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 ملخص البحث
 

م تهلية تاملشاركات ال وكثير من  رغبة في الحصول على الثواب املضاعف،  بها  للمشاركة في إنشاء املساجد واملصليات  مكة املكرمة  تدافع أهالي  

الجهودفي غياب   لهذه  نسبته  قواعد منظمة  ما  املساجد  تلك  وتبلغ  املكرمة    39%،  بمكة  املساجد  إجمالي عدد  وتفترض  ،  (2018)وزارة،  من 

تقاص من  الدراسة أن عدم تطبيق شروط ومعايير واضحة ومحددة لتنظيم عملية التصميم والبناء والتشغيل للمساجد الهلية يؤدي إلى اإلن

لبحث عن سبل  أن يقوم فريق الدراسة با هذه الفرضية استدعت  الخدمات التي تقدمها للمجتمع، وإلى سوء توزيعها على املستوى التخطيطي،

معايير وآليات تصميم وتشغيل املساجد لزيادة الفاعلية للمصادر املتاحة في الوصول ملساجد ذات أدوار تنموية أكبر في املجتمعات  لتطوير  

وللوصول لتلك    فراغاته.وضمان التوظيف المثل ل  جودة البناءكفاءة التصميم و املسجد عن طريق رفع  املتوقع أن يؤديه  دور  ال  عزيز وت  املحلية،

الحالية   الوظيفية  الخصائص  أهم  تحديد  في  الهداف  تلك  وتمثلت  الغاية،  لتلك  الوصول  يمكن  بتحققها  فرعية  أهداف  تحديد  تم  الغاية 

ضافة للخصائص املعمارية والهندسية والتعرف على مدى تحقق الغايات والدوار االجتماعية والدينية والثقافية املرجوة من تلك  للمساجد إ

املعايير الكمية  والذي تم من خالله تحديد  انتهجت هذه الورقة العلمية املنهج الوصفي التحليلي  املساجد. وللوصول لتحقيق تلك الهداف فقد  

، كما تم  ختلفةامل  ئهاحياعلى أ  موزعةمن مساجد مدينة مكة املكرمة  إحصائية  عينة  أتبعها مسح وتوثيق دراسة    ناء املساجد املحليةوالنوعية لب

والعناصر واملكونات    ،من حيث سعتها وطابعها املعماري والخدمات التي تقدمهاالدراسة  بيانات عينة  تقييم مدى تحقق تلك الخصائص في  

تحديد أهم الخصائص املعمارية  الدراسة إلى  هذه  وتخلص    .الوضع الراهن لتلك املساجدتحليل  إلى  إضافة    ،إضافة لتوزيعها الجغرافي  ،املعمارية

دراسة إلى صياغة لعدد واالجتماعية للمساجد بمكة املكرمة ومدى قدرتها على تلبية احتياجات املجتمع املحلي الدينية واالجتماعية وتخلص ال

تكفل   التي  التوصيات  من  ملجموعة  إضافة  منها  االهلية  خاصة  للمساجد  املعماري  املنتج  جودة  لتحسين  اتباعها  يجب  التي  التوصيات  من 

ائد نفعي  عاستدامة املساجد القائمة اقتصاديا كما تساعد على تحسين البيئة الداخلية تلك املساجد وتعزيز الدور الذي تلعبه في وتحقيق  

 .  ملدينة مكة املكرمةللمجتمع املحلي أكبر 
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Abstract  

Driven by their innate piety and fidelity, the residents of the of Makkah have built a great number of 

mosques and prayer halls seeking the divine reward. Yet, most of these indivisual efforts have been put 

in action in sheer truancy of authoritative governmental coordination. These mosques have amounted to 

39% of the total summation of their counterparts in Makkah (Ministry, 2018). The unstandardized 

establishment and operation of these mosques end up in social service recession and chaotic architectural 

planning design. Thus, this hypothesis is a blunt motif, to conduct a thorough study, demonstrating 

adequate criteria for development process; likewise; operation and design mechanisms of mosques. 

Therefore, a vast interval of subordinate objectives have been imposed to reach the prime goal of the 

study. In other words, assignment of the functional, architectural and geographical criteria of mosques 

have been prioritized, to investigate the social, cultural and religious tributes of these mosques. 

Consequently, this research employs the descriptive analytical methodology, to authenticate the 

qualitative and quantitative criteria of municipal mosques, illustrated by a statistical sample of these 

distribution of mosques in selected districts of Makkah. The criteria of these mosques have been verified 

throughout the documentation of their style, geographical location, architectural design, building 

material, and social impacts within their context. In addition, the study, denotes the current physical 

condition of these mosques. The study finally states several recommendations to enhance the 

architectural quality and economic sustainability, as well as the interior spatial quality of these mosques. 

 

 القرى  أم جامعة مجلة

 والعمارة للهندسة
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 املقدمة:  .1

دور    يشكل  اا  املسجد  في  ا  املحليأساس  على  و   ،ملجتمع  دوره  يقتصر  كونه  ال 

للعبادة  مكان   لإا  مكان  والتناصحال لى  والتعارف   لي  ويمتد  ،جتماع 
 
مقر  شك   ال 

شكال  أوتتنوع    خر.آللدروس والتعليم وعقد املناسبات السعيدة والحزينة في آن  

الجامعإاملساجد وتصنيفاتها   أنواع: املسجد  ثالثة  واملسجد واملصلى، ولكل   لى 

الحي السكني بدراسة  هذا البحث    يهتمو   ،تصنيف معايير واشتراطات  مساجد 

املحلي املسجد  عليه  الحي  ويطلق  مسجد  يأخذ  حيث  ثقافية  ر  اأدو ،  دينية  و ا 

كما تختلف املساجد املحلية من حيث نظام تصميمها وبنائها وإدارتها    ،متعددة

ا تلك  من  بنسبة  الدولة  تختص  ببناء حيث  املحلي  املجتمع  وينفرد  ملساجد 

في مساحاتها وتوزيعها    
 
تتباين كثيرا املساجد والتي  يقارب ثلث تلك  ما  وتشغيل 

  كما  ،جدااملستلك  الوظائف الخاصة ب  االستفادة منيقلل من  الجغرافي، مما  

املساجد املكاني   قرب  فإن حيان  غلب ال أوفي    ا،هدافه ألى  إيعرقل من الوصول  

لألجر دون النظر   ابتغاء  حياء الشعبية  بشكل ملحوظ في ال لبعض  من بعضها ا

ال إ والغاية  القصوى  الفائدة  لبناء  لى  ي  ؛ي مسجدأساس  من إ  ُيؤد  التقليل  لى 

