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اخلالصة:
عُاص ٠املغادز ادتاَعٚ ،١اسز َٔ ٠ابضط االمناط املعُاص ١ٜيألبٓ ١ٝاملعرب ٠عٔ اهل ١ٜٛاالعالََٓ ،١ٝش بز ٤ظٗٛصٖا َع ايز ٜٔاالعالَ،ٞ
ٚهلا َهاْ ١ععُٚ ٢اُٖ ١ٝبايػ ١يف سٝا ٠املغًُني ال غٓ ٢عٓٗا ،ألُٖٝتٗا ايز ١ٜٝٓنُهإ خقك ألرا ٤ايقًٛات ادتاَعٚ ١ايعٝز،ٜٔ
باإلماف ١اىل اُٖٝتٗا ايزْ ١ٜٛٝنُضنظ يًغًط ١ايكنآٜ ،١ٝ٥بٛع يًجكافٚ ١ايتعًًَٚ ،ِٝتك ٢يتك ١ٜٛاالٚافض االدتُاع ١ٝبني املغًُني.
ٚاهل ١ٜٛاملهاْ ١٦ًَٝ ،١ٝباملعاْ ٞايعاٖض ٚ ٠ايهآَ ١اييت ٜزصنٗا االفضار ٚتؤثض عً ٢عًٛنِٗٚ ،ايتعضف عًٗٝا يف ب٦ٝتٗا ٜعز عاَالً
اعاعً ٝا يف اسغاؼ ايفضر باالْتُا ٤املهاْ . ،ٞفٗ ٞتتًدك يف قزص ٠ايؾدك يف ايتعضف عًَ ٢هإ َا ْتٝذ ١يتفضر ٙمبذُٛع َٔ ١ايقفات
اييت متٝظ ٙعٔ غري َٔٚ . ٙرصاعٚ ١حتً ٌٝاالربٝات ايغابك ١سَ ٍٛفاٖ ِٝاهلٚ ١ٜٛاملهإ ،بضطت عزّ مشٛي ٘ٝباملعضف ١سَ ٍٛز ٣تأثري
ٖ ١ٜٛاملهإ عً ٢عُاص ٠االبٓ ١ٝايز ١ٜٝٓعَُٛاٚ ،عُاص ٠املغادز ادتاَع ١خقٛفا ،مما ٜغًط اين ٤ٛعً ٢املؾهً ١ايبشج :١ٝاذتاد١
املعضف ١ٝاىل تٛمٝض اثض اهل ١ٜٛاملهاْ ١ٝعً ٢عُاص ٠املغادز ادتاَع ١املعافضٚ ،٠رٚص َكَٛاتٗا (اذتناص ،١ٜايعُضاْ ،١ٝايب )١ٝ٦ٝيف حتكٝل
ايزميٚ ١َٛايتٓٛع.
ٜٗٚزف ايبشح اىل:
 حتزٜز َكَٛات اهل ١ٜٛاملهاْ ١ٝايجابتٚ ١املتػريٚ ، ٠تٛمٝض رٚصٖا يف حتكٝل ايزمي( ١َٛاملعٓٚ ١ٜٛاملارٚ ،)١ٜرصد ١ايتٓٛع يف
عُاص ٠املغادز ادتاَع ١املعافض.٠
َٓطًكا َٔ فضمَ ١ٝفارٖا  :تؤثض اهل ١ٜٛاملهاْ ١ٝمبكَٛاتٗا ايجالث ١عً ٢رميٚ ١َٛتٓٛع عُاص ٠املغادز ادتاَع ١املعافض.٠

 -1اهلوية امللانية ومقوماتها
 1-1االدبيات السابقة
قبٌ ايبز ٤بتٓاَ ٍٚفٗ ّٛاهل ١ٜٛاملهاَْٚ ١ٝكَٛاتٗا،
البز َٔ طضح بعض االربٝات اييت تٓاٚيت ٖشٙ
املفاٖٚ ،ِٝنُا َٛمش ١يف ادتز ٍٚايتاي:ٞ
دز .1ٍٚاالربٝات ايغابك ١سَ ٍٛفٗ ّٛاهلٚ ١ٜٛاملهإ /اعزار
ايباسجتإ
ايتٛفٝف
ايعٓٛإ
االعِ
ايهتاب
ايرتاخ اذتناص ٟيف املز ١ٜٓتٓاٍٚ
عبز
َكَٛات ايب١٦ٝ
ايباقٞ
ايعضب ١ٝاملعافض8691 ،٠
اذتنضٚ ١ٜاثضٖا
ابضاِٖٝ
عً ٢املز١ٜٓ

أ .ر فبا دباص ْعُ ١ارتفادٞ
إعضا ٤دابض سٜبإ ايطضقاْٞ

ععز
خنري
ادتًُٞٝ

ايغٝاس ١االسٝاٚ ١ٝ٥ايعُاص،٠
اطضٚس ١رنتٛصا ،ٙداَع١
بػزار 8001

فبا
ابضاِٖٝ
ايبزصاْٞ

ايتشٛالت يف اهل ١ٜٛاملعُاص١ٜ
يًب ١٦ٝاذتناص ،ٟاطضٚس١
رنتٛصا ،ٙادتاَع ١ايتهٓٛيٛد،١ٝ
8001
Genius Loci towards
A phenomenology of
Architecture,1980
مجايٝات املهإ
8610

schulz

ناعتٕٛ
باؽالص

زتً ١احتار ادتاَعات ايعضب ١ٝيًزصاعات ٚايبشٛخ اهلٓزع١ٝ

اهل١ٜٛ
تعظٜظ
احملً َٔ ١ٝخالٍ
ايغٝاس١
االسٝا١ٝ٥
ايتشٛالت
اثض
عً٢
املعافض٠
اهل ١ٜٛاحملً ١ٝيف
ايب ١٦ٝايعضاق١ٝ
تٓا ١ٜٖٛ ٍٚاملهإ
ٚاالسغاؼ ب٘
ٚطضم االْتُا٤
املهاْٞ
ف٘ٝ
تٓاٍٚ
املفاٖ ِٝارتاف١
باملهإ ٚاُٖٝت٘
ادتاْب
عً٢
االبزاعٞ
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 2-1اهلوية امللانية “إ ايؾعٛص بٗ ١ٜٛاملهإ ٖ ٛؽهٌ
َٔ اؽهاٍ اذتػ باملهإٚ .اهل ٖٞ ١ٜٛاملز ٣ايش ٟميهٔ
ب٘ يؾدك َعني إ ٜتعضف عًَ ٢هإ َا (أٜ ٚتشنض)ٙ
يه ْ٘ٛممٝظًا أ ٚشتتًفاً عٔ غري َٔ ٙاالَهٓ ١باَتالن٘
ؽدق ١ٝس ١ٜٛٝأ ٚفضٜز ٠أ ٚممٝظ ٠عً ٢االقٌ”].[3
ٚحتفظ ٖ ١ٜٛاملهإ ايؾعٛص باالْتُا َٔ ٤خالٍ زتُٛع١
َٔ ايقفات ايتعبري ١ٜايٓاجت ١عٔ ايتٓع ِٝاملهاْٞ
فنالً عٔ ايفعايٝات اييت حتزخ يف املهإ ،املضتبطَ ١ع
ارصى االْغإ سغً ٝا يًُهإ ٚعٓافضٚ ٙؽعٛص ٙبايضما
ٚاالَإ .عٓز “ ”Schulzفإ ٖ ١ٜٛاملهإ تضتبط
مبفٗ ّٛاملعٓ ،٢سٝح ميجٌ املعٓٚ ٢ظٝف ١اعاع١ٝ
تتنُٔ االسغاؼ باملهإ ٚاالْتُا ٤ايٚ .[4]”٘ٝإ
اقرتإ اهل ١ٜٛباملهإ اَ ٚا ٜطًل عً ٘ٝاهل ١ٜٛاملهاْ،١ٝ
تغاِٖ ثالث ١عٓافض اعاع ١ٝيف تؾهٖ ٌٝش ٙاهل١ٜٛ
:ٖٞٚ
 ايغُات ايعُضاْٚ ١ٝاملعٗض
 ايفعايٝات ٚايٛظا٥ف ايغا٥ز٠
 املعاْٚ ٞايضَٛط املزصن١
 3-1مقومات تشليل اهلوية امللانية
1
إ يًٗ ١ٜٛاملهاْٚ ١ٝفكا ٍ( )Schulzثالثَ ١كَٛات
تغِٗ يف تؾهًٗٝا ].[3
 .1املك ّٛاذتناصٜٚ :ٟكقز ب٘ ايته ٜٔٛايؾهً ٞايعاّ
يًب ١٦ٝاذتنض( ١ٜايته ٜٔٛايفناٜٚ ،)ٞ٥ؾٌُ نٌ ؽ٤ٞ
فٓع٘ االْغإ َٔ َٓؾات ايب ١٦ٝايطبٝعٚ .١ٝاملتهٕٛ
َٔ ايب ١٦ٝايجكاف ١ٝاذتناص ،١ٜاالدتُاع،١ٝ
االقتقار ،١ٜايعارات ٚايتكايٝزٚ ،ايطضط املعُاص،١ٜ
اماف ١اىل زتُٛع َٔ ١ايغُات ٚارتقا٥ك اذتناص-١ٜ
ايعُضاْ ١ٝناحملٛصٚ ١ٜايتٓاظض ،املكٝاؼ االْغاْ،ٞ
ٚغريٖا  ٖٞٚعٛاٌَ َتػريٚ( ٠قت ١ٝايتأثري)
 .2املك ّٛايعُضاْٜٚ :ٞكقز ب٘ ايغُات ارتاصد١ٝ
ٚايعٓافض ٚاملالَض ايتفق ١ًٝٝاهلٓزع ١ٝاملضتبط١
باقرتاْات سغٚ ١ٝصَظَ ١ٜع ٖٞٚ ،١ٓٝعٛاٌَ َتػري٠
بتػري ايظَإ ٚاملهإ ،ناالصتباط َع احملٝط ارتاصد،ٞ
املار ٠ايبٓاٚ ،١ٝ٥اعايٝب ايبٓا ،٤ايظخاصف ،ايتفافٌٝ
اهلٓزعٚ ١ٝغريٖا َٔ ايغُات.
 .3املك ّٛايب :ٞ٦ٝأ ٟارتقا٥ك ايطبٝع ١ٝادتػضاف١ٝ
ٚادتٛٝيٛدٚ ١ٝعالقتٗا مبعاٖض ايب ١٦ٝايطبٝع١ٝ
1

