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 الرمز والوظيفة والجمال  قيم حاكمة فى التصميم الداخلى واألثاث للحرم المكى 

 د/ نها فخرى عبد السالم إبراهيم إسماعيل أ.م.
 لتجمع الخامسا–لمعهد العالى للفنون التطبيقية ا -أستاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس قسم التصميم الداخلى واألثاث

           
 ملخص البحث:

ك كذلداء الطواف به و بكونه أول بيت وضع للناس والمسجد الوحيد المخصص آل الحرم المكى شرف التفرد اهلل منحلقد 
ين ة للمسلمكما حباه الكعبة التى تفردت بشرف كونها القبلة الوحيد. السعى بين الصفا والمروة فى شعائر العمرة أو الحج 

اكب مع صر من الموضوعات الهامة التى تحتاج دائمًا إلى أن تتو ويعتبر تصميم الجامع والمسجد المعابعد تحول القبلة. 
يتيح  وء بماالتقدم العلمى فى مجال توفير سبل الراحة للمستخدم  من حيث التهوية المناسبة واإلضاءة  الجيدة وتوفير الهد

ؤكد ض المالمح التى تالفرصة للخشوع داخل المسجد إلى جانب تلبية الوظائف للمستخدم داخل المسجد وكذلك الرمز لبع
ع كونه دور عبادة مخصص للمسلمين . ولقد امتاز التصميم الداخلى وتصميم األثاث للحرم المكى كأولى أكبر الجوام

والتى لبحث اها فى والتى تم عرض الكبرى فى العالم بمجموعة من القيم الحاكمة كالقيم الرمزية والقيم الوظيفية والقيم الجمالية
رض أولى المراجع  العالمية التى يرجع إليها فى تصميم المسجد المعاصر. وتم التوصل فى البحث لع تؤهله ألن يكون

مسجد بعضًا من تلك القيم الرمزية والوظيفية والجمالية والتى يوصى باإلستعانة بها فى التصميم الداخلى وتأثيث ال
 المعاصر.  

Abstract:God has granted the honor of the Holly Mosque in Mecca to be the first 

house that was built to the worship of God and it is characterized to perform Tawaf 
circumambulating and seek between Safa and Marwa in the rituals of Umrah (pilgrimage) or 
Hajj and it was gifted Ka’aba, which was unique privilege of being the only direction for 
Muslims after turning direction .  

The design of the Contemporary Great or small mosques is considered to be one of 
the important topics that always need to keep peace with scientific advances in the field of 
providing convenience to the user in terms of proper ventilation, good lightening , provide 
calm, allowing the opportunity to humble inside the mosque beside that  meeting the 
functional needs of the user inside the mosque and also saving some symbol of the features 
that confirms the role of being a dedicated worship for Muslims. 

It was reached in the research that Interior Design and Furniture Design of the Holly 
Mosque as the largest major mosque in the world had the first group of the rolling values that 
recommended such as symbolic, functional and aesthetic values  which qualify it to be the 
first reference of world that could be a guide in Interior and Furniture Design of Contemporary 
Mosques. 

     
 مقدمة :

يث حلقيم لم يشرف بها أى مسجد آخر حتى قيام الساعة من بمجموعة من ااهلل الحرم المكى شرف التفرد حبا لقد      
وكذلك  الطواف بأنواعه العمرة وبعض فرائض الحج من داء كونه أول بيت وضع للناس والمسجد الوحيد المخصص آل

ة قبللالرمز الوحيد كما حباه الكعبة التى تفردت بشرف كونها . السعى بين الصفا والمروة فى شعائر العمرة أو الحج 
حا مسلمين بعد تحول القبلة.ال صحن طتها بكما تميز الحرم المكى بكون مسقطه األفقى فريداً  من وجود الكعبة فى مركزه وا 

 ثم تصطف باقى الصفوف باألروقة المحيطة بالصحن على عكس باقى مستدير تصطف فيه أولى صفوف المصلين
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د نا يمتالذى تتوجه له صفوف المصلين تحت رواق يقيهم حر الشمس وبرد الشتاء ثم أحيا المساجد التى تبدأ بحائط القبلة
تطوير المسجد ليشمل صحنًا مكشوفًا أو يقتصر على قاعة الصالة المغطاة فقط . ونظرًا لإلهتمام والرعاية المستمرة ل

 ل الراحةتوفير سبواألثاث وكذلك فى مجاالت التصميم الداخلى  تواكب مع التقدم العلمى فى مجال المسجد الحرام ووالذى ي
ب لى جانللمستخدم  من حيث التهوية المناسبة واإلضاءة  الجيدة وتوفير الهدوء بما يتيح الفرصة للخشوع داخل المسجد إ

قد فتلبية الوظائف للمستخدم داخل المسجد وكذلك الرمز لبعض المالمح التى تؤكد كونه دور عبادة مخصص للمسلمين . 
 لحاكمةامتاز التصميم الداخلى وتصميم األثاث للحرم المكى كأولى أكبر الجوامع الكبرى فى العالم بمجموعة من القيم ا

 يستعان بها ية التىالثر  ألن يكون أولى المراجع  العالميةمما يؤهله ألن يكون  كالقيم الرمزية والقيم الوظيفية والقيم الجمالية
 .  جامع والمسجد المعاصر ث للالداخلى والتأثيتصميم ال فى 

 ومن هنا نشأت مشكلة البحث وهى:
 مشكلة البحث :

يمكن  والتى ماهى  القيم الرمزية والوظيفية والجمالية الحاكمة فى التصميم والتأثيث للحرم المكى الشريف كقبلة المسلمين
 االستعانة  بها فى تصميم المسجد المعاصر ؟

 أهداف البحث:

 للحرم المكىالرمزية الحاكمة فى التصميم الداخلى واألثاث إبراز أهم القيم  -1
 الحاكمة فى التصميم الداخلى واألثاث للحرم المكىوظيفية إبراز أهم القيم ال -2
 الحاكمة فى التصميم الداخلى واألثاث للحرم المكى أهم القيم الجمالية إبراز  -3
  أثيث لمسجد معاصراإلستعانة بأهم القيم السابقة فى وضع التصميم الداخلى والت -4

 فروض البحث : 

 هناك قيم رمزية حاكمة فى التصميم الداخلى واألثاث للحرم المكى  -1
 هناك قيم وظيفية  حاكمة فى التصميم الداخلى واألثاث للحرم المكى -2
 هناك قيم جمالية حاكمة فى التصميم الداخلى واألثاث للحرم المكى -3
 التصميم الداخلى والتأثيث لمسجد معاصر  يمكن اإلستعانة بأهم القيم السابقة فى وضع -4

 حدود البحث:
 التصميم الداخلى واألثاث للحرم المكى 
 القيم الرمزية والقيم الوظيفية والقيم الجمالية 

 منهج البحث :

 المنهج الوصفى التحليلى
 الرمز والوظيفة والجمال  قيم حاكمة فى التصميم الداخلى واألثاث للحرم المكى
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 ة:ــــــــــــــمقدم
لقد حبا اهلل الحرم المكى شرف التفرد  

بمجموعة من القيم لم يشرف بها أى مسجد 
آخر حتى قيام الساعة من حيث كونه أول 
بيت وضع للناس والمسجد الوحيد المخصص 

داء العمرة وبعض فرائض الحج من الطواف آل
بأنواعه  وكذلك السعى بين الصفا والمروة فى 
شعائر العمرة أو الحج . كما حباه الكعبة التى 
تفردت بشرف كونها الرمز الوحيد لقبلة 
المسلمين بعد تحول القبلة. كما تميز الحرم 
المكى بكون مسقطه األفقى فريداً  من وجود 

حاطتها بصحن مستدير الكعبة فى مركزه  وا 
تصطف فيه أولى صفوف المصلين ثم تصطف باقى الصفوف باألروقة المحيطة بالصحن على عكس باقى المساجد التى 
تبدأ بحائط القبلة الذى تتوجه له صفوف المصلين تحت رواق يقيهم حر الشمس وبرد الشتاء ثم أحيانا يمتد المسجد ليشمل 

عة الصالة المغطاة فقط . ونظرًا لإلهتمام والرعاية المستمرة لتطوير المسجد الحرام ووالذى صحنًا مكشوفًا أو يقتصر على قا
يتواكب مع التقدم العلمى فى مجال  التصميم الداخلى واألثاث وكذلك فى مجاالت توفير سبل الراحة للمستخدم  من حيث 

للخشوع داخل المسجد إلى جانب تلبية الوظائف  التهوية المناسبة واإلضاءة  الجيدة وتوفير الهدوء بما يتيح الفرصة
. فقد امتاز (1صورة )للمستخدم داخل المسجد وكذلك الرمز لبعض المالمح التى تؤكد كونه دور عبادة مخصص للمسلمين 

 أكبر الجوامع الكبرى فى العالم بمجموعة من القيم الحاكمة كالقيم وتصميم األثاث للحرم المكى كأول التصميم الداخلى
المراجع  العالمية الثرية التى يستعان بها فى   مما يؤهله ألن يكون ألن يكون أولالرمزية والقيم الوظيفية والقيم الجمالية 

 التصميم الداخلى والتأثيث للجامع والمسجد المعاصر 
 : بعض القيم الرمزية التى تميز التصميم الداخلى للحرم المكى عن سائر المساجدأواًل: 

 سجد الحرام ببعض القيم الرمزية وهى:تفرد الم
ليه يحجون. المسلمين قبلة وبه الكعبة التى هى اإلسالمهو أعظم مسجد في  فالحرم المكى -1    في صالتهم، وا 

 يمثل أعظم عامل موحد للمسلمين في بقاع الدنيا يجمعهم حوله خمس مرات كل يوم على أقل احتمال.و 
 الكعبة :   -أ

ليها يطوفون في لكعبة بنعمة كونها قبلة المسلمين لقد حبا اهلل ا    ، وتهوى أفئدتهم وتتطلع الوصول حجهمفي صلواتهم، وا 
آدم عليه وقد بناها أول مرة المالئكة عليهم السالم قبل   إليها من كل أرجاء العالم، كما أنها أول بيت وضع في األرض،