 منه.  مرجو  قيمة املسجد كما هو 

 :الدراسة فرضيات. 1. 1

 للمسجد لضعف الصيانة.  تدهور مرافق دعم البيئة الداخلية −

 االستدامة البيئية للمساجد املحلية خاصة االهلية منها. ضعف  −

التجارب السابقة في عمليات التطوير للمساجد بمكة  االستفادة منعدم  −

 . املكرمة

 . الدور االجتماعي والديني من املسجد املعاصرضعف  −

املقدمة  − الخدمات  لتطوير  املتاحة  املادية  املصادر  إدارة  وسوء  ضعف 

 . بكثير من املساجد

 .املحلية للمسجد ب الهوية املعماريةغيا −

 : الدراسة أهداف. 2. 1

الغاية من هذه الدراسة هو التعرف على أهم الخصائص الوظيفية والبيئية  

للمساجد املحلية بمكة املكرمة وتحديد أوجه التطوير والتفعيل الالزمة لزيادة  

ول املحلي،  املجتمع  لخدمة  املرجو  دورها  وتفعيل  الوظيفية  لوصول  كفاءتها 

لتحقيق تلك الغاية فقد تم تحديد عدد من الهداف الفرعية والتي بتحقيقها 

 تحقق الغاية من الدراسة، وتتمثل تلك الهداف فيما يلي:

 املساجد  وتشغيلوإنشاء    لتصميم  والنوعية  الكمية   املعايير  أهم  تحديد −

 . املحلية

 . املكرمة بمكة  للمساجد الراهن الوضع بيانات جمع −

  الوظيفية املكونات في  والخلل النقص أوجه وتحديد  الراهن الوضع تحليل −

 .املساجد لتلك والدوار

 تحديد مقترحات وأوليات التطوير للمساجد القائمة بمكة املكرمة.  −

للمساجد بمدينة مكة   − للمطورين واملصممين  تحديد موجهات تصميميه 

 املكرمة. 

 

 : الدراسة جيةهمن. 3. 1

تم  حيث  التحليلي  الوصفي  املنهج  اتباع  تم  الدراسة،  لهداف  للوصول 

دراسة واستعراض املعايير التصميمية للمساجد من خالل املسح الدبي ومن 

أهم  وتحليل  املكرمة  لعينة من مساجد مدينة مكة  تم عمل مسح ميداني  ثم 

ذ تلى  املعمارية  ومكوناتها  والبيئية  والوظيفية  املعمارية  تحليل خصائصها  لك 

لتلك الخصائص للتعرف على الدوار الدينية واالجتماعية والثقافية التي يمكن 

أوجه  بتحديد  الدراسة  وتنتهي  املحلي.  املجتمع  في خدمة  أدائها  املساجد  لتلك 

النقص والقصور والتي يمكن من خالل تطويرها زيادة فاعلية أداء تلك املساجد  

بها.  تقدم  التي  الخدمات  كفاءة  رقم    ورفع  املتبعة   1والشكل  املنهجية  يلخص 

 وتسلسل مراحل العمل به. 

 

   املتبعة الدراسة منهجية(: 1)شكل 

 :املعايير التصميمية للمساجد .2

الباري    كدأ وعبد  الباري،  إسماعيل  عبد  و  همية  أعلى    (2009)اسماعيل 

عدة   الباحثان   قترحقد ا التصميم املستدام في الوطن العربي، و نشر تطبيق فكر  

ومن االقتصادي  للبناء  مثل    هاحلول  التقليدية  العمارة  عناصر  الفناء توظيف 

السقف،   وحدائق  الهواء  ومالقف  التهوية كمعالجات  الداخلي  على  تساعد 

الحرارةوخفض  الطبيعية   يقلل    ؛ درجات  أمما  التبريد  إستهالك   للطاقةجهزة 

يساعد على النوافذ  توجيه  التحكم في نسب و كما أشارا أيضا إلى أن    الكهربائية،

ا اإلشعاع  من  أدراسال  أكدتو   .ي لشمس الحماية  املعماري تبني  ن  ات  الطابع 

امل  دور  تفعيل  على  يساعد  في  املحلي  الروحي و   املجتمعسجد  املفهوم  يعكس 

جزء  ،  للمساجد املسجد  يعتبر  الفرد.  احيث  حياة   Baharudin, Nurul) من 

Athiqah; Ismail, Alice Sabrina;, 2016).  (Baharudin & Ismail, 2014)    وقد

  مبادئتصميم املساجد املحلية على  أن يقوم  همية  أشارت تلك الدراسات إلى أ

يجب نه  أ، كما  مبنى املسجد  البيئية واالقتصادية خالل فترة عمر  ،االستدامة

  بما يسمح بوصول   بها،  مع البيئة املحيطة بحيث تندمج  لمساجد  لمواقع  إختيار  

الجويةاملشاة   العوامل  آمنة ومحمية من  وأن يسمح املسجد   ،خالل مسارات 

اال  املتعددة  ستخدامباستيعاب  االجتماعية    يتناسببما  ات  الحاجات  مع 

 في املجتمعات املحلية.املساجد  التي تلعبها    الدوارويزيد من قيمة    للمستخدمين،

اا  حيوي    ايلعب املسجد دور   ولذلك حرص الحكام املسلمون   ،عند املسلم  مهم 

على مر العصور على إبراز القيمة الجوهرية لبناء املساجد عبر اختيار املواقع  

إل بناء  من  املسجد  يتعدى  حيث  املتنوعة،  لوظائفها  والالئقة  قامة املناسبة 

املفروضة   الخمس  وظيفيةألى  إالصلوات  مع بعاد  الشريعة   مختلفة،  حرص 

الطبيعية والثروات  الرض  احترام  على  البناء  ،والسلف  في  الهوية    ،وترسيخ 

 كالتالي: بناء املساجدو  تصميمويمكن تصنيف معايير 

املعاييرمعايير   − هي  حيث    التي   كمية:  من  قياسها  وكمياتها  أيمكن  عدادها 

 قتصادية والبيئية. وتتضمن املعايير اال ،هاوتوافر 

مكانية  إيمكن وصفها وتؤثر في املبنى دون    التي معايير نوعية: وهي املعايير   −

رقمي   واملعايير   ، اقياسها  والروحاني  الديني  الهدف  تحقيق  معايير  مثل 

هذا التصنيف وهو ما سوف تتم   2رقم  جتماعية والهوية. ويبرز الشكل اال 

 مناقشته 
 
 خالل الدراسة. الحقا
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 معايير بناء املساجد كما تتناولها الدراسة (:2)شكل 