) " Genins Ioci-Toward a ،Schulz Christian
" ،0981، phenomenology Architectureنقال عن البدراني
（البدراني8118， ،صفحة）07

أ .ر فبا دباص ْعُ ١ارتفادٞ
إعضا ٤دابض سٜبإ ايطضقاْٞ

ٚاملٓاذ (ادتػضاف ، ١ٝاملٛقع املٓاذ) ٖٞٚ ،عٛاٌَ ثابت١
(را ُ٘ٝ٥ايتأثري).
ْغتدًك إ اهل ١ٜٛاملهاْ ٖٞ ١ٝزتُٛع َٔ ١ايقفات
ايتعبري ١ٜارتاف ١املضتبط ١مبهإ َعني ٚتعطٞ
االسغاؼ باملهإ باإلماف ١اىل زتُٛع َٔ ١االسزاخ
ٚايفعايٝات اييت حتزخ باملهإ ٚاييت تتفاعٌ َع ارصاى
ايٓاؼ سغٝا ٖٚشا ٜعطٓٝا ايؾعٛص باألَإ ٚاالْتُا ٤اىل
املهإٚ .يًٗ ١ٜٛاملهاَْ ١ٝكَٛات ثالث ١ثابتَٚ ١تػري٠
]ٚ ،[6نُا َٛمش ١يف ادتز ٍٚايتاي:ٞ
دزَ .2 ٍٚكَٛات تؾه ٌٝاهل ١ٜٛاملهاْ ،١ٝاملقزص /اعزار
ايباسجتإ
ايعٛاٌَ ايجابت /١را ١ُ٥ايتأثري ايعٛاٌَ املػريٚ / ٠قت ١ٝايتأثري
ايب:ٞ٦ٝ
املكّٛاملٓاذ -1املك ّٛاذتناص :ٟايعٛاٌَ (
(ايطكػ)– ادتػضافٝا(املٛقع) ايجكافٚ ١ٝارتًف ١ٝايتاصخي١ٝ
– ايعٛاٌَ
– ادتٛٝيٛدٝا (طبٝع ١ايرتب )١يًُهإ
ايعارات
االدتُاع-١ٝ
ٚايتكايٝز -ايغٝاعٚ ١االقتقار
 ايعالقات االْغاْ-١ٝايكِٝادتُايٚ ١ٝايفٓٚ ١ٝغريٖا.
-2ايغُات ٚاملعاٖض ايعُضاْ١ٝ
ارتاصد ،١ٝايظخاصف َٛٚار
ايبٓا)٤

 -2املسجد ادتامع
 1-2االدبيات السابقة
قبٌ ايبز ٤بتٓاَ ٍٚفٗ ّٛاملغذز ادتاَع ٚابضط مسات٘،
البز َٔ طضح بعض االربٝات اييت تٓاٚيت َفّٗٛ
املغذز ادتاَعٚ ،نُا َٛمش ١يف ادتز ٍٚايتاي:ٞ
دز. 3ٍٚاالربٝات ايغابك ١سَ ٍٛفٗ ّٛاملغذز ادتاَع /اعزار
ايباسجتإ

االعِ
امحز
فهضٟ

ايعٓٛإ
َغادز ايكاٖض٠
َٚزاصعٗا،
8698

سغني
َؤْػ

املغادز8618 ،

خايز
ايغًطاْٞ

ايعُاص ٠يف ايعقض
االَٟٛ

ستُز
خًٛفٞ

املغادز ،عُاصٙ
ٚطضاط
ٚتاصٜخ8082،

Frishma
nMartin
, Khan
Hasan
Uddin

“ The Mosque:
History
Architecture
development
and Regianal
Diversity”,2002

زتً ١احتار ادتاَعات ايعضب ١ٝيًزصاعات ٚايبشٛخ اهلٓزع١ٝ

ايتٛفٝف
رصاع ١املغادز ادتاَع١
االٚىل ايتاصخي،١ٝ
ٚختطٝطٗا اذتنضٟ
مجاي ١ٝعُاص ٠املغادز
ٚايتطٛص ايتاصخيٞ
يطضطٖا عرب ايعقٛص
اِٖ االصتاطات املعُاص١ٜ
ٚايتدطٝط ١ٝيف ايعقض
االَٟٛ
رصاع ١املغادز ادتاَع١
ايتاصخيٚ ١ٝاملعافض٠
ايتاصٜخ املعُاصٟ
يًُغادز ادتاَع١
ٚتطٛصٖا
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 2-2مسات املسجد ادتامع
املغذز ادتاَع ٖٛ ،فف ١يًُغذز ألْ٘ عالَ ١يالدتُاع،
 ٖٛٚاملهإ ايش ٟجيتُع ف ٘ٝايٓاؼ ٚتكاّ فال ٠ادتُع١
ٚايعٝزٚ .ٜٔتطٛص االَض ٚافبض املغذز ادتاَع ٖ ٛاملهإ
ايشٜ ٟؤّ ف ٘ٝارتًٝف ١ايٓاؼ ٚخيطب بِٗٚ .بٗشا افبض
َغذز ايزٚي ١ايضمسَٚ ٞكض اذتهِ ،اال إ اتغاع املزٕ
افن ٢اىل اْؾاَ ٤غادز َتعزر ٠يف شتتًف االسٝا ٤يف
املز ١ٜٓايٛاسز ،٠اىل داْب املغذز ادتاَع يًُز.[7] ١ٜٓ
 ٚيًُغذز ادتاَع زتُٛع َٔ ١ايقفات اييت متٝظ ٙعٔ
غري َٔ ٙاْٛاع املغادز :ٖٞٚ
 .0املغذز ادتاَع ٖٛ ،املغذز ايضمسٜ ٞبٓ ٢يًُز١ٜٓ
نًٗا َٔ داْب ايغًط. [12] ١
 .8املغذز ادتاَع َتعزر ايٛظا٥ف ،ر ،١ٜٝٓعٝاع،١ٝ
ادتُاع ،١ٝثكاف.١ٝ
 .3املغذز ادتاَع ٜتُٝظ باينداَٚ ١ايفداَٚ ١نرب
املغاس. [10] ١
 .4اختالف ايتأثري ايعاّ يًُغذز ادتاَع عٔ املغذز
احملً َٔ ٞايٓاس ١ٝايؾهً ،١ٝفٜٗ ٛكع يف َضنظ املز،١ٜٓ
ر ٕٚااليتشاّ عنٜٛا َع ايٓغٝر اذتنض ٟتعبريًا عٔ
َهاْت٘ املدتًف ١املضتبط ١بايطبك ١اذتانُٚ ١يٝػ
ايغهإ]. [13
 .5املغذز ادتاَع ؽٝز إلقاَ ١ايقال ٠ادتاَع،١
ٚايعٝز.[16] ٜٔ
 .6ميجٌ سامض ٠املز ١ٜٓاالعالََٚ ١ٝضنظٖا ايعُضاْٞ
ٚايغٝاس ،ٞبتذُع ناف ١االْؾط ١ايتذاصٚ ١ٜارتزَ١ٝ
سٛي٘ ].[15
 -3ختطٝط اذتٝظ املعُاص ٟيًُغذز ادتاَع
ٖ ٞعًُ ١ٝختطٝط ٚتقُ ِٝعٓافض املغذز ادتاَع
(االعاعٚ ،١ٝايجاْٚ )١ٜٛعً ٢عزَ ٠ضاسٌ ٚناالت:ٞ
1-3حتديد جدار القبلة واحملراب ].[2