وتقع الكعبة وسط المسجد الحرام تقريبًا على شكل حجرة كبيرة مرتفعة البناء مربعة الشكل ويبلغ ارتفاعها خمسة .  سالمال
فطولهما المقابل له و عمودى عليه ، وأما الضلع الزكذلك المقابل لهمترًا،  12ويبلغ طول ضلعها الذي به بابها   عشر مترا،

ولها باب ملتصق باألرض،  وكانت دون سقف، بل كان ارتفاعها تسعة أذرع، إسماعيلعشرة أمتار، ولم تكن كذلك في عهد 
 (4:2صورة ) . بالذهبوحاّله  حديدمن  وصنع لها باباً  عبد المطلبثم جاء  فصنع لها سقفًا، تبعحتى جاء 

 
 

 
( صورة جوية للحرم المكى يظهر فيها جزء من توسعة الملك 1صورة )

 عبد هللا بن عبد العزيز طيب هللا ثراه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A8%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A8%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8
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 الحجر األسود 
من  للكعبةسم، ويوجد في الركن الجنوبي الشرقي  30هو حجر ثقيل بيضاوي الشكل أسود اللون مائل إلى الحمرة وقطره 

، الخالصة صوًنا له الفضةالخارج، وهو مبدأ الطواف ومنتهاه، ويرتفع عن األرض متًرا ونصًفا، وهو محاط بإطار من 
صلى اهلل عليه النبى عن  حيث روى .ذنوب التي ارتكبها البشرالويظهر مكان الحجر بيضاويًّا. أما سواد لونه، فيرجع إلى 

، هأما عن سواد الحجر فإنه في ظاهر ".نزل الحجر األسود من الجنة أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم"   وسلم أنه قال
ر الحجر األسود من حجارة الجنة، يعتبو السواد في رأسه فقط، وسائره أبيض، فالبياض فهو على ما هو عليه من ته أما بقي

 (5صورة )"فهو ياقوته من ياقوت الجنة  الحجر األسود من حجارة الجنة"صلى اهلل عليه وسلم: النبي ث قال حي

 
الكعبة تتوسط صحن الحرم المكى والمصلون   (2صورة )

 يؤدون الصالة ويتجهون إليها جميعا  
 

 (  )مكونات منطقة الكعبة وماحولها( 3شكل )

 1( باب الملتزم4)صورة 
 الباب الوحيد للكعبة

إطار  (5صورة )

قديم للحجر األسود 
محفوظ بقصر طوب 

 كابو بتركيا

 و هي أعظم وأقدس بقعة على وجه األرض عند المسلمين.  مكةقلب مدينة في الحرم المكى يقع   -2

َل َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي ِبَبكََّة   .يعتبر أول بيت بنّي على وجه األرض لعبادة اهلل سبحانه وتعالى  -3 ِإنَّ َأوَّ

 (.96 اآلية، سورة آل عمران( )1)  ُمَباَرًكا َوُهًدى لِّْلَعاَلِمينَ 
 مر قد روي عن علي بن الحسين رضي اهلل عنهما أن اهلل تعالى وضع تحت العرش بيتًا وهو البيت المعمور وأف

ت، وأمر أن يبنوا بيتًا في األرض على مثاله وقدره فبنوا هذا البي مر المالئكة الذين في األرضبه ثم أ المالئكة أن يطوفوا
 م بأمدمن في األرض أن يطوفوا به كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور. كما روي أن المالئكة كانت تحجه قبل خلق آد

يت قبلك ذا البمالئكة قائلة: َبّر حجك يا آدم. لقد حججنا هبعيد. فلما حجه آدم عليه السالم بعد نزوله إلى األرض تلقته ال
سماعيل عليهما السالم أن يرفعا قواعد البيت وأن وكذلكبألفي عام.   يطهراه ما أخبر اهلل سبحانه عن أمره إلبراهيم وا 

 للطائفين والعاكفين والركع السجود.

                                                           
1http://islamfuture.wordpress.com/2012/08/13/the-two-holy-mosques 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85#fn_1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A%D8%A9
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 لمن أمناً  مما جعله ى إلى مكة المكرمة منتصرًا.منذ دخول النبي المصطف سمى بالمسجد الحرام لحرمة القتال فيه -4
قَامِ  ِخُذوْا ِمنَوأَْمنا  َواتَّ  َوإِْذَجَعْلنَا اْلبَْيَت َمثَابَة  لِّلنَّاسِ "قال تعالى:  يزوره ويحتمى به .  َعِهْدنَا إِلَى إِْبَراِهيموَ إِْبَراِهيَم ُمَصل  ى  مَّ

كَّعِ  َواْلَعاِكفِينَ  ئِفِينَ َوإِْسَماِعيَل أَن طَهَِّرا بَْيتَِي لِلطَّا ُجوِد  َوالرُّ  2:125 السُّ
ن مصالة في المسجد الحرام أفضل "فقد قال صلى اهلل عليه وسلم:  ن الصالة فيه تعادل مئة ألف صالة.إ -5

 "الصالة في مسجدي هذا بمائة صالة
ال تشدُّ الرحال إال إلى ثالثة . فقد قال صلى اهلل عليه وسلم: " هو أول المساجد الثالث التي ّتشد إليها الرحال -6

 [2]". والمسجد األقصى(، المسجد النبوي) ومسجدي هذامساجد: المسجد الحرام، 
ليه سبعة أشواط حين الدخول إالطواف حول الكعبة  ليست كتحية باقي المساجد، فتحيته خاصة به ته تحيةتحي -7

ففي الصحيحين عن عائشة رضي اهلل عنها أنه صلى اهلل عليه غادرة مكة يطاف طواف الوداع  . وعند م قبل كل شيء
خر آال ينفرن أحد حتى يكون "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: : في صحيح مسلم و وسلم أول شيء بدأ به الطواف. 

 ."عهده بالبيت
إنما  "قال تعالى:  الى منع دخولهم المسجد الحرامومنع دخول غير المسلمين مكة وبالت إخراج الكافرين منه،  -8

 "المشركون نجس فال يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا

 بينات منها :مجموعة من اآليات البالمطاف بالحرم المكى لقد شرف  -9

جدار وهو الحجر المعروف قرب الكعبة، الذي كان إبراهيم عليه السالم يقوم عليه ليرفع بناء  مقام إبراهيم:  -أ

َقاُم إِْبَراِهيَم﴾قال تعالى:  (7،6صورة ).الكعبة ـَناٌت مَّ اتِخذوا من مقام و" . وقال تعالى: 97سورة آل عمران، آية: )7( )﴿فِيِه آَياٌت َبيِّ

ويالحظ ان حدود المطاف كانت تنتهى بمقام إبراهيم فى عهد النبى صلى هللا عليه وسلم  وعهد أبو بكر  ."إبراهيم مصلى

 رضى هللا عنه

 ياقوت  من ياقوتة عديدة، هو فضائل إبراهيم ولمقام 
 الركن»: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال.   الجنة
 ذلك ولوال نورهما اهلل طمس الجنة من ياقوتتان والمقام

بذكره  نوه تعالى اهلل والمغرب" وأن المشرق مابين ألضاءتا
عالمات بينات من فيه أن  بالحرم البينات آياته جملة من

في  -عليه السالم  - قدر اهلل وآثار قدم خليله إبراهيم
رسول اهلل عن ي مارو ومن فضائله  "الَحَجر الذي قام عليه

 أنه قال: - ليه وسلمصلى اهلل ع -

لحجر الذي ا ( 6) صورة   

 كان يقف عليه سيدنا إبراهيم

ثار آ  وتبدو ليرفع بناء الكعبة

 القدمين واضحتين فيه

صورة 

( مقام 7)

إبراهيم 

من 

الخارج 

بصحن 

 المطاف

اهيم عليه السالم من بناء البيت أمره اهلل عز وجل أن ينادي في الحج، فقام على المقام، فقال: يا أيها الناس لما فرغ إبر »
إن ربكم قد بنى بيًتا فحجوه، وأجيبوا اهلل عز وجل، فأجابوه في 

أجبناك، أجبناك، أجبناك، اللهم لبيك،  :أصالب الرجال وأرحام النساء
 . أجاب إبراهيم على قدر ما لبىقال: فكل من حج اليوم فهو ممن 

 حجر إسماعيل : -ب

 من أساسيا جزءا «الحطيم» بـ يسمى ما أو إسماعيل، حجر يعتبر
 بنائها في قريش ألن بالحجر سمي حيث قريش عهد جاء حتى الكعبة
 الخالص الحالل المال لقلة جزءا السالم عليه إبراهيم أساس من تركت
 المشرفة، الكعبة من أنه سالنا ليعلم الموضع على وحجرت لديهم،

  
( حجر إسماعيل )الحطيم( يجاور 8صورة )

 الكعبة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85#cite_note-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85#fn_7
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 يتحطم حتى فيبقى الثياب من به طافت ما الحجر موضع في تطرح كانت الجاهلية عصر في أنه التاريخية الكتب وتذكر
 (8صورة ).عنده ويحلفون يتحالفون وكانوا بالحطيم، الحجر فسمي الزمان، بطول

 

 :ماء مبارك بئر زمزم.... -ج

قال: "خير ماء على وجه األرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم  كماه وسلم "إنها مباركة". صلى اهلل علي النبىقال عنها   
 بئر زمزمويعتبر  وشفاء من السقم". وقد ذكر أنها من عيون الجنة، وأن مياه األرض العذبة ترفع قبل يوم القيامة غير زمزم.

وهو أشهر بئر على وجه األرض لمكانته الروحية المتميزة وارتباطه في وجدان  من العناصر المهمة داخل المسجد الحرام،
يشرب منه   وقد ظلت زمزم فترة طويلة عبارة عن حوضين األول .خاصة والعمرة الحجوالمؤدين لشعائر  عامة، المسلمين

أبو جعفر كذلك حتى عصر  تئر محاطة بسور من الحجارة بسيط البناء، وظلللوضوء، وكانت مجرد ب الماء، والثاني 
 ثم توالت التجديدات. عمل الرخام على زمزم  وفرش أرضها، وهـ،  145وكان ذلك سنة  زمزمالذي شيد قبة فوق  المنصور

ان أى مكوالغائط في  يحرم على المسلم استقبال الكعبة المعظمة واستدبارها بالبول حيث :تعظيم المسجد الحرام   - 10
 .لقبلة(اال يستقبل قال: ) إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة اهلل و أنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم  روي .أينما كان المسلم 

 كره في أي وقتن للصالة فيه وضعًا خاصًا، فهي ال تحرم وال تإ   :المسجد الحرام ال أوقات لكراهة الصالة في -11
شمس هو الحال في خارجه حيث تحرم بعد صالة الصبح، وبعد صالة العصر، وعند طلوع ال من أوقات النهار أو الليل كما
لبيت اف بهذا اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ) يا بني عبد مناف ال تمنعوا أحدًا طا قال رسولوعند غروبها وعند استوائها. 

