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 جامعة حلوان –كلية الفنون التطبيقية  -أستاذ مساعد بقسم التصميم الداخلي واألثاث 

  

 : Abstractملخص البحث 

الوضوء بالمساجد ، باعتبارها من أهم الفراغات يهتم البحث بدراسة تصميم الفراغات الداخلية ألماكن 
المكملة للمسجد ، حيث يتم فيها الوضوء استعدادا للصالة .  إال أن هذا الحيز يعد من أكثر عناصر 
اإلزعاج للمساجد إذا ما اسيء تصميمه أو استخدامه ، األمر الذي تطلب معه دراسة االعتبارات 

ماكن الوضوء بصورة معاصرة تلبي احتياجات المصلين وذلك من التصميمية والبيئية للحيز الداخلي أل
خالل االستفادة من الفكر التصميمي ألماكن الوضوء في المساجد قديما ومعرفة الشروط والضوابط التي 

 تحدد عالقة مكان الوضوء بمكان الصالة ، ودراسة عناصر التصميم الداخلي الخاصة به .

 لمتردي ألماكن الوضوء بالمساجد والتي يرجع بعض أسبابها إلىالوضع اوتكمن مشكلة البحث في : 
العصرية المناسبة التي ترقى لعظمة هذه  الحلول التصميميةتقديم قصور التصميم المعماري والداخلي في 

. وبهذا  كذلك االخالل بالمتطلبات البيئية الناتج عن هدر المياه واإلفراط في استخدام الكهرباء،   العبادة
قابلة  الوضوء للحيزات الداخلية ألماكن تصميمية وبيئية معاصرة حلول: إيجاد  إلىيهدف البحث فإن 

 والمجتمع ككل . على رقي المسجد ا، حفاظ للتطبيق

  أهمية البحث :

  نظافة والطهارة والنظام بما يؤهلها لتحقيق السكينة لروادها ، ويرغبهم لل مثاالأن تبقى بيوت اهلل
 . وعمارتها بالعبادة في المجيء إليها

 عادة استخدامهاإوتحسين  المياهو  الكهرباء ، تقليل الهدر في استهالك . 

 خاصة لكبار السن والمعاقين توفير اآللية المناسبة للوضوء ، . 

 

DOI:10.12816/0044286 
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Research Summary:  

This research concerned on studying the design of interior spaces of ablution places in 

mosques.  As it considered one of the most important spaces in mosques, where 

ablution is performed before praying.  However, this space is one of the most disturbing 

elements of the mosques, especially if it is not designed or used in a good manner. So, 

studying of design and environmental considerations of these interior places of ablution 

is highly required in a contemporary manner that meets the needs of worshipers by 

taking advantage from design thought for ablution places in old mosques. Also the 

conditions and regulations that determine the relationship between place of ablution 

and place of praying must be known and elements of it's interior design must be studied.    

The problem of research is: 

 The deteriorating situation of ablution places in mosques, some of which are due to 

the lack of architectural and interior design in the provision of modern design solutions 

appropriate to the greatness of this worship, as well as the violation of environmental 

requirements resulting from the waste of water and excessive use of electricity.  

Thus, the research aims to : finding contemporary design and environmental solutions 

for the internal spaces of ablution places , applicable , in order to take care off  the 

advancement of the mosque and society as a whole. 

Research importance:   

1- Houses of God remain an example of cleanliness, purity and order , that will enable 

them to achieve tranquility for their pioneers, and wish them to come endurance for 

worship.                                  

2- Reduce waste of electricity, water and improve re-use of it .   

3- Provide the appropriate mechanism for ablution, especially for the elderly and 

the disabled 
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 : Introductionمقدمة  -1

 المساجد لتولي ةاإلسالمي ريعةالش جاءت لذلك ، األرض على وتعالى سبحانه اهلل بيوت المساجد تعتبر
 ىحت المسجد يبني أن فةالمشر  ةالنبوي الهجرة بعد الكريم بيالن يفعله عمل أول كان وقد ا،خاص اهتماما
 المسلم رويؤم ، به تقوم الذي الدور ةوأهمي اإلسالم في المساجد ةأهمي على يدل وهذا ، اسالن فيه ييصل

البد من الطهارة والوضوء ،  عبادة " الصالة "ال تلك، وإلتمام  عبادة مكان باعتبارها المساجد باحترام
، وحسن التهيؤ لمقابلة اهلل جل  ، ترمز إلى نقاء الروح وطهارة الجسد الوضوء شريعة ربانية عظيمةف

" له داخل المسجد  ، وإلتمام ذلك الركن الذي ال تصح الصالة بدونه البد من توافر الفراغ المالئم وعال
وتهيئته ليلبي احتياجات المصلي من أعمال الوضوء بصورة سهلة ومناسبة ال تخل بهذا "  الوضوء أماكن

  .الركن وهيبته وال تضر بالموارد المتاحة 

 
 االضافية " –التكميلية  –عناصر المسجد " الرئيسية " 1شكل "

أحيانا أخرى ، األمر الذي  تاحيانا وأهمل تفتطور  أماكن الوضوءوقد تعاقب الفكر التصميمي لمعالجة 
ومعرفة التطورات التي طرأت عليه وأوجه القصور التي يعاني منها ، تطلب معه دراسة تلك الفراغ 

من خالل ، وذلك إلستعادة مثل هذه األماكن رونقها وهيبتها التي تليق بعظمة وقيمة فريضة الصالة 
بصورة معاصرة في ضوء الفكر اإلسالمي وضوابطه وتطبيقها  للمكان دراسة االعتبارات الوظيفية والجمالية

 استمرارية واستدامة . -نفعية  –رمزيه  –من تجريد 

عناصر المسجد

عناصر إضافية

المكتبة
بيت 
االمام

عناصر تكميلية

مصلى 
النساء

دورات 
مياه

أماكن 
الوضوء

صحن 
المسجد

عناصر رئيسية

القبلة المنبر المئذنة
المصلى 
الرئيسي
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 أماكن الوضوء :مفهوم  -2

عنصرا هاما بالمسجد حيث إتمام أماكن الوضوء تمثل 
الشق األول لشروط الصالة وهو الوضوء ، عن ابن ماجة 

واتخذوا على اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : " أن رسول
أبوابها المطاهر " أي أماكن الوضوء ، لذا وجب اختيار 

 ."1"موضعها بعناية تامة 

 الماء منه يغرفحوضا  األمر ولأ مكان الوضوء كانو 
 باألنابيب دتفزو  تطورت أن لبثت ما ولكنها ،غرفا

 بأنواع كسيتو  والنوافير، الحجرية والمقاعد واألقنية
 تأنق من ذلك يتطلب ما مع ، بالقباب وغطيت الرخام