 4-3ختطيط البالطات
ٖ ٞتٓع ِٝاالعُزٚ ٠ايزعاَات يف ففٛف عُٛر ١ٜعً٢
دزاص ايكبًٚ ،١عزرٖا ٜتفاٚت يف بٛٝت ايقال ٠تبعا
يعٛاٌَ ثالث :ٖٞ ١ط ٍٛدزاص ايكبً ،١عزر االعُز٠
ٚايزعاَاتٚ ،اصتفاعٗا].[2
 5-3ختطيط الصخو واالروقة
َضسً ١حتزٜز ايقشٔ ،ايش ٟنإ دظ ٤ال ٜتذظأ َٔ
ختطٝط املغادز ادتاَع ١االٚىلٚ .يًقشٔ عار ٠زتٓبات
(اصٚقَ ،)١فضرٖا صٚام ،حتٝط ب٘ َٔ اصبع ١دٗات اٚ
ثالث . [9] ١ملظٜز َٔ ايتفاف ٌٝاْعض ايؾهٌ ()0
 6- 3ختطيط امللخقات
املضسً ١االخري َٔ ٠ختطٝط املغذز ادتاَع تتُجٌ
بعٓافض املغذز ادتاَع االماف ٖٞٚ ، ١ٝناالت:ٞ
 .0ايعٓافض ايجاْ ١ٜٛايتهُ(١ًٝٝاملزاخٌ ٚاالبٛاب،
ايٓٛافش ،املآسٕ ،املٓابض)
 .4ايعٓافض االْؾا ( ١ٝ٥ايكب ،١ايعكٛر ،ايكبٛات
ٚاالٚا.)ٜٔٚ
 .3ايعٓافض االماف ١ٝارتزَ ( ١ٝاملهتب ،١املٝنأ،٠
املكقٛص ،٠رٚصات املٝا ،ٙاملداطٕ ،بٝت االَاّ) .
 .2ايظخاصف ٚتفاف ٌٝاالْٗا٤ات ارتاصد١ٝ
َٔ َا تكزّ ْغتدًك إ عًُ ١ٝختطٝط اذتٝظ
املعُاص ٟيعٓافض املغذز ادتاَع متض بعزَ ٙضاسٌ
(اعاعٚ ١ٝتهُ ٖٞٚ )١ًٝٝنُا َٛمش ١يف املدطط صقِ
(:)8

 2-3رسم حدود املسجد وبيت الصالة
املضسً ١ايجاْ ١ٝتتُجٌ بتشزٜز َٛقع َٚغاس ١بٝت
ايقالٚ ) (٠صعِ سزٚر ٙط80ص .
 3-3ختطٝط االعانٝب َفضرٖا “اعهٛب” ٖٞٚ
زتُٛع َٔ ١ايقفٛف املغتك ١ُٝاملٛاط ١ٜدتزاص ايكبً١
 ١ُٖٝٚاٚ ٚاقع ،[17] ١ٝتقٌ بني ايعُز ٚايزعاَات
ايعُٛر ١ٜعً ٢دزاص ايكبً ،[8] ١اس إ اعػ بٝت
ايقالٚ ٠ايكٛاعز ٚايزعاَات متتز يف تًو ايقفٛف.
].[19
أ .ر فبا دباص ْعُ ١ارتفادٞ
إعضا ٤دابض سٜبإ ايطضقاْٞ

شلل  .1االسلوب والبالطة يف املسجد ادتامع ،املصدر[]55

زتً ١احتار ادتاَعات ايعضب ١ٝيًزصاعات ٚايبشٛخ اهلٓزع١ٝ
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خمطط رقم  .5ختطيط عهاصر املسجد ادتامع ،املصدر داعداد
الباحجتاى

 -4الطرز املعمارية للمسجد ادتامع

ايطضاط ٖ ٛنٌ ْٛع َتُٝظ َٔ ايفٔ ٜؾٝع يف قطض َٔ
االقطاص آَ ٚطكَ ١ا حبٝح تتُٝظ فْٓٗٛا بغُات
خافْ ١تٝذ ١يًفٛاصم احملًٚ ١ٝاملٓاخٚ ١ٝايطبٝعَٔ ١ٝ
َٓطك ١ألخض ،٣فكز ظٗضت طضط َٚزاصؼ يًعُاص٠
االعالَ ١ٝيف شتتًف اصدا ٤ايعامل االعالَ ،ٞيهٌ َٓٗا
خقاٗ٥ا ٚممٝظاتٗا ط01صٚ .طضط املغادز ادتاَع١
االعالَ ١ٝاييت اْتؾضت يف ايعامل االعالَ ٞقز تٓٛعت
اؽهاهلا ٚعٓافضٖا املعُاص ،١ٜاال إ ايعاٌَ ايزٜين ٖٛ
ايشٜٛ ٟسز َنُْٗٛا ٚدٖٛضٖاٚ .تقُُٗٝا يف فٛصت٘
ايعاَ ١مل ٜتػري َٔ عٗز ايضعَ ٖٛٚ ،ٍٛا ميهٔ االؽاص٠
اي ٘ٝمبقطًض “ايٛسز ٠يف ايتٓٛع” إس ًٜشغ ايتٓٛع يف
عٓافض املغذز ْتٝذ ١يًبٓا ٤يف ب٦ٝات شتتًف١
َٚتٓٛع ،١فتعزرت ايطضط ٚاختًفتٚ :[18] ،ابضطٖا َا
مت ايتٛفٌ اي ٘ٝبعز ايزصاعٚ ١ايتشً َٔ ٌٝقبٌ
ايباسجتإ ادتز ٍٚصقِ ( )1ل ،6اس اعتُز ايبشح
املغتٌ بقٛص ٠نبري ٠عً ٢خقا٥ك تًو ايطضط يٛمع
َؤؽضات االطاص ايٓعض ٟيتك ِٝاملغادز ادتاَع١
املعافض ،٠نُعضفْٛ ١ع ١ٝطضاط ايعقض املتبع َٔ خالٍ
حتً ٌٝاؽهاٍ ايعٓافض ٚاملٛار املعُاص ١ٜاملغتدزَ١
َٚكاصْتٗا بايطضط املعُاص ١ٜاالعالَ ١ٝايعضٜك ١ملعضف١
َز ٣تاثضٖا بكَٛات املهإٚ ،ايشٜ ٟعز ٖزف ايبشح
االعاعٚ.ٞابضط ٖش ٙايطضط ٖ ٞنايتايٞ

()2

ايطضاط
ايطضاط ايٓبَ :ٟٛغذز
ايضع( ٍٛل)
ايطضاط االَ :ٟٛاملغذز
االَ ٟٛادتاَع
ايطضاط ايعباع :ٞداَع
عاَضا ٤ايهبري
ايطضاط املػضب ٞاالْزيغ:ٞ
املغذز ادتاَع يف قضطب١
ايطضاط ايفاطُ :ٞادتاَع
االطٖض يف ايكاٖض٠
ايطضاط ايقف :ٟٛاملغذز
ادتاَع يف اففٗإ.
ايطضاط املًُٛن :ٞداَع
ايغًطإ بضقٛم يف ايكاٖض٠

دز .4 ٍٚطضط املغادز ادتاَع ١ايتاصخي /١ٝاعزار ايباسجتإ
ابضط مسات٘
حيزر املغذز بغٛص ا ٚخٓزمَ ،قً ٢املغذز َغتط ٌٝايؾهٌ ،حي ٟٛعً ٢فشٔ َفتٛح ستاط بأصٚق،١
ايبغاط ١يف ايتدطٝط ٚايتقَُٚ ِٝضاعا ٠املكٝاؼ االْغاْ ،ٞايكابً ١ٝعً ٢ايتطٛص ٚايتٛعع
ايتأثض بايفٓ ٕٛايبٝظْط ،١ٝاعتدزاّ اذتذض ٚايضخاّ ٚايفغٝفغا ٤يف ايبٓا ،٤اعتدزاّ االعكف ادتُاي١ْٝٛ
ارتؾب ،١ٝاملآسٕ عً ٢ؽهٌ ابضاز َضبع ،١االعتُار عً ٢ايٝز ايعاًَ ١احملً١ٝ
ايتأثض بفٓ ٕٛايعضام ايكزمي ،١اعتدزاّ االدض يف ايبٓا ،٤االنتاف بزٍ االعُز ،٠ايظخاصف ادتق ،١ٝاعتعُاٍ
ايتدطٝط املغتط ،ٌٝاملآسٕ االعطٛاْ ١ٝاملً١ٜٛ
ايؾهٌ املضبع ا ٚاملغتط ٌٝيًُقً ،٢اعتدزاّ اذتذض يف ايبٓا ،٤االٖتُاّ بايضٚام االٚعط ،االنتفا ٤بكب ١اٚ
اثٓني فٛم ايضٚام االٚعط ،احملضاب اجملٛف ا ٚسش ٠ٚايفضؼ ،ايغكف ادتُاي ١ْٝٛارتؾب ،١ٝاملآسٕ املضبع،١
ايبٛابات ٚايندُٚ ١ادتزصإ ايغُٝه ،١طخاصف ايكاؽاْٚ ٞايفغٝفغا.٤
اعتدزاّ االنتاف يف ايبٓا ،٤ا ٚاعتدزاّ اجملاط ايكاطع ،ايكباب املٓدفن ،١املآسٕ اهلضَ ١ٝايكاعز ،٠اعتدزاّ
اذتذض املٓشٛت يف ايظخاصف ،االٖتُاّ مبزخٌ ايٛادٗات ايضٝ٥غ١
طضاط االٜٛاْات ايندُ ١ايعاي ،١ٝاذتذض يف ايبٓا ،٤ايقشٔ املفتٛح ،اينداَٚ ١ايقضاَ ،١ايكباب ايعاي١ٝ
املدضٚط ،١ٝاملآسٕ اذتًظ ،١ْٝٚايظخاصف ارتظف ١ٝايق ،١ٝٓٝادتزصإ ايندُ ،١ايبٛابات ايندُ ،١ايتدطٝط
املغتط ٌٝايؾهٌ
االعتٓا ٤بٛادٗات َٚزاخٌ املغذز املظخضف ،١ايُٓط س ٚاالٜٛاْات االصبع ١ايندُ ،١اذتام اينضٜض
باملغذز ،ايػا ٤ايقشٔ ارتاصد ،ٞايكباب ايهبري ٠املتغع١

( )2اعتمد البحث في اعداد الجدول رقم ( )4على المصادر رقم ] [11و ][17و] [18و] [19و][24