اق عن يكره في المسجد الحرام، فعن عبد الرز  وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار(.كما أن المرور بين يدي المصلي ال
 ت بينهالمطلب بن أبي وداعة قال: )رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام والناس يطوفون بالبي

 وبين القبلة بين يديه ليس بينه وبينهم سترة(.
  هو د ساجد األرض مستقيمة في اتجاه واحكل مبعكس   ملتفة حول الكعبة  صفوف الصالة في المسجد الحرام  -12

 الكعبة. ن المأموم إلىعاإلمام  قربفقط  ويشترط ال يضر تقدم المأموم على اإلمام فيها ما دام ليس في جهته، و الكعبة 
 المسقط االفقى: -13
 فقى ويتكون من مجموعة مكونات وظيفية تناسب الهدف من المسجد وهى كالتالى  المطاف ويتوسط المسقط األ

 ألروقةويؤدى فيه عدة وظائف هى : الطواف والصالة والجلوس لقراءة القرآن أو الجلوس لسماع الخطبة  ويحيط بالمطاف ا
المغطاة المطلة على المطاف والتى يخصص جزء منها والمقارب للطواف فى الدور العلوى لطواف ذوى االحتياجات 

  .الحركة من المسنينالخاصة من مستعملى العربات والغير قادرين على 
  ة مغطاة تتوسط صحنًا مكشوفًا يحيط به أروق الكعبة عبارة عن شكل مربعيتميز المسقط األفقى للحرم المكى بكون
ن عيميز شكل المسقط األفقى للمسجد الحرام والذى طويل اللمستطيل افقى األمسقط ذو اليتصل أحد أضالعه بالمسعى و 

 سائر المساجد
 القطاع الرأسي:   -14
  وبالمنسمن أسفل ألعلى كاآلتى : مناسيب أفقية أما القطاع الرأسي فيتميز بتوسط الكعبة به وهو عبارة عن 

األروقة  منسوبثم  مطافالخاص بأرضية ال المنسوبخدمات الوضوء ثم  الحمامات ومناسيب الخاص ببئر زمزم ثم 
 منسوبىيظهر و ة إلى أن تصل إلى منسوب المسعى قتعلو بأرضية األرو  مناسيبوعة مالمحيطة بالصحن والتى تتدرج لمج

 مدرجاتإلضافة إلى المناسيب الخاصة بمجموعة ثم يلى ذلك ألعلى منسوب كل طابق با.  من الجهتين  الصفا والمروة
 .توسعة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز طيب اهلل ثراه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85
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  أقل فىوهو يتوسط القطاع و ثل مستطيال فيالحظ أن الكعبة تمالتكوينات الهندسية بالقطاع الرأسي أما عن 
ى حن والتويحيط بها فراغَا مفتوحًا على الجانبين فى القطاع ثم يمر القطاع باألروقة المحيطة بالصاإلرتفاع مما حوله 

 وفى بعض.  بتوسعة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز تتدرج مناسيبها طبقًا لعدد الطوابق وصوال للمدرجات الخاصة 
تحدد  ت الرأسية يالحظ أن األروقة يليها صحنًا آخر مكشوف يمثل الساحات المكشوفة المحيطة بالحرم والتى لمالقطاعا

 .بسياج أو سور ولكن مايحددها هو انتهاء القطاع بانتهاء التكسيات الرخامية باألرضية  
 منارات الحرم : -15

 رات حالياً تفرد المسجد الحرام بتسعة مآذن  أو منا
بعد اإلنتهاء من توسعة و  متراً  89إرتفاع كل منها 

تصبح خمسة عشر الملك عبد اهلل بن عبد العزيز 
 1على منارتين فى العالم أومنهما مئذنة 

يعكس معنى الوتر في  حسياً  ولعل للعدد الفردي جماالً 
 الشعائر المرتبطة بالعبادة في هذا المكان الشريف

في المسجد الحرام للخليفة يعود بناء أول منارة 
، حيث أنشأ منارة أبو جعفر المنصورالعباسي 

هده سنة بباب العمرة أثناء عمارة المسجد في ع
مقسمة إلى خمسة أجزاء وهي القاعدة، والشرفة األولى، وعصب المئذنة، والشرفة الثانية، والمنارات الحالية  . هـ 139

بنيت على الطراز الحديث لتتالءم مع العمارة حيث أنها  الجزء العلوي إلحدى المنارات  (10،9صورة )وتمثل والغطاء. 
تنفيذا ألمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن ويأتى إنشاء آخر مئذنتين من الخمس عشر مئذنه  2  الحديثة للمسجد

ان المئذنتان وتعد هاتعبدالعزيز رحمه اهلل الذي طلب إضافة منارتين عند النهاية الطرفية لمباني مشروع توسعته التاريخية، 
 .للمئذنة الواحدة متراً  420 كل منهما  ارتفاعحيث سيبلغ أعلى مئذنتين في العالم 

                                                           
1 http://ar.wikibedia.org 
2 http://ar.wikibedia.org 

 (10صورة ) (9صورة )

 (15:11ساعة برج مكة صور )

(14 )

وجه 

ساعة 

برج مكة 

أثناء 

 النهار

 (13) (11 )

تفاصيل 

المووزاييك 

بساعة برج 

 مكة

وجه ( 15)

الساعة 

مضاء ليال 

بوحدات 

  الليد 

(12 )

الزخارف 

لنباتية على ا

أطراف عقرب 

 ساعة برج مكة

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/139_%D9%87%D9%80
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يرتفع و أحد خمس أبراج عرفت بمجمع أبراج البيت بمكة أنه  والمعروف: يقابل مبنى الحرم برج ساعة مكة  -16
عة و مترًا وهو ثانى أطول مبنى فى العالم وتعلوه ساعة مكة وهى ذات  أربع أوجه إثنان منها مرب 600عن سطح األرض 
 الساعة " جاى بوننر بتصميم زخارفJay Bonner .وقام المصمم " متراً   43ويبلغ ارتفاع الساعة  إثنان منها مستطيلة

 (15:11صور ) .والتى تكونت من حفر غائر لزخارف نباتية على األركان
 هى:خرى و األ ميزته عن المساجد وظيفيةتفرد التصميم الداخلى للحرم المكى ببعض القيم الثانيًا: 

 داخلى واألثاث بالحرم المكى بتحقيق الوظائف المطلوبة داخل الحرم اتسم التصميم ال
 تصميم المسقط األفقى :  -1

 المكونات الوظيفية :
  المطاف:-أ

سواء  . والعمرة الحجويعتبر الطواف هو ركن أحد أركان 
كان طواف القدوم كتحية للمسجد أو طواف الوداع عند 

الحج بأنواعة  والذى  مغادرة مكة أو طواف شعائر العمرة أو
يحقق وظيفته بكونه مستدير ليتناسب مع الطواف كما أن 

الصلوات الخمس جماعة  آلداءهذا الصحن يستخدم أيضًا 
وكذلك صلوات النفل ويتجه فيها المصلون جهة الكعبة فى 
أى نقطة يقف فيها فى الصحن آلداء الصالة.والتصميم 

توسعة الملك ويالحظ أنه فى   بذلك يناسب الهدف منه.
متر بالمطاف خصصت لعربات المسنين وذوى اإلحتياجات الخاصة مع  10عبداهلل بن عبد العزيز تم توفير دور بعرض 

 (17،16صورة )منع العربات من السير بالمطاف بصحن الكعبة .

 (17صورة )1
 األروقة المحيطة بالصحن :-ب
الجزء المجاور منها للصحن به ممر مخصص لطواف ذوى اإلحتياجات الخاصة من المقعدين أو المسنين الذين -أ

اليستطيعون الطواف سيرا على األقدام والذين يحتاجون للجلوس على كراسي متحركة أثناء آداء الطواف  أو بطيئى الحركة  

                                                           
1   www.2rbcafe.net/vb/ 25Feb 2013 

 10بواقع ( توضح موقع المطاف الجديد 16صورة )
 المخصص لذوى اإلحتياجات الخاصةأمتار عمق و 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9
http://www.2rbcafe.net/vb/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85-new-2871389.html
http://www.2rbcafe.net/vb/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85-new-2871389.html
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 سالمة على للحفاظ المطاف فى الكهربائية والعربات المتحركة الكراسي سير منع جانب إلىعليهم من الزحام وذلك للحفاظ 
 .األقدام على سيراً  الطائفين

 ووحدات المصاحف حفظ  ووحدات  بالسجاجيد زود وقد القرآن وقراءة للصالة مخصص وهو األورقة من الثانى الجزء-ب
 ماناأل لضمان واحدة مرة تستخدم التى البالستيك من بأكواب مزودة زمزم ماء من شربال لمياة حاويات و األحذية حفظ

 بصناديق األروقة تلك زودت كما منها التخلص ويتم لتجمع المستخدمة األكواب الستقبال بجانب مزودة وهى الصحى
 سريعة دورية بصفة تفريغها يتم والتى القمامة تجميع
  مسعى درات التى تسهل اإلنتقال من المطاف إلى األروقة  ومن األروقة إلى الاألروقة  بالمنح زودتكما دعمت 

منها بوحدات إضاءة مناسبة ومنها المعلق ومنها الجانبى و  التوسعة الجديدة المدرجات  ب ودعمت األروقة والمسعى و
 المثبت تحت أكتاف العقود لضمان الرؤية الواضحة.