 . بالتنفيذ وزخرفة بالتصميم

 وسط تحتل بذاتها، قائمة معمارية وحدة مصر، في سيما وال للهجرة السابع القرن في الميضأة وصارت
المياه بالصحن ، ومثال ذلك المسجد األموي في المسجد حيث تطورت من فكرة وضع نافورة  الصحن
 ق ، ومسجد ابن طولون بالقاهرة وغيرها من المساجد .بدمش

 :التاريخية مساجد الأماكن الوضوء ب  2-1

سالم الحنيف على النظافة ، واعتنى المعماري المسلم بتخطيط عمائره فحرص على أن تكون حرص اإل
واختار ، أماكن الصالة ، كما اهتم بعنصر الطهارة والوضوء دورات المياه في المساجد في جزء بعيد عن 

وسطى مخصصة للوضوء وجعل لها سقفا افقيا أو قبة وتفنن في تزيينها تحملها صحن المسجد كمنطقة 
مجموعة من االعمدة الرخامية ، وزخرفت هذه القبة بالعديد من اآليات القرآنية التي تتعلق بالوضوء ، 
حتى تذكر المتوضئ بنعمة الطهارة والوضوء ، وسمي هذا الجزء من صحن المسجد " بقبة الوضوء " أو 

 ."2"فورة أو الفوارة النا

                                                      
 .  6ص  -  1991الرباط إبريل  –استنباط المنهج االسالمي لبناء المساجد  -عبد الحق بشير العقبي .1
 . 23ص  -طبعة أولى  –نظرية في العمران اإلسالمي من الماضي إلى المستقبل   -طارق والي  .2

 

 شكل  أماكن الوضوء حيث بداية  "  2شكل "

 كان يغرف الماء من األحواض
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هرة أقدم قبة باقية في االثار االسالمية بالقابن طولون  ويعتقد أن قبة الوضوء الموجودة بمسجد أحمد
ة أشهرها قبة نافورة مسجد السلطان حسن ونافورة مسجد المؤيد شيخ ونافور ه ومن 696والتي اقيمت عام 

 مسجد محمد علي وغيرها .

      

 

مصممة للوضوء في  مسجد عمرو بن العاص أول نافورة مياهالنافورة / الفوارة الموجودة بصحن  تعدو 
ذلك العصر ، وتعتبر نافورة الوضوء بمسجد أحمد بن طولون من أكثر التصميمات تميزا حيث الشكل 

 ليظهر بصورة لم تتكرر بعد ذلك في العمارة اإلسالمية .المكعب الذي يحمل قبه فوقه 

وفي فترة حكم المماليك تميزت معظم المساجد 
إن لم يكن جميعها بوجود الصحن السماوي 
واألواوين األربعة المحيطة به ، كما تنوعت 
أشكال نوافير الوضوء لتصبح احد معالم ذلك 
العصر المملوكي ، وتعتبر مسجد السلطان حسن 
من أجمل مجموعات اآلثار اإلسالمية في القاهرة 

لمعماري التي تدل على براعة لبراعة حله ا
المعماري المسلم من أمد بعيد 

"3".       

                                                      
 . 68ص  –حول العمارة في مصر  –أحمد كمال عبد الفتاح  .3

" قبة الوضوء بمسجد  3شكل " 

 عمرو بن العاص

أحمد بن طولون والتي تعد من أقدم " قبة الوضوء بمسجد  4شكل " 

 قباب الوضوء الباقية 

مسجد السلطان حسن تحيطها الوضوء  نافورة"  5شكل " 

يمها الرائع ذو تميزت بتصم  -األواوين األربعة من جميع الجهات 

أضافت لصحن  –القبة الضخمة المرتكزة على ثمانية أعمدة 

 بيئي    –وظيقي  –المسجد تأثير جمالي 
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ذلك يتميز مسجد األمير محمد علي بالقلعة ، 
في كل المسجد بقوة نسبه المعمارية ورشاقتها 

جزء من أجزاءه ، وتعد نافورة الوضوء في حد 
ذاتها إحدى آيات الجمال المعماري والفني 

لذلك الوقت ، فهي تتميز بوجود حائط والتقني 
بارز تخرج من الصنابير في تشكيل جمال 

لتحمل قبة  رائع تعلوها قبة وتحيطها األعمدة 
ثانية أكبر في تكوين معماري يثير دهشة 

عجاب الزائ  ."4"رين وا 

 

اليوجد بها قبة ، فجاء  تعد نافورة الوضوء بمسجد المؤيد شيخ بمنطقة باب زويلة بالقاهرة الوحيدة التي
، وهي تتوسط الصحن السماوي للمسجد ، والذي يحتل تقريبا ثالثة إبداعها في غير تكلف أو مبالغة 

 أرباع المساحة الكلية للمسجد ويحيط بها حديقة فسيحة .

 

                                                      
 . 236ص  –القاهرة  –دار المعارف  –القيم الجمالية في العمارة اإلسالمية  –ثروت عكاشة  .4

 نافورة الوضوء بمسجد االمير محمد علي بالقلعة "  6شكل " 

 آية من آيات الجمال المعماري والتقني

شكيالت اعتمد التصميم على الت –اكثر نوافير الوضوء بساطة  –نافورة الوضوء بمسجد المؤيد شيخ "  6شكل " 

 واالعمدة والعقود والزخارف الهندسية والسقف االفقي 
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المحيطة بهذه النافورات كما وقد لوحظ أن المياه المستخدمة في الوضوء قد يعاد استخدمها لري الحدائق 
ي المياه لري المناطق الخضراء المحيطة بالمسجد كما بحديقة هو الحال في مسجد المؤيد الشيخ ، وباق

 م .مسجد بن طولون الخارجية ، أو توضع في خزان ري ليعاد استخدامها عند اللزو 

 : التاريخيةماكن الوضوء في المساجد أل الوظيفية والجمالية عتباراتاال 2-2

تعد النافورة الوسطية / قبة الوضوء في صحن المسجد إحدى آيات الجمال المعماري والفني والتقني من 
 : تتمثل فيحيث التصميم والتشكيل لما تحمله من قيم واعتبارات وظيفية وجمالية 

حال فلسفيا ووظيفيا الستخدام المياه في االسالم الستخدمها في الوضوء تعتبر النافورة  -1
 داخل المساجد ذلك الركن التي ال تصح الصالة بدونه .

تعد وظيفة نافورة الوضوء جزءا من وظيفة المسجد ، فإذا كان المسجد للصالة والعبادة  -2
 فالنافورة هنا مخصصة للوضوء والطهارة ، فال صالة بدون وضوء .