أ .ر فبا دباص ْعُ ١ارتفادٞ
إعضا ٤دابض سٜبإ ايطضقاْٞ

زتً ١احتار ادتاَعات ايعضب ١ٝيًزصاعات ٚايبشٛخ اهلٓزع١ٝ
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ايطضاط املػٛي ٞاهلٓز:ٟ
املغذز ادتاَع يف رهلٞ
ايطضاط ايعجُاْ :ٞداَع
ايغًُٝاْ ١ٝيف اعطٓبٍٛ

ايتأثض بطضط املعابز اهلٓزٚ ١ٜاملغذز االعالَ ،ٞاينداَٚ ١تعزر ايطبكات ،اذتذض نُار ٠بٓا ،١ٝ٥ايكباب
ايبقً ،١ٝاملآسٕ االعطٛاْ ١ٝاملضتفع ١ؽهٌ ايفٓاص ،االعٛاص ايعايٚ ١ٝاالبضاز ايندُ ،١نجض ٠ايضٚمات
ٚاملزافٔ
ايتأثض بهٓٝغ ١أٜا فٛفٝا ،اينداَ ١يف املكٝاؼ ،ايقشٔ املفتٛح احملاط بأصٚقَ ١كبب ،١ايكباب ايهجري٠
ايهض ١ٜٚايؾهٌ ،املآسٕ ايكًُ ١ٝايضؽٝك ،١عزّ اَهاْ ١ٝايتٛعع املغتكبً١ٝ

 -5مؤشرات االطار الهظري
اعتدًك ايبشح املؤؽضات ايتاي ١ٝاملٛمش ١يف ادتزٍٚ
صقِ ( َٔ ،)5قبٌ ايباسجتإ باالعتُار عًَ ٢كَٛات
املهإ ٚطضط املغادزٚ ،اييت َٓٗا مت اؽتكام االعتُاص٠
ايتك ١ُٝٝاييت اصعًت اىل زتُٛع َٔ ١املغتبٝني
ايهرتْٝٚاً باالعتعاْ ١بتطبٝلGoogle forms
ايشٜ ٟعط ٞقْ ِٝغب ١ٝاٚتَٛاتٝهٝا بربْاَر االنغٌ
جملُٛع ايضرٚر س ٍٛنٌ َغذز داَعٚ .االعتُاص٠

استٛت عً 05 ٢عؤاٍ َكغُ ١اىل ثالث ١زتاَٝع،
اصعًت اىل زتُٛع َٔ ١املدتقني مبذاٍ ايعُاص٠
االعالَٚ ١ٝايتدطٝط اذتنضٚ ،ٟناْت اداباتِٗ عٔ
طضٜل اختٝاص اسز ارتٝاصات ،ملعضفَ ١ز ٣ايتأثض َٔ
ر ْ٘ٚا ٚااليتظاّ َٔ عزَ٘ مبكَٛات املهإ يهٌ َغذز،
ٚادٛبتِٗ تضعٌ َض ٠اخض ٣ايهرتْٝٚا يتشغب ايٓغب
َٔ قبٌ ايربْاَرٚ ،نُا َٖٛ ٛمض يف ايؾهٌ(.)3

شلل . 3منوذج مو االستمارة التقييمية املصدر داعداد الباحجتاى

دزَ .5 ٍٚؤؽضات االطاص ايٓعض /ٟاعزار ايباسجتإ

املؤؽض
ايتبارٍ اذتناص ٟايجكايف
ايعارات ٚايتكايٝز
ايطضاط املعُاصٟ
ايطابع اذتناص -ٟاملعُاصٟ
مسات سناص -١ٜعُضاْ١ٝ
أ .ر فبا دباص ْعُ ١ارتفادٞ
إعضا ٤دابض سٜبإ ايطضقاْٞ

املك ّٛاملهاْ -ٞاذتناصٟ
ايتٛفٝف
ايتأثض بفٓ ٕٛاذتناصات ايكزمي ١ايتأثض بايفٓ ٕٛاالعالَ ،١ٝايتأثض بايفٕٓٛ
املعافض٠
االيتظاّ بايتكايٝز ٚايعارات ،ا ٚااليتظاّ بإطاسَ ١ع١ٓٝ
ايطضاط ايٓب ،ٟٛاالَ ،ٟٛايعباع ،ٞاملػضب ٞاالْزيغ ،ٞايفاطُ ،ٞايقف،ٟٛ
ايغًذٛق ،ٞاملًُٛن ،ٞاهلٓز ٟاملػٛي ،ٞايعجُاْٞ
ستً ،ٞستافغ تكًٝز ،ٟنالعٝهَ ٞعافض ،تاصخيٖ ٞذنيَ ،عافض سزٜح
مسات ٚخقا٥ك َتعزر ٠نايتذضٜز ٚايضَظ ،احملٛصٚ ١ٜايتٓاظض ،املكٝاؼ
زتً ١احتار ادتاَعات ايعضب ١ٝيًزصاعات ٚايبشٛخ اهلٓزع١ٝ
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ايتهاٌَ َع احملٝط
املعادتات ارتاصدٚ ١ٝايتفافٌٝ
اهلٓزع١ٝ
املار ٠ايبٓا١ٝ٥
ايظخاصف املعُاص١ٜ
عٛاٌَ املٓاذ ايطبٝع( ١ٝايضٜاح،
االَطاص ،ايجًٛز ،ايضطٛب،١
اذتضاص ٚ )٠ايعٛاٌَ ادتػضاف١ٝ
ايطٛبٛغضاف١ٝ

االْغاْ ،ٞايٛسزٚ ٠ايتٓٛع ،ايقالبٚ ١املتاْٚ،١غريٖا
املك ّٛاملهاْ -ٞايعُضاْٞ
ال ٜضتبط املغذز ادتاَع عنٜٛا ٚبقٛص ٠قَ ١ٜٛع احملٝط ،فَٗ ٛضنظٟ
قً ٌٝاالصتباط ٚاالْغذاّ َع احملٝط عهػ املغذز احملًٞ
تفقٝالت ٖٓزعَٚ ١ٝعُاص ١ٜرقٝك ١تعٗض عً ٢ايٛادٗات ٚاالبٛاب
ٚايؾبابٝو يتُٝظ طضاط عٔ اخضٚ ،ته ٕٛاَا َعادتات تاصخي ،١ٝاٚ
َعافض ،٠اٖ ٚذ١ٓٝ
اَا تهَٛ ٕٛار ستً ١ٝتكًٝز ،١ٜا ٚسزٜجَ ١غتٛص ،٠اسٝاْا املظز بني
االثٓني سغب َتطًبات ايتقُِٝ
تٓٛعت بني طخاصف ٖٓزعْ ،١ٝبات ،١ٝصعِ ٚتً ،ٜٔٛاالصبغو ،طخاصف
َػضبٚ ،١ٝغريٖا
املك ّٛاملهاْ -ٞايبٞ٦ٝ
نجضت اذتً ٍٛملكا ١َٚايتػريات املٓاخ ١ٝناألعٛاص ايعايٚ ١ٝادتزصإ
ايغُٝه ،١ايبٓا ٤فٛم ٖنب ،١اعتدزاّ ايكباب يف ايتغكٝف ،ايغكٛف
ادتُايٚ ،١ْٝٛمع املعارٕ َع املٛار نايضفال ٚايٓشاؼ ،طصع االؽذاص ،املٛار
املكا ١َٚيًظالطٍ ،حتكٝل ايعظٍ ايب َٔ ٞ٦ٝمٛماٚ ٤صٚا٥ضٚ ،غريٖا

-6الدراسة العملية (التطبيق)
ٚالختباص ايفضم ،١ٝفكز اختاص ايبشح عٓٝتني يتشزر
ايبشح بعزر ستزر َٔ ايقفشات ٚعزّ ايكزص ٠عً٢
امافَ ١جاٍ اخض َٔ ،عُاص ٠املغادز ادتاَع ١املعافض٠
احملًٚ ١ٝايعضبَ( :ٖٞٚ ،١ٝغابك ١املغذز ادتاَع ايهبري
يف ايعضامَ - 0988 ،كرتح تقُ ِٝستُز َه،١ٝ
َٚغذز اذتغٔ ايجاْ ٞيف املػضب)ٚ ،طبكت عًٗٝا
َغطض ٠ايكٝاؼ املتُجً ١باالعتُاص ٠ايتك ١ُٝٝٝاملؾتك١
َٔ
َؤؽضات االطاص ايٓعض ٟيطضط املغادز ايتاصخي،١ٝ
ٚناالت. ٞ
 1-6مسابقة املسجد ادتامع اللبري يف العراق ،مقرتح
تصميم حممد ملية1895 ،م.
.1وصف املشروع
ايفهض ٠ايتقُ ١ُٝٝحملُز َه ، ١ٝنإ ٜغع ٢اىل َبٓ٢
نالعٝهَ ٞعافض ،ستافغ عً ٢ايعارات ٚايتكايٝز
ٚايرتاخٚ ،االعتًٗاّ َٔ ايٓغٝر املتناّ يًُز١ٜٓ
االعالَ(١ٝخاف ١ٝتزصز ايهتٌ َٔ االعً ٢اىل االرْ)٢
].[23
 ايطضاط
ايطضاط َه َٔ ٕٛعز ٠طضط اعالَ :ٖٞ ١ٝايعباعٞ
ٚايعجُاْ ٞس ٚايكب ١املضنظ.١ٜ
 املار ٠ايبٓا١ٝ٥
املٛار ايبٓا ١ٝ٥املكرتح اعتدزاَٗاَٛ ،ار سزٜج١
ٚتكًٝز َٔ ١ٜايب ١٦ٝاحملً. ١ٝ

