
 لثاني والعشروناالعدد  -لخامس االمجلد                       مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية                     

DOI: 10.21608/mjaf.2019.18620.1361                                                                                                         39 

 دراسة تحليلية لعناصر العمارة المتحركة في حيز العمارة الداخلية للحرم النبوي

Analytical study of the moveable architecture elements in the internal 

architecture of Al-Haram Al Nabawi 

 مها عبده إبراهيم الباحثة /

 جامعة حلوان-فنون جميلة-يكورد–سم عمارة داخلية ق –مهندسة ديكور 

Researcher. Maha Abdo Ibrahim 

Interior Architect - Department of Interior Architecture - Decor - Fine Arts - Helwan 

University 

Mahaabdo146@gmail.com  

 :Abstract ملخص البحث

ية ية لها هومعمار نظراً لتطور تقنيات الحاسب اآللي وتطور مواد البناء وانتشار تقنيات أنظمة االستشعار ظهرت مشاريع

ية، وهو التشكيلوالتصميم الداخلي وطبيعة المبنى الوظيفية مميزة تستمدها من وجود أنظمة حركية لها تأثير واضح على 

  .حركةب المتما ظهر في الحرم النبوي الشريف من خالل المظالت الميكانيكية اآللية الفتح واإلغالق، وحركة القبا

في  الداخلية رةلعماومن هنا ظهرت إشكالية البحث المتمثلة في السؤال التالي: ما هو تأثير العمارة المتحركة على حيز ا

  .الحرم النبوي وإمكانية تطبيقه على المساجد المعاصرة

متمثلة وي والوكان من أهم أهداف البحث: حصر وتوصيف دقيق لعناصر العمارة المتحركة في الحيز الداخلي للحرم النب

وف على مكان للوقية للت الميدانفي القباب المنزلقة والمظالت المتحركة، وقد اتبعت الباحثة منهج التحليل العلمي بالزيارا

ها طرق تصنيعدقيق لالتفاصيل الخاصة بتلك العمارة المتحركة وتأثيرها على الحيز الداخلي، والمنهج التوثيقي بالوصف ال

  .واستخدام الخامات واألساليب الحديثة في بنائها وتنفيذها

خدم تجيا التي لتكنولوالداخلية للحرم النبوي أحدث أنواع اومن أهم النتائج التي وصل لها البحث أنه اسُتخدم في العمارة 

ي فت القيمة لتوسعااالحيز الداخلي وتوفر الراحة والتصميم البيئي لمستخدميه، وكذلك اعتبار أن الحرم النبوي من أوائل 

  .توم الثوابع مفهض مأحدث الوسائل التكنولوجية في معالجة نظم التحكم البيئية عند تصميم المساجد، وذلك بما ال يتعار

 :كلمات مفتاحية

 .العمارة الداخلية ،النبوي المتحركة، الحرمالعمارة  الحديثة،التكنولوجيا 

Abstract: 

Because of the development of the computer technologies and building material, beside the 

spread of sensors systems technologies, a lot of significant architectural projects have 

appeared resulted from the presence of movable systems that have an obvious effect on the 

internal design and the building functional and formational nature, which appeared in AL-

HARAM AL NABAWI mosque through its mechanical umbrellas that open and close 

automatically and through its movable domes. 

The research problem arises in the following question: what are the elements of moveable 

architecture and what is its effect on the internal architecture of AL-HARAM AL NABAWI 

and what are the materials used in its building and formation?  

One of the main objectives of the research was: accurate determination and description of the 

architecture moveable elements in the internal space of AL-HARAM AL NABAWI such as 

its sliding domes and moving umbrellas. The researcher used the scientific analysis method 

through field visits to understand the special details 

mailto:Mahaabdo146@gmail.com
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moveable architecture and its effect on the internal space in terms of its integration with the 

other formational elements of the place, and she used the documentary approach to accurately 

describe the methods of its manufacture and the usage of materials and modern methods in 

constructing and building them. 

One of the most important results we got from the research is that the latest types of 

technology were used in the internal architecture of AL-HARAM AL NABAWI, the kind of 

technology that serves the internal space and provide comfort and environmental design for its 

users, beside considering AL-HARAM AL NABAWI as one of the first valuable expansion in 

processing the environmental control systems when designing mosques in a way that is not 

inconsistent with the constants. 

keywords:  

Modern technology ،Moveable Architecture, Al-Haram Al Nabawi ،Internal Architecture. 

  :Introductionمقدمة

قبل أربعة عشر قرناً وازدهر عبر  إن المسجد النبوي الشريف هو نواة تشكيل المسجد في العالم كله، إذ بناه رسول هللا 

التاريخ ومر بالعديد من المراحل، واستخدم المعماري فيه حيالً كثيرة ال حصر لها لكي يسهل على زائريه ويوفر سبل 

 الراحة لهم. 

ويعني Techno على أنها كلمة يونانية في األصل وتتكون من مقطعين: األول Technologyويمكن تعريف التكنولوجيا  

ن، وتناسبت . وقد وجدت التكنولوجيا في كل عصر وزما(1): وتعني علم أو دراسةlogyحرفة أو مهارة أو فن، والثاني 

لمسجد انشاء إلبشكل مستمر مع المعطيات التقنية الموجودة في هذا العصر، فال يمكننا أن نطلق على المرحلة األولى 

الفعل ة بلك المنظومتلفظة أنها ال تمثل منظومة تكنولوجية مثالً، ذلك ألنها قد مثلت  النبوي الشريف على يد المصطفى 

هنا  رجات. ومنلى الدطبقاً لمكونات العصر وتقنيته، وقد أفلحت التكنولوجيا المستخدمة آنذاك في جعل المنشأة وظيفية ألع

طوراً طورت تومع التطور التقني وتطور حركة االكتشافات واالختراعات، انعكست حركة التكنولوجيا على المساجد، وت

ساليب ذلك ألذه التوسعة من أهم المشاريع في العصر الحديث ألهميته الدينية وكعظيما في الفترات األخيرة وتعد ه

البناء  تكنولوجياولية لالتقنيات الحديثة التي استخدمت في تلك التوسعة، وقد فاز المشروع بأفضل إبداع تقني من الهيئة الد

لممكن أن تكون قد على أهم العناصر التي من الذا ركزت الباحثة  . (2)م1993بهيوستن بالواليات المتحدة األمريكية عام 

ي حركة مثلة فتأثرت بالتكنولوجيا العصرية الحديثة في الحرم النبوي )محل الدراسة(، وهي العمارة المتحركة والمت

مة خدجية المستتكنولوالمظالت اآللية وكذلك حركة القباب المنزلقة، وستقوم الباحثة هنا باستعراض بعض أنواع التقنيات ال

 حديثاً في الحرم النبوي في القرن الواحد والعشرين.

 : Statement of the problemمشكلة البحث 

م ة في الحرلداخلياتتمثل إشكالية البحث في التساؤل اآلتي: ماهية عناصر العمارة المتحركة وتأثيرها على حيز العمارة 

 النبوي والمواد المستخدمة في بناءها وتشكيلها.
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 :Study Significanceأهمية البحث 

 تكمن أهمية البحث فيما يلي 

 لقة المنز حصر وتوصيف دقيق لعناصر العمارة المتحركة في الحيز الداخلي للحرم النبوي والمتمثلة في القباب

 والمظالت المتحركة 

  الواحد  ي القرنللحرم النبوي فتدعيم المكتبة العربية بمرجع موثق لعملية التطوير المتعاقبة للعمارة الداخلية

 والعشرين.