 املعايير الكمية:  . 1. 2

 البيئية. و  قتصاديةاالكال من املعايير املعايير تلك وتتضمن 

 قتصادية:اال املعايير . 1. 1. 2

 ؛ استهالك الطاقةزيادة  الكثير من املساجد املحلية تعاني من مشكلة  نجد أن   

تقلل من استخدام التي  بسبب عدم استخدام العوازل الحرارية املوفرة للطاقة و 

كاملكيفاتأ التبريد  اليوم  أكما    ،جهزة  طول  الكهربائية  املصابيح  استخدام  ن 

الطاقة   تفاع استهالكضاءة الطبيعية خالل النهار ساهم في ار وعدم استغالل اإل 

ولقد   السكان  الكهربية.  البناء   اإلسالميةالعصور  في  املحليون  عرف  طرق 

 وا واستخدم ،على تصاميم بسيطةحيث اعتمدوا  ،لعمارة املحليةاالقتصادية ل

 متالئمة مع ظروف املناخ ومتطلبات هي  و   ، مواد بناء متوفرة في البيئة الطبيعية

طبق الديني  البناء  وفي  فنجدالسكان،  نفسه؛  املفهوم  املساجد    وا  أحجام 

في وصمموا املساجد واملباني    رافقأضافوا املو متناسبة مع متطلبات السكان،  

ابتكروا ملبانيهم منذ آالف السنين عناصر معمارية   كمابيئات طبيعية صعبة،  

متعددة بوظائف  القيام  أجل  والحسية    ،من  والجمالية  املناخية  النواحي  منها 

 واالجتماعية
 
   ،ا وأساليب تبريد وتدفئة، بل إنهم استخدموا طرق

 
ا إنشائية  وطرق

املحلية الطبيعية  البيئة  في  متوفرة  بناء  مواد  باستخدام  )الحمدي، ،  سهلة 

2004) (Ibrahim Al-Bukhary ،2020) 

يتم ضمن ما  مباني املساجد  تصميم  تطور  أشار الحمدي في دراسته إلى إن  

املناطق   تصميم  وأسلوب   سكنيةاليشهده  البناء  مواد  استخدام  حيث  من 

و  صحي.  من    اتخدمال  توافراإلنشاء  وصرف  وكهرباء  مشكالت و ماء  معظم 

وازل عاملباني بال  إقامة  نتجت عن ك ارتفاع معدالت استهالك الطاقة الكهربائية  

إلى ارتفاع تكلفة التشغيل املسجد  مساحة ارتفاع  في    ، كما أدت املبالغةحرارية

ومع ارتفاع أسعار الطاقة   مع مساحة املسجد،عدد املصلين  عدم تناسب  مع  

  املساجد الطاقة في  أصبح هناك حاجة ماسة إلى إعادة التفكير في معايير ترشيد  

املالي. اإلنفاق  تقليل  أو   وبالتالي  أن  منها  الحكما  البعض  في  تجارية الرافق  املق 

على  الوقفية   و تساعد  تشغيل  أعمال  املسجداستدامة  .  صيانة 
 
 إقتصاديا

 ( Ibrahim Al-Bukhary ،2020) (2004)الحمدي، 

 :البيئية املعايير .  2. 1. 2

منهج  هو  املستدام  البيئي  التصميم  إن    تتبع  بناء  فلسفة  مجرد  من  ا  أكثر 

ا في احترام البيئة وخاصة   ا في أسلوب البناء.معين   ا أساس  وتلعب خامة البناء دور 

املعماريون   اهتم  وقد  البيئة.  ومن  ا  بيئي  مستدامة  خامات  استخدام  عند 

الهند العلوم  بتوظيف  البيئة  على  املحافظة  على  التاريخ  سية  املسلمون خالل 

تسمح  التي  بالفتحات  غطيت  وقد  الواجهات  فنجد  الدينية،  املباني  بناء  عند 

بدخول الهواء داخل املبنى، مع وجود الصحن السماوي الذي يتوسطه بركة ماء 

لتلطيف الجو والستخدامه في الوضوء واالستعداد للصالة، كما حرصوا على 

تتماش ى مع طبيعة املنطقة استخدام الخامات البيئية املتوفرة في املنطقة التي  

وقد بنيت مبانيها   ،ن طبيعة مكة املكرمة جبليةأ  عليه  ومن املتعارف  وتحترمها،

من   محليةأ التاريخية  وخامات  والشميس   ؛حجار  الشبيكة  حجر   ي مثل 

 . (2008)دواح،  )القاحوط( والنورة

التبريد الطبيعية أو ما يسمى   استخدام أبراجأن  الدراسات    العديد من  ثبتأ

. وهناك .  )ملقف الريح أو )برج الهواءب
 
يسمح بخفض درجة حرارة املبنى طبيعيا

على  مما ساعد  للهواء.  كبرج  املإذنة  بتوظيف عنصر  في مسجد كرمان  تجربة 

بما يوازي ثالث درجات مئوية، وذلك فراغ املسجد  خفض درجة حرارة  تهوية و 

في فراغه  بالدخول الهواء العابر فوق مبنى املسجد ب لسماحباستخدام املئذنة ل

املسجد.   داخل  املحراب  إلى  الخارج  من  النهار  يؤكد  أثناء   الفعال   الدور وهذا 

للعناصر املعمارية   الكهربائيةلتوظيف االبتكاري  الطاقة    ،في خفض استهالك 

   عليه املساجد في العصور اإلسالمية املختلفة. وهو ما قامت

فقد  املناخية،  البيئات  بإختالف  للمساجد  املعمارية  املعالجات  وتختلف 

ا في العمارة اإلسالمية بالقاهرة والشام الصحن  ظهر   الداخلي السماوي واضح 

منه  تم  يحيث    واالندلس، الطقس  االستفادة  يكون  عندما  اللصالة  ،  مناسب 

السلطان  نافور تضمن  و  بن طولون ومسجد  في مسجد أحمد  أو ميضأة كما  ة 

وسط الفناء كما في مسجد قرطبة في في  حسن في القاهرة، أو تم غرس أشجار  

قاعة لإنارة الطبيعية  وهذا وفر أيضا  عصر المويين في الندلس. كما استغلت  

  لوهج.الصالة دون التأثير املباشر في رفع درجة حرارة الهواء أو حدوث ظاهرة ا

 ( Ibrahim Al-Bukhary ،2020) (2004)الحمدي، 

ومن أبرز العناصر املعمارية التقليدية في املساجد القباب التي تساعد على  

وزيادة تردد صوت اإلمام واملؤذن،    ،إخراج الهواء الساخن من الداخل إلى الخارج

تعرض سطح املسجد لشعة الشمس أثناء حركتها عند من  كما أن القباب تقلل  

للحفاظ    .الشروق والغروب للبيئة مطلب ضروري  الصديقة  املساجد  بناء  إن 

هذا  إلى  تدعوا  التي  البحاث  من  العديد  ظهرت  وقد  واستدامتها،  البيئة  على 

الع اقترحت  كما  بها كتوجه حديث التوجه،  االستعانة  ُيمكن  الحلول  من  ديد 

هذا  دعم  شأنها  من  واشتراطات  قوانين  الدول  وضعت  وقد  املساجد،  لبناء 

للبيئة؛ من ضمنها املبادرات ملساجد صديقة  العديد من  كما ظهرت   التوجه. 