أ .ر فبا دباص ْعُ ١ارتفادٞ
إعضا ٤دابض سٜبإ ايطضقاْٞ

 املزاخٌ ٚاالعٛاص
اعٛاص املغذز ادتاَع دا٤ت عً ١٦ٖٝ ٢صٚام عُٝل
تػط ٘ٝاقب ١ٝسات ٖ٦ٝات بضَ .١ًٝٝاَا املزاخٌ فهاْت
عباص ٠عٔ عًغً َٔ ١ايعكٛر املتتاي ١ٝايضؽٝك ،١ايعاي١ٝ
االصتفاع ايٛاقف ١مبفضرٖا يف ايفنا ،٤ستاط ١بأصٚق ١اقٌ
اصتفاعا َٔ االصٚق ١احملاط ١بايقشٔ املهؾٛف ].[5
 االصٚقٚ ١ايقشٕٛ
قغِ ايقشٔ اىل ثالث ١اقغاّ نُا ٚففٗا خايز
ايغًطاْ ٞيف نتاب٘ عٔ ستُز َه:[5]١ٝ
 -8ايقشٔ ايٛعط :ٞاالنجض َغاسٜٚ ،١كع عً ٢احملٛص
ايضٝ٥ػ يًُبٜٓ ،٢ؤرَ ٟباؽض ٠اىل قاع ١ايقال.٠
 -8ايقشٔ االمئ :فشٔ ستاط بادتظ ٤ايجكايف َٔ اجملُع
ايبٓا.ٞ٥
 -2ايقشٔ االٜغض :ايقشٔ املدقك يًُٓاص ،٠اماف ١اىل
ايفنا٤ات ارتزَ. ١ٝ
 سضّ املغذز (بٝت ايقال ٠ا ٚايعً)١
ٜغتٛعب املقً ٢سٛاي 20000 ٞؽدك ٖٛٚ ،حيتٌ
ايقزاصٜٚ ٠ضتفع عكف٘ ٚ ّ40تعً ٙٛعؾض ٕٚقب١
بكطض  ّ82يًكب ١ايٛاسزٚ ،٠اييت بزٚصٖا تؾهٌ
ارتقٛف ١ٝاالفك ١ٝجملُٛع ١ايهتٌ ايفناٚ .١ٝ٥املقً٢
ستاط بأصبع ١بٛابات مدُ ١نبري ٠يتفضٜؼ املقًني
بز ٕٚتظاسِٚ ،قز مسٝت ب( بٛاب ١االْزيػ ،بٛاب١
اعطٓب ،ٍٛبٛاب ١مسضقٓز ،بٛاب ١ايكارع ،)١ٝإلعطا٤
ق ١ُٝصَظٚ ١ٜتاصخي ١ٝعاي ١ٝيًُغذز ].[22

زتً ١احتار ادتاَعات ايعضب ١ٝيًزصاعات ٚايبشٛخ اهلٓزع١ٝ
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 عكف املغذز (َغت ،ٟٛمجاي ،ٕٛقباب)
عكف املغذز بكباب سات اصتفاع ٚاسز ،تٗ ٤ٞايٓعض اىل
قب ١صٝ٥غ ١ٝؽاٖك ١فٛم املٓرب ٚاحملضابٜ ،بًؼ اصتفاعٗا
ٚ ،ّ62قطضٖا ٚ ،ّ60تتُٝظ بًْٗٛا االبٝض ايٓافع
املتُٝظ عٔ زتاٚصاتٗا ].[5
 املآسٕ
سات ؽهٌ ممٝظ دزا ،تٓٗض عٔ االصض بقٝػ١
َعربٜٚ ،٠بًؼ اصتفاعٗا سٛاي.[23] ّ840 ٞ
يًُظٜز َٔ ايتفاف ٌٝاْعض ايؾهٌ صقِ (.)2(ٚ)4

ْ .2تا٥ر اعتبٝإ َكرتح تقُ ِٝستُز َه.١ٝ
َٔ خالٍ اختباص املغذز ادتاَع مبز ٣تأثض ٙمبكَٛات
اهل ١ٜٛاملهاْ( ١ٝاذتناص،١ٜ
ايعُضاْ ،١ٝايبٚ ،)١ٝ٦ٝفكا يالعتُاص ٠ايتك ،١ُٝٝٝناْت
ايٓتا٥ر ناالت: ٞ
َ كرتح تقُ ِٝستُز َه ١ٝتأثضت ٖٜٛت٘ املهاْ١ٝ
بقٛص ٠نبري ٠باملك ّٛايعُضاْٞ
يًٗ ١ٜٛاملهاْ )%23( ١ٝانجض َٔ باق ٞاملكَٛات اييت
ناْت ْغبتٗا قً.١ًٝ
املهاْ ١ٝبٓغب %01 ١باملكّٛ

ؽهٌ  . 4زتغِ املكرتح ايتقُ ُٞٝحملُز
َه/ّ1982،١ٝاملقزصط4ص

 تأثضت ٖٜٛت٘
اذتناصٟ
 تأثضت ٖٜٛت٘ املهاْ ١ٝبٓغب %04 ١باملك ّٛايبٞ٦ٝ
.
اسا ايك ١ُٝايٓغب ١ٝيتأثض ٖٜٛت٘ مبكَٛات اهل١ٜٛ
املهاْ. %24.2 ٖٞ ،١ٝ
ٚملظٜز َٔ ايتفاف ٌٝس ٍٛاعً ٢ايٓتا٥ر اييت سككٗا
االعتبٝإ اْعض ادتز ٍٚصقِ (ٚ ،)6ادتز ٍٚصقِ ()2
ملعضفَ ١عزالت ايك ِٝايٓغب ١ٝس ٍٛتأثري اهل١ٜٛ
املهاْ ١ٝعًَ ٢كرتح تقُ ِٝستُز َهٚ ،١ٝايؾهٌ
صقِ(.)6

 .5املغكط االفك ٞايتقُ ُٞٝحملُز
ؽهٌ
َه/ّ1982،١ٝاملقزصط4ص

املؤؽض
ايتبارٍ اذتناص ٟايجكايف

دز .6 ٍٚاعتُاص ٠تكَ ِٝٝكرتح تقُ ِٝستُز َه /١ٝاعزار ايباسجتإ
املك ّٛاملهاْ -ٞاذتناصٟ
ايتٛفٝف
ايتأثض بايفٓ ٕٛاالعالَ١ٝ

ايعارات ٚايتكايٝز
ايطضاط املعُاصٟ
ايطابع اذتناص -ٟاملعُاصٟ
بٓا ٤املغذز
أ .ر فبا دباص ْعُ ١ارتفادٞ
إعضا ٤دابض سٜبإ ايطضقاْٞ

ايتأثض بفٓ ٕٛاذتناصات ايكزمي – ١املعافض٠
ايتظاّ بايتكايٝز ٚايعارات
عزّ االيتظاّ
ايعباعٞ
طضط اخض( ٣ايٓب ،ٟٛايعجُاْ ،ٞايفاطُ،ٞاهلٓز)ٟ
نالعٝهَ ٞعافض
تكًٝز(ٟستً -ٞستافغ)
اعباب عٝاع١ٝ

زتً ١احتار ادتاَعات ايعضب ١ٝيًزصاعات ٚايبشٛخ اهلٓزع١ٝ

ْغب ايتكِٝٝ
%800
%0
%20
%20
%90
%40
%2259
%4454
%800
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اخض٣
حيكل
احملٛصٚ ١ٜايتٓاظض
ال حيكل
حيكل
املكٝاؼ االْغاْٞ
ال حيكل
َعزٍ ايك ١ُٝاذتناص ١ٜاييت تأثض بٗا املغذز ادتاَع
املك ّٛاملهاْ -ٞايعُضاْٞ
ٜتهاٌَ -ال ٜتهاٌَ َع احملٝط
ايتهاٌَ َع احملٝط
اعتعاص ٠تاصخي١ٝ
املعادتات ارتاصدٚ ١ٝايتفافٌٝ
املعُاص١ٜ
اعتعاصٖ ٠ذَ ( ١ٓٝعافضٚ ٠تاصخي)١ٝ
تكًٝزٚ ١ٜسزٜج١
املٛار ايبٓا١ٝ٥
ٖٓزع١ٝ
ايظخاصف املعُاص١ٜ
اْٛاع اخضَ( ٣ػضب ،١ٝنتاب ،١ٝصع)ّٛ
َعزٍ ايك ١ُٝايعُضاْ ١ٝاييت تأثض بٗا املغذز ادتاَع
املك ّٛاملهاْ -ٞايبٞ٦ٝ
اتباع طضم ستً ١ٝبغٝط١
َعادت ١ايعٓافض املعُاص١ٜ
اتباع طضم سزٜج١
ايبٓا ٤فٛم ٖنب١
ايتأثض بطٛبٛغضاف ١ٝاملٛقع
عزّ اعتدزاّ أَٛ ٟار َكا ١َٚيًظالطٍ
َكا ١َٚايظالطٍ
اعتدزاّ َٛار َكا ١َٚيًظالطٍ
حتكٝل ايعظٍ
ايعظٍ ايبٞ٦ٝ
مل حيكل
َعزٍ ايك ١ُٝايب ١ٝ٦ٝاييت تأثض بٗا املغذز ادتاَع