 .الموفقة بسبب سهولة الوصول إليهايعد اختيار موقعها في وسط الصحن من االختيارات  -3
ن اختلفت أشكالها وطرق معالجتها بوجود قبة أو سقف أفقي مسطح  -4 تتميز جميع النوافير وا 

 أعالها بغرض :
 . الحد من سقوط أشعة الشمس على الجالس للوضوء 
  المحيطة بالنافورة ولتقليل سرعة تبخر المياه الموجودة المساعدة في تلطيف الهواء بالمنطقة

 مما يعمل على ترطيب الهواء وخفض درجة الحرارة .
يالحظ أن جميع األعمدة والمقاعد تنفذ من مواد لها قدرة عالية على التحمل والتعامل مع  -5

 المياه فأغلبها من الرخام أو األحجار الصلبة .

 الواجهة والمسقط االفقي  –نافورة الوضوء بمسجد المؤيد شيخ "  7شكل " 
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لمحيطة اإلنساني سواء كان في بدن النافورة أو في األعمدة امقياس بالنسبة لل مراعاة األبعاد -6
ا ، كذلك الفراغات بين مقاعد الوضوء ، أو بين مقاعد الوضوء والجدار المقابل له بمبها 

 يسمح بسهولة الحركة للمتوضئ .
تعتمد كل نافورة على خط تغذية بالمياه العذبة بها مجموعة من الصنابير الالزمة للوضوء  -7

افة إلى مجرى آخر يقوم بصرف المياه ونقلها لري الحديقة الملحقة بالمسجد أو ، باالض
 ."5"تخزينها في خزانات أو صهاريج أرضية العادة استخدمها

 أماكن الوضوء في المساجد حينما تصبح مصدر ضرر : 2-3

 تقع المياه دورات كانت فبينما ، المساجد أغلب تصميم على نفسها الحديثة المعمارية الهندسة فرضت
 أو ساقية أو أحواض شكل يأخذ الصالة فضاء من قريبا كان الذي الوضوء مكان عن بعيدا بالخارج
 بناء من جزءا باتت اليوم فإنها وسكينة، وقارا المسجد يزيد وبهاء رونقا الجاري الماء يعطيها تقليدية نافورة

 المرافق هذه جعل ما وهو أرضي، تحت أو علوي طابق في أو الكبير الباب مدخل عند إما المسجد
 الذين بالمصلين األذى إلحاق في وتتسبب الصالة فضاء تقتحم التي الكريهة بالروائح ازعاج مصدر

 الخشوع تحقق التي الزكية والروائح والطهارة النظافة فيه يفترض جو في الجماعة صالة يقصدون
 . "6"المسجد على مقبل لكل والطمأنينة

 : المساجدب أماكن الوضوء ، وتنفيذ المرتكبة في تصميم الشائعة األخطاءأكثر 
 وعدم وجود ترتيب مناسب لها قرب أماكن الوضوء من دورات المياه ، . 
  لمستخدمي المقعد المتحركصعوبة الوصول إلى أماكن الوضوء بالنسبة . 
 بالماء واألوساخ العالقة باألحذية تلوث أرضيات أماكن الوضوء بسرعة ، . 
 سوء التنفيذ المتكرر، والذي يؤدي إلى تسرب المياه غير النظيفة . 
 . عدم تعرض أماكن الوضوء للتهوية واإلضاءة الطبيعية 
  هدر قدر كبير من الياه المستخدمة في الوضوء ، واستهالك زائد للكهرباء على مدار

 اليوم .
 األبعاد بين وحدات الوضوء بعضها البعض  في خلل. 

                                                      
 . 108ص   –أبحاث ندوة عمارة المساجد  –الوظيفية في العملرة االسالمية  –أحمد عبد الملك عفيفي  .5
6. http://www.jadidpresse.com/ الطهارة مصدرا لإلذاية فضاءات-تصبح-حين-مساجدبال-الوضوء-مرافق 

http://www.jadidpresse.com/
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إحدى مشاكل تصميم " سوء التنفيذ واالهمال في أماكن الوضوء 8شكل "

 المساجد 

صعوبة وصول المعاقين " 9شكل "

 ألماكن الوضوء 

األمر  – التجهيز الخاطئ لفراغ الوضوء " 10شكل "

 يجعل عملية الوضوء غير آمنه الذي 

 حدات الوضوء وعدم مالءمتهاو أبعاد خلل " 11شكل "

 السن ومسنخدمي المقاعد المتحركةلكبار  لالستخدام خاصة
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 : الصالة بمكان الوضوء مكان عالقة-3
 : "7"تتمثل في الصالة ومكان الوضوء مكان بين للعالقة رئيسية حاالت ثالث توجد

 الحالة االولى :
مكان  خارج من الوضوء مكان إلى الدخول يكون أن

 . " 12"  في الشكل يتضح ماك الصالة
 حذاءه يتوضأ أن يريد الذي الشخص يخلع الحالة هذه فىو 
 ، الوضوء لغرض متوافرة مجموعة من نعاالا  يرتدي ثم

مكان  إلى يعود ثم ويتوضأ، الوضوء مكان إلى يذهب بعدها
 الصالة ألداء ليهاإ ويدخل حدها، عند النعال فيخلع الصالة

 ألنالحالة ،  هذه فى ضرورياا  النعال ارتداء يعتبر .
 منطقة خالل مبللة بأقدام يتحرك وضوئه بعد المستخدم

 لتأدية الطاهرة المنطقة إلى يصل أن إلى طاهرة غير
  :التالية لألسباب إشكالياا  يعد النعال ارتداء ولكن ، الصالة

 جيدة وبحالة منها ف  كا عدد توافر يجب 
ال ، لالستعمال  عندما ازدحام حالة سببت وا 

 .النعال الرتداء دورهم المستخدمون ينتظر
 األمراض بعض لنقل عامالا  النعال تكون قد 

 . األبحاث بعض أظهرت ماك الجلدية
 حافية القدم نكو  من ثرأك المبللة األرض على انزالق حدوث النعال تسهل قد . 