 : Objectiveأهداف البحث 

 

 :  Delimitationsحدود البحث 

 المنورة، المملكة العربية السعودية. الحرم النبوي الشريف، المدينةالحدود المكانية: -1

 القرن الواحد والعشرين. الحدود الزمانية: -2

 منهج البحث: 

ر العمارة انية للمكان للوقوف على التفاصيل الخاصة بعناصبالزيارات الميد العلمي/مدخل علمي:المنهج التحليل -1

 الداخلية المتحركة والتكنولوجيا المستخدمة بها لألخذ بمضمونها وأساسيتها في التصميم الداخلي.

مارة لمستخدمة في العاستخدام الخامات والتكنولوجيا الحديثة ا بالوصف، طرق المنهج التوثيقي/مدخل نظري:-2

 المتحركة في إبراز تلك الهوية اإلسالمية في المكان بدون أن تنقص من سماتها. 

 الدراسات السابقة: 

 م.2006-القاهرة-مطبعة دون بوسكو مارة المساجد )الثوابت والمتغيرات بين التطوير والترميم(ع–، محمد زينهم -1

لداخلي تصميمية للمسجد النبوي الشريف وأثر ذلك على التصميم اايير التكنولوجية والالمع-شيرين محمد إسماعيل -2

 2011 -امعة حلوانج-سم التصميم الداخلي واألثاث ق–سالة دكتوراه في الفنون التطبيقية ر-للمساجد 

طروحات مستكتبه، أ-لملك فهد بن عبد العزيز لعمارة وتوسعة الحرمين الشريفينامشروعات –كمال إسماعيل، محمد -3

 م1999 -امعة الملك سعودج –لية العمارة والتخطيط ك-عمارة المسجدندوة 
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( الموقع العام لمظالت ساحات 01الشكل رقم )

آلية الفتح واإلغالق، المسجد الداخلية والخارجية 

 .2م 57وتظل المظلة الواحدة حوالي 

Source:http://alfozanaward.org/wp-

content/uploads/2-12/05/2018.jpg 

 

 

4- Khalid A.H. Bakr M. Binladin, Fuad A. Rihani- Robotics and Automation in the 

Construction of the Sliding Domes of King Fahd’s Extension of the Prophet’s Holy Mosque 

in Madinah, Kingdom of Saudi Arabia-CIVIL engineering Department-king Saud Universe- 

 العناصر التكنولوجية المستخدمة في الحرم النبوي الشريف في القرن الواحد والعشرين:  -1

 أوال: العمارة المتحركة:  1-1

 نظراً لتطور في نهاية القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين تطورت أنظمة العمارة المتحركة بشكل كبير.

ميزة مهوية  تقنيات الحاسب اآللي وتطور مواد البناء وانتشار تقنيات أنظمة االستشعار ظهرت مشاريع معمارية لها

النبوي  ي الحرمفطبيعة المبنى الوظيفية والتشكيلية، وهو ما ظهر تستمدها من وجود أنظمة حركية لها تأثير واضح على 

 الشريف من خالل المظالت الميكانيكية اآللية الفتح واإلغالق، وحركة القباب المتحركة. 

ة أعمال ، وله في المملكة العربية السعودي)*(Bodo Rash 1943بدو راش وكان صاحب تلك البدايات هو المعماري 

واد رهم أصحاب هو من أتصميم المظالت المنغلقة اآللية، والقباب المنزلقة، وكذلك مدينة الحجاج بالمملكة، فكثيرة، ومنها 

 (1) فكرة العمارة المتحركة.

 أوالً: المظالت الميكانيكية اآللية:  1-1-1

 الفكرة والوصف العام: 1-1-1-1

ي أمر ببناء مظالت الذ الملك عبد هللا بن عبد العزيز كانت الفكرة بأمر من 

الرئاسة العامة لشؤون المسجد  والتي أشرفت عليها المسجد النبوي لساحات

، وقد انتهى المشروع في شهر أغسطس من الحرام والمسجد النبوي

على أعمدة مظلة  182م، وقد تضمن المشروع في البداية بناء 2010 عام

مظلة في الساحات الشرقية ليصبح  68المسجد، ثم تم إضافة  ساحات

وكانت تكلفت (،01الشكل رقم )كما في  مظلة 250 مجموع المظالت

بمقاس يقد للمظلة   مليار لاير سعودي. 4المشروع الخاص بالمظالت 

م طوالً وعرضاً، وتظل المظلة الواحدة حوالي 25.5الواحدة بما مقداره 

، وتبلغ المساحة اإلجمالية للمناطق المظللة حوالي 2م (57)

( مصل، ويبلغ ارتفاع طرف 209.000تتسع لحوالي ) 2( م104.000)

 ( م. ويتم فتح أو إغالق المظلة آلياً.21.3( م، وفي حالة اإلغالق حوالي )15.0نسيج المظلة في حالة الفتح حوالي )

ما تسمح بين (،02الشكل رقم )إلى الساحة خالل النهار كما في  وتحول المظالت المفتوحة من وصول أشعة الشمس

لكن يسمح شمس، وبصعود الهواء الحار إلى األعلى وقت إغالقها في الليل. ويحجب الغطاء شبه الشّفاف للمظالت أشعة ال

تفعة مربمرور الضوء، ويحتوي التصميم أيضاً على نظام إضاءة ليلي. كما يتم فتح كل من مجموعات المظالت ال

  .(2)(03) الشكل رقمكما في  والمنخفضة على التوالي مع تأخير زمني طفيف حتى ال تصطدم هياكلها ببعضها البعض، 

http://alfozanaward.org/wp-content/uploads/2018/05/12-2.jpg
http://alfozanaward.org/wp-content/uploads/2018/05/12-2.jpg
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.m.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.m.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.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%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.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%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.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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 الخارجية( منظر عام لمظالت الساحات 02الشكل رقم )

Source:http://alfozanaward.org/wpconte

nt/uploads/2-12/05/2018.jpg 

 

( مجموعة من المظالت آلية الفتح 03الشكل رقم )

 أثناء عملها.واإلغالق، 

 م2018المصدر: تصوير الباحثة 

 

( منظر عام لجزء من تغطية 04الشكل رقم )

.المظالت في الصحن الداخلي للمسجد  

 2017الباحثة المصدر: تصوير 

 

 

         

 

 

 

تحيط التوسعة السعودية األولى والعمارة المجيدية بفناءين كبيرين يطلق على 

كل منهما الحصوة، وعند اتخاذ القرار بتكييف المسجد بكامله قرر التحكم في 

تغطيتهما بمظالت تفتح وتغلق آلياً بحيث يتحكم بيئياً في الفراغين، مع 

مسجد عند بنائه في عهد المحافظة على هيئتهما األولى التي تعود إلى أصل ال

وكما هو موضح في  . وأقيم على كل فناء ست مظالت كبيرة،رسول هللا 

ُ للمسجد النبوي، يصل ارتفاعها إلى (04الشكل رقم ) ، صممت خصيصا

م، ومساحتها 24( م، وقطرها )17x18م، وتبلغ أبعادها )14ارتفاع المسجد 

(، 05الشكل رقم )وكما هو موضح في الواجهة في    . (1)2م306

وتوافقها مع للمظالت وهي مفتوحة ومغلقة ونسبتها مع الشكل العام للمكان 

 .التكسيات واأللوان الخاصة بالمكان

 

http://alfozanaward.org/wpcontent/uploads/2018/05/12-2.jpg
http://alfozanaward.org/wpcontent/uploads/2018/05/12-2.jpg
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( قطاع عرضي في الحصوة القديمة والمغطاة بالمظالت تظهر به المظالت وهي مغلقة ومفتوحة، ويتضح أنه بالرغم من 05الشكل رقم )

ية إال أنها تتكامل مع الطابع المعماري الداخلي لحيز الفناء الموجود في المسجد النبوي في انسجام واضح.اختالفها في الشخص  

Source: The Architecture of the Prophet’s Holy Mosque Al Madinah - page 166-169   

 

 

 

( رسم تحليلي موضح موضع التليسكوب 06الشكل رقم )

 باللون األحمر ووحدة التشغيل داخل هيكل المظلة.  