بعز اعتدضاز َعزٍ ايك ِٝيهٌ َك ( ّٛباختٝاص اعً٢
ق )١ُٝمت مضبٗا بك ِٝاالٚطإ يًشق ٍٛعً ٢ايك١ُٝ
ايٓغب ١ٝيهٌ َؤؽضٚ ،اعتُزت ايباسجتإ عً ٢ثكٌ
ٚاُٖ ١ٝنٌ َؤؽض يف ٚمع ق ِٝاالٚطإ ،باالعتٓار اىل
ايٓغب اييت تٛفٌ ايٗٝا ايبشح يف اعتُاص ٠ايتك .ِٝٝاس

0%
%800
%0
%2252
%4252
%28
 %90ال ٜتهاٌَ
%40
%90
%800
ٖٓ %800زع١ٝ
%0
%12512
%20
%20
%90
%1156
%8858
%2251
%8858
%49

إ املك ّٛايعُضاْ ٞؽهٌ اعً ٢ق َٔ )%20( ١ُٝسٝح
االُٖٚ ،١ٝاملؤؽضإ اذتناصٚ ٟايبٚ.)%20( ٞ٦ٝنُا
()2
صقِ
ادتزٍٚ
يف
َٛمض

دز .7 ٍٚايك ١ُٝايٓغب ١ٝألثض َك ّٛاهل ١ٜٛاملهاْ ١ٝعًَ ٢كرتح تقُ ِٝداَع ستُز َه /١ٝاعزار ايباسجتإ
َكَٛات اهل ١ٜٛاملهاْ١ٝ
املك ّٛاذتناصٟ
املك ّٛايعُضاْٞ
املك ّٛايبٞ٦ٝ

أ .ر فبا دباص ْعُ ١ارتفادٞ
إعضا ٤دابض سٜبإ ايطضقاْٞ

َعزٍ ايكِٝ
%24

ايٛطٕ (سغب ثكٌ نٌ َك)ّٛ
%42

ايك ١ُٝايٓغب١ٝ
18%

%12.12
%26
اجملُٛع

%21
%42

43%
12%
%72.4
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ايعزر  3زتًز  42عاّ4102

21

60.000000000000000%
40.000000000000000%

43%
18%

12%

20.000000000000000%
0.000000000000000%
1

2

3

شلل  .6القيمة الهسبية ملقرتح تصميم حممد ملية /اعداد
الباحجتاى

 2-6مسجد الحسه الثبوي في المغرة.
 .1وصف المسجد الجبمع
ٜكع املغذز عً ٢عاسٌ َز ١ٜٓايزاص ايبٝنا ٤يف املػضب،
ؽضع يف بٓا ٘٥عٓ١
ٚ ّ0812انتٌُ يف  ،ّ0883يف عٗز املًو اذتغٔ
ايجاْٜٚ .ٞعز ثايح أنرب َغذز يف ايعامل َٔ سٝح
املغاس ١ايهً ١ٝبعز املغذز اذتضاّ ٚاملغذز ايٓب،ٟٛ
ٚانرب َغذز يف افضٜكٝا اٜناٜٚ ،تدط ٢يف اصتفاع٘
ادتاَع االَ ٟٛيف رَؾلٚ ،ادتاَع االطٖض يف َقض ٚ ،نُا
يف ايؾهٌ صقِ ([11].)2

ؽهٌ َ .7غذز اذتغٔ ايجاْ ٞيف املػضب
املقزص[23] /

ايطضاط
ايطضاط املػضب ٞاالْزيغٞ

 املار ٠ايبٓا١ٝ٥
اعتدزّ يف بٓاٖ ٤شا املغذز ادتاَع ضتّ311111 ٛ
َٔ االمسٓت املغًض 21111 ٚ ،طٔ َٔ
اذتزٜز َٔ 4ّ441111ٚ،ايضخاّ املػضبٚ ، ٞيًٓكؿ
ٚايظخاصف اعتدزّ  َٔ 4ّ31111ايٛسزات
ادتق َٔ 4ّ2111ٚ،١ٝااليٛاح ارتؾب ١ٝخقٛفا

3

أ .ر فبا دباص ْعُ ١ارتفادٞ
إعضا ٤دابض سٜبإ ايطضقاْٞ

خؾب االصط املعضٚف مبكاَٚت٘ يًتأنٌ ،اس اعتدزّ
يألبٛاب ٚايؾبابٝو ٚاالعكف ٚاملؾضبٝات ].[11
 املزاخٌ ٚاالعٛاص
ال تٛدز اعٛاص حتٝط باملغذز نُا َٖٛ ٛمض يف فٛص،ٙ
فَٗ ٛتهاٌَ َع ستٝط٘ اذتنض ٟبز ٕٚا ٟاعٛاص اٚ
ابضاز فافً ١فٗ ٛستزر طبٝعٝا بايغاسٌ املطٌ
عً.[21]٘ٝ
 االصٚقٚ ١ايقشٕٛ
ايقشٔ ارتاصد ٞملغذز اذتغٔ ايجاْٚ ٞاعع ٚنبريا دزا
ٜٚغتع اىل  011.111ايف َقٌٍ.[24] .
 سضّ املغذز (بٝت ايقال ٠ا ٚايعً)١
َغاس ١املقًٜٚ 4ّ 41.111 ٢تغع ٍ 42.111
َقٌٍٜٚ ،عً ٛعكف اذتضّ قبَ ١تشضن ،١إسا فتشت
أفبشت ايكاع ١فشٓا ٚاععا َفتٛسا عً ٢ايغُا.٤
 ٚتنا ٤قاع ١ايقال ٠عرب عًغً َٔ ١األبٛاب ايظداد١ٝ
يف ادتزاص ايؾُاي.[23] ٞ
 عكف املغذز
اعتدزّ املغذز ايتكٓٝات اذتزٜج ١يف تقُ ِٝعطض
املغذز ايتًكاٜ( ٞ٥فتض ٜٚػًل ايٝا) ،بٛاعط ١ايتػط١ٝ
ارتؾب ١ٝاملٓظيك ١يف فرتات َع.[11] ١ٓٝ
 املآسٕ
تعز فَٛع ١املغذز ادتاَع سات ايطضاط املػضبٞ
االْزيغ ٞاعً٦َ ٢شْ ١يف ايعامل ،اس ٜبًؼ اصتفاعٗا
 ،ّ401اعتعٌُ امسٓت َٔ ْٛع خال عاي ٞاملكا ١َٚيف
بٓاٗ٥اٚ ،نغٝت بايضخاّ االبٝض ،اَا االيٛاح ايظيٝذ١ٝ
املً ١ْٛاملظ ١ٜٓيًذٗ ١ايعًٝا هلا ،سات ايً ْٞٛاالبٝض
ٚاالخنض ،ايٛإ ايغًِ ٚاذتٝا َٔٚ ،٠قُ ١امل٦شْٜ ١ؾع
يٝظص ٜٛد٘ املغًُني ضت ٛايكبًٜ ١قٌ َزا ٙاىل
31نِ.راخٌ امل٦شْٖٓ ١ايو َقعز ٜتغع اىل 04
ؽدك ميهِٓٗ َٔ ايٛف ٍٛاىل قُ ١امل٦شْٚ ،١تكع يف
ستٛص ايٛادٗ ١ادتٓٛب ١ٝيًُغذز ].[11
 ايظخاصف املعُاص١ٜ
اعتدزاّ طخاصف ايفغٝفغا ٤ارتظف املً ٕٛعً ٢االعُز٠
ٚادتزصإ ٚامالع امل٦شْٖٚ ١اَتٗاٚ ،اذتفض عً ٢خؾب
االصط ايشٜ ٟػًف فشٔ املغذزٚ ،اعُاٍ ادتبػ املٓكٛـ
ٚاملً ٕٛيف اذتٓاٜا ٚاالفاصٜظ ].[25
 ايتدطٝط ٚايتقُ ِٝاملعُاصٟ
ٜؾهٌ املغذز َع ابٓٝت٘ ايجكاف ١ٝزتُع َتهاٌَ ،بعنٗا
بين عً ٢ايبشض مبغاسٖ 8 ١هتاصاتٜٚ ،ته( َٔ ٕٛقاع١
فال ،٠قاعٚ ١م ،٤ٛرٚصات َٝاَ ،ٙزصع ١قضآْ،١ٝ
َتشفَ ،هتب .) ١نًٗا َغتٛسا َٔ ٠اهلٓزع ١ايتكًٝز١ٜ
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املػضب ١ٝاملتغُ ١بايضفاَٖ ،١ع ايتكٓٝات اذتزٜج١
املغتدزَ ١يف تٓفٝش ٖشا املغذز ادتاَع ،اس إ دظ٤
َٓ٘ فٛم احملٝط يشيو صٚع ٞيف ايتقُٚ ِٝاالْؾا٤
تٛفري صنا٥ظ ملكا ١َٚاالَٛاز َع اعتدزاّ َٛار مز
ايتأنٌ ٚاهلظات االصمٚ .[11]١ٝملظٜز َٔ ايتفافٌٝ
س ٍٛاملغذز ادتاَع اْعض ايؾهٌ صقِ (.)1