                                                      
 . 7‘  6ص  –الصالة وقاعات المساجد فى الوضوء نألماك التصميمية المعايير –مختار حنفى أحمد .7

 

) " رسم توضيحي للحالة االولى  12شكل " 

الدخول لمكان الوضوء من خارج مكان 

 الصالة (
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 الحالة الثانية :

 الصالة مكان من مباشرة الوضوء مكان إلى الدخول يكون أن
 فى الوضوء مكان مدخل وألن " ،13"  الشكل من يتضح ماك

 حذاءه خلع قد المستخدم يكون حيث - الطاهرة المنطقة داخل
 للصالة العودة ثم ، الوضوء مكان دخول المستخدم على يسهل
مكان بين  للمشي مسافة وجود وبدون النعال استخدام بدون

 . الوضوء ومكان الصالة

 :االحتمال لهذا لالمشاك من عدد يوجد ولكن

 الصالة مكان إلى للوضوء المستخدم الماء صوت وصول 
 . المصلين يلهي أو يزعج قد وذلك

 الصالة مكان إلى الوضوء مكان من الرطوبة انتقال سهولة 
 واألثاث للكتب األضرار بعض مسببة الصالة مكان في الرطوبة نسبة ارتفاع ذلك عن ينتج وقد
 .الهواء تكييف أجهزة تصميم في تؤثر قد ماك للمصلين، الحرارية الراحة في تؤثر وقد ،

 الصالة مكان أرضية مالمسة قبل لتجف الوضوء نتيجة الرطبة لألقدام افيةك مسافة وجود عدم 
 روائح وانبعاث بها واإلضرار اختمارها إلى يؤدي مما بالسجاد مغطاة تكون ما عادة والتي ،
 .منها ريهةك

 : الثالثة الحالة

 الطاهرة المنطقة داخل من الوضوء مكان إلى الدخول يكون أن
 الصالة مكان ومدخل الوضوء مدخل بين ممر وجود مع ولكن

 الشكل . في يتضح ماك

 باإلضافة النعال استعمال إلى الحاجة بعدم الحالة هذه وتتميز 
 ويقلل ، الوضوء مكان من القادم الصوت يبدد ممر وجود إلى

 أن الرطبة لألقدام يمكن ذلك، ك ملحوظ بشكل الرطوبة انتقال
 ذي ممر تصميم خالل من الصالة مكان إلى الوصول قبل تجف
 وسهلة للتزحلق مانعة تكون ، مناسبة بمادة ومغطى مناسب امتداد

 ، وتعتبر هذه الحالة أكثر الحاالت أمنا وراحة . الصيانة

 

 

 الثانية" رسم توضيحي للحالة 13شكل " 

مكان  داخل) الدخول لمكان الوضوء من 

 الصالة (

 الثالثة" رسم توضيحي للحالة 14شكل " 

مكان  داخل) الدخول لمكان الوضوء من 

 ( مع وجود ممر بينهما الصالة
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 :الوضوء  مكان موقع تحديد عند اآلتي يجب مراعاة  كذلك

 نفسه  الوضوء لمكان أو للمسجد مستقبلية توسعات أي الوضوء مكان موقع يمنع أال يجب
. 

 لقةالمتع الكريهة والروائح الرطوبة انتقال لمنع الرياح حركة االعتبار في األخذ من البد 
 .الصالة  مكان إلى بها

 إلى الصالة مكان ومدخل الوضوء مكان مدخل بين الممتدة المسارات تؤدي أن يفضل 
 األمامية الجهة إلى المسارات هذه تؤدي أال الصالة ، كما يجب مكان من الخلفية الجهة

 الواحد الصفوف يجب إتمام حيث ، صالةال بطبيعة متعلقة ألسباب وذلك لمكان الصالة ،
 . للقبلة األمامية المواجهة الصفوف من ابتداءا  اآلخر تلو

 الوضوء : ألماكن تصميم الداخليالعناصر  -4

 الوضوء: وحدة 4-1

يتفاوت عدد وحدات الوضوء و  ، الوضوء شعائر واحد شخص فيه يؤدي الذي الوضوء مكان من الجزء هي
صنابير لكل مائة مصلي  4وفقا لمساحة المسجد وعدد المصلين ، وتوصي بعض الدراسات بتوفير عدد 

"8". 

                                                      
 . 87ص   –المعايير التصميمية لعمارة المساجد  –محمود حسن نوفل  .8
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 :"9"من النماذج التصميمية المستخدمة في العديد من المساجد  بعضا وهناك

 ول :النموذج األ 

 نفس على تكون المقعد عليها ، قاعدة الجلوس سهللي أو مستديرة األضالع ثمانية مقاعد 
 بين المبتلة بقدمه المستعمل ينتقل عندما يحدث قد انزالق أي لتجنب وذلك األرض، مستوى

 .مستويين
 أسفلها المياه بتصريف تسمح أن ويفضل ، لالنزالق مضادة بمادة مغطاة األرض تكون. 
 المستخدمين سالمة بهدف بشبكة مغطاة المياه تصريف قناة تكون. 
 والساعات النظارات مثل الخاصة األغراض لوضع للمستخدم رف توفير. 
 قناة عن بعيداا  قدميه وضع من المستخدم لتمكين 45 ° بمقدار المقابل الحائط من جزء انحناء 

 .المياه تصريف
 قناة باتجاه المتناثر للماء بقايا أي لتصريف وذلك قليال ، مائال للمقعد العلوي السطح يكون 

بقاء ، المياه تصريف  . اإلمكان قدر جافاا  المقعد وا 

                                                      
 . 11ص  –مرجع سابق  –أحمد حنفي مختار  .9

 سعة المسجد ) عدد المصلين (

  " رسم بياني يوضح عدد صنابير الوضوء المطلوبة للمسجد وفقا لمساحته 15شكل " 
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 ( لوحدة الوضوء ذو المقعد1" نموذج ) 16"  شكل

 
 النموذج الثاني :

 يةاألساس المشكلة بيوتهم ، ولكن تكمن في للوضوء الناس معظم يستعمله كالذي حوضاا  النموذج هذا يشبه
 مالقد رفع إلى والحاجة الماء، صنبور إلى للوصول الظهر ثني إلى الحاجة في النموذج هذا استخدام في

 الماء صنبور مستوى رفع طريق عن األبعاد بالتحكم في المشكلة هذه حل يمكن، و  الحوض في لغسلها
 .الحوض مستوى وخفض

 تناسب األقل على واحدة وحدة توفير من البدولذلك  ، المتحركة المقاعد لمستخدمي مالئمة غير إنه إال
والنظافة  للصيانة مشكلة العامة المباني في األحواض استخدام يمثلعام  بشكل، و  المستخدمين هؤالء

 ."10" الوضوء نأماك في المشكلة هذه أهمية وتزداد المستمرة

                                                      
 . 138ص   –المعايير التصميمية للمعوقين حركيا في البيئة العمرانية  –مختار الشيباني  .10
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 ( لوحدة الوضوء ذو الحوض2" نموذج ) 17شكل " 

 
 النموذج الثالث :

 وضع من المستخدمون ليتمكن رف على يحتوي ، األجزاء من قليل عدد على النموذج هذا يحتوي
 مريح غير ولكنه منخفض التكلفة النموذج هذا ويعتبر ، الحاجة عند توازنهم ولحفظ ، عليه أغراضهم

 الناس من لكثير متعبة بصورة الظهر أو الركبة ثني المستخدم من يتطلب حيث االستخدام ، عند للغاية
  خاصة كبار السن .

