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برگرفته از مجلة » الحج و العمرة«*
ترجمه: حامد فقیهي

توسعة حرمين شريفين و خدمت رساني به ميهمانان خدا؛ 
اعم از حاجيان، عمره گزاران و زائران، همواره از بزرگ ترين 

کارهايي بوده که با جديت و قدرت پي گيري شده است.
اجراي طرح بزرگ توسعة حرم شريف نبوي در مدينة 
به  کشور  اين  مسئوالن  که  است  اهتمامي  راستاي  در  منوره، 

بزرگ ترين طرح توسعه در تاريخ مکة مکرمه دارند.
طرح توسعة حرم شريف نبوي در سه مرحله انجام مي شود؛ 
مرحلة نخست اين طرح، گنجايش مسجد نبوي را تا بيش از 
۸۰۰ هزار نمازگزار افزايش خواهد داد. در مرحله هاي دوم و 

سوم، توسعة صحن هاي شرقي و غربي مسجد شريف نبوي در دستور کار قرار دارد که پس از اتمام، 
پذيراي ۸۰۰ هزار نمازگزار ديگر مي شود.

اين طرح، تکميل کنندة طرح هاي ديگري خواهد بود که با هدف ايجاد آسايش براي حاجيان، 
عمره گزاران و زائران مسجد رسول اهلل9  انجام شده است. براي مثال، مي توان از توسعة کنوني 
مکرمه،  مکة  دروازة  قطار حرمين،  مکرمه،  مکة  پل جمرات، طرح عمراني  مسعي،  الحرام،  مسجد 

* اين مجله به صورت ماهنامه توسط وزارت حج عربستان منتشر می شود.
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فرودگاه بين المللي ملک عبد العزيز در جده و ديگر طرح هايي نام برد که به منظور خدمت رساني 
به مسافران مکة مکرمه و مدينة منوره احداث شده اند. 

طي ديداري که ملک عبد اهلل، شاه عربستان در سال ۱۴۲۷ق. از مدينة منوره داشت و به دنبال 