Source:http://alfozanaward.org/wp-

content/uploads/2-12/05/2018.jpg  

 

 

 التصميم والبناء: 2-1-1-1

مظلة، وتعمل بنظام آلي لفتحها  250جهزت ساحات المسجد النبوي بعدد 

وإغالقها، وتعلو المظالت إحداهما األخرى لتحقيق التداخل بينهما، وأنها تنقسم 

متراً،  14.40إلى نوعين من حيث االرتفاع إذ يبلغ ارتفاع بعضها نحو 

في حالة  متراً، فيما تتساوى جميعها 15.30وأخرى يبلغ ارتفاعها نحو 

متراً. والهيكل الحديدي للمظلة الواحدة يتكون  21.70اإلغالق بارتفاع نحو 

الشكل رقم من اسطوانة علوية تحتوي على التلسكوب ووحدة التشغيل كما في 

، وثماني دعامات علوية وثمانية أذرع داخلية وثماني دعامات سفلية  (06)

ع القطرية وأربعة أذرع وأربعة أذرع قطرية وثمانية أذرع مساندة لألذر

وسطية وثمانية أذرع مساندة لألذرع الوسطية، كما أن التاج والرمح 

الملمع  النحاس يشكالن نهاية المظلة من األعلى، وهي مصنوعة من

 طالء كهربائي(. )بالذهب المطلي

ويتكون هيكل المظلة من سارية معدنية مثبتة في عمود خرساني مغطى بالرخام األبيض. ويدعم السارية إطار ميكانيكي 

ي يضخ إليها لكي تحرك الذراع الذي يفتح ويغلق المظلة. يتحكم في هذه تحركه أسطوانة هيدروليكية تعمل بالزيت الذ

العملية بواسطة الحاسوب الرئيسي للمبنى الموصل إلى كل مظلة عن طريق قنوات تحت األرض، بحيث يظهر على لوحة 

ن حدوث أية ضوضاء مع المراقبة وضع المظلة إذا كانت مفتوحة أو مغلقة أو معطلة. تتم عملية الفتح والغلق بهدوء تام دو

 .(1)كبر حجم المظالت

م مثبت على 6.50ويتم تثبيت المظالت على أعمدة إنارة والتي تتكون من أنبوب معدني من الحديد عالي المقاومة بارتفاع 

م في باطن األرض، وتتم كسوة عامود اإلنارة وقاعدته بالجرانيت 06م، وبعمق .10قواعد خرسانية مربعة طول ضلعها 

http://alfozanaward.org/wp-content/uploads/2018/05/12-2.jpg
http://alfozanaward.org/wp-content/uploads/2018/05/12-2.jpg
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
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ويتم تزويد عمود اإلنارة من أعاله بأربع وحدات إنارة فيها عاكس  سوة الجزء العلوي منه بالحجر الصناعي،مع ك

متطورة ذات مقرنصات توزع الضوء بشكل قوي منتظم يمنع حدوث وهج على أعين الناظرين وتغلف وحدات اإلنارة 

 بغالف نحاسي مشغول. 

بالمظلة والتي  بعض الرسومات التفصيلية والقطاعات المعدنية الخاصةب( -07)أ(، والشكل رقم-07وفي الشكل رقم )

 توضح بالتفصيل مكوناته الرئيسية والمقاسات الخاصة بها.

 
 للقطع المكونة للمظالت المتحركة.األفقي  ( للمساقطworking drawing)رسومات تفصيلية  أ(-07الشكل رقم )
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رسومات تفصيلية تظهر المسقط األفقي والقطاع الرأسي، لمظالت الحرم النبوي.   ب(-07الشكل رقم )  

Source: The Architecture of the Prophet’s Holy Mosque Al Madinah - page 170 
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أ( صورة مقربة للحلقة المركزية الذي يمر من خاللها مياه -09الشكل رقم )

 األمطار، وهي مصنوعة من النحاس

 

ب( الشكل العام للمظلة، -09الشكل رقم )

 أثناء عمل االختبارات عليها 

 

ي. لهيدروليكلغلق اواجتمع في وحدة المظالت الجمع بين الهيكل اإلنشائي وأنظمة اإلنارة، والتكييف، والصوت، والفتح وا

ي تصرف فوووضعت مخارج الهواء المكيف في قواعد وتيجان األعمدة التي تحمل المظالت. كما تتجمع مياه األمطار 

ينتهي  ، والذي(09الشكل رقم )من حلقة من النحاس كما في مركز المظلة، حيث تصب في القمع المركزي المكون 

في  ويتكون جسم المظلة من قماش جديد استخدم ألول مرة. بأنبوب يمر بداخل العمود، ثم يصرف خارج المسجد

الية. ، حيث انتجت من هذه المادة خيوط قوية تتحمل قوة شد عPTFEالمظالت، مصنوع من مادة الفلورو كاربون 

ء لمدة البقا قماش الذي نسجت منه هذه الخطوط بمقاومته لألشعة فوق البنفسجية؛ لذلك تمنحه هذه الخاصيةويتميز ال

  (.10الشكل رقم )طويلة، إضافة إلى مقاومته للحريق، ومرونته وقابليته للثني وخلوه من التجاعيد كما في 

 

 .النبوي الحرم مظلة في األمطار مياه صرف تمرر التي المركزي، القمع عن عامة صورة( 09) رقم الشكل

Source: https://sl-rasch.de/wp-content/uploads/2016/01/Bildschirmfoto-2015-02-26-um-13.41.05.jpg  

 

 
 .ومشدودة مفتوحة، وهي( ب-10) رقم الشكل            .للثني وقابليتها تركيبها أثناء( أ-10) رقم الشكل          

 شعةلأل مضاد الغطاء هذا يعدو للشمس، عاكسة مادة وهي للمظلة، الخارجية الكسوة صنع في البيضاء التيفلون مادة استخدام( 10) رقم الشكل

 يذتنف في استخدامها مكني مادة أنسب وهي طويل، افتراضي عمر ذات التيفلون مادة تعد كما الكيمائية، والمواد والحريق البنفسجية فوق

 والتجميع. للطي القابلة األسطح

Source: https://sl-rasch.de/wp-content/uploads/2016/01/6-1024x244.jpg  

 

https://sl-rasch.de/wp-content/uploads/2016/01/Bildschirmfoto-2015-02-26-um-13.41.05.jpg
https://sl-rasch.de/wp-content/uploads/2016/01/6-1024x244.jpg
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( صورة مقربة لتفصيلية زخارف 11الشكل رقم )