 لمسعى : القيم الوظيفية ل -ج
يتم السعي بين الصفا والمروة كركن أساسي من و  هما جبالن صغيران متقابلين يقعان في المسجد الحرام، الصفا والمروةإن 

  لعمرة عند المسلمين، حيث يتم البدء من الصفا وينتهي بالمروة سبع مراتأركان الحج وا
متر من  130ويبعد نحو   ]ي الجهة الجنوبية مائال إلى الشرق،ويقع ف  وجبل الصفا هو الجبل الذي يبدأ منه السعي، 

  ]جنوب المسجد المسجد بالقرب من باب الصفا، جبل أبي قبيسوالمراد به هنا هو مكان عاٍل في أصل   ]،الكعبة المشرفة

َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر الّلِه َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت  اهلل تعالى  قال  . فهو الجبل الذي ينتهي عنده السعي ةأما جبل المرو  ِإنَّ الصَّ

َف ِبِهَما َوَمن َتَطوََّع َخْيًرا َفِإنَّ الّلَه َشاِكٌر َعِليمٌ  كما  .(158سورة البقرة: آية:) (9)،  َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوَّ
السعي بينهما كركن أساسي من أركان  و  عليهما السالم وحواء آدمأن اإلسالم حبب الوقوف فيهما تخليدا لذكرى وقوف 

عليها السالم زوجة نبي اهلل  هاجروتعتبر  أما المسعى فهو المساحة التي تربط بين جبلي الصفا والمروة، . والعمرة الحج
عليه السالم حيث صعدت على جبل الصفا ثم  يلإسماعبينهما حينما كانت تلتمس الماء البنها أول من قام بالسعي  إبراهيم

فلما جاء اإلسالم جعل ذلك من مناسك . نبع ماء زمزم لهاجر نزلت حتى وصلت جبل المروة وكررت ذلك سبعة أشواط ف
 أسبع أشواط يبد الصفا والمروةسعى بين  النبي صلى اهلل عليه وسلمولصبرها واحتسابها ولما اعتمر إكرامًا لها  والعمرة الحج

 40ويبلغ عرضه  متراً  375ويقع المسعى في الجزء الشرقي من المسجد الحرام، ويبلغ طوله .من الصفا وينتهى في المروة
  تم بناء الطابقين األول والثاني من المسعى؛ الملك سعودوقد زاد االهتمام بالمسعى خالل العصر الحديث؛ وفي عهد  متر،

، فقد وسعت منطقة الصفا في الطابق األول، كما أضيفت أبواب جديدة في الطابقين األرضي فهدأما في عهد الملك 
كما خصصت بالمسعى ممرات لسعى ذوى اإلحتياجات الخاصة بمايضمن . واألول، للدخول والخروج من جهة المروة

 .سالمتهم وسالمة السائرين على األقدام فى السعى 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85#cite_note-.D8.AD.D8.AF.D9.88.D8.AF_.D8.A7.D9.84.D8.B5.D9.81.D8.A7_.D9.88.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B1.D9.88.D8.A9-250
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85#cite_note-.D8.AD.D8.AF.D9.88.D8.AF_.D8.A7.D9.84.D8.B5.D9.81.D8.A7_.D9.88.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B1.D9.88.D8.A9-250
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%82%D8%A8%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%82%D8%A8%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85#cite_note-.D8.AD.D8.AF.D9.88.D8.AF_.D8.A7.D9.84.D8.B5.D9.81.D8.A7_.D9.88.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B1.D9.88.D8.A9-250
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85#fn_9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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 (23:18صورة )القيم الوظيفية لبئر زمزم والسقاية بالمسجد الحرام:  -2

 ( أساليب السقاية وتوفير ماء زمزم بالمسجد الحرام:23:18صور)  

( الميضأة  ومصادر مياه الشرب 18)
 أعلى بئر زمزم 

(19 )
صنابير 
المياة 

الخاصة 
بالشرب 

من ماء 
زمزم 

 بالدور األول

ويات ماء زمزم (الميضآت وحا20)
 للشرب

(21) 

( وحدتان 22)
لمياة زمزم 
الباردة للشرب 

 بالمسعى

وحدات لمياة زمزم  7( 23صورة )
 الباردة للشرب بالمسعى

 القيم الوظيفية لألبواب بالمسجد الحرام: -3
ن توسعة هاء منت ًا بعد اإليبلغ عدد أبواب المسجد الحرام الحالية مائة وستة وسبعين بابًا، وستكتمل إلى مائتان وعشر باب

يات لة بحلألبواب مصّنعة من أفضل، وأجود أنواع الخشب، كما أّنها مصقو الملك عبد اهلل بن عبد العزيز  وبوجه عام فإن ا
في  من النحاس، وعلى كّل باب رقم موضوع بلوحة إرشادية تضيء بلونين، اللون األحمر يدّل على اكتمال عدد المصلين

ام هي األخضر يدل على وجود إمكانية لدخول المصلين إلى المسجد. األبواب الرئيسّية في المسجد الحر  المسجد، واللون
  .لك فهدباب المباب العمرة،  وباب الفتح،  وباب الصفا، ويقع في جهة المسعى. و باب الملك عبد العزيز،   خمسة أبواب: 

رارة، باب الملك عبد العزيز، وباب حنين، وباب القة وهى .ذوي االحتياجات الخاصّ أما األبواب التالية فخصصت لدخول 
لى حتوى عتوذلك ألنها  لفتح، وباب المروة، وباب العمرة،وباب أجياد، وباب الصفا، وباب القرارة، وباب المدينة، وباب ا

درات ويقابله منح منحدر يسمح بصعود الكراسي والعربات المتحركة كما أنها بالداخل متصلة بمنحدر آخر يسمح بالنزول 
 أخرى تساعد على الوصول لألروقة المجاورة لصحن المطاف .

 : ركيًا(لخاصة )حاومراعاة ذوى االحتياجات ألساليب اإلنتقال األفقى والرأسي داخل الحرم المكى القيم الوظيفية -4   
وجدت الساللم لتربط بين األدوار كعناصر اتصال رأسي داخل المبنى كما  وجدت الساللم المتحركة كما غى توسعة الملك 

لمنحدرات بكثرة بالقرب من األبواب المخصصة لذوى اإلحتياجات وتتسم بتحقيق نسب فهد طيب اهلل ثراه وكذلك توفرت ا
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ويظهر تجنب حدوث لمنطقة اإلنتقالية من نهاية المطاف إلى األروقة إلى جانب توافرها فى ا ( 10:1الميل المطلوبة )

اإلنزالق بتقسيم األرضية الرخام لمربعات  ذات عراميس واضحة محفورة  . هذا المنحدر يستخدم لنقل المنبر 

ى الصفا بين نهاية األروقة والممر المؤدى إل وكذلك وجدت المنحدرات أيضا  امى عليه من األروقة إلى المطاف خالر
 (29:24صور )وكذلك عند باب الخروج من المروة عند المسعى. 

 ( بعض الساللم الثابتة والمتحركة بالحرم المكى  29:24صور )

 صورة 

( أحدددددد 24 )

السدددددددددددددداللم 

الكهربائيدددددددة 

أحددد السدداللم  (25صددورة )  المتحركة

   الثابتة
( المنحددددددر المدددددودى مدددددن األروقدددددة 26)

 -جبل الصقا–المغطاة إلى بداية السعى 

( المنحدر المودى من مدخل بداب 27 )

 الملك عبد العزيز إلى األروقة المغطاة

( المنحدر المدودى مدن منطقدة 28)

 الطواف إلى أحد األروقة المغطاة

( المنحدددر المددودى مددن أحددد  29)

  المطاف  األروقة المغطاة إلى 

 للوحات اإلرشادية : ا -5
ف تشر و بية جاج لتعريفهم بأماكن تواجدهم، بعنوان )أنت هنا( موزعة بالساحة الشرقية والغر لوحة كدليل مرشد للح 17وتوجد

  ألمثل.االوجه  لتأكد من كفاءة تشغيلها علىلاإلدارة على أعمال صيانة ونظافة الساللم الكهربائية والمصاعد بالمسجد الحرام 
 لبعض نظم التحكم البيئي مثل : القيم الوظيفية  -6
 المسجد الحرام بما يناسب وظيفتها :ة باإلضاء-أ

سع ابتداء من عهد معاوية بن أبى سفيان أخذت القناديل تظهر في الحرم ثم ال زالت في ازدياد مع مرور الزمن وتو 
ولى عام قندياًل، ثم أنير المسجد بالكهرباء للمرة األ 1222هـ( 1335المسجد وتعاقب المهتمين بذلك حتى بلغ عددهاعام)

نارة المسجد الحرام مثار إعجاب ومضرب مثل في شدتها وجمالها وتوزيعها.هـ1354)  ( ومنذ ذلك الحين وا 
 :لمسجد الحرامأنواع اإلضاءة با

 (34:30صور )وقد يحيط بها وحدات إضاءة ضاءة معلقة بمراكز السقف لكل منطقة على شكل نجف :إ-1-أ 
 : ومنها النجف ذو األذرع 

يه عبارة عن شكل فانوس كالتالى توصيفه  فيما بعد ومثبت على جانب من أعلى األولة أو ثالثوهى مكونة من دورين 
ل ذراعين كوحدتى اضاءة صغيرتين والدور السفلى عبارة عن قاعدة مسقطها األفقى مثمن ذو أضالع أكبر ومثبت على ك

 .ركن من أركانه ذراع من فانوس صغير مضئ أيضا
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  : نجف بدون أذرع 
فى  أركان المربع حول النجفة المركزية وشكله مطابق لنفس شكل النجفة المركزية ولكن قد يتساوىوعادة مايعلق فى 

 حجمها أو |أن يكون أقل فى الحجم من النجفة المركزية
 
 إضاءة معلقة مكررة على مسافات متساوية تشبه الفانوس  -2-أ

ة تتصف باإلستطالة وهى عبارة عن وحدات مكرر وانقسمت فى شكلها إلى قسمين : األول وحدات رأسية تشبه الفانوس و 
لة لمستطيامتجاورة وبين كل منهما مسافة وتستتخدم فوق الممرات والمساحات ذات المسقط األفقى المستطيل  وأمام المداخل 