ؽهٌ  .8فٛص َغذز اذتغٔ ايجاْ ،ٞاملػضب[23]،







ْ .5تا٥ر اعتبٝإ َغذز اذتغٔ ايجاْ ٞيف املػضب
َٔ اخالٍ اختباص املغذز ادتاَع سَ ٍٛز ٣تأثضٙ
مبكَٛات اهل ١ٜٛاملهاْ( ١ٝاذتناص ،١ٜايعُضاْ،١ٝ
ايبٚ ،)١ٝ٦ٝفكا يالعتُاص ٠ايتك ،١ُٝٝٝناْت ايٓتا٥ر
ناالت:ٞ
ٜالسغ إ َغذز اذتغٔ ايجاْ ٞتأثض بقٛص ٠نبري٠
باملك ّٛايعُضاْ ٞيًٗ ١ٜٛاملهاْ )% 22( ١ٝانجض َٔ باقٞ
املكَٛات.
تأثضت ٖٜٛت٘ املهاْ ١ٝبٓغب %86 ١باملك ّٛاذتناصٟ
تأثضت ٖٜٛت٘ املهاْ ١ٝبٓغب %88 ١باملك ّٛايبٞ٦ٝ
ايك ١ُٝايٓغب ١ٝيتأثض ٖٜٛت٘ مبكَٛات اهل ١ٜٛاملهاْ١ٝ
%74
ٚيًُظٜز َٔ ايتفاف ٌٝس ٍٛاالعتبٝإ اْعض ادتز ٍٚصقِ
(ٚ ،)9(،)8ايؾهٌ صقِ (.)9

املؤؽض

دز .8 ٍٚاعتُاص ٠تكَ ِٝٝغذز اذتغٔ ايجاْ /ٞاعزار ايباسجتإ
املك ّٛاملهاْ -ٞاذتناصٟ
ايتٛفٝف
ايتأثض بايفٓ ٕٛاالعالَ١ٝ

ايتبارٍ اذتناص ٟايجكايف
ايتأثض بفٓ ٕٛاذتناصات ايكزمي – ١املعافض٠
ايتظاّ بايتكايٝز ٚايعارات
ايعارات ٚايتكايٝز
عزّ االيتظاّ
املػضب ٞاالْزيغٞ
ايطضاط املعُاصٟ
طضط اخض( ٣ايٓب ،ٟٛايعجُاْ ،ٞايفاطُ،ٞاهلٓز)ٟ
نالعٝهَ ٞعافض
ايطابع اذتناص -ٟاملعُاصٟ
تكًٝز(ٟستً -ٞستافغ)
اعباب عٝاع١ٝ
بٓا ٤املغذز
اخض٣
حيكل
احملٛصٚ ١ٜايتٓاظض
ال حيكل
حيكل
املكٝاؼ االْغاْٞ
ال حيكل
َعزٍ ايك ١ُٝاذتناص ١ٜاييت تأثض بٗا املغذز ادتاَع
املك ّٛاملهاْ -ٞايعُضاْٞ
ٜضتبط -ال ٜضتبط
ايتهاٌَ َع احملٝط
اعتعاص ٠تاصخي١ٝ
املعادتات ارتاصد١ٝ

أ .ر فبا دباص ْعُ ١ارتفادٞ
إعضا ٤دابض سٜبإ ايطضقاْٞ

زتً ١احتار ادتاَعات ايعضب ١ٝيًزصاعات ٚايبشٛخ اهلٓزع١ٝ

ْغب ايتكِٝٝ
%800
%0
%90
%40
%60
%80
%4454
%2259
%60
%80
%60
%80
%9852
%2252
%29
ٜ %20ضتبط
%20
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اعتعاصٖ ٠ذَ ( ١ٓٝعافضٚ ٠تاصخي)١ٝ
تكًٝزٚ ١ٜسزٜج١
تكًٝز ١ٜستً١ٝ
َػضب١ٝ

املٛار ايبٓا١ٝ٥

%20
%10
%80
%1156
%8858
%9952

ايظخاصف املعُاص١ٜ
ٖٓزع – ١ٝاْٛاع اخض٣
َعزٍ ايك ١ُٝايعُضاْ ١ٝاييت تأثض بٗا املغذز ادتاَع
املك ّٛاملهاْ -ٞايبٞ٦ٝ
ايتأثض باملٓاذ اتباع طضم ستً ١ٝبغٝط١
َعادت ١ايعٓافض املعُاص١ٜ
ايتأثض باملٓاذ اتباع طضم سزٜج١
ايبٓا ٤فٛم ٖنب١
ايتأثض بطٛبٛغضاف ١ٝاملٛقع
ايبٓا ٤عً ٢اصض َغت١ٜٛ
عزّ اعتدزاّ أَٛ ٟار َكا ١َٚيًظالطٍ
َكا ١َٚايظالطٍ
اعتدزاّ َٛار َكا ١َٚيًظالطٍ
حتكٝل ايعظٍ
ايعظٍ ايبٞ٦ٝ
مل حيكل
َعزٍ ايك ١ُٝايب ١ٝ٦ٝاييت تأثض بٗا املغذز ادتاَع

وببالعتمبد على اعلى قيمت للمؤشراث تم احتسبة
معدل القيم للمؤشراث (الحضبريت ،العمراويت،
البيئيت) ،وبضربهب بقيمت االوزان المعتمدة تم

%20
%20
%9952
%2252
%0
%800
%800
%0
%12

الحصىل على القيم الىسبيت ،وكمب مىضحت في
الجدول االتي:

دز .9 ٍٚايك ١ُٝايٓغب ١ٝألثض َك ّٛاهل ١ٜٛاملهاْ ١ٝعًَ ٢غذز اذتغٔ ايجاْ /ٞاعزار ايباسجتإ
َعزٍ ايكِٝ
%26
%66.33
%12

َكَٛات اهل ١ٜٛاملهاْ١ٝ
املك ّٛاذتناصٟ
املك ّٛايعُضاْٞ
املك ّٛايبٞ٦ٝ

ايٛطٕ
%42
%21
%42

اجملُٛع

40.000000000000000%

33%
22%

19%

20.000000000000000%

0.000000000000000%
1

2

3

النسبة القيمية

ؽهٌ  .9ايك ١ُٝايٓغب ١ٝملغذز اذتغٔ ايجاْ /ٞاعزار
ايباسجتإ

 -2الهتائج الههائية
إ تطبٝل َؤؽضات االطاص ايٓعض ( ٟاملك ّٛاذتناص،ٟ
ايعُضاْ ،ٞايب )ٞ٦ٝعً ٢املغادز ادتاَع ١املعافض٠
(عٓٝيت ايبشح) ،اظٗضت َغاُٖتٗا ٚبؾهٌ باصط يف
أ .ر فبا دباص ْعُ ١ارتفادٞ
إعضا ٤دابض سٜبإ ايطضقاْٞ

ايك ١ُٝايٓغب١ٝ
%08
%33
%44
%22

ته ٜٔٛايفهض ٠ايتقُ ١ُٝٝملؾضٚع َغابكَ ١غذز
ايزٚي ١ايهبري يف ايعضامَ ،ّ8618،كرتح تقُ ِٝستُز
َهٚ .١ٝتضنت بقُتٗا يٝػ عً ٢ايفهض ٠ايتقُ١ُٝٝ
فكطٚ ،امنا عً ٢ايته ٜٔٛايؾهًٚ ٞايتظٚ ٜٔايظخاصف
ٚاملعادتات ٚايتفاف ٌٝاهلٓزعٚ ١ٝاملٛار... ،اخل ،ملغذز
اذتغٔ ايجاْ ٞيف املػضب ٚ.انجض املغادز ادتاَع ١تأثض
مبذُٛع َكَٛات اهل ١ٜٛاملهاْ ١ٝنإ ناالت:ٞ
.8اعً ٢قْ ١ُٝغب َٔ ١ٝعٓٝات ايزصاع ١ناْت (،)%74
ملغذز اذتغٔ ايجاْ ٞيف املػضب( ،ايتذضب ١ايعضب)١ٝ
.8ثاْ ٞاعً ٢قْ ١ُٝغب َٔ ١ٝعٓٝات ايزصاع ١ناْت (
َ )%7224كرتح تقُ ِٝستُز َه( ،١ٝايتذضب١
ايعضاق ١ٝاحملً.)١ٝ
.2إ َعزٍ تأثض املغادز ادتاَع ١املعافض ٠مبكَٛات
اهل ١ٜٛاملهاْ ١ٝيهال ايعٓٝتني ،نإ اعًَٔ ،)%70( َٔ ٢
َا ٜجبت فضم ١ٝايبشح اييت تؤنز إ يًٗ ١ٜٛاملهاْ١ٝ