 أشرطة بولي، وهي من الشرقية الشكلالمظالت 

 .زرقاء اللونPTFE تترافلورو إيثلين

 2018المصدر: تصوير الباحثة 

 

 

بولي تترافلورو إيثلين( سيكون  PTFE وكان واضحا منذ بداية التخطيط أن النسيج

االستثنائية، فأي نسيج آخر ال يوفر حماية كاملة وحده قادر على تلبية المتطلبات 

لمؤذية أو يلبي المواصفات الصارمة المطلوبة، كما يجب ا األشعة فوق البنفسجية من

، وبمرونة وثبات لوني، الرياح أن يتمتع النسيج بمقاومة عالية جـدا للشد بسبب قوة

األبيض البالغ  PTFE ذ ضوئي مناسب، النسيجومقاومة للحريق وتظليل فعال ونفا

للهندسة المعمارية خصيصا لمشروع  Sefar المتانة والذي طورته شركة

، وألن الضوء ، وال يجوز أن يكون أبيض اللون بسبب شدةالنبويالمسجد  مظالت

النفاذية القوية يمكن أن تبهر األشخاص الموجودين تحت المظلة؛ لذلك تم اختيار 

ذلك اقتضى تزيين الوجه األسفل  نسيج رملي اللون بدال منه، إضافة إلى

وفي .زرقاء اللون PTFE للمظالت بزخارف مشرقية مصنوعة من أشرطة

الزخارف التشكيلية والتي تغطي المظلة ،وهي مركزية  (11الشكل رقم )

الشكل وتنطلق خطوطها حتى امتداد المظلة حين فتحها، والتي تتكون من زجاج صخري لحماية نسيج المظلة عند إغالقها 

لون  م لونها بيج ، حتى تم تغير2014وكانت حتى عام . (1)والمقاوم لالشتعال والظروف الجوية واألشعة فوق البنفسجية

 زخرفتها باللون األزرق الفاتح.

تم ربط  ي، حيثإما بشكل عام عن شكل المظلة ومعالجتها ثم دراستها جيداً وربطها بعناصر المشروع المعمارى والداخل

شكل رقم الء في الشكل الخارجي لعمود المظلة مع األعمدة الداخلية للمسجد، وكما هو موضح في المنظور الداخلي للفنا

هي مغلقة رم حتى وروعي كل النسب التشكيلية والوظيفية لتلك المظالت مع الشكل العام للعمارة الداخلية للح فقد( 12)

 .13الشكل رقم وكما هو موضح في 

 
 .الذروة أوقات في تغطيه التي المظالت موضحاً  النبوي للمسجد الداخلي للفناء منظور( 12) رقم الشكل

Source: The Architecture of the Prophet’s Holy Mosque Al Madinah – Dr.Muhammad Kamal Ismail- 

Hazar- page 180  

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD
https://ar.m.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.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1
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 الداخلية والحيزات األعمدة متصمي مع وعناصرها المظالت شكل مالئمة مدى يظهر وهنا المتحركة، للمظالت عرضي قطاع( أ-13) رقم الشكل

 أبهى يف وبجعله الداخلي، لحيزا العناصر كل يربط الذي الداخلي التصميم وجمال جودة من برفع المصممين اهتمام نرى هنا ومن النبوي، للحرم

 .صوره

Source: The Architecture of the Prophet’s Holy Mosque Al Madinah - page 180 
 

 
 مدى تظهر والتي مغلقة، هيو المظالت تظهر القطاع هذا في ولكن السعودية الحصوة في المغلقة للمظالت عرضي قطاع( ب-13) رقم الشكل

 شابهتوت األعلى، من المظلة على الموجودة واأللوان الخطوط في ذلك ويظهر إغالقها، حالة في المكان من جزء كأنها بجعلها المصمم اهتمام

 .النبوي للحرم الداخلي بالحيز الخاصة األلوان مع المظلة في المحايدة األلوان

Source: The Architecture of the Prophet’s Holy Mosque Al Madinah – Dr.Muhammad Kamal Ismail- 

Hazar- page 178-179 
 

واقع اكي الوقد أجريت تجارب عديدة على مجسمات للمظلة فيما يسمى بنفق الرياح لتعريضه لتيارات الرياح التي تح

دات المظالت كما هو كات وأبعاد عناصر ووحمما ساعد على تحديد سما أ(-14الشكل رقم )وباستخدام الكمبيوتر، كما في 

ميالً في  97مظالت لتتحمل سرعة رياح تصل إلى ، وصممت الب(-14الشكل رقم )موضح في تطبيقات الكمبيوتر في 

بة جهاز مراقبلنظام الساعة في كلتا حالتي الفتح واإلغالق. ولمنع حدوث تمزق للمظالت أثناء عملية الفتح والغلق، زود ا

 .  (1)ميالً في الساعة 22.5ياح ، ويضمن إيقافها عندما تتجاوز السرعة سرعة الر
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الدراسة أ( صورة لنفق الرياح أثناء عمل -14الشكل رقم )

 المحاكية للواقع.

 

ب( صورة إلحدى برامج الكمبيوتر التي -14الشكل رقم )

 يدرس فيها تأثير الرياح على المظلة

 

والمسؤولة عن تلك المظالت ، بعمل العديد من االختبارات لدراسة  SL Designوقد قامت الشركة المصممة اس ال  

، كما (2)البنية الكاملة للمظالت بشكل أولي كنموذج تحت األحمال المطبقة وحتى يمكن محاكاة تسلسالت الطي الخاصة بها

  ب(-15أ( و )-15الشكل رقم )هو موضح في 

 

 

 
 .واقعال تحاكي التي وتطبيقاته وترالكمبي تكنولوجيا طريق عن المظلة ونسيج ألياف كل على الحرارة درجات تأثير مقارنة( أ-15) رقم الشكل

 

 
بالمظلة العناصر ىعل وتأثيرها بالكمبيوتر خاصة تطبيقات عبر الجوية المؤثرات لدراسة تحليلية دراسات( ب-15) رقم الشكل  

Source: https://sl-rasch.de/wp-content/uploads/2016/01/ae19.jpg 

 

. ويقوم المصممون أ(-16الشكل رقم )وهذا يتيح لهم أيضا تعديل ومقارنة األشكال المختلفة والهياكل بكفاءة عالية كما في 

التي  ة لألنظمةلهوائيبتطوير ، ومعايرة ، والتحقق من نماذج الكمبيوتر المرنة الرقمية التي تحاكي وتحلل سلوك المرونة ا

 ب(. -16الشكل رقم )كما في  ،(1)الطبيعيةتشوه بقوة في ظروف الرياح 

https://sl-rasch.de/wp-content/uploads/2016/01/ae19.jpg
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( صورة 17الشكل رقم )

للمروحة المثبتة على أعمدة 

 المظالت المسجد النبوي

تصوير الباحثة المصدر: 

2018 

 

 
 .مختلفة حاالت ثالث في  المظلة على  الرياح وسرعة الحرارة درجات تأثير مقارنة( أ-16) رقم الشكل

 
 على وعالمشر تنفيذ قبل لكمبيوتر،ا بأجهزة والمتصل الهواء مرونة سلوك ولتحليل الواقع لمحاكاة المنفذ الدراسة نموذج( ب-16) رقم الشكل