ء لضو وقد صنعت وحدة اإلضاءة من النحاس  المطروق والمفرغ إلى جانب استخدام الزجاج لتغطية فراغات الوحدة لنفاذ ا
ضوء منه  . ويتسم المسقط األفقى لها من أسفل بكونه مسطح مستو على شكل مثمن مفرغ به ثمان فراغات تسمح بنفاذ ال

مانية دة الثمن أسفلل  أما أعلى الوحدة فينتهى بقبة قطاعها عبارة عن عقد ذو مركزين وتم تكرار هذا العقد على أوجه الوح
 .فراغ بالزجاج ليسمح بنفاذ الضوء  بحيث يكون عقد من النحاس مفرغ وملئ ال

 وحدات إضاءة جانبية  -3-أ
 ينتهى وتم تثبيت تلك الوحدات  على الحوائط على جانبى كل عقد وهى تشبه فى توصيفها الوحدات المعلقة إال أن بعضها

 من أسفل بقاعدة على شكل قبة مقلوبة لتشبه بذلك نفس نهاية الوحدة من أعلى
 بية مثبتة تحت نهايتى العقد من الجانبين وحدة على كل جنب مثبتة بالعمودوحدات إضاءة جان -4-أ

 :ألعمدةبا وعالقتهاتكييف الهواء بالمسجد الحرام لقيم الوظيفية لا-ب 
  كيلومتر من المسجد الحرام لتبريد الطابقين األرضي واألول  3,5تم إنشاء محطة مركزية بمنطقة أجياد على مسافة

المياه المبردة والتي تبرد الهواء الذي يدفع إلى فراغات التوسعة عبر األعمدة المربعة من التوسعة الجديدة وذلك باستخدام 
يتكون مشروع التكييف والتهوية في توسعة خادم الحرمين الشريفين من ثالثة أجزاء . فينتشر الهواء البارد في أرجاء المسجد

 (  توضح التنوع فى أشكال وحدات اإلضاءة بالمناطق المختلفة بالحرم المكى 34:30صور )  

( تكرار  وحدات اإلضاءة التى 30)

 تشبه الفانوس  فوق الممرات

(31) 

نجفة 

من 

دورين 

تتوسط 

مساحة 

السقف 

وهى 

ذات 

أذرع 

وعلى أركان المربع تتدلى نجف أصغر 

 وبدون أذرع

أدوار كبيرة تتدلى  3( نجفة من 32)

من مركز القبة بثمانية أذرع ويتدلى 

 من كل عقد وحدتين إضاءة فانوس

إضاءة   (33)

أحد الممرات 

بتكرار وحدات 

إضاءة على شكل 

فانوس على 

 مسافات متساوية

 3( نجفة من 34) 

لى من أدوار كبيرة تتد

مركز السقف بثمانية 

أذرع ومثبت بكل ركن 

 فانوس   
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دمات و نظام تكييف مبنى التوسعة وما يتبعه من نفق الخ هى : مبنى محطة التكييف المركزية لتوسعة الحرم الشريف و
يتكون نظام التكييف بمبنى التوسعة من شبكة أنابيب المياه المبردة الواصلة من نفق الخدمات  .أعمال كهربائية وميكانيكية  

مروحة  530وحدة مناولة هواء و 108و 80والتي تمتد في دور التسوية الثانية وكل تجهيزاتها من مضخات دوران عدد 
مروحة جدارية وعمودية، ويتم دفع الهواء من دور التسوية إلى فتحات التكييف في أعلى األعمدة في الدور  668سقفية و

صورة  ، أما فتحات الهواء في قواعد األعمدة فمصنوعة من النحاس(35صورة ) األرضي واألول مصنوعة من األلومنيوم
(36)1.  

 (35 صورة )
 (37صورة ) ( 36صورة )

يظ ر والقوترتب على ذلك أن زودت جميع األروقة المغطاة والمسعى بالتكييف المركزى لضمان التهوية المناسبة أثناء الح
ع فى فصل الصيف وفى فترات الزحام .كما امتدت معالجات الهواء لتشمل الساحات المفتوحة من استخدام وحدات توزي

 النهاربالمصلين من آشعة الشمس الحارة  حة إلى جانب تجهيز مظالت لتحمىرذاذ الماء لتهدئة الحرارة بالساحات المفتو 
 (37صورة ) .المطافبفى الساحات المفتوحة 

 القيم الوظيفية لمعالجة الحرائق :-ج
  ذلك نظام وتجهيزاته وك نظام مقاومة الحريق ويشمل الرشاشات األتوماتيكية وتجهيزاتها ونظام مقاومة الحريقوجد

 .ق بواسطة غاز ثاني أكسيد الكربون وتجهيزاتهمقاومة الحري
 القيم الوظيفية لتكسيات األرضية برخام تاسوس: -د

ل الكمية وقد تم شراء كام ال يوجد إال في اليونان إلى استخدام نوع من الرخام يسمى تاسوسسر برودة بالط الحرم يرجع 
كان  الذيرحمه اهلل  مهندس المصري محمد كمال إسماعيلال هقالوذلك نتيجة لما  للحرمين الشريفين لخصوصية هذا النوع

ن إ. له الشرف في وضع تصميم توسعة الحرمين الشريفين ومن تم قامت شركة بن الدن السعودية بتنفيذ هذه المشروعات 
 سنتمتر وهذا البالط تاسوس من خاصيته أنه 2.5من العادة أن سمك البالط الذي يوضع عادة على األرض ال يتجاوز 

ي عز ففي الليل عبر مسام دقيقة وفي النهار يقوم بإخراج ما امتصه في الليل مما يجعله دائم البرودة يمتص الرطوبة 
 . الحر
 التعامل مع مياه الصرف واألمطار :  -هـ
 .شبكة أعمال صرف مياه األمطار والصرف الصحي بما فيها من مواسير ومضخات توجد  
 المعالجات الصوتية :  -و

ا يتعلق بنظام الصوت بالمسجد الحرام يتم تشغيل نظام الصوت ومتابعة وصوله للمسجد الحرام والساحات المحيطة به وفيم
 1200مكبرًا للصوت بقدرات مختلفة حتى ) 664والشوارع المؤدية بالمسجد الحرام عن طريق أنظمة حديثة تشتمل على 

سماعة.كما جرت التغطية الصوتية الجديدة  8400ت إلى ( ويصل عدد السماعاRackدوالبًا ) 73واط(، مركبة في 
                                                           

1 http://www.nilemotors.net/Nile/105113-a-2.html 

http://www.nilemotors.net/Nile/105113-a-2.html
http://www.nilemotors.net/Nile/105113-a-2.html
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( HORNللمناطق المهيأة للصالة خارج المسجد الحرام حيث تم تثبيت خمسة أعمدة وتشغيل سبع سماعات من نوع )
 متر مربع تقريبًا. 4000لتغطية مساحة تقدر بـ

 
 

 القيم الوظيفية لألثاث بالحرم المكى:
 آلتى :ان وحدات  األثاث التى تفى بوظائفها كل تبعًا لوظيفته فعلى سبيل المثال وجد تميز الحرم المكى بمجموعة م  
 :لمنبرل القيم الوظيفية-1

من مظاهر السيادة  فهىإن المنابر لم تعد أماكن للحديث والخطابة فقط،. بل تعددت وظيفتها األولية إلى مدى أبعد، 
هداف الواضحة في الفكر رفيع سام ال يتعلق به إال أهل العلم والدعوة واألوالقيادة وعالمة من عالمات الغنى والذوق ومقام 

منذ أيام النبي صلى اهلل عليه وسلم، فقد كانت  لم ينحصر دور المنبر في يوم الجمعة إللقاء خطبة الجمعة . و والحياة
سي أو اجتماعي أو حربي، أو الخطب األخرى في المناسبات عمومًا تلقى من فوقه، وتلك المناسبات بعضها ديني أو سيا

 الخالفة.أنه كان في الصدر األول مكانًا لمبايعة الخلفاء عند توليهم  -عدا خطبة الجمعة-. وأهم دور للمنبر 1غير ذلك.
يوضع مقابل باب الكعبة عند الخطبة، ثم يحرك إلى (43:38صور ) من الرخام األبيض نقال منبر الحرم المكي يوجد ب
بين الزخارف النباتية ذات الحفر المفرغ الرخامى ويجمع تصميم المنبر  2.يعيق الطواف حول الكعبة د، كي المكان بعي

ويتناسب ارتفاع درجاته تخدم التطعيم باألحجار للمنبر وتعلو جلسة المنبر قبة مطلية بماء الذهب سوايالنافذ والحفر الغاطس 
لى الكعبة بالريموت على منحدر يتم تحريكه عليه  مع إمكانية رؤية المصلين لإلمام من على بعد ويتم تحر  يك المنبر من وا 

  .بمنطقة األروقة المحيطة بالصحن 
 ( صور المنبر الرخامى بالمسجد الحرام43:38) صور

صورة  (40صورة )

(39) 
صورة 

(38) 

                                                           
11 http://islamstory.com/ar 

 .235 -228رة، صتاريخ المساجد الشهي -عبد اهلل سالم نجيب: منارات الهدى في األرض  2
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 (41صورة ) (42صورة ) (43صورة )

 سلم الكعبة : لالقيم الوظيفية -2
 استخدامه. لدخول الكعبة وبعد اإلنتهاء من ب يناسب فى ارتفاعه منسوب باب الكعبة ويستخدموهو سلم من الخش

يتم تحريكه بعيدًا عن المطاف .يتسم  
جانبى السلم  وظهره بمجموعة من 

تتسم أعلى الزخارف النباتية التى 
أما فى  السلم بكونها حفرًا نافذاً 

 مستوى السلم أو أسفله فهى عبارة
معة.ويتميز السلم عن حشوات مج

ارفه باألحجار الكريمة بتطعيم زخ
 (45،44صور )والفيروز.