البيئية   آفاق خضراء  أطلقتها جمعية  التي  للبيئة«  الصديقة  املساجد  »مبادرة 

إيجاد محطة معالجة ، وكان أبرز مقترحاتها  ع وزارة الشؤون اإلسالميةبالتعاون م

الوضوء  مياه  لتنقية  املزروعات   ،رمادية  ري  أعمال  في  استخدامها  وإعادة 

  فكرة جرى تطبيقها في عدة دول إسالمية  وهيوخزانات الطرد في دورات املياه.  

التوجه   هذا  تبني  على  املواطنين  تشجع  التي  ماليزيا  له أبرزها  وتدعوا  الصحي 

(Omar, Nur , Mohd Zulhaili , & Ruwaidah, 2018) 

 املعايير النوعية:  . 2. 2

  ،جتماعية والهويةواملعايير اال   ،معايير تحقيق الهدف الديني والروحانيوهي  

 وسيتناولها هذا الجزء بش يء من التفصيل: 

 :ةعايير الدينيامل.  1. 2. 2

 (Baharudin, Nurul Athiqah; Ismail, Alice Sabrina;, 2016) 

ليس فقط جد  ساملعلى خالف كثير من املباني الدينية في الديانات الخرى،  

وعليه    ،بناء الحي وزوارهمأتسهيل تجمع املصلين من  ل   مكان لداء الصلوات بل

الضروريات  فإ من  املأهولة  للمناطق  املسجد  توسيط   في   همتساعد  التي ن 

املكتوباملستخدمين  محافظة   الصلوات  لت  فيه،   ة على  قامة إ ل  يسه إضافة 

، توسط املسجد يحقق الهدف من وهذا داخله االجتماعية والثقافية نشطة ال

باملساجد   املعنية  الجهات  و الوقد وضعت  املوقع الضوابط  يخص  فيما    لوائح 

−   
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اإل  املدن  به  قامت  ما  وهو  منذ  واختياره،  اإلسالمي  العصر  في    نشأتها، سالمية 

ال  وسط  املسجد  يتمركز  واملدن حيث  للحي    ،حياء  نواة  القرية  أواعتبر  و أو 

 املدينة. 

أشرنا   في  وكما  املسجد  دور  يقتصر  الخمسإال  الصلوات  فهو    ؛قامة  بل 

املجتمع في  والقيم  الخالق  لنشر  واإلرشاد  ،مدرسة  للدعوة  هذا   ،ومركز  ومن 

تقوم   املساجد  املنطلق  في وسط  بحكم  بعض  بتقديم  موقعها   ض بعاملجتمع 

القر ك  الخدمات تحفيظ  الكريمآحلقات  منها    ،ن  مصليات يتضمن  والبعض 

وبعضها يضم أماكن للمحاضرات الثقافية وأخرى    للنساء لتعزز من دور املرأة

 . يقدم خدمات غسل املوتى

 :الروحانية عايير امل  .2. 2. 2

الوصول  إ في  يساهم  للمساجد  الروحاني  الهدف  تحقيق  الخشوع إ ن  لى 

 ؛ الرهبة على املكان الشعور ب  وإضفاءوالتأمل والسكينة في الصالة والعبادات،  

تلعب   عوامل  عدة  وهناك  للبناء،  الوظيفي  الهدف  يحقق  ا  مما  مهم  ا  في دور 

هتمام بمبادئ تحقيق هذا ريق اال عن ط؛ وذلك  روحانيالهدف الالحصول على  

للمسجد الداخلي  التصميم  خالل  من  الحواس   ،الهدف  بتغذية  واالهتمام 

بدرجات   في  اإل  تساعدالخمس  علىنسان  بيسر  الحصول  الشعور  وهي ؛  هذا 

 كالتالي:

الرؤية:   ودرجاتها وذلك  حاسة  والصناعية  الطبيعية  اإلضاءة  في  بالتحكم 

قامة الصالة إاملناسبة والخصوصية للعبد حين  تسمح بالرؤية    بحيث  ،املختلفة

حيث تسمح بدخول ضوء    ؛ومنها التحكم في تصميم النوافذ وشكلها  ،والتعبد

استخدام  من  واالعتماد عليه لفترة طويلة تقلل    ،الشمس الخافت خالل النهار

ت الصناعية  اختيار املناسب لإلضاءن اال أ ضاءة الصناعية قدر اإلمكان، كما  اإل 

 ثناء الليل.ألى هذا الشعور  إ من حيث شدة اإلضاءة وتوجيهها يساهم في الوصول  

اإلمكان أكما   قدر  الزخارف  استخدام  تقليل  في   االعتمادو   ،ن  البساطة  على 

 التصميم يساعد املصلى على التركيز في الصالة.

الشم: املصلىوذلك    حاسة  نظافة  على  الحرص  طريق  وتصميم    ،عن 

مما   ،قوم بتجديده داخل املسجديمجرى للهواء    يكون هناك بحيث    الفتحات

 . يخفف الشعور بالضيق داخل البناء

عن طريق تقليل الضوضاء الخارجية، وتفعيل التحكم وذلك  حاسة السمع:  

 ثناء الذان والصالة وفي حالة املحاضرات. أفي الصوتيات داخل املسجد 

اللمس:   بحاسة  اوذلك  الحرارة  درجة  الفرش تحقيق  واختيار  ملناسبة، 

مع استخدام    ،ذى أالناعم والسميك الذي يساعد على الصالة والسجود دون  

 الخامات التى يسهل العناية بها وصيانتها وتنظيفها. 

 النقية.    همصادر لشرب امليا وذلك مثل توفيرحاسة التذوق: 

د حد  التي    ( 2016)عباد،    وقد  الخشوع  وأجواء  الروحانية  خصائص  أهم 

 :كالتاليتكونت وتطورت في املساجد التقليدية  

تصميم املسجد بحيث يكون نقطة محورية للمحيط املوجود به، على أن   −

 يكون في الساس 
 
 للعبادة.    مكانا

ضمان الحصول على جو عام مريٍح نتيجة للتصميم املوحي ببيئة روحانية   −

 آمنة. 