 .الواقع أرض

Source: https://sl-rasch.de/wp-content/uploads/2016/01/WC-1024x521.jpg 

 

درجة مئوية ، فإن عناصر التحكم في المظالت تقترن  45وعندما تكون درجات حرارة الهواء في الظل يمكن أن تتجاوز 

بنظام تكييف الهواء في المبنى. تقوم منافذ الهواء الموجودة في القاعدة ومنتصف عمود المظلة بتوزيع الهواء البارد دون 

وقد ُركب في أعمدة المظالت  ، بحيث يتم تبريد رباعي الزوايا بالكامل بالتساوي وبفعالية، ضوضاء في منطقة واسعة

 16رذاذ موزعة على ساحات المسجد، وتحتوي كل مروحة على  مروحة 436مجموعة 

صممت بطريقة تمنع تساقط الماء عند إيقاف التشغيل. وتهدف المروحة لترطيب فتحة للرذاذ 

المظالت من خالل امتصاص  الشريف تحت المسجد النبوي الجو الخارجي في ساحات

الطاقة الحرارية في الهواء. ويعد مشروع ترطيب الساحات من أضخم مشاريع الترطيب في 

يعد حارا وجافا، واختير هذا النظام باعتباره األمثل  المدينة المنورة العالم، خاصة أن مناخ

لتر مياه معالجة في الساعة عند  200لترطيب الهواء الخارجي. ويحتاج النظام لما مجموعه 

المهم ذكره أنه تشابهت كثيراً األعمدة الداخلية  ومن .(17الشكل رقم )كما في  كل عمود

رجية في طريقة عملها وبنائها ولكن اختلفت قليالً في التكسيات الخاصة بالعمود، حيث والخا

أن عمود المظالت الداخلية هو يشبه كثيراً األعمدة الداخلية حيث كسى العمود بالرخام الكرارة . بينما المظالت الخارجية 

 ي والتكسيات الخارجية للمسجد.كسيت أعمدتها برخام الروزا البرتقالي، لكي يتماشا مع المبنى الخارج

 الجوائز 3-1-1-1

الرئاسة العامة لشؤون المسجد  وتشرف عليه المسجد النبوي حاز مشروع مظالت المسجد النبوي الذي يغطي ساحات 

 م1435 رتها األولى المقامة في عامفي دو جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد على الحرام والمسجد النبوي

  (2)م.2014 الموافق هـ

https://sl-rasch.de/wp-content/uploads/2016/01/WC-1024x521.jpg
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://ar.m.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.m.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.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.m.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.m.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.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%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.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%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.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%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.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/1435_%D9%87%D9%80
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/1435_%D9%87%D9%80
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مسقط عام لمقاسات القبة المتحركة في المسجد النبوي في ( 18الشكل رقم )

 توسعة الملك فهد في القرن الواحد والعشرين

Source: Robotics and Automation in the Construction of 

the Sliding Domes of King Fahd’s Extension of the 

Prophet’s Holy Mosque in Madinah, Kingdom of Saudi 

Arabia- Khalid A.H. Bakr M. Binladin, Fuad A. Rihani- 

CIVIL engineering Department-king Saud Universe- page 

187. 

 

 ثانياً: األسقف المتحركة أو القباب المنزلقة:   2-1-1

ات كبيرة ف مساححنية( الشكل ليس لها نهايات أو زوايا هندسية، وهي تغلالقباب هي إنشاءات هندسية معمارية مقوسة)من

ي. رنا الحالفي عص دون الحاجة لوجود أعمدة داعمة، وعلى الرغم من سماكتها القليلة إال أنها تعد من اإلنشاءات القوية

 اء. ف البنقبة دون إضعاوهذا التصميم يسمح ألشعة الشمس بالمرور عبر الفراغات البينية بين األقواس وإنارة ال

وهما -لمئذنةاة إلى وللقبة في المسجد النبوي دور جمالي رائع ال تكاد العين تخطوه من الوهلة األولى، فإذا ضممنا القب

 لناظر، وماصورة جمالية عظيمة تضفي على المسجد توزاناً في الشكل يرتاح إليه ا تكونت أمامنا-متالزمتان في المساجد

تلة ى على الكاً يطغاضح على تمكن المهندسين المسلمين من رسم لوحة متكاملة للمسجد تشكل إبداعاً معماريذلك إال دليل و

مز لى أسفل رتجهة إالحجرية الجاحدة المتمثلة في الكتلة المكونة للمسجد، وإذا كانت القبة خارج المسجد توحي وكأنها م

على، حتى أسية ألانطباعاً عكسياً يعبر عن التصاعد والحركة الرلتواضع المؤمن بين يديه ربه، فإنها من الداخل تعطي 

في  كون القبةبذلك تويكون المؤمن وهو يعيش جو العبادة عملياً داخل المسجد محاطاً التجاه و االرتقاء والسمو والتعال، 

 ر، وتتحركألبصااو نحوها المسجد أكثر من ظاهرة معمارية استخدمت ألهداف عدة، إنها رمز لقبة السماء العليا التي ترن

 باتجاهها القلوب في مزيج من األمل والخوف والحب واإلجالل.

 تطوير القباب: 

في كسر جمود المبنى الكبير في بيت  فإضافة إلى الدور الجمالي

الصالة وتخفيف حدة الكتل الضخمة الصامتة فللقبة فوق ذلك 

دور مهم في إيصال اإلنارة إلى قلب بيت الصالة عن طريق 

الشمس المتغلغلة من النوافذ الكثيرة المحيطة بعنق القبة، حتى 

قيل: إن نوافذ قباب المسجد صممت لندخل الشمس كل يوم من 

في القبة حسب مطالع شروقها أو غروبها على مدار  طاقة

السنة....  وبذلك كان قلب المسجد مضاء دائماً ومتسماً بالوضوح 

ومع اإلنارة يأتي دور التهوية  .(1)عكس معابد األديان األخرى

فعندما تغطي القبة بيت الصالة بالمسجد تسحب الهواء 

افذ الساخن الذي يرتفع إلى األعلى، فيخرج من النو

المطلة على الناحية المشمسة، أما النوافذ من الناحية 

المظللة فيدخل إليها الهواء الرطب البارد مما يفسح 

المجال أمام التيارات الهوائية واالستفادة من حركة الهواء 

من خالل نوافذ القباب. وال يفوتنا أن ننوه إلى دور القبة 

 . (2)في تضخيم الصوت في بيت الصالة 

 توصيف القباب المتحركة في المسجد النبوي الشريف في القرن الواحد والعشرين: 

 غطيت األفنية الداخلية بسبع وعشرين قبة متحركة تزود فراغ المسجد باإلضاءة والتهوية الطبيعيتين.