صورة 
(44 )

الحفر 
المفرغ 
بسلم 
 ( سلم الكعبة45صورة ) الكعبة

 : وحدات حفظ المصاحفالقيم الوظيفية ل -3
  وزعت وحدات حفظ المصاحف واحتوت على مصاحف بلغات متنوعة بلغت حتى اآلن خمس وسبعون لغة 

مود ذو فمنها ذو المسقط األفقى المستدير ليمكن تثبيته على العتلك الوحدات  فمنها ماهو معلق على األعمدة  وتنوعت
سم شب وتتالبدن المستدير ومنها ماهو ذو مسقط أفقى مستطيل ليناسب تثبيته على العمود ذو البدن المستقيم وكلها من الخ

 (50:46. صور )التنوع فى أبعاد المصاحف سم لتناسب  30بكونها ذات رفين واليقل عمقها عن 
  كما وجدت الوحدات القائمة على األرض من النحاس المفرغ وتنتهى بزخارف على شكل عقود نصف دائرية من

   (53،52صور )أعلى وتتنوع ارتفاعات األرفف أيضا لتناسب المقاسات المختلفة من المصاحف 
 ما كوب تحميل القرآن الكريم باللغة المطلوبة على الموبايل شرح إسل (51صورة ) كما وزعت لوحات إرشادية ت

 فى صورة 
ورة ص

(46 )
وحدة حفظ 
مصاحف 

معلقة على 
عمود ذو 

قطاع 
 مستطيل

( جانب 47صورة )
 نفس الوحدة السابقة

صورة 
خارف (ز 48)

الحفر الغائر 
على وجه 

حدة حفظ و 
المصاحف 

  السابقة 
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صورة 
(49 )

وحدة 
حفظ 

مصاحف 
معلقة 
 على

عمود ذو 
 قطاع مستطيل

جانب  (50صورة )
 نفس الوحدة السابقة

( لوحة إرشادية تشرح إسلوب 51صورة )
تحميل القرآن الكريم باللغة المطلوبة على 

 الموبايل  
وحدات حفظ   (53،52صور )

المصاحف من النحاس المفرغ قائمة على 
 األرض بالمسجد الحرام

 (53صورة ) (52صورة )
 ظ األحذيةوحدات حف -4

 أو خمس  توافرت وحدات حفظ األحذية فى كل مكان من أروقة المسجد وهى عبارة عن وحدات من الخشب مقسمة إلى 
بيض حذاء  وهى خفيفة وسهلة التحريك وتتميز بلونها األ 25من الصفوف وخمسة من األعمدة وبذلك فهى قابلة الستيعاب 

 (55،54صور ) المتناسق مع األعمدة المحيطة بها
 (54صورة )

وحدات حفظ 
 األحذية

 (55صورة )

وحدات حفظ 
األحذية تحت 
العقود على 

 1الجانبين

 التى تميز بها المسجد الحرام : القيم الجماليةبعض ثالثُا : 
 واقتصرت الزخارف على مايلى :خلو الزخارف من األشكال اآلدمية والكائنات الحية  -1
 ةالمتشابكة والمتداخلالزخارف النباتية  -أ

 يًا فىومنها األطباق النجمية وبخاصة المثمن منها والذى ساد معظم األشكال الهندسية وظهر جل الزخارف الهندسية -ب
 تصميم األسقف وكذلك فتحات التكييف المربعة بين األعمدة زخرفت بطبق نجمى ثمانى األضالع 

 أ،ب،ج( – 56صور )الخط العربى  -ج
 
 

                                                           
1 www.2rbcafe.net/vb/267910.jpg 
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  حد عناصر التشكيل الزخرفى لحوائط بالحرم المكىبعض أنواع الخط العربى كأ( 56صور ) 

  -ج

  -أ -ب

لعربى تداخلة والتى تجمع بين الزخارف النباتية والهندسية أو الخط العربى والزخارف النباتية أو الخط االزخارف الم -د
 والزخارف الهندسية أو أن يتداخل الثالثة معاً 

 
 ظيفى وجمالى  وأحيانًا بهدف جمالى فقط ومنها :معمارى بهدف و التشكيل العناصر بعض استخدمت  -2

لعقود اوتنوعت أعداده فى البوائك بوجدت البوائك الثالثية العقود وبخاصة العقد ذو المركزين القباب و استخدام  
م كما العقد المستقيالدعائم كما استخدم وكذلك والرباعية العقود والخماسية تبعًا للمساحات الخاصة بكل منطقة 

 دمت األعمدة والمقرنصات واالشرفات والكرادى والكوابيل استخ
 دةتية مجر والتحوير للزخارف النباتية كما ظهر فى الزخارف حول العقود والتى احتوت على زخارف نبالتجريد  -3
 :لوحدة ا  -4
 وظهر ذلك فى استخدام المثمن كوحدة أساسية فى تصميم األسقف مع التونع فى أساليب تكراره 
 عقد المستخدم حيث استخدم العقد ذو المركزينتوحيد شكل ال 
  ها على اب وتم تكرار مراكز القب تتدلى مناستخدم فى اإلضاءة وحدة نجف مثمنة متعددة األدوار وذات ثمانى أذرع

 الجوانب بتقليل أدوارها أو إلغاء األذرع أو تصغير قطر المثمن لوحدة اإلضاءة 
  توحيد قاعدة األعمدة والتى تسمح بمرور هواء التكييف بها 
 توحيد شكل وحدات حفظ المصاحف والمعلقة على األعمدة 
  لى األرضوحدات حفظ المصاحف والقائمة ع توحيد شكل 
 يةتوحيد شكل وحدات حفظ األحذ 
 :التنوع فى استخدام الخامات  -4

والفتحات المربعة الخاصة استخدم الذهب فى الطالء حول قبة المنبر 
صورة استخدم الرخام فى المنبر . و بالتكييف على جانبى العقود 

وفى تكسية الحوائط وفى األعمدة كما استخدم فى تكسية األرضيات (57)
كما  استخدم فى األحواذ الخاصة يمياه الشرب باألدوار العليا وكذلك

 استخدم النحاس فى وحدات اإلضاءة  وبعض وحدات حفظ المصاحف
استخدم الخشب فى سلم الكعبة وفى األبواب وفى وحدات حفظ وكذلك 
 استخدم االستانليس ستيل فى وحدات شرب المياة بالمسعى كما  األحذية
 (58صورة).كما فى تغشيات شبابيك المسعى الحديد المفرغ وكذلك 

( استخدام 57صورة)
الزخارف النباتية 

يقة الحفر النافذ بطر 
فى الرخام بمنبر 

 الحرم المكى

( الحديد 58صورة )
المفرغ بأشكال 
هندسية فى تغشيات 

 شبابيك المسعى .
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 التكرار:-5
 : التكرار بالتماثل -أ

ا كمكما ظهر فى تكرار مآذن المسجد التسعة ذات المكونات الخمس  القباب بتوسعة الملك فهد وظهر ذلك فى  تكرار 
لقاعات الموجودة بمعظم ابوائك العقود ذات المركزين كما فى مداخل أبواب الملك عبد العزيز وكذلك فى العقود ظهر فى 

كما  ظهر فى تكرار وحدات اإلضاءة على شكل فانوس فوق الممرا تو ،  ظهر فى تكرار وحدات حفظ المصاحفو  بالحرم
 ظهر فى تكرار أشكال المقرنصات حول المآذنو  ظهر فى تكرار وحدات الشرب لماء زمزم بالمسعى وباألدوار العلوية

وظهر أيضًا  كما ظهر فى تصميم بعض مسطحات األسقف من تكرار الشكل المثمن ووحول تيجان األعمدة أسفل العقود
 األحذية حفظ وحدات  وكذلك المصاحف حفظ وحدات تكراركما ظهر فى  بالمسعى والكوابيل الكرادى تكرارفى 
 :  التكرار بالتناظر حول محور -ب

وظهر أيضًا فى تصميم بعض األسقف والتى ، وظهر فى تكرار العقود فى بعض البوائك بشكل فردى ثالثى أو خماسي 
كما ظهر فى توزيع وحدات ، تتسم بكونها وحدة مكررة حول محور رأسي فقط أو أن تتماثل حول محور رأسي وأفقى 

 . اإلضاءة باألسقف حيث تتدلى النجفة المثمنة من الوسط وعلى جانبيها وحدتى إضاءة على شكل فانوس 
 ب حيث أن المحور الرأسى المار بمنصف فتحة الباب هو محور التماثلكما ظهرت فى مداخل بعض األبوا

ر كما ظهر فى تصميم الوحدات الزخرفية بكل من المنب باإلطارات أعلى العقود وظهرت فى تكرار الوحدات الزخرفية
 الرخامى وسلم الكعبة

  التباين فى اللون -6
من   ظهر فى استخدام لون األعمدة األبيض وقواعد األعمدة وظهر فى استخدام الرخام األبيض واألحمر فى المسعى كما

 ا لمداخل  الرخام األسود وكذلك استخدم التباين بين اللون األبيض واألسود فى الرخام فى أرضيات
ة : كما ظهر فى التنوع فى استخدام وحدات اإلضاء وظهر فى التبادل بين اللونين فى الصنجات أعلى العقوداإليقاع 
 . أو نجفة بدون أذرع ثم نجفة بأذرع ثم نجفة أخرى بدون أذرع نجفة ثم فانوس فانوس ثم

 التناسق فى اللون  -7
 بين استخدام الكرانيش والمقرنصات أسفل األسقف باللون األبيض لتتماشى مع التكسيات الرخامية للحوائط

 رم المكىثاث للحالداخلى واأل بالتصميم وبعد التحليل السابق لبعض القيم الرمزية والوظيفية والجمالية 
مزية الر ميم لهم قيم التصيستبمدينة السادات مسجد معاصر ث لثاالداخلى واأل  تصميملتم وضع اقتراح ل

 . التصميم الداخلى والتأثيث للحرم المكىمن والوظيفية والجمالية 
 التصميم المقترح :

 (8:1شكل ) أواًل المسقط األفقى للمسجد :
سجد موقع الدراسة يتسم بكونه من النمط المعلق حيث يرتفع عن منسوب الشارع خمس درجات و هو المسقط األفقى للم

حائط أما عبارة عن  قاعة صالة مغطاة ومعزولة عن الشارع حيث توجد أبواب من ثالث جهات تفتح على الشارع مباشرة 
اب من المئذنة لمنطقة مدخل وصالة توزيع ثم فى هو من اليمين لليسار كاآلتى ببه أبواب تفتح إلى داخل المسجد فالقبلة ف

وضع اتجاه اليسار فتحة تعلو المنبر ليرى منها المصلين الخطيب أثناء الخطبة والذى يعتلى المنبر من غرفة اإلمام وتم 
اليسار سلم المنبر داخل غرفة اإلمام لكى التقطع الصفوف األولى للمصلين ألنه من األمور الغير مستحبة. ثم فى اتجاه 

يوجد باب من دلفة واحدة ليخرج منه اإلمام من غرفته إلى قاعة الصالة ليؤم المصلين وتحتوى غرفة اإلمام على مكتب 
وكرسي مخصص له ومكتبة  وكذلك كراسي انتظار أمام مكتبه فى حالة رغبة أحد المصلين الرجوع إليه بالسؤال أو 
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لى أقصى اليسار من حائط القبلة يوجد باب من االستفسار فى أمور الدين وملحق بغرفة اإلمام  دورة مياه مخصصة له . وا 
دلفتين وهو يفتح من قاعة الصاله على غرفة انتظار للمتوفين حفاظًا على حرماتهم أثناء آداء صلوات الجماعة المفروضة 

ثم يخرج ثانية من نفس الباب  أو الجمعة ويوضع المتوفى فيها حتى تتم الصاله ثم ينقل جثمانه لقاعة الصالة ليصلى عليه
   فى اتجاه باب المسجد الخاص بتلك الغرفة .