التعبد والتدبر، ويساعد على ذلك تقليل إيجاد مكا − ن هادئ يساعد على 

 اإلضاءة والزخارف في املسجد. 

الداخلية اال  − املساحات  تصميم  خالل  من  للعبادة  كدار  باملسجد  حتفاء 

 والخارجية على نحو مالئم. 

وعناصر تجميل   ،استخدام مواد وألوان ومالمس سطوح متجانسة هادئة −

 متناسقة ومختارة بدقة.

 :ةجتماعياملعايير اال .  3. 2. 2

احتياجات  لبت   الشعور   السكان املساجد  لتعزز  املختلفة  االجتماعية 

وفي   ،داء الفروض الخمسة فقطت من كونها مكان ل تعد  قد  ف  ؛لديه  نتماءباال 

الجمع  خرأحيان  أ صالة  فيه  املناسبات إ  ة؛تقام  لعقد  مناسب  مكان  لى 

املجتم  ،جتماعيةاال  التكافل  او   ،عيوتحقيق  وحلقات إقامة  واملواعظ  لدروس 

املوتىأوربما    ،التحفيظ إلكرام  قاعات  به  للمحالت   ،رفق  مؤجرة  ومساحات 

 للمسجد لصيانته واملحافظ  التي التجارية  
 
رفقت بعض أكما    ،عليه  ةتشكل دخال

 املساجد بسكن لإلمام الذي يعتبر هو املقيم على املسجد وشؤونه بشكل رسمي.

(Nayeem ASIF1*, 2019)  ،( 2016)حامد 

على  يشتمل  أن  االجتماعية  أدواره  كامل  لداء  املسجد  على  وجب  وعليه 

الدروس  من  الثقافية  لألنشطة  ومكان  ومواض ئ  مصلى  من  للنساء  خدمات 

لكتب بها بحجم املسجد كما ومحاضرات إضافة ملكتبة ترتبط مساحتها وعدد ا

املحي.  سكان  لخدمة  للمناسبات  صالة  املسجد  يتضمن  -Ibrahim Al)  قد 

Bukhary ،2020 ) 

 الحالة الدراسية )املساجد بمدينة مكة املكرمة(:  .3

الواجهات بالعقود املرتفعة  البناء املكي التاريخي له طابع مميز حيث تميزت  

رواشين  والنباتات   ،صغيرة  مع  بالورود  املزخرف  الدوم  خشب  من  حليات  مع 

ا  صبح البناء االسمنتي مسيطر  أوعبر الزمنة  .(2008)دواح، والزخارف املكتوبة 

املكرمة  مكة  مدينة  هوية  طمس  مما  البناء  سوق  دراسة  .  املعمارية  على  ومن 

أن إجمالي عدد   تبين  املكرمة،  بمدينة مكة  املساجد  أنواع    جد ااملسإحصائية 

  مكةبمدينة    ساجدامل  إجماليمن    %77  ةاملحليمسجد وقد بلغت املساجد    2316

النسبة    املكرمة، في  ل حيث    ةالجامع  جدااملستالها 
 
 إجمالي من    %19  تشك

 ( 2018)وزارة،  .%4نسبتها فقد بلغت مصليات العيد أما  باملدينة، املساجد

للمساجد املحلية بمدينة  ، النماط املعمارية  (2017)قاري،  كما تم رصده في  

رئيسة هي النمط التقليدي والنمط التاريخي والنمط  نماط  أربع ألى  إ  مكة املكرمة 

على ثالث منها وهي الحالي  وركز البحث  اإلسالمي املوحد والنمط النمط الحديث  

 كالتالي:

 النمط التقليدي:  .  1. 3

 ، ون بيد الهاليكوت ،تستوطن املنطقة  التي  ةنظمها الجماع  الذيهو النمط 

 ، معلمي البناء في غياب املهندس املعماري ليهم بمساعدة  إا والقرارات ترجع غالب  

  وتفرض هذه الجماعة نمطها على طراز املسجد وما  ،املتعارف عليه  ي باملعنى املنه

ن يتميز عنها سواء في  أبنية، فنجد املسجد وقد دمج مع املباني دون  أحوله من  

و الشكل الخارجي له. فنجد مساجد بال هوية واضحة في التصميم  أ خامة البناء  

في اإلو   ذاتاملساجد    لحد  3رقم    بالشكلصورة  ال نشاء. كما توضحه  ضعيفة 

 . التقليدي النمط
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 التقليدي الطابع ذات املساجد أحد (:3)شكل 

   النمط التاريخي: .  2. 3

املعماري   النمط  هذا  املعماري  للوصول  املساجد  من    بالنسخيقوم  بعض 

ومزج هذه الجزئيات املقتبسة   ا،و كلي  أا  جزئي  سواء  املعروفة في العالم اإلسالمي  

نموذج  من   من  ي  ،مختلفةحقبات  من  و أكثر    نتج  وهذا 
 
تاريخيا  

 
معماريا  

 
نمطا

 نتقائيإ
 
  بمكة املكرمة،   م املؤمنين السيدة خديجةأجامع  هذا النمط    أمثلة ، ومن  ا

لقطات ملبنى املسجد ومآذنه   4هـ، ويعرض الشكل رقم  1426عام    والذي تم بناؤه

 ذات الطابع التاريخي واملستقاه من العصر اململوكي بمصر. 

 

 التاريخي الطابع ذات بمآذنهخديجة  السيدة أم املؤمنين  جامع (:4)شكل 

  الطابع اإلسالمي املوحد: .  3. 3

النمط   املختلفة  املستوحىهو  اإلسالمية  املعمارية  والعناصر  الرموز    ،من 

اال بعينه، دون  بتاريخ  مهيمن  قتداء  والقبة  املنارة  شكل    ثر كأ   ن ا تفنجد  على 

 .5مثلما توضحه اللقطات بالشكل رقم  املسجد

 

القبة    لقطات   (:5)شكل   توضح  املساجد  من  الرمزية  لعينة  املالمح  كأهم  واملئذنة 

 املعمارية. 