الشكل رقم م كما في 18X18حيث تسمح بدخول الضوء والهواء الطلق بالفتح جزئياً أو كلياً لكامل مساحة الفناء بأبعاد 

م، ويبلغ ارتفاعها عن 7.35، ونصف قطرها الداخلي 2م346م، ومساحتها 18.6ويبلغ بعد قاعدة القبة المربعة ( 18)

، كما هو موضحاً (3)طناً 80م، ووزنها كاملة 3.55م، وارتفاعها عن مستوى سطح المسجد 16.65مستوى أرض المسجد 

 (.19الشكل رقم ) في
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الزخارف على القباب  (20الشكل رقم )

.المتحركة من الخارج   

Source:https://www.dropbox.

com/sh/wwbgavw3vq5tiez/A

ADBsWpnA4mtdV69fRXu5n

k5a?dl=0&preview=26.jpg 

 
 .المقاسات عليها موضحاً  فهد الملك توسعة في النبوي المسجد لقبة وأفقي رأسي مسقط( 19) رقم الشكل

Source: The Architecture Of The Prophet’s Holy Mosque Al Madinah – Dr.Muhammad Kamal Ismail- 

Hazar- page  188 

 التصميم والبناء: 2-2-1-1

  اآلتية:يتكون جسم القبة من العناصر 

 غالف خارجي من السيراميك ومزخرف بالعناصر -

بالخطوط الزخرفية الهندسية، وهو نمط زخرفي إسالمي معروف ومرتكزة على 

أعلى نقطة بها ومكررة بلون أزرق على خلفية بيضاء، ويالحظ أيضاً أن بها 

ندسية الموجودة على القباب والمئذنة فتشابهت تشابهاً كبيراً بين تلك الخطوط اله

تلك الخطوط التشكيلية وتشاركت في النمط المتميز لعمارة القرن الواحد 

 (.20الشكل رقم )والعشرين للمسجد النبوي وكما هو موضح في 

 هيكل فوالذي.-

 غالف داخلي من الخشب المزخرف كما سيأتي شرحه الحقاً.-

 سم 20مواد عزل حراري ورطوبة بسمك  -

 نظام تحريك آلي على قضبان حديدية. -

https://www.dropbox.com/sh/wwbgavw3vq5tiez/AADBsWpnA4mtdV69fRXu5nk5a?dl=0&preview=26.jpg
https://www.dropbox.com/sh/wwbgavw3vq5tiez/AADBsWpnA4mtdV69fRXu5nk5a?dl=0&preview=26.jpg
https://www.dropbox.com/sh/wwbgavw3vq5tiez/AADBsWpnA4mtdV69fRXu5nk5a?dl=0&preview=26.jpg
https://www.dropbox.com/sh/wwbgavw3vq5tiez/AADBsWpnA4mtdV69fRXu5nk5a?dl=0&preview=26.jpg
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شريحة مقوسة متساوية األبعاد، ومصنعة بالكامل في ألمانيا. تتكون كل شريحة من  32يتكون الغالف الخارجي للقبة من 

الشكل رقم  . كما في(1)كربونيةبالط السيراميك سداسي الشكل مثبت بغراء من مادة اإليبوكسي على طبقة من األلياف ال

(21 ) 

 
 . بالقبة الخاص الخارجي فللغال أجزاءها من بالطة 32 أصل من لبالطتين تفصيلية عليها وموضحاً  المتحركة للقبة منظور( 21) رقم الشكل

Source: The Architecture Of The Prophet’s Holy Mosque Al Madinah – Dr.Muhammad Kamal Ismail- 

Hazar- page 192 

 

 وتتلخص عملية تصنيع الغالف الخارجي في الخطوات التالية: 

 تقسيم الغالف إلى شرائح مماثلة.-

 لسيراميك بأشكال هندسية محددة.استخدام الحاسوب لتوزيع بالطات ا-

 .موقع كل بالطةف وتحديد ( يعمل بالحاسب اآللي لتصنيع القالب المستخدم في تصنيع الغالRobot)استخدام ربوت -

 مطلوبة.توزيع البالط على القالب بالشكل واأللوان ال-

 صمغ اإليبوكسي مع وضع دعائم للغالف.وتغطية البالط بألياف الكربون -

 لمطلوبة.اوضع الغالف في فرن خاص للحصول على الصالبة -

 شحن الشرائح وتجميعها في الموقع.-

مل الهيكل على منصفة للدائرة، وثالث حلقات من الجسور الفوالذية. ويع دعامة 24يحمل القبة هيكل فوالذي يتكون من 

 .(1) تغطية كامل المساحة ويحمل التغطيات الداخلية والخارجية وطبقات العزل، وتبلغ زنته أربعين طناً 

وي الشريف، قطاع رأسي موضحاً عليه الطبقات الثالث لجسم القبة المتحركة في المسجد النب (22الشكل رقم )وفي 

 رسومات تفصيلية ومساقط أفقية لتلك الكسوة.( 23الشكل رقم )وملحقاً كذلك 
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 .المتحركة القبة طبقات ألحد وتفصيلية رأسي قطاع( 22) رقم الشكل

Source: Robotics and Automation in the Construction of the Sliding Domes of King Fahd’s Extension of 

the Prophet’s Holy Mosque in Madinah, Kingdom of Saudi Arabia- Khalid A.H. Bakr M. Binladin, Fuad 

A. Rihani- CIVIL engineering Department-king Saud Universe- page 183 

 الدارس من بتصرف
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 .شرينوالع الواحد القرن في المتحركة للقبة الخارجية للكسوة(   (Working تفصيلية رسومات( أ-23) رقم الشكل

Source: The Architecture of the Prophet’s Holy Mosque Al Madinah – Dr. Muhammad Kamal Ismail- 

Hazar- page 194 
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 . والعشرين واحدال القرن في المتحركة للقبة الخارجية للكسوة(   (Shop drawing تفصيلية رسومات يتبع( ب-23) رقم الشكل

Source: The Architecture of the Prophet’s Holy Mosque Al Madinah – Dr. Muhammad Kamal Ismail- 

Hazar- page 195 
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ملم مثبتة  20سمك من طبقات رقيقة من خشب القيقيب الرقيق ب (،24الشكل رقم )يتكون السطح الداخلي للقبة كما هو في 

إلى الموقع  شريحة متساوية األبعاد لتسهيل نقلها من المصنع 16على بعضها بغراء من مادة اإليبوكسي، وتتكون من 

 حواف شرائح جميع القباب بقطع خشبية من خشب األرز المغربي مكونة من زخارف نباتية للتثبت. وغطت

 
 ويالنب المسجد في المتحركة األسقف لزخارف الزخرفية للوحدات رأسي وقطاع أفقي لمسقط تفصيلية( 24) رقم لالشك

Source: The Architecture of the Prophet’s Holy Mosque Al Madinah - Hazar- page189 
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الزخارف على القباب المتحركة من  (25الشكل رقم )

 الخارج.

Source:https://www.dropbox.com/sh/ww

bgavw3vq5tiez/AADBsWpnA4mtdV69fR

Xu5nk5a?dl=0&preview=26.jpg 

من  2م100، وكما غطيت مساحة  2م160وهندسية محفورة بمساحة  

كجم لكل قبة 2.5السطح الداخلي للقباب بورق الذهب الذي تبلغ زنته 

تضاف إليه قطع من حجر األمازونيت الكيني مركب داخل أطر ذهبية 

 .(1) (.25الشكل رقم )،وكما هو في 

و تعد القباب المتحركة من أغنى عناصر المسجد بالزخارف حيث 

تبدأ  ،و(26الشكل رقم )كما هو في  مل سطحها من الداخل،تغطى كا

هذه الزخارف بحزام يمتد على طول أضالع المربع ويتكون من 

وهو نمط زخرفي إسالمي معروف. يلي  ، خطوط هندسية متقاطعة

ذلك المثلث المحصور بين الحزام المذكور ومحيط دائرة القبة، 

والذي يتكون من زخارف نباتية. يتوسط القبة شكل هندسي مكون 

رأس مدبب. يتوسط هذه النجمة دائرة  16من نجمة كبيرة لها 

مرة ، يليه  16إطارها الخارجي مكون من زخرف نباتي يتكرر 

الشكل رقم ، وكما هو موضحاً في (2)احة خالية من الزخارف ومقسمة بخطوط بنفس العدد، ويتوسط المركز النجمةمس

(27) . 