م مام  ثوتتكون قاعة الصالة من مجموعة من المكونات الوظيفية هى منطقة القبلة وتتوسطها المحراب الذى يقف فيها اإل
قطع  ًا حرصًا على التقليل منأمتار تقريب 5وهى مساحة مستطيلة يتخللها أعمدة المسافة بينها  مناطق صالة المصلين

لى اليسار ملحق دورات مياه خصص جزء منها للرجال  تقل والجزء الثانى للنساء ولكل منهما مدخل مسصفوف المصلين .وا 
 رع يؤدىولها باب من الشاتمامًا عن اآلخر إلى جانب توفير منحدر لكل منها مراعاة لذوى اإلحتياجات الخاصة )حركيًا( 

 .قاعة الصالةمنطقة الوضوء إلى من وممر منطقة الوضوء دورات المياه إلى من ممر يؤدى من اه و إلى دورات المي
 ة وقسموخصص جزء فى نهاية القاعة ويقابل حائط القبلة كمصلى للسيدات ويدخل إليه من األبواب المقابلة لحائط القبل

الكراسسي والعربات المتحركة الخاصة بذوى مصلى السيدات إلى قسمين يفصل بينهما باب يسبقه منحدر مخصص لصعود 
 اإلحتياجات الخاصة.سواء كانوا رجااًل أو نساًء.
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شكل 
(1 )

المسقط 
األفقى 
لتوزيع 

اإلضاءة 
المقترح 
  بالمسجد
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( 2شكل )
المسقط 
األفقى 
لتصميم 
توزيع السقف و 
وحدات 
 اإلضاءة 
المقترح 
 بالمسجد 
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( قطاع عرضى 3شكل )

ح مار بالمسجد يوض
التصميم المقترح لحائط 

 القبلة

 لمسجدلقطاع طولى مار با مقرح تصميم( 4) شكل

 لمسجدلمسقط رأسي للواجهة الشمالية الشرقية ل مقرح تصميم( 5) شكل
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 ( قطاع عرضى ملون  مار بالمسجد يوضح التصميم المقترح لحائط القبلة6شكل )

 
 قطاع طولى ملون  يوضح الحائط األيمن العمودى على حائط القبلة بالمسجد  ( 7شكل )

 (  تصميم مقترح ملون  للمسقط الرأسى للواجهة الخارجية  الشمالية الشرقية للمسجد8شكل )
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منظور داخلى بقاعة  (59صورة )
الصالة ويظهر بوضوح تصميم  

  حائط القبلة

منظور داخلى بقاعة (60صورة )
الة وتظهر وحدات حفظ الص

المصاحف ووحدات حفظ األحذية 
لى اليمين حائط القبلة  وا 

 
منظور داخلى يوضح (  61صورة )

 باب المخزن الذى 
يسبق جسم المئذنة ثم إلى اليسار 

 حائط القبلة
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منظور داخلى بقاعة الصالة (  61صورة )

 وتظهر وحدات حفظ المصاحف

 
قاعة الصالة منظور داخلى ل(  62صورة )

لى اليمين  حائط القبلةوالمحراب  وا 

 
منظور داخلى لمنطقة الدخول (  63صورة )

من الواجهة الجنوبية الغربية ويظهر إلى 
اليمين القاطوع الفاصل بين مصلى السيدات 

  ومصلى الرجال
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تصميم مقترح لوحدة األثاث الخاصة 
 بحفظ المصاحف  

ى والرأسي ( المساقط الثالثة األفق9شكل )
والجانبى للتصميم  المقترح لوحدة األثاث 
 الخاصة بحفظ  المصاحف)األبعاد بالملليمتر

 تصميم مقترح وحدة األثاث الخاصة بحفظ األحذية : 

)األبعاد حذية( المساقط الثالثة األفقى والرأسي والجانبى للتصميم  المقترح لوحدة األثاث الخاصة بحفظ  األ10شكل )
 (بالملليمتر
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 قشة البحث :منا
 أواًل: بعض القيم الرمزية فى التصميم والمستمدة من تصميم الحرم المكى: 

بلغ للمسجد مئذنة كرمز لدور عبادة المسلمين والتى يعلوها  الهالل تؤكد من الخارج أن المنشأ هو مسجد.وي -1
 لى بعد.طوابق بما يسهل التعرف على موقع المسجد من ع 6متر أى مايعادل  18ارتفاعها 

 القبة المثمنة التى تتوسط  قاعة الصالة والتى يعلوها  الهالل تؤكد من الخارج أن المنشأ هو مسجد. -2
 كى: ثانيًا: بعض القيم الوظيفية فى تصميم المسجد والمستمدة من تصميم الحرم الم

 (63:59( والصور ) 8:1شكل )
كأحد متطلبات العبادة كما أن  ضاءالمبنى عن الضو ارتفاع المسجد خمس درجات عن منسوب الشارع توحى بعزل  -1

تحجب الضوضاء  عولجت بالزجاج المعشق كدلف ثابتة المسجد مغطى والحوائط مرتفعة وبها فتحات معمارية من أعلى
 أما الفتحات التى تحتوى على أبواب فإنها احتوت على دلف من الخشب تحجب الكثير من الضوضاء عند غلقها .

لفصل امتر لصالة السيدات وتم  53متر تقريبًا لصالة الرجال على حين خصصت مساحة  100ة خصصت مساح  -2
 بينهما بقاطوع من الخشب على ارتفاع األبواب لمنع رؤية الرجال للنساء أثناء الصالة . 

 عدد المصلين : -3
طقة سم فإن  مساحة من 170راب بعد األخذ فى االعتبار ترك مسافة خاصة باإلمام وحركته ووقوفه من بعد نهاية المح

مصلى حيث أن احتياج 100مصلى إلى  90متر أى أن هذه المساحة تكفى لصالة  100المصلين للرجال المتبقية هى : 
مترًا اى أن المساحة  53سم ( وكذلك مساحة مصلى السيدات  80×سم 120متر مربع ) 1الفرد من مساحة الصالة هى 

 فى حالة الذروة . سيدة 53:43مخصصة لصالة مابين 
أفراد تقريبًاكما خصصت لكل  10دورات مياه للسيدات بواقع دورة مياه لكل  4ورات مياه للرجال ود 9خصصت عدد  -4

 من الرجال والسيدات منطقة للوضوء كل على حدة .
 ن دلفتين تجنباً تمست األبواب المؤدية لقاعة الصالة من الخارج والمخصصة لدخول المصلين بكومها فى غالبيتها ما-5

 لحدوث ازدحام أثناء الخروج.
دمة ذوى االحتياجات الخاصة عند دورات المياه للسيدات والرجال كل على حدة إلى جانب خصص منحدر لخ-6

 تخصيص باب مجاور للمنحدر لدخول قاعة الصاله من الخارج . 
 الضوء الطبيعى أثناء النهار.تسمت النوافذ العلوية باستخدام الزجاج فى تغطيتها لتسمح  بدخول ا -7
 (60ويظهر فى شكل )ن المقترح استخدام وحدات إضاءة "ليد" كنوع من توفير االستهالك الكبير فى الكهرباء.م-8
مداد المسجد بالهواء البارد استخدمت قواع-9 د األعمدة والمربعات أعلى األعمدة فى التخلص من الهواء الساخن وا 

 باستخدام أجهزة التكييف .
 شات الماء وانذارا ت الحريق بالسقف.توزيع رشا-10
 ن المقترح تركيب صنابير مياه للوضوءت تعمل بحساسات بحيث التفتح إالبحركة اإلنسان أمامهام -11
 م اقتراح توزيع وحدات اإلضاءة بحيث تكون كمية اإلضاءة كافية كإضاءة صناعية إلنارة المسجدت-12
 وتقسيمها لصفوف لضمان مساواة الصفوف ؟أثناء الصاله.  تم توزيع السجاجيد على األرضية -13
 تم إنشاء سلم المنبر داخل غرفة اإلمام لكى اليقطع الصفوف األولى للمصلين 13 -14
 تم توفير غرفة لإلمام تجاور قاعة الصالة مع وجود باب منها يدخل منه اإلمام لقاعة الصاله. -15



 لعدد السابع ا                             مجلة العمارة والفنون                                                                       

28 

 

 يه استخدامه. تخصيص دورة مياه لإلمام مجاورة لغرفته ليسهل عل -16
 (9شكل )وضع تصميم مقترح لوحدة حفظ المصاحف بحيث تسمح بحفظ مقاسات مختلفة من المصاحف. -17
وضع تصميم مقترح لوحدة حفظ األحذية وتوزيعها فى المسقط األفقى يحيث  تكون قريبة من أبواب المسجد  -18

 (10شكل )بمايسهل حركة المصلى وسرعة حفظ األحذية بعد الدخول مباشرة. 
 م التجكم البيئي  الناجحة من إضاءة جيدة وتوفير تهوية صناعية مناسبة وكذلك وحدات انذار الحريقتوفير بعض نظ-19