  
 ( وحدة الوضوء بدون مقعد 3" نموذج )  18شكل " 
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 : الرابع النموذج

 المسقط من صغيرة مساحة النموذج هذا يشغل
 المستخدم يقف -النموذج هذا والستخدام،  األفقى
 مرتفعاا  الماء صنبور مستوى ويكون حاجز أمام

 الحاجز يكون ماك الظهر، ثني إلى الحاجة لتقليل
 أسفل لغسلها القدم رفع عملية لتسهيل منخفضا
 .الصنبور

 عليه أغراضه وضع للمستخدم يمكن حتى رف يوجد
 أن يجب ذلكالقدم ، ك رفع عند جسده وإلسناد ،

 هذا .انزالق حدوث األرضية تشطيبات تمنع
 نسبياا، منخفضة تكلفة وذو البناء سهل النموذج
 نادراا  ، ولكن تبليل حاالت ويقلل ، لالستخدام مريحاا 

 .المصممين قبل من النموذج هذا توصيف يتم ما

 واألبواب : المداخل 4-2

 يجب حيث المتحركة ، المقاعد مستخدميل وبخاصة سهالا  الوضوء مكان إلى الدخول يكون أن يجب
 الوضوء، أماكن مداخل على أبواب بوضع ينصح كما ال ،"11" 12:1 انحدار بنسبة منحدرات توفير
 تكون أن ويفضل للرطوبة مقاومة مواد من مصنوعة األبواب تكون أن يجب الحاجة، لزمت إذا ولكن
 . الوضوء مكان في الهواء بتحرك تسمح فتحات لها

 معالجات الحوائط واألرضيات : 4-3

 : الوضوء نأماك في المستخدمة التشطيب مواد اختيار عند اآلتي مراعاة يجب

 الماء تسرب بسبب ملساء األرضية كانت إذا الوضوء أماكن في االنزالق احتماالت تكثر  :االنزالق منع
 . لألرضيات لالنزالق مانعة مواد استخدام يفضل لذلك المتوضئين، أقدام بلل وبسبب األرض، على

 

                                                      
 . 142ص  –المرجع السابق  .11

 ( وحدة وضوء ذو الحاجز 4" نموذج ) 19شكل "
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، وأن تكون  للمياه التصريف وسهلة التنظيف سهلة المختارة المواد تكون أن يجب  :الصيانة سهولة
 . كاألحجار الطبيعية والرخامالخامات المستخدمة خامات طبيعية ذات قدرة عالية على التحمل 

 األمراض بعض مسببة األرضيات على تعيش أن والبكتيريا للفطريات يمكن حيث  :األمراض نشر مقاومة
 .الوضوء نأماك ألرضيات والبكتيريا للفطريات مضادة مواد اختيار أهمية تكمن وهنا ، الجلدية

 : واإلضاءة التهوية 4-4

 تهويةال هو خاصة ) ذات الفراغات المغلقة ( المتوضئين في أماكن الوضوء انتباه يلفت ما أكثر التهوية :
 أن يمكن للحرارة تتعرض عندماالمستخدمة في تغطة االرضيات  البالستيكية المواد فبعض ، السيئة
 ةالسيئ التهوية معدالت تتسبب قد و. ما مشكلة هناك بأنهم تشعر  بالتالي و ، قوية روائح منها تنطلق

ى ارتفاع نسبة الحسية خاصة مع وجود عنصر المياه مما يؤدي إل و الصحية االثار من مجموعة في
 .الرطوبة في الهواء

 درجتي بين الفرق يتسبب حيث ، االرضيات تحت من الهواء بتوزيع يقوم الذي هو األمثل التهوية نظامو 
 إلى األبرد الهواء سحب و األدفئ الهواء إرتفاع في الخارجي الهواء و الداخلي للهواء الرطوبة و الحرارة
 هواء مخارج طريق عن االرضيات مستوى عند الدافي الهواء يدخلف ، " التهوية باالزاحة " المكان داخل
 نظام هو و ، ثم يتم طرده من المكان عند مستوى السقف المرتفعة االرضية من مسطحات على مركبة
 حراريةال راحةتوفير ال و هواءال جودة إلى ؤديي وهو االرضيات تحت من الهواء توزيع بنظام يعرف

 ".12للمتوضئين ويساعد على جفاف األقدام المبللة بصورة أفضل "

، لتحقيق التوازن البيئي فرصة رائعة  داخل فراغات الوضوء يعتبر توفير اإلضاءة الطبيعية :اإلضاءة 
فمن الممكن على سبيل المثال توفير ملحوظ في إستهالك الطاقة من خالل  ، للحد من إستهالك الطاقة

تقنيات التصميم الجيد لإلضاءة الطبيعية من  ، وتتمناعية ل الكهربائي الالزم لالضاءة الصتقليل الحم
على شكل أسنان المنشار الذي يعكس  فتحات إضاءةفتصميم  التحكم في وضع الفتحات المعمارية  خالل

ن سطح المبنى أو السماح بدخول الضوء من خالل نافذة علوية يعتبران وسيلتين من وسائل الضوء م
 "13"بدون آثار حرارة الشمس الغير مرغوب بها النهار ضوءمباني التي يمكنها السماح لدخول تصميم ال

 . و بإستخدام رفوف ضوئية داخلية يمكن إسقاط الضوء بعمق أكثر داخل المكان، 

                                                      
12. Wael A. Mokbel, URBAN HERITAGE AREAS THROUGH THE SCOPE OF GREEN ARCHITECTURE CONCEPTS ,Pg.1043 

 .26ص  – ،"استغالل الموارد الطبيعية والمسئولية عن حماية البيئةلـتنمية المسـتدامة "بين الحق في ا –عبدااهلل بن جمعان  .13
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ألماكن معايير التصميم الداخلي المعاصر  -5
 الوضوء في ضوء الفن اإلسالمي :

التصميم الداخلي نتاج علماا ممزوجاا بخبرة اإلنسان الثقافية و الحياتية ، و وسيله من وسائل يشكل 
االتصال اإلنساني عبر الحضارات المختلفة ، مما كان للتراث اإلسالمي انعكاسا مباشراا عليه بما يحمله 

صادر اإللهام ، فإذا ما من سمات أعطته التفرد و التميز ، وجعلت منه مرجعاا فنياا هاماا و مصدر من م
أردنا أن نحى حضارتنا و تراثنا العريق من خالل ابتكار تصميم داخلي معاصر يحمل الهوية اإلسالمية 
عبر الزمان والمكان فعلينا العودة إلى جذورنا التاريخية و االقتباس من المبادئ و المعايير الفلسفية لها 

ا يمكننا تحديد معايير التصميم الداخلي المعاصر في و دمجها  بتكنولوجيا و تطور العصر ، ومن هن
 ضوء الفن اإلسالمي فيما يلي .