 النمط الحديث: .  4. 3

النمط  إ  تنتمي   التي املساجد    تتميز هذا  وما  لى  الحديثة  التقنيات  بتوظيف 

املساجد، كتل  في  تشكيلية  وإمكانات  كبيرة  بحور  من  اال   تتيحه  حتفاظ  مع 

االب في  الرمزية  التاريخيعناصر  واملنارةوخصوص    ،ملسجد  القبة  ويجتهد   ،ا 

هذا النمط مسجد ومن أمثلة    ةبطرق مبتكر املعماريون في عمل هذا التوظيف  

 (2013)الحازمي،  6اإلجابة بمكة املوضح في الصور بالشكل رقم 

 
 )ب(                                                                 )أ(                           

أ مسجد اإلجابة ب مسجد السيدة عائشة كالهما تم إعادة بناؤه قبل ثالثة   (:6)شكل  

 عقود ويبدوا عليهما استخدام املواد الغنية وقلة النقوش والزخارف التقليدية

 :انياملسح امليد .4

ا تم تم  والتي  واملراحل  الخطوات  من  عدد  خالل  من  امليداني  املسح  جراء 

 خاللها اتباع املنهجية التالية:  

 منهجية عمل املسح امليداني:.  1. 4

عينة    ختياراو   معايير  تحديدوفق البيانات التي تم الحصول عليها من وزارة  

بمكة    بحيث  الدراسة، املوجودة  املساجد  غالبية  تمت   املكرمةتعكس  وقد 

املختلفة وأن    بأنماطهاحياء مدينة مكة املكرمة  أمراعاة أن تغطي عينة الدراسة  

تتوزع على أنماط املساجد من حيث دورها )كمسجد للصالة اليومية / لصالة 

  نماطال الجمعة وصالة العيدين( وبأعداد تتناسب مع توزع املساجد على تلك  

 . واالحياء

 تحديد أهم الخصائص املطلوب توثيقها من واقع املسح الدبي   .1

تحديد أدوات جمع البيانات والتي تلخصت في نماذج للمالحظة امليدانية  .2

)مساقط   املعمارية  وخصائصه  السجد  ملكونات  املساحي  للرفع  إضافة 

 أفقية وواجهات رأسية وتفاصيل معمارية( 

 انية لجمع البيانات.  نموذج مالحظة ميدتصميم  .3

عددها   .4 بلغ  والتي  الولي  املسح  خالل  من  الدراسة  عينات  مواقع  تحديد 

 حالة تم توزيعها على تسعة مناطق.  106حوالي 

املساجد    سحامل .5 لبيانات  في       GPS  بأجهزة االستعانةخالل    منامليداني 

  لتوقيع (GISالجغرافية )  معلومات  بنظم تحديد مواقع عينات الدراسة و 

من خالل   التوثيق  تم  كما  مواقعها،  وتحديد  الخرائط  على  العينات  كتل

ارفعها مسا  تمثم    فوتوغرافية،  كاميرات  باستخدام  العينة  تصوير من    حي 

 واقع الطبيعة. 

وذلك   .6  .
 
مكانيا وربطها  لذلك  املخصصة  البيانات  لقاعدة  البيانات  إدخال 

الهندسية:)ستخدام  اب البرامج  من   ,AutoCAD  Sketchupعددا 

Rhino3D, ArcGIS, Revit,،)   رقم الشكل  الدارسة   7ويظهر  منهجية 

 : التحليلية
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 املكرمة  بمكة للمساجد الراهن الوضع توثيق بيانات جمع مراحل (:7)شكل 

 : عينة الدراسة حجم تحديد.  2. 4

فإن    من واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  إحصاءات  عدد  واقع 

مسجد   1222املساجد املحلية بمدينة مكة املكرمة بلغ عدد املساجد املحلية  

د تقرر جمع من أجمالي عدد املساجد بمكة املكرمة. وعليه فق  %70بما يوازي  

مسجد   120من إجمالي عدد املساجد املحلية بما يوازي    %10بيانات عينة توازي  

بيانات   إعتماد  البيانات  تطبيق معايير جودة  بعد  أمكن  بما   106وقد  مسجد 

من إجمالي عدد املساجد املحلية بمكة املكرمة، وقد توزعت عينات   %8.6يعادل  

 ن كافة املساجد بمدينة مكة املكرمة. الدراسة وفق املعايير التالية لتعبر ع

 : الدراسة عينةاختيار  معايير .  3. 4

أن يتم توزيع عينة الدراسة على أحياء مكة املكرمة والتي  : األول  املعاير . 1. 3. 4

 : أنماطنقسم إلى ثالثة ت

التاريخية:    أحياء − الحراممكة  باملسجد  املحيطة  والحياء  املناطق    ،وتضم 

حولها. وقد شهدت تلك املناطق   عماواملحصورة ضمن سلسلة جبلية تعزلها  

تلك    ،حاللزالة واإل ا مشروعات تطويرية تقوم على اإل مؤخر   إزالة  حيث تم 

 املناطق القديمة ومازالت تحت التطوير.

التلقائي: − العمراني  التوسع  ال   أحياء  مسارات  على  نشأت  ودية وهذه 

الحرام للمسجد  األ وه  ،املؤدية  األ   هيحياء  ذه  عليها  يطلق  حياء  التي 

املكرمة  ملكة  التلقائية  أو  والششة    ،القديمة  الخنساء  أحياء  مثل: 

 والهنداوية والزاهر وشارع الحج وما يحيطه من مناطق عمرانية.

بدأت في الظهور في املناطق املستوية   وهي  :املستحدثة  ات خططواملحياء  األ  −

 مع  ، اريخية في سبعينات القرن املاض ي طار الجبل املحيط بمكة التإخارج  

حيط العمراني  املنفاق التي تربط املسجد الحرام و البدء في تنفيذ سالسل اإل 

بما   به  هوالتاريخي  املحيطة  الجبال  سلسلة  العزيزية    ا،خارج  أحياء  مثل: 

 والشوقية والخالدية والعمرة. 

 

 ملرحلتها التاريخيةتوزيع أحياء   (:8)شكل 
 
 مكة املكرمة وفقا

حياء التقليدية(  وعليه فقد تم توزيع عينات الدراسة على النوعين الثاني )ال 

العمرانية املناطق  من  املخططة(  املستحدثة  )الحياء  توزعت   ،والثالث  حيث 

التقليدي  (%56)  على  العينة والرسم   (%44)و  ةلألحياء  املستحدثة.  الحياء  من 

حياء مكة املكرمة أع عينات الدراسة على مناطق و ييعرض توز   9قم  بالشكل ر 

 ( Ibrahim Al-Bukhary ،2020) التي حرص فريق الدراسة على تغطيتها.

 

 .عينة الدراسة على أحياء مكة املختلفة توزيع  (:9)شكل 

)الثاني  املعيار  واالدارة   (املسجد  إدارة:  االشراف  تحت  التي  املساجد  تمثل 

يقارب   ما  توزيع   %70الحكومية  روعي  فقد  وعليه  املحلية  املساجد  إجمالي  من 

 العينات بحيث تتوزع على املساجد املدارة حكوميا واملساجد الهلية.