 ورشاشات الماء بالسقف. واقتراح وجود معالجات  صوتية وسماعات موزعة بطريقة ناجحة تناسب الهدف منها. 
 فس الدور من منطقة ألخرى ستخدمت الساللم الثابتة والمنحدرات فى االنتقال فى نا -20
  .م الفصل بين النساء والرجال فى مناطق الصالة مما يتيح لهن آداء العباداتت -21
 ى: فى تصميم المسجد والمستمدة من تصميم الحرم المك الجماليةًا: بعض القيم لثثا

 بعض مصادر اإلستلهام من عناصر التشكيل المعمارى بالحرم المكى(68:64صور )

السقف بالحرم المكى الحوائط وتصميم أحد مناطق ( 64صورة )

كمصدر من مص تصميم أحد مناطق السقف بالحرم المكى 
كمصدر من مصادر اإلستلهام فى تصميم السقف ادر اإلستلهام 

 فى تصميم السقف

 
( 65صورة )

الكرادى 
والكوابيل 

بالحرم المكى 
كمصادر 

استلهام فى 
التصميم وقد 

استخدمت 
ءة على شكل كوابيل الكوابيل تحت نهايات وحدات إضا

 العقود  بالحوائط الداخلية والخارجية بالمسجد المقترح

صورة 
الصرة (66)

المثمنة بمركز 
أحد األسقف 
ويحيط بها 

المثمنات 
المكررة كأحد 

مصادر 
استلهام 

للتصميم ألحد 
 مناطق سقف المسجد المقترح

 (67صورة ) (68صورة )

مة فى الحرم المقرنصات المستخد

المكى كأحد مصادر اإللهام فى 

التصميم ألعلى حوائط المسجد 

المقترح وكذلك كنهاية لوحدات 

حفظ المصاحف وكذلك وحدات 

حفظ األحذية المقترحتين فى 

 التصميم
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 استخدام الوحدات فى التصميم :  -1
مة من تصميم الحرم المكى المستلهاستخدم فى تصميم الحوائط والسقف بعض وحدات من العناصر المعمارية   -أ

 مثل: القبة المركزية بقاعة الصالة ( 68:64صور )
احف استخدام العقد ذو المركزين كصفة مميزة الستخدام العقود بقاعة الصالة وكذلك فى تصميم وحدة حفظ المص -ب

 وكذلك المقرنصات كما استخدمت الكرانيش فى األسقف والكوابيل كأحد عناصر التشكيل المعمارى.
 قود.تخدمت وحدات من الزخارف النباتية بالبانوهات الرأسية واألفقية التى تحيط بالعمودوفى توشيحات العاس -ج

الزخارف الهندسية كما فى : استخدام المثمن فى السقف وكذلك استخدام الطبق النجمى المثمن  استخدمت بعض -د 
ل وخروج هواء التكييف كما استخدمت فى دلف األبواب وفوق األعمدة فى المربعات المخصصة كفتحات لدخو 

ذلك ذية وكاألطباق النجمية المثمنة فى النوافذ العلوية.واستخدمت الشرائط الهندسية كما فى تصميم وحدة حفظ االح
 فى تصميم قاعدة العمود فى فتحات التهوية الخاصة بتكييف الهواء.

ن على قف  وكذلك تكرار العقود ذات المركزيكما فى استخدام المثمن فى الس :استخدام التكرار فى التصميم  -2
 الحوائط وفى تصميم وحدات حفظ المصاحف  كما استخدمت الشرائط الهندسية ذات النجمة المثمنة كما فى وحدة حفظ

 األحذية وكشرائط تحيط بالبانوهات واألبواب

 وه مقسيمل على أعمدة ثم بانحائط القبلة  فاستخدم العقذ ذو المركزين المحمو فى  تصميمالاستخدم اإليقاع فى  -3
لقسمين عبارة عن عقد ذو مركزين  علوى يمثل شباك من الزجاج المعشق وأسفله مربع عبارة عن شباك من الزجاج 

محراب المعشق بالجبس ثم عقد بمركزين محمول على األعمدة و بداخله  بانوه من عقد ذو مركزين ثم مربع أسفله عقد ال
 نحة القطاع إيقاعًا مناسبًا. وتكرر ذلك أيضاً  فى تصميم باقى الحوائط.ثم يكرر الوحدات ثانية ما

فى  كالجبس للكرانيش والخشب لألبواب ووحدات حفظ األحذية والرخام استخدم التنوع فى الخامات المختلفة -4
 واجهات الحوائط والعقود واألعمدة التى تحمل العقد .

لرخام لون ا كالرخام والجبس والخشب .... إلى جانب التضاد بين استخدم التوافق اللونى  بين الخامات المختلفة -5
 األبيض وقاعدة العمود األحمر .

 نتائج البحث:
وضع  التى تميز بها عن غيره من سائر المساجد ومنها كونه اول بيتوالرموز للحرم المكى مجموعة من الفضائل  -1

كين المشر  ها قبلة المسلمين وحرمة القتال فيه وتحريم دخولللناس وتتفرده بوجود الكعبة التى يحج إليها فى األرض وكون
 فيه وعدم كراهية الصالة فى أى وقت.

 لإسماعي تفرد الحرم بآيات بينات منها : مقام إبراهيم والحجر األسود اللذان هما ياقوتتان من الجنة وكذك حجر -2
ولدها لسعت فيه السيدة هاجر بحثًا عن الماء  وكذلكالمسعى الذى وقف عليه آدم وحواء عند نزولهما من الجنة لألرض و 

 إسماعيل.
تفرد شكل المسقط األفقى له عن سائر المساجد حيث تتوسطه الكعبة ويحيط بها صحن مكشوف تحيط به أروقة  -3

 ويتصل بأحد أضالعه المسعى ذو المسقط المستطيل.
التى و عد إتمام توسعة الملك عبداهلل مئذنة ب 15يتميز الحرم المكى ببعض الرموز التى تميزه كمسجد من وجود  -4

 .والتى تدل على استخدام اإلعجاز العلمى فى اإلنشاء مترًا  420ستحتوى على أطول مئذنتين فى العالم
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هناك بعض القيم الوظيفية التى تحققت بالحرم المكى وهى : تخـيص المنحـدرات لـذوى االحتياجـات الخاصـة حركيـا  -5
 المصـاعدو إلى جانب توافر الساللم الثابتة والمتحركـة اخل الحرم واألروقة والمطاف والمسعىلتيسير حركتهم وانتشارها بين مد

 كعناصر انتقال رأسي
 المســقط األفقــى للمســجد فبعــد اتــامتــم الفصــل بــين النســاء والرجــال فــى منــاطق الصــالة ممــا يتــيح لهــن آداء العبادات -6

 مليون مصلى  2.5إلى  2التوسعة سيستوعب من 
 تالوسائل التكنولوجية فى معالجة نظم التحكم البيئى من حيـث : التهويـة واإلضـاءة ومكافحـة الحريـق والصـوتياحدث أاتبعت  -7

وخدمــة الســقاية وتــوفير مــاء زمــزم علــى مســتووى الحــرم ككــل إلــى جانــب تــوفير الخــدمات مــن  حمامــات وامــاكن للوضــوء داخــل وحــول 
 الحرم. 

 .اعليةتوفير الوسائل اإلرشادية المرئية والتفتم  -8
يحتــوى الحــرم المكــى علــى موســوعة قيمــة مــن عناصــر التشــكيل المعمــارى كالمــآذن والقبــاب والعقــود واألعمــدة والمقرنصــات   -9

مصـممى لوالكرانيش والكوابيل والكرادى وكذلك عناصـر التشـكيل الزخرفـى النباتيـة والهندسـية والخـط العربـى اليسـتهان بهـا وتعـد مرجعـًا 
 والمساجد خاصة.المنشآت اإلسالمية عامة 

ه المتنوعـة : التصميم الداخلى للحرم المكى يتسم بكثرة القيم الجمالية وتنوعهـا مـن حيـث تنـوع الوحـدات الزخرفيـة والتكـرار بأسـاليب -10
 .التماثل والتناظر والمركزى .... وكذلك التنوع فى الخامات واأللوان والتوافق فيما بينها

 وصيات البحث:ت
ت إلحتياجااوبخاصة ذوى  فى خدمة البشريةالمدن األولى ئمة المدن األولى فى العمارة  وكذلك وضع مكة على رأس قا -1

المستمرة و –ئاتهم على اختالف ف-بل وأن تصنف رقم واحد على مستوى تلك المدن فالجهود المبذولة فيها لخدمة الحجاج   الخاصة
 بالتوقف لم ولن ينقطع حتى يرث هللا األرض ومن عليها .

العقود ولقباب بار الحرم المكى من أوائل الموسوعات القيمة التى تحتوى على عناصر التشكيل المعمارى كالمآذن وااعت -2
اره ربى  واعتبخط العواألعمدة والمقرنصات والكرانيش والكوابيل والكرادى وكذلك عناصر التشكيل الزخرفى النباتية والهندسية وال

 عامة والمساجد خاصة.المعاصرة  المنشآت اإلسالمية  تصميم  للقائمين بتدريس  من أوائل المراجع

م ئى عند تصميم البياعتبار الحرم المكى من أوائل الموسوعات القيمة  فى أحدث الوسائل التكنولوجية فى معالجة نظم التحك -3
داخل  لوضوءلامات واماكن المساجد من حيث : التهوية واإلضاءة ومكافحة الحريق والصوتيات إلى جانب توفير الخدمات من  حم

 وحول الحرم. 

كى تتناسب هابهم ل واليسمح العدد بذالتى تحد من تكرار العمرة والحج رغم وجود أناس تتوق شوقا  الحازمة  سن القوانين  -4
 . التوسعات المقامة مع معدل تزايد الحجاج

 المراجع : 
 8764العدد  2002نوفمبر  26اعات الذروة " جريدة ، الشرق األوسط "منع الكراسى المتحركة من السير في المطاف فى س -1
 ،يفة الندوة ة  ، صحأحالم مصطفى حمزة بصنوي " العـــالمــات  اإلرشـــاديـــة فـي الحـــرم المكــــــي "ماجستير ، مكة المكرم -2

 1430-7-8،  14، ص  15402العدد:
 235 -228د الشهيرة، صاريخ المساجت -عبد اهلل سالم نجيب: منارات الهدى في األرض  -3
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