زتً ١احتار ادتاَعات ايعضب ١ٝيًزصاعات ٚايبشٛخ اهلٓزع١ٝ
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مبكَٛاتٗا (اذتناص ،ٟايعُضاْ ،ٞايب ،)ٞ٦ٝاالثض ايٛامض
عً ٢رميٚ ١َٛتٓٛع عُاص ٠املغادز ادتاَع ١املعافض٠
.4اثبت اثض املك ّٛاذتناص ٟيًٗ ١ٜٛاملهاْ ١ٝعً٢
رمي ١َٛايُٓط ٚتٓٛع ايطضطٚ ،بٓغب.)%76-72( َٔ ١
.2اثبت اثض املك ّٛايعُضاْ ٞيًٗ ١ٜٛاملهاْ١ٝ
عً ٢تٓٛع ايتفافٚ ٌٝايتظٜني ٚايتكٓٝات ايبٓا،١ٝ٥
ٚبٓغب ١ترتاٚح َٔ ( .(%85-6623
.9اثبت اثض املك ّٛايب ٞ٦ٝيًٗ ١ٜٛاملهاْ ١ٝعً ٢طبٝع١
اذتً ٍٛايب ١ٝ٦ٝاملتبعٚ ١تٓٛع املٛار ٚايعٓافضٚ ،بٓغب١
ترتاٚح َٔ (.)%87-46
 .2سكل اٖزاف ايبشح االعاع ،١ٝبتشكٝل اقٌ رصد١
يًتٓٛع يف طضط عُاص ٠املغادز ٚبشيو حتككت
ايزمي ١َٛاملعٓٚ ١ٜٛاملارٚ ١ٜبٓغب ١انجض َٔ  ،%28يهال
ايعٓٝات ايبشج.١ٝ
 -8االعتٓتادات ايٓٗا١ٝ٥
إ َا تٛفٌ اي ٘ٝايبشح َٔ اعتٓتادات يف اطاصٙ
ايٓعض ٖٛ ٟتٛمٝض ايزٚص ايفعاٍ الثض َكَٛات املهإ
عً ٢عُاص ٠املغادز ادتاَع ١املعافضٚ ،٠قز تٛفٌ
ايبشح يالت:ٞ
 .0ايتٓٛع ايفهضٚ ٟاملضدع ٞملقُُ ٞاملغادز ادتاَع١
ايهربٜ ،٣عط ٢فهض ٠يتٓٛع ايطضٚسات س ٍٛاحملزر
ايعُضاْٚ ٞايبٚ ٞ٦ٝاذتناص.ٟ
.4تاثضت املغادز ادتاَع ١املعافض ٠بايفٓ ٕٛاالعالَ١ٝ
ٚبٓغب ١نبري ٠دزا.
 .3ايتظَت املغادز ادتاَع ١اىل سز َا بايعارات
ٚايتكايٝز ايغا٥ز.٠
.2املظز بني ايطضط احملً ١ٝايتكًٝزٚ ١ٜايطضط املعافض٠
ايهالعٝه ١ٝعًَ ٢غت ٣ٛايفهض ٠ايتقُٚ ١ُٝٝايطابع
املعُاص.ٟ
.2االعتُار عً ٢ايتذضٜز ٚايضَظ يتذغٝز دٖٛض
االعالّ
.6حتكٝل احملٛصٚ ١ٜايتٓاظض يهٔ بز ٕٚاملكٝاؼ
االْغاْٚ ٞسيو يتشكٝل اهل ١ُٓٝعً ٢خط ايغُا.٤
 .2اصتباط املغادز ادتاَع ١املعافضَ ٠ع احملٝط
اذتنض ٟدظٝ٥ا ٚيٝػ نًٝا.
 .1عًَ ٢غتَ ٣ٛعادت ١ايٛادٗات ارتاصدٚ ١ٝاملٛار
ايبٓا ،١ٝ٥اغًبٗا اعتعاصات ٖذ ١ٓٝبني ايتكًٝزٟ
ٚاملعافض.
.8ايتفاف ٌٝاهلٓزع ١ٝاملتبعٚ ١ايظخاصف ناْت ستً١ٝ
تكًٝز ١ٜبتكٓٝات َعافض.٠

أ .ر فبا دباص ْعُ ١ارتفادٞ
إعضا ٤دابض سٜبإ ايطضقاْٞ

.01املظز َا بني ايتكٓٝات املعافضٚ ٠ايتكًٝز١ٜ
ملكا ١َٚاملؤثضات ايب ،١ٝ٦ٝناذتضاصٚ ٠ايضطٛبٚ ١ايضٜاح
ٚايظالطٍٚ ،غريٖا.
 .88ايغبب االعاعٚ ٞصا ٤اْؾا ٤املغادز ادتاَع١
املعافض ٠ناْت(اعباب عٝاع )١ٝبقٛص ٠صٝ٥غٚ ١بٓغب١
ترتاٚح َٔ ٚ ،%800-60تأت ٞبعزٖا االعباب ايز١ٜٝٓ
ٚاالدتُاعٚ ١ٝايجكاف ١ٝبٓغب .%20-20
.88سافعت ايعٓٝات َٔ املغادز ادتاَع ١املعافض٠
عً ٢ايفنا٤ات املعُاص ١ٜايتكًٝز ١ٜيف ته ٜٔٛاملغذز
ادتاَع نايقشٔ ٚاالصٚق ١احملٝط ١ب٘ .
.82ايعٓافض املعُاص ١ٜاملغتدزَ ١يف اغًبٗا ناْت تعرب
عٔ االطض ايتكًٝز ١ٜاملعضٚف ١يًُغادز ادتاَعَ ١ع
تٓٛع بغٝط يبعض ايعٓافض نُا يف قبَ ١غذز اذتغٔ
ايجاْ.ٞ
قائمة املصادر العربية
 .0امحز فهض“ ،ٟاملغذز ادتاَع بايكريٚإ ،راص املعاصف،
ايكاٖض،0836，٠ل.412
 .4امحز فهضَ“ ،ٟغادز ايكاٖضَٚ ٠زاصعٗا” ،راص
،0860，
ايكاٖض٠
املعاصف،
ل.488،314،313،312
 .3ايبزصاْ ،ٞفبا ابضاٖ“ ِٝايتشٛالت يف اهل ١ٜٛاملعُاص١ٜ
يًب ١٦ٝاذتنض ،”١ٜرصاع ١حتً ١ًٝٝالي ١ٝاملكا١َٚ
ايجكاف ١ٝيف ايؾٛاصع ايتذاص ١ٜملز ١ٜٓاملٛفٌ ،اطضٚس١
رنتٛصا ٙغري َٓؾٛص ،ٙنً ١ٝاهلٓزع ،١ادتاَع١
ايتهٓٛيٛد ،4111， ١ٝل.02
 .2ادتُ ،ًٞٝععز خنري “ايغٝاس ١االسٝا ١ٝ٥ايعُاص،”٠
اطٛصس ١رنتٛصا ٙغري َٓؾٛص،٠نً ١ٝاهلٓزع ،١داَع١
بػزار  ،4111，ل.42
 .5ايغًطاْ ،ٞخايز “ستُز َه 011 ١ٝعاّ َٔ ايعُاص٠
ٚاذتٝاَ ،“ ٠طابع ؽضن ١راص االرٜب ،عُإ
االصرٕ ،4102，ل.011،010
 .6ايطضقاْ ،ٞاعضا ٤دابض “ٖ ١ٜٛاملهإ يف عُاص ٠االبٓ١ٝ
ايز ”١ٜٝٓصعايَ ١ادغتري غري َٓؾٛص ،٠نً ١ٝاهلٓزع،١
داَع ١بػزار ،4106 ،ل.48
 .2ايطضحي ،ٞستُز ععٝز “املغادز ايتاصخي ١ٝيف
ايهٛف،”١اَاَْ ١غذز ايهٛفٚ ،١املظاصات احملٝط، ١
ايطبع ١االٚىل  ،4104，ل.22
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 .1ايعُض،ٟسفق ١صَظ“ ٟعُاص ٠املغادز اذتزٜج ١يف
ايعضام” ،صعايَ ١ادغتري غري َٓؾٛص ،٠نً ١ٝاهلٓزع،١
داَع ١بػزار ،0811，ل.8
 .8ايهضباع ،ٞا ١ٜاهلل ستُز فارم باقض “رٚص املضاقز يف
سٝا ٠ايؾعٛب” ،اعزار عبز اذتغني ايقاذت ،ٞبٝت
ايٓابٗني يًطباع， ١بريٚت -يبٓإ،4113，
ل.003،002
 .01ايٝعكٛب ،ٞامحز بٔ ابٜ ٞعكٛب “ايبًزإ”َ ،طبع١
بضَ ،ٌٜز ١ٜٓيٝزٕ  ،0181，ل.42
 .00خًٛف ،ٞستُز َادز عباؼ “املغذز عُاصت٘ ٚطضاطٙ
ٚتاصخي ،“ ٘ٝاملغادز اذتزٜج ١يف َقض ٚايعامل
االعالَ ،١ٝادتظ ٤ايجاْ ،ٞايطبع ١االٚىل،
ايكاٖض ،4103，٠ل.038،021
 .04ؽانضَ ،قطف“ ٢املزٕ يف االعالّ ست ٢ايعقض ايعجُاْ،”ٞ
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Abstract:
The architecture of congregational mosques, since their initial appearance in the Islamic
religion, has been one of the most prominent architectural patterns of buildings that are
expressive of the Islamic identity. They have a great importance in Muslims’ lives and are
indispensable as places set for the religious rituals of Friday and Eid prayers, in addition to
their worldly importance of being centres of judicial authority, fountains of culture and
guidance, and a gathering place that strengthens the social relations among Muslims.
Spatial identity is full of apparent and underlying meanings which people perceive and
which affect their behaviour amongst themselves. Recognizing that identity in its spatial
environment is considered one of the basic elements of providing a person with a sense of
spatial belonging. Spatial identity is summed up in one’s ability to recognize a place due to
its having a unique set of qualities which distinguishes it from other places.
Through the study and analysis of former literature works on the concepts of identity and its
types, space and its components, the lack of holistic knowledge regarding the extent to which
spatial identity affects the architecture of religious buildings in general and the architecture
of Contemporary Congregational mosques in particular emerged. This, highlights the
research thesis: The knowledge based need to clarify the impact of spatial identity on the
architecture of contemporary congregational mosques and the role of its components
(cultural, architectural, and environmental) in achieving durability as well as
intellectual and physical diversity.
The research aims to:
 Identify the components of spatial identity and Clarify their role in achieving
durability (moral and material),and Verify the degree of diversity in the
architecture of contemporary congressional mosques.
Proceeding from the hypothesis: Spatial identity, in its three components, affects the
durability and diversity of the architecture of contemporary congregational mosque
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