 

 

 " معايير التصميم الداخلي المعاصر في ضوء الفن اإلسالمي22شكل " 

 التجريد : 5-1

يرتبط التجريد ارتباطا مباشراا بالتصميم بوجه عام ، فكلما كان عنصر التشكيل في التصميم الداخلي أكثر 
بساطة و أقل تعقيداا كان التصميم أكثر تميزا و جذباا للمستخدم ، كما يستطيع المصمم من خالل استخدام 

اإلسالمية تؤكد هويتنا العربية التجريد بشكل جيد الحصول على تشكيالت مبتكرة تحمل جذوراا تاريخية 
شكل تجريد الفكر التصميمي للمشربية اإلسالمية الو يوضح  مه جماليه معاصرة ،تعمل على إضفاء سبل و 

معايير التصميم الداخلي المعاصرفي ضوء الفن اإلسالمي 

االستدامة االستمرارية النفعية الرمزية التجريد

 " تصميمات مختلفة للفتحات الخاصة باإلضاءة الطبيعية  21شكل "
 النوافذ العلوية ( –المرصد  –)أسنان المنشار 

األرفف الضوئية والتي تعمل على "  20شكل "
 توزيع االضاءة بشكل أفضل داخل المكان

http://4.bp.blogspot.com/--oAN-aOkxnw/UliJ9qIBwiI/AAAAAAAAAhI/auzFlko7liM/s1600/%D8%B4%D9%83%D9%84+8-8.jpg
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د يؤدى نفس الخصائص من ثم الحصول على تشكيل جديمن خالل عمليات التقسيم والحذف واإلضافة  و 
 برؤية معاصرة . ولكن

 

 

 

 

 
 : Symbolismالرمزية  5-2

يرتبط الرمز بداللته المختلفة على مر 
الزمان و باختالف المكان تتميز 
الفنون عبر التاريخ بسمات رمزيه 

  ها عن غيرها من الفنون األخرىتميز 
اع الفنان المسلم من تركيب فأستط
من األشكال التي تحمل بعداا  ةمجموع

رمزياا و استخدامها في الوحدات 
ألفعال  ، بل وجعلها إسقاطاتالزخرفية 

فها و تعبديه فالزخارف النباتية بلط
الزخارف لينها و انسيابها رحمه ، و 

رهبه ، قوتها حق و ية الهندس
التراثية ، فأصبح تجسيد الرموز الثقافية و "  14الزخارف الكتابية تجمع بين االنسيابية و القوه في حكمه "و 

 صها الفريدة عن باقى األمم .  فى التصميم هدفاا تسعى لتحقيقة أى أمه من أجل إبراز خصائ
   

                                                      
 47ص -م ( 2007سبتمبر  –) يوليو  8مجله حراء ، عدد  -جواد محمد مصباحي  : " التكرار و التماثل في الفنون الزخرفية اإلسالمية  .14

. 

استخدام الزخارف الهندسية والمفردات االسالمية في  " 24شكل "

 التصميم الداخلي  فمنحته الهوية والقوة والرهبة

 ية برؤية معاصرةبتجريد الفكرة التصميمي للمشر  " 23شكل "
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 : Functionalالنفعية  5-3

إن قيمه األشياء الجماليه ال تنفصل عن وظيفتها أو فائدتها ، و لذلك لم تعرف الفنون اإلسالمية التفرقة 
بين المنفعة و الجمال ، إذ كانت كل الفنون في الحضارة اإلسالمية تراد لمنفعتها أوالا ثم يأتي الجمال 

و األواني الزجاجية و المنسوجات التي  لتجميل ما ينتفع به اإلنسان ، فقام الفنان المسلم بتزيين الفخار
" ، فتعد الفنون  15فنياا ناقصَا "أثراا كان يرتديها ، والمساجد التي يتعبد فيها ، فالمنفعة بدون جمال تنتج 

اإلسالمية أقرب إلى الصناعة و الحرف منها إلى الفنون المجردة لمحاولتها تحقيق وظيفة إنشائية و نفعيه 
 في المقام األول إضافة إلى الصبغة الجمالية التي تسعى إلى تحقيقها في نفس الوقت .

ي تنشأ اإلنسان الوظيفية أوالا والتوكذلك الحال بالنسبة للتصميم الداخلي فهو يهدف إلى تحقيق متطلبات 
عنها راحته الجسدية ، فالوظيفة هي جوهر التصميم الداخلي و الشكل هو مظهره الخارجي لذا يسعى 

العناصر  المصمم إلى إيجاد األشكال األكثر مالئمة لوظيفتها النفعية ، فالتصميم الداخلي ما هو إال تنظيم
حاجات وظيفية و جماليه و تعبيريه و أن أي تجزئه في هذه داخل الفراغ الداخلي في عالقات تلبى 

 العالقات يؤدى إلى تغير في تصميم الفراغ .

 : Continuityاالستمرارية   5-4

دة و هذه صفة الفنون المقصود بها أن يفرض التصميم نفسه و يحافظ على قيمته فترات زمنيه ممت
 منها الفن اإلسالمي الذي أستطاع أن يحمل من الجودة و القيم ما ساعده على أن يبقى والعالمية  و 

ظ حافظ على مكانته على مر العصور ، و كذلك الحال بالنسبة للتصميم الداخلي الجيد فهو دائماا يحاف
 على استمرارية استخدامه و قابليته للتعديل باإلضافة و الحذف .  

 : Sustainabilityاالستدامة   5-5

إن مفهوم االستدامة ال يعتبر مصطلحاا جديداا أو مبتكراا ، بل هو مفهوم جسدته مبادئ الفكر اإلسالمي 
منذ القدم فسعى إلى إحداث التوازن البيئي ، فكل شيء فى هذا الكون متقناا و مقدراا عند اهلل عز وجل 

المبادئ التي تستند عليها االستدامة  بمقدار معلوم بحسب علمه بحاجتنا له ، و لو دققنا النظر على
لوجدنا أن اإلسالم دعا إليها منذ قرون فدعا إلى الحفاظ على الهواء و الماء و كافة الموارد فهم ملك عام 

                                                      
( 2006سبتمرب  –) يوليو  4جمله حراء ، عدد  -"  " الفنان املسلم بني النافع و اجلميل و األخالق -بركات حممد مراد  . 15
 .  40ص  -



 لعدد التاسعا                         مجلة العمارة والفنون                                                        
 

21 
 

لكل الناس في كل زمان و مكان ، و هذا هو مفهوم االستدامة المعاصر التي تدعو للحفاظ على البيئة 
 .ة من التلوث لصالح األجيال القادم