 
 . اإلسالمية بالزخارف بالكامل سطحها ويغطي النبوي الحرم داخل من المتحركة للقباب رأسي لقطاع تفصيلية( 26) رقم الشكل

Source: Robotics and Automation in the Construction of the Sliding Domes of King Fahd’s Extension of 

the Prophet’s Holy Mosque in Madinah, Kingdom of Saudi Arabia- Khalid A.H. Bakr M. Binladin, Fuad 

A. Rihani- CIVIL engineering Department-king Saud Universe- page 181. 

https://www.dropbox.com/sh/wwbgavw3vq5tiez/AADBsWpnA4mtdV69fRXu5nk5a?dl=0&preview=26.jpg
https://www.dropbox.com/sh/wwbgavw3vq5tiez/AADBsWpnA4mtdV69fRXu5nk5a?dl=0&preview=26.jpg
https://www.dropbox.com/sh/wwbgavw3vq5tiez/AADBsWpnA4mtdV69fRXu5nk5a?dl=0&preview=26.jpg
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 النبوي المسجد في المتحركة األسقف لزخارف الزخرفية للوحدات رأسي وقطاع أفقي وتفصيلية لمسقط صورة( 27) رقم الشكل

Source: The Architecture of the Prophet’s Holy Mosque Al Madinah - Hazar- page189  
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 تخطيط وتصميم حركة القباب المنزلقة:  3-2-1-1

قرون دار المد روعي في مبنى الحرم النبوي التصميم والحرف المعمارية المختلفة والتي تعود إلى تطور ذلك على لق

لى ت أيضاً إوأشار وعمليات اإلنتاج الصناعي الحديث، والتي حلت محل اإلنتاج التقليدي، واهتمت كذلك بالحرف التقليدية

م ر واستخداي تطوين وبداية القرن الواحد والعشرين. واهتم المصممون فاالهتمام بمجال الزخرفة مع نهاية القرن العشري

 التطبيقات الجديدة وتحقيق المزايا العديدة 

لى جانب % إ15إلى  10من خالل التصميم والبناء والعمارة بواسطة الحاسب اآللي والتي تضاعف حجم اإلنتاج من 

 الجودة. الوفرة الكبيرة في التكلفة وتحقيق األمن واألمان في

على  عتمادوتم استخدام تلك التكنولوجيا في تصميم وبناء مسجد رسول هللا محمد صلى هللا عليه وسلم، من حيث اال

مثل لمتحركة يلقبب ااإلنسان اآللي في تكوين وبناء الكتل الحجرية والرخامية والجرانيت الصناعي، كما أن تصميم وبناء ا

 أهم خصائص هذا المشروع.

رقم  الشكلي فهذه األفكار من خالل معالجة هذه األفكار في تصميم وبناء القبب المتحركة وكما هو موضح حيث اتضحت 

لى اقتراح عالقادر وج التصميم والتنفيذ من خالل التكنولوجيا الحديثة في التصميم هحيث إنه تم االعتماد على من(، 28)

 ن المزايالتحقق موالتي تساعد المصمم على التحليل البنائي واالتصميمات المعقدة والتعامل مع خطوط التصميم المتلفة 

 (1)المطلوبة في مجال الهندسة والحلول المعمارية والداخلية المناسبة

 
 الحديثة. التكنولوجيا بواسطة البناء ونظام المتحركة القبب وتصميم تخطيط( 28) رقم الشكل

Source: Robotics and Automation in the Construction of the Sliding Domes of King Fahd’s Extension of 

the Prophet’s Holy Mosque in Madinah, Kingdom of Saudi Arabia- Khalid A.H. Bakr M. Binladin, Fuad 

A. Rihani- CIVIL engineering Department-king Saud Universe- page 183 

  الدارس من بتصرف
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ق التي تحق نتاجيةويمثل المستوى الثاني من الشكل على الميكنة أو تشغيل اآلالت بواسطة الحاسب اآللي في العملية اإل

اد في ثي األبعد الثالالعديد من المزايا اإليجابية والتي تكشف عن الدقة المتناهية للقبة والتي استخدم برنامج األوتوكا

تضح من تالتي  ستدير بالقبة والتي اعتمدت على العديد من المعادالت الرياضيةمساعدة المصمم فيه، وكذلك الشكل الم

ة قب 27دها بلغ عديالخصائص الزخرفية الداخلية والخارجية المستخدمة به. ومن خالل دراستنا فإن القباب المتحركة التي 

رة عامة العما لحيزات الداخلية فيوتوفر اإلضاءة والتهوية الطبيعية، والتي تمثل طفرة في مجال العمارة وحلوالً ل

 تح جزئياً ء بالفوالمساجد بصفة خاصة كما هو الحال في الحرم النبوي )محل الدراسة(، والتي تسمح بدخول الضوء والهوا

ا هو مكان، وكماخل الدأو كلياً لكامل مساحة الفناء فتقوم بعملية تجديد الهواء داخل المسجد وإضافة تلك الروح المتجددة 

 واء، ويبلغة تجديد الهصورة للقباب أثناء فتحتها خالل الساعات األولى من النهار للقيام بعملي (29الشكل رقم )ح في موض

جد م، وارتفاعها عن منسوب أرض المس7.35ونصف قطرها  ،2م324م، ومساحتها 18.6بعد قاعدة القبة المربعة 

 ة من الصدأت من الفوالذ المغطاة بمعدن خارجي للحمايطناً.وتتحرك القباب على أربع عجال80م، وتبلغ زنها 16.65

كيلو وات يحرك القبة بمفرده في حالة عطل  2.5والتآكل. وخصص لكل عجلة محرك كهربائي خاص بها قوته 

كالً  عاً اومالمحركات األخرى. يتحكم في فتح وغلق القباب عن طريق الحاسوب المركزي القادر على فتحها وإغالقها 

عي رو وقدقة.ين دقيوتستغرق عملية الفتح واإلغالق بالمحركات دقيقة واحدة، أما يدوياً فتستغرق العملية ثالث على حدي،

  .(1)كم /ساعة100في تصميم القبة أن تتحرك في أسوأ الظروف وبقوة رياح تبلغ 

 
 للحرم ليةالداخ الحيزات داخل هواءال تجديد بعملية للقيام اليوم خالل تحدث والتي الفتح، عملية أثناء المتحركة للقباب صورة( 29) رقم الشكل

 العمارة في الداخلية للحيزات وحلول العمارة مجال في طفرة تمثل والتي النبوي،

 .28/08/2018 بتاريخ الباحثة تصوير: المصدر
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 النتائج:

ثر ابلة للتأق، غير أخذ في عين االعتبار أن تكون الخامات المستعملة في العمارة والتصميم الداخلي للقباب المنزلقة .1

  بالتقلبات الجوية بحيث ال تتأثر ألوانها أو خصائصها باستعمال المواد الطبيعية وألوانها األصلية.