وتعدد مكوناته املعمارية حيث من   (املسجد  مساحةالثالث: )  املعيار.  2.  3.  4

متر مسطح وحتى   100ابقة تبين ترواح مساحات املساجد ما بين  الدراسات الس

متر مسطح. وعليه تم مراعاة أن تعبر عينة الدراسة عن فئات   1000أكثر من  

 املساجد املساحية املختلفة.

 أدوات جمع البيانات:.  4. 4

ويتناول  الول  الجزء  هي  رئيسه  أجزاء  لثالثة  املالحظة  نموذج  تقسيم  تم 

الت التي البيانات  والخدمات  النشطة  يتناول  الثاني  والجزء  للمسجد  عريفية 

يقدمها املسجد للمجتمع املحلي أما الجزء الثالث فتم فيه جمع بيانات املكونات 

 والخصائص املعمارية ملبنى املسجد. 

 :والتحليل النتائج .5

 أظهر التوثيق واملسح امليداني النتائج التالية: 

   نوع املساجد: .  1. 5

املسح االدبي للمصادر الثانوية توزع املساجد وفق النسب املوضحة   ظهرتأ

املساجد املحلية واملخصصة للصالة اليومية    أن   10بالرسم البياني بالشكل رقم  

أما املساجد الكبر    إجمالي عدد املساجد،من    %68ته  نسبهي العلى بما يوازي  

أما الساحات التي فقط  %24حجما والتي يقام بها صالة الجمعة فبلغت نسبتها 

 . %8تتم بها صلوات العياد فبلغت نسبتها  

 

 وات التي تؤدى فيها لالنسب املئوية لتوزع املساجد وفقا لطبيعة الص (:10)شكل 
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 : املسجد على والتنظيمي  اإلداري  االشراف.  2. 5

الحكومي   واالشراف  لإلدارة  الخاضعة  املحلية  املساجد  نسبة    %73بلغت 

ما  املساجد  من  الدرجة  هذه  نفسية  من  االهلية  املساجد  نسبة  بينما وصلت 

 يعرض مقارنة لهذه النسبة.  10. والشكل رقم %32نسبته 

  : املكرمة مكة مدينة أحياء على الجغرافي املساجد توزيع.  3. 5

الثانوية )إحصاءات وزارة   التي تم جمعها من مصادرها  البيانات  من خالل 

يوضح   كما  املكرمة  مكة  أحياء  على  واإلرشاد(  والدعوة  االسالمية  الشؤون 

ارتفاع أعداد املساجد باملنطقة القديمة التلقائية مثل العتيبية    11الشكل رقم  

 ( 2018)وزارة،   (2013، )الحازميواملعابدة واملسفلة. 

 

 .التبعيةالنسبة املئوية لتوزع املساجد املحلية وفق  (:11)شكل 

 

 املختلفة على أحياء مكة ابأنماطهتوزيع املساجد  (:12)شكل 

 

 املكرمة بأحياء مكة  املساجدعدل التخطيطي لتوزيع امل  (:13)شكل 

 : دوارهأوعدد  املسجد مساحة.  4. 5

وعدد أدوار املساجد وبما في مساحات بناء    الكبير  التباين ظهرت نتائج املسح  أ

ا يعكس  راض ي ال مساحات  و   املسجد  به   املقام  للحي   االقتصادية  لحالةقد 

مسطح  متر  100بين املساحة قد تراوحت ف ،الوقفية املخصصة لبناء املساجد

مسطح  1000و رقم    ، متر  املساجد    13والشكل  لتوزع  املئوية  النسب  يعرض 

رقم   الشكل  بينما  املساحة  عدد   14حسب  وفق  املساجد  توزع  نسب  يعرض 

وأن    %58أدوارها حيث جاءت النسبة الكبر للمباني ذات الدورين وبنسبة بلغت  

من إجمالي املساجد املحلية    %26عدد املساجد ذات الطابق الواحد لم تتعدى  

 بمكة املكرمة، كما أمكن رصد مساجد بلغ عدد أدوارها خمسة طوابق.

 

 النسب املئوية للمساجد وفق مساحتها  (:14)شكل 

 

 النسب املئوية للمساجد وفق عدد أدوارها  (:15)شكل 

   للمسجد:  املعمارية املكونات .  5. 5

% من املساجد فقط سكن للمؤذن بينما ضم مسجد واحد مغسلة   44ضم  

من املساجد    %93من املساجد ال تضم دورات مياه بينما خال    %88.4لألموات  

د أركان الصالة من املواض ئ وهي نتيجة غير متوقعه نظرا لهمية الطهارة كأح

ويبدو أن هذا مرجعه إلى أن املساجد في أغلبها محلي حيث يخرج السكان من 

أن   امليداني  املسح  أظهر  كما  التطهر  بعد  من   %54بيوتهم  خلت  املساجد  من 

من املساجد خدمات تجارية ويبدوا أنه هذا املكون   %9مصليات النساء كما ضم  

 للخدمات باملسجد.  تتم إضافته لدعم االستدامة االقتصادية

 
 املكرمة  بمكة للمساجد املعمارية املكونات مالمح أهم تعرض لقطات (:16)شكل 

 :  املعمارية الهوية خصائص.  6. 5

  كأحد   القبة  من  تماما  خال  املساجد  من  %70  أن   امليداني  املسح  من  تبين  −

 .املساجد لعمارة التقليدية الرموز 

  أمتار  7  بينوإن تباينت ارتفاعاتها    املئذنةيخل مسجدا واحدا من وجود    لم −

   30و
 
املعمارية    16  رقم  والشكل  مترا املكونات  مالمح  أهم  لقطات  يعرض 
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توزع    التي يعرض بعض المثلة    17بينما الشكل رقم    ،للمساجد بمكة املكرمة

 الشكل املسدس. تقريبا بين الشكل املربع و  مناصفة الفقيمسقطها 

 

شكالتعبر عن  لقطات (:17)شكل   الدراسة بعينة املآذنمن  الغالبة الأ

العمارة اإلسالمية    االقواسذات    الفتحات  استخدام − كافة    فيكأحد مالمح 

  جاءت   بينما  املساجد   من  فقط  %50  في  إال  رصدها  يتم  لماملدن اإلسالمية  

 .الشكل  مستطيلة لفتحات النسبة باقي

الغالب ملا  − كان استخدام املعادن كخامة لألبواب والشبابيك واملعادن هو 

في مقاومة اآلفات والتآكل. حيث بلغت نسبة البواب  لها خصائص جدية 

من البواب من اللومنيوم، بينما جاءت مادة    % 53بينما كان    %41الحديدية  

بسنة   والصور  %11الخشب  رقم  .  توضح    18بالشكل  لقطات  تعرض 

 التشطيبات املستخدمة والتفاصيل املعمارية لبعض عينات الدراسة. 