فمبادئ الحفاظ على البيئة من خالل المنظور اإلسالمي تؤكد أنه إذا كان اهلل تعالى قد أستخلف اإلنسان 
 " 16في األرض فأمره أن يلتزم بالحفاظ على البيئة التي يعيش فيه. "

 تحقيق مبادئ االستدامة فهو يعمل على إيفاء احتياجات الوقت ىو يسعى التصميم الداخلي المعاصر إل
ن مالخاصة ، كما تهتم باالستفادة  االحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبلة على تلبيه احتياجاته

 .  والجغرافية للحصول على الطاقة الالزمة الطاقة الذاتية من خالل استغالل مكونات البيئة الطبيعية

جد والجوامع من أكبر مستهلكي المياه العذبة سواء للشرب أو الغسل أو الوضوء، كما أن وتعتبر المسا
مياه الوضوء تعتبر من اقل المياه تلوثا بعد االستعمال حيث ال يستعمل في الوضوء آية مواد كيميائية 

بحساب كمية و ، ، فتصرف المياه نقية بعد االستعمال لتخلط بالمياه الملوثة في الصرف الصحي  وخالفه
لترات مياه نظيفة في المرة الواحدة  8 - 5المياه التي يمكن توفيرها من "الوضوء" يومياا، وتقدر بنحو 

مليون شخص،  48للفرد، وبتكرار خمس مرات يومياا، وبافتراض أن عدد األشخاص الذين يتوضأون يوميا 
مليون  1.7مليار لتر يومياا، بما يعادل  1.2فإنه يمكن توفير كميات هائلة من "المياه الرمادية" تقدر بنحو 

وتعتبر فكرة إعادة " ،  17"يومياا، ويمكن بهذه الكمية التغلب على مشكلة نقص المياه في مصر 3م
لى جهد ومال حيث يتم عزلها الى خزانات منعزلة ومن ثم إاستعمال مياه الوضوء فكرة رائدة وال تحتاج 

عادة استعمالها  شجار المحيطة د واألري حدائق المسجالطرد بدورات المياه كذلك في في صناديق نقلها وا 
 . به

 

 

 

                                                      
" مبادئ االستدامة في العمارة التقليدية وفق المنظور اإلسالمي  "، بحث منشور ، المجلة العراقية  -بهجت رشاد شاهين   .16

   76، ص  2008،  12للهندسة المعمارية  /جامعة بغداد ، العدد 
17 .http://agri.ahram.org.eg/ 
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 يتوضأ ما فغالباا  ، الوضوء خالل المياه من الكثير إهدار إلى يؤدي االعتيادية رالصنابي استخدامكما أن 
 مباشرة التصريف قناة إلى الماء ضخ في الصنبور يستمر بينما الماء من قليلة بكميات المستخدمون

 العديد ويستخدم، ء الما من الفاقد تقليل علىتوضأ الم يساعد أن المصمم على يجب ع ، لذلكدا وبدون
 توفر ال الصنابير هذه لكن تلقائياا، تتوقف ثم محددة زمنية لفترة الماء تضخ صنابير المصممين من

 ك .لذل الحاجة عدم عند الماء ضخ فى تستمر حيث الوضوء لغرض الماء استهالك

 –مسجد البخاري " 25"  شكل
 Al-Bukhariماليزيا 

Mosque   ترشيد مياه
 الوضوء

– الصين -هيتشينج والمعروف باسم مسجد وقاص مسجد "  26شكل " 
Huaisheng Mosque- China    طبق الفكر ،  من أقدم مساجد الصين

 الحدائق حول المسجداالسالمي في االستفادة من مياه الوضوء في ري 

 Saintباريس فرنسا  –" مسجد ساينت دينز  27شكل " 

Denis Mosque –  تجربة فرنسية في محاولة

االستفادة من مياه الوضوء بتخزينها واعادة استخدمها بعد 

 معالجتها

 

 Jummahالهند –نيودلهي  –جوماه " مسجد  28شكل " 

Masjid - New Delhi-  India  اضفاء البعد الجمال

للمسجد عن طريق إعادة استخدام مياه الوضوء وتخزين الفائض 

 لري حديقة المسجد 
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 هوايات استخدام ويؤدى
"faucet aerators "تخلط التي 

 ماء تقليل إلى بالهواء الماء
 ولكن ، المستهلك الصنابير
االستشعار ب العاملة الصنابير

  هي الحمراء تحت األشعةب
المياه  لتوفير األمثل الخيار

، إال إنها "18"الوضوء لغرض 
ذات تكلفة عالية وتحتاج إلى 

 الصيانة المستمرة .

 

إلحدى فراغات الوضوء  الدراسة على التصميم الداخليفي نهاية هذه الورقة البحثية تم تطبيق نتائج و 
ومبادئ الفكر  المعاصر يالفكر التصميم " ، واعتمدت الفلسفة التصميمه على الموائمة بين بالمساجد

 " وذلك وفقا للخطوات التالية :في المساجد  الوضوء ألماكن والجمالية الوظيفية واالعتباراتاإلسالمي 

 بعيدا عن دورات المياه ، وأن يلحق بقاعة الصالة مع وجود ممر بينهما يبددتحديد مكان الوضوء  -1
 الوضوء ، ويسمح لألقدام الرطبة أن تجف . مكان من القادم الصوت

مة مع متطلبات ( باعتبارهما أكثر النماذج مواء ذو الحاجزو  ذو المقعددمج نموذجي وحدة الوضوء )  -2
نموذج يتميز ببعد تصميمي يعكس جماليات الفكر واحتياجات المتوضئ يمكننا الوصول إلى 

المتحرك وكبار السن  مقعدويحقق الراحة للمستخدم العادي أو مستخدم الاإلسالمي برؤية معاصرة 
 على أن :

يكون المقعد ذو بدن ثماني األضالع بقاعدة دائرية قابلة للدوران حول مركزها لتوفر  -أ
 استخدام بصورة اسهل خاصة لكبار السن .

تكون وحدة الوضوء المخصصة لمستخدمي المقعد المتحرك أقرب ما يكون لمدخل مكان  -ب
 عاقة .اة ممرات الحركة حتى ال تسبب أي إالوضوء لسهولة الدخول والخروج ، مع مراع

                                                      
   20مرجع سابق ص  –أحمد حنفي مختار . 17

" اجهزة وضوء اتوماتيكية تعمل باالستشعار باألشعة التحت 29شكل " 
 حمراء لتوفير أكبر قدر ممكن من مياه الوضوء
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 االرضيات مستوى عند الهواء فيدخل ، األرضيات تحت منأن يعتمد نظام التهوية على توزيع الهواء  -3
 الهواء الدافئ ثم يتم طرد المرتفعة االرضية من مستوى منخفض على مركبة هواء مخارج طريق عن

 " التهويه باإلزاحة " . من المكان عند مستوى السقف

توفير االضاءة الطبيعية للحد من استهالك اإلضاءة الصناعية وتوفير الكهرباء عن طريق فتحات  -4
ى توزيع لى االرفف الضوئية التي تعمل علضافة إباإل بالسقف ، معمارية علوية واستخدام المرصد

التي تعمل  لكل وحدة وضوء االضاءة بأكبر قدر ممكن ، كذلك استخدام وحدات اإلضاءة الصناعية
ستخدامها عند الحاجة إليها فقط ، واعتماد باقي المكان على أقل اضاءة صناعية باالستشعار ال

 ممكنة .

" faucet aerators" هوايات استخدامباستخدام صنابير تعمل على توفير المياه المستهلكة سواء  -5
 أو التي تعمل باألشعة تحت الحمراء . بالهواء الماء تخلط التي

عادة استخدمها بعد معالجتها في -6  مياه صرف دورات المياه أو توفير خزان لتجميع مياه الوضوء ، وا 
 ري زرع مكان الوضوء والحدائق المحيطة بالمسجد .

توفير المتطلبات األساسية للمكان ) خامات ذات قدرة عالية على التحمل ، أرضيات مانعة لالنزالق  -7
 ، أمكان لوضوع مستلزمات المتوضئ .......
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  :النتائج 
 

 من خالل ما سبق ذكره في هذه الدراسة يتبين ما يلي :

االسالمية القديمة عنصرا يضفي على المسجد رونقا وبهاءا كانت أماكن الوضوء في المساجد  .1
المياه فاصبحت مصدر ازعاج فق المسجد ، وارتبطت بدورات جزءا من مراباتت اليوم و 

 للمتوضئين والمصلين .

ى الحالة السيئة التي وصلت إليها أماكن الوضوء في العديد من المساجد في مصر ترجع إل .2
 أخطاء مرتكبه سواء في التصميم / التنفيذ أو من قبل المستخدمين .

أفضل موقع ألماكن الوضوء بالمساجد أن تنفصل فصال تاما عن دورات المياه ، وأن يتم  .3
من داخل المنطقة الطاهرة ولكن مع وجود ممر بينهما يسمح لالقدام الرطبة أن الدخول إليها 

 . تجف قبل الوصول إلى قاعة الصالة

تصميم وحدة وضوء تجمع بين مميزات الوحدتين " ذو المقعد وذو الحاجز " وتحقق الراحة  .4
 وتلبي حاجة مستخدمي المقعد المتحرك .للمتوضئ 

عناصر التصميم الداخلي في أماكن الوضوء " مداخل ، وحدة وضوء ، حوائط وأرضيات ،  .5
 وتوفيرها .تهوية ، اضاءة ..." لها ضوابط وشروط يجب اتباعها 

من أفضل نظم التهوية التي يمكن ان تستخدم في أماكن الوضوء هو التهوية باإلزاحة والذي  .6
ثم يتم  المرتفعة االرضية من مسطحات على مركبة هواء من فتحاتيعتمد على توزيع الهواء 

 . مستوى السقففتحات على من المكان عند  الهواء الدافئ طرد

يق استخدام الفتحات المعمارية بر قدر ممكن داخل المكان عن طر توفير االضاءة الطبيعية بأك .7
 ، وباستخدام األرفف الضوئية .علوية ، المراصد باالسقف ال

 faucet"للحد من اهدار مياه الوضوء يفضل استخدام صنابير تخلط الماء بالهواء " هوايات .8

aerators  أو باستخدام صنابير تعمل باالستشعار الستخدمها عند الحاجة ، كذلك يمكننا "
عادة استخدمها بعد معالجتها في ري الحدائق  تخزين المياه الناتجة عن الوضوء في خزانات وا 

 في دورات المياه . صناديق الطردالملحقة بالمسجد أو استخدمها كمياه ل
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 : التوصيات
عادةاالستفادة من الفكر التصميمي ألماكن الوضوء في المساجد التاريخية االثرية  .1 قيمة  ، وا 

 ورونقه التي تنعكس على المسجد وتساعد على التهيؤ لمقابلة اهلل عز وجل .مكان الوضوء 
تهدف إلى طرح حلول تصميمية  بالتعاون مع البرامج الطالبية إقامة مسابقات للمتخصصين .2

 أعمال الوضوء بأسهل ما يمكن، وبأقل هدر للمياه .بتتيح للمتوضئ القيام ألماكن الوضوء 
 تواجههم حال االقدام على تطويرقد للجهات الخيرية المانحه وتزليل العقبات التي دعم الدولة  .3

 مثل هذه األماكن .
، وآلية استخدام أماكن الوضوء بصورة سليمة  المتوضئين بأهمية الحفاظ على النظافة توعية  .4

 تحافظ على رقي المكان وتحد من اهدار المياه .
 

 المراجع:
 المراجع العربية :

 –الصالة وقاعات المساجد فى الوضوء ألماكن التصميمية المعايير –أحمد حنفى مختار .1
 .2005 –االمارات العربية المتحدة  –الشارقة  فى يةكاألمري الجامعة

 –أبحاث ندوة عمارة المساجد  – رة االسالميةالوظيفية في العما –أحمد عبد الملك عفيفي  .2
  . 1999 –جامعة الملك سعود  –كلية العمارة والتخطيط 

جمعية المهندسين  –المجلة المعمارية  – حول العمارة في مصر –أحمد كمال عبد الفتاح  .3
 .1978 - 7العدد  –السنة الثالثة  –المعمارين المصرية 

مجله حراء ، عدد  -  الفنان المسلم بين النافع و الجميل و األخالق  -بركات محمد مراد   .4
 ( .2006سبتمبر  –) يوليو  4

 - مبادئ االستدامة في العمارة التقليدية وفق المنظور اإلسالمي -بهجت رشاد شاهين   .5
 . 2008 - 12، العدد  بحث منشور ، المجلة العراقية للهندسة المعمارية  /جامعة بغداد

فبراير  –القاهرة  –دار المعارف  – القيم الجمالية في العمارة اإلسالمية –ثروت عكاشة  .6
1981 . 

مجله حراء ،  -  التكرار و التماثل في الفنون الزخرفية اإلسالمية  -جواد محمد مصباحي   .7
 .م ( 2007سبتمبر  –) يوليو  8عدد 

 الوزارة وكالة - والقروية البلدية الشئون وزارة -للمساجد التخطيطية المعايير - إبراهيم حازم .8
 .1979 – السعودية العربية المملكة - المدن لتخطيط
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إصدارات بيت  – نظرية في العمران اإلسالمي من الماضي إلى المستقبل  -طارق والي  .9
 . 1996يوليو  –البحرين  –المنامة  –عة أولى طب -القرآن 
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