يل لطرق لتشكأحدث اولتكنولوجيا التي تخدم الحيز الداخلي اسُتخدم في العمارة الداخلية للمسجد النبوي أحدث أنواع ا .2

 اصرة.ساجد المعرة المومواد البناء والتشطيب لعبت دوراً مهماًّ وهائالً في تغيير محددات الثابت والمتغير في مفهوم عما

م مين بتصميالمهت في تصميم المساجد أو توسعتها ال ينبغي تحويل المتغيرات إلى ثوابت وهذا الخطأ يقع فيه كثير من .3

تبسة يئية المقة والبعمارة المساجد حيث جعلوا من الطرز واألعمدة واألشكال والتقنيات ومواد البناء والمعالجات المناخي

 من مناطق أخرى جعلوا من هذه المتغيرات أو من بعضها ثوابت مما يضيق مفهوم ممارسة المهنة.

قة بين ر العالصميم المعماري في العناصر المتحركة، بحيث ال تتأثاستخدمت السيمترية لتحافظ على وحدة وشكل الت .4

يقوم  متحركةالتشكيل والوظيفة التي تقوم بها، فاستخدمت نفس العناصر واتجاهات الخطوط، وأصبح بنيان العناصر ال

تصميم وركيب تي على أسس وبذلك يكون متجانساً، وتتوافر فيه عناصر الوحدة وقد كانت البساطة من المعطيات المهمة ف

 جميع الوحدات والعناصر.

قرن يثة في الت الحدافتقار المكتبة العربية إلى المراجع الخاصة بالعمارة والعمارة الداخلية للحرم النبوي للتوسعا .5

 الواحد والعشرين.

 :التوصيات

نبعثة قيم الماستمرارية الالتركيز على الثوابت الخاصة بعمارة المساجد والتمشي مع روح العصر حتى نحافظ على  .1

 من العقيدة وترك المجال لإلبداع في المستجدات التي ال تمس الثوابت.

 الحالية، عماريةالعمل على إنشاء مراكز البحوث والدراسات المعمارية وذلك لتوثيق األعمال الخاصة بالتوسعات الم .2

ة ات التوسعل عملية في التصميم ومواد البناء، لتسهودراستها بمنهجية علمية مع تحليل كافة العناصر المعمارية الداخل

 المتعاقبة ووضع مناهج خاصة بالتوسعة. 

ند عم البيئي التحك اعتبار أن الحرم النبوي من أوائل الموسعات القيمة في أحدث الوسائل التكنولوجية في معالجة نظم .3

 تصميم المساجد، وذلك لم بتعارض مع مفهوم الثوابت.

تسهم في رفع  –وسائل وتكنولوجيا حديثة  –ليمي واالهتمام بعمل مسابقات دولية ومحلية إليجاد دعم المسار التع .4

 العمارة الداخلية للحرمين الشرفين بصفة خاصة. و-صفة عامةب-كفاءة العمارة الداخلية للمساجد

لواحد القرن بوي في االعمل على إثراء المكتبة العربية بالمراجع القيمة والمعمارية الخاصة بتوسعة الحرم الن .5

 والعشرين.

 المصادر والمراجع: 

 أوال: المراجع العربية: 

 الكتب:-أ

-م 9951-لى الطبعة األو -فهد الوطنية  مكتبة الملك -دن مجموعة بن ال - قصة التوسعة الكبرى -حامد عباس .1

 هــ 1416

 م.2006-القاهرة-ون بوسكومطبعة د عمارة المساجد )الثوابت والمتغيرات بين التطوير والترميم(–، محمد زينهم .2
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إتحاد  – رى للمسجد النبوي الشريفمشروع خادم الحرمين الشريفين للتوسعة الكب-وزارة المالية السعودية .3

 -كة المكرمةم –لى الطبعة األو -مجموعة وثائق وتقارير رسمية وصور عن المشاريع –المهندسين اإلستشاريين 

 م. 1977

 الرسائل العلمية:-جــ

 رسائل الماجستير:  .4

ر غير سالة ماجستير-ساجد من خالل المتغيرات البيئية والتكنولوجيةالتصميم الداخلي للم -هبة رجب محمد خير هللا .5

 م2006 –سكندرية إجامعة –لية الفنون الحميلة ك –منشورة 

 رسائل الدكتوراه:  .6

خلي تصميم الداشريف وأثر ذلك على الي الالمعايير التكنولوجية والتصميمية للمسجد النبو-شيرين محمد إسماعيل .7

 2011 -امعة حلوانج-سم التصميم الداخلي واألثاث ق–سالة دكتوراه في الفنون التطبيقية ر- للمساجد

 لتقارير واألوراق البحثية والندوات والمؤتمرات: ا-د

 .لشريفينارمين لتوسعة الحالتقنية في مشاريع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود  .8

 م1995-لمملكة العربية السعودية ا –جدة  –جامعة الملك عبد العزيز  –ة كلية الهندس -المؤتمر الهندسي السعودي الرابع

لنبوي اادم الحرمين الشريفين للمسجد خالصفات والخصائص المعمارية لتوسعة –حصين، محمد بن عبد الرحمن ال .9

 هـ1423 –لرياض ا–لطبعة األولى ا -العزيز مطابع " جامعة الملك سعود بن عبدالنشر العلمي وال– الشريف

ت طروحاأ-مشروعات الملك فهد بن عبد العزيز لعمارة وتوسعة الحرمين الشريفين–كمال إسماعيل، محمد .10

 م1999 -امعة الملك سعودج –لية العمارة والتخطيط ك-مستكتبه، ندوة عمارة المسجد

  المجالت والدوريات:-د

–تاب مجلة جامعة أم القرى ك-ي الزاهرتوسعة المسجد النبوي الشريف في العهد السعود-الشهري، محمد بن هزاع  .11

 هــ1413-23العدد  –المكتبة الشاملة الحديثة

 م1998-3العدد  -جلة المدينةم -التقنيات الحديثة في مشروع توسعة الحرم النبوي-محمد أيمن  عاشور، .12

 ملفات صوتية وإذاعية: -هـ

 –مدير إدارة األبواب بالوكالة العامة لرئاسة شؤون الحرمين –أ/سعود بن مساعد الصاعدي  – لقاء تليفزيوني .13

 م.26/11/2018تاريخ ب –لمدينة المنورة ا –المملكة العربية السعودية 

 – قناة العربية-المشروع بالمسجد النبوي( د الحكيم )مدير لقاء مع أ/فه-خميس الزهراني )المعد(–لقاء تليفزيوني .14

 م12/08/2012تاريخ ب –لمدينة المنورة ا –المملكة العربية السعودية 

 ثانياً: المراجع األجنبية:

 : واألبحاث أ. الكتب

15. Khalid A.H. Bakr M. Binladin, Fuad A. Rihani- Robotics and Automation in the 

Construction of the Sliding Domes of King Fahd’s Extension of the Prophet’s Holy 

Mosque in Madinah, Kingdom of Saudi Arabia-CIVIL engineering Department-king Saud 

Universe- 
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 شبكة المعلومات الدولية: ثالثاُ: 

5- https://sl-rasch.de/portfolio/advanced-engineering/ 

6- http://www.ksu.edu.sa/kfs-website/source/39.htm 

7- : http://www.ksagate.co/madina/index.php/ar/post-detail 
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