 

عينة   لشكال تعرض    لقطات   (:18)شكل   املستخدمة  التشطيب  ومواد  الفتحات 

 الدراسة

لدراسة كما أمكن رصد تغطيات للفتحات على كامل املساجد التي شملتها ا −

 .%34منها بينما بلغ استخدام االخشاب  %60وقد استخدم الحديد في 

 

 املئذنة ارتفاع  حسب املساجد توزع (:19)شكل 

 :  الدينية االنشطة.  7. 5

أثبت املسح أن كافة املساجد تفتح أبوابها للمصلين قبل الصالة مباشرة كما  

بالجهات  الخاصة  التشغيل  لقواعد  الصالة وهذا مرجعه  انتهاء  بعد  تغلق  أنها 

من املساجد من مصلى للنساء، كما أثبتت   %54املشرفة على التشغيل. كما خال  

امل يخدمهم  الذين  الشخاص  متوسط عدد  تراوح  بين  الدراسة  ما    382سجد 

. 683و
 
 شخص وفقا للحي كما ذكر سابقا

 : والثقافية االجتماعية األنشطة.  8. 5

بها حلقات تحفيظ   %56تبين من املسح امليداني أن   من املساجد ال يوجد 

امة محاضرات توعوية، وأن  
ٌ
من تلك املساجد    %88القران الكريم ناهيك عن إق

 إفطار الصائمين في رمضان. ال يمارس بها أي نشاط اجتماعي عدا 

 الخالصة:  .6

من خالل تحليل نتائج التوثيق واملسح امليداني لعينة من املساجد بمدينة 

 مكة املكرمة تبين أن:  

  املجتمع  حياة  في  الكبير  وتأثيره  التاريخي  دوره  من  الكثير  املعاصر  املسجدفقد   −

ملدينة مكة املكرمة وأنه في الغالب يخدم عملية أداء الصوات دون    املحلي

 غيرها من النشطة االجتماعية والثقافية.  

اختفت القباب من املساجد واختفت    املعماري،  والطابع  الهوية  صعيد  على −

بينما خاصة في مساجد الصالوات اليومية، معها اإلضاءة العلوية للمسجد 

التوا في  املئذنة  بصرية  استمرت  كعالمة  لدورها    للمسجدجد  إضافة 

 الوظيفي بتوفير منبر مرتفع لرفع الذان من خالل املكبرات الصوتية.  

 ضعف   فإن   ،للتشطيبات  عام  بشكل  جيده  خامات   اختيار  من  الرغم   على −

حالة البيئة الداخلية واملحيطة باملسجد في على  الصيانة أثر بشكل سلبي  

الدراسة  عينات  من  با  كثير  التوسع  خاصة  ومناطق  التاريخية  ملناطق 

الصيانة وهذا  بالتدهور ونقص  يتصف عمرانيها  والتي  التقليدي  العمراني 

الفنية والسواتر   الزخارفختفت  إ.  قد يكون مرجعه إلى عمر مباني املساجد

وااللومينوم  الحديد  محلها  ليحل  والتشكيالت  بالزخارف  الغنية  الخشبية 

  في وإختصار ضعف  من رافقها وما الطبيعية كمواد مقاومة للتآكل ولآلفات 

 . والزخارف التشكيل

هناك فارق كبير في جودة البيئة الداخلية واملحيطة لعينات الدراسة التي  −

وعينات   واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  وزراة  إدارتها  على  تشرف 

ثلث  يقارب  ما  تمثل  الفئة  وهيه   
 
أهليا عليها  االشراف  يتم  التي  الدراسة 

لعدم وجود مصادر ا املكرمة وذلك مرجعه  بمكدينة مكة  املحلية  ملساجد 

مادية كافية للقيام بأعمال صيانة تكفل لتلك املساجد الحفاظ على جودة 

 بيئتها.

 التوصيات: .7

 :يلي  بما الدراسة توص ي يتعلق باملساجد الجديدة  فيما.  1. 7

تبني دليل هندس ي يختص بتحديد املواقع واملساحات واملسافات   • بضرورة 

 البيينة للمساجد التي يتم إنشائها بالجهود الذاتية. 

وبناء   • لتصميم  واملواصفات  املعدالت  تحدد  تصميمية  معايير  تبني  ضرورة 

 املساجد. 

لدواره   • دراسة  عمل  بضرورة  الدراسة  توص ي  مسجد  إستحداث  عند 

ال  وفقا  الدور املتوقعه  تعزيز  يكفل  وبما  يخدمه  الذي  املجتمع  حتياجات 

 الثقافي والهوية املحلية للمسجد.

أن   • اإل يجب  البناء  تتولى  أعمال  على  باالشراف  املحلية  الهندسية  دارات 

 للمساجد الهلية. 
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دوره  • أداء  له  يكفل  ما  املكونات  من  مسجد  أي  بناء  يتضمن  أن  ضرورة 

الثقافي واإلجتماعي إضافة لعناصر    الخدمي  أيضا من  يتضمن  للديني وأن 

التي تكفل وجود عائد مالي يكفل صيانة وتشغيل املسجد بما يكفل الحفاظ 

 على جودة بيئته الداخلية والخارجية. 

 :توص ي الدراسة بما يلي  فيما يتعلق باملساجد القائمة.  2. 7

  ضرورة قيام وزارة وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بوضع خطة •

تدريجية لالشراف التوعوي واالدراي على املساجد الهلية القائمة لضمان  

تساوي جودة الداء الخدمي والبيئي والوظيفي لتلك املساجد في كافة الحياء 

 واملناطق. 

بيئة  • تحسين  على  الصرف  منها  يتم  وقفية  صناديق  إلنشاء  حاجه  هناك 

النشطة االجتماع القائمة وتمويل  املحلية  بوما  املساجد  بها.  ية والثقافية 

 يضمن استدامة املوارد الذاتية لتلك املساجد. 

ضرورة تنظيم منافسات بين املساجد املحلية وبعضها البعض في املجاالت   •

تلك   لتفعيل  عليها  القائمين  لتشجيع  واالجتماعية  والثقافية  التوعوية 

 النشطة ملا لها من دور في تعزيز الهوية واالنتماء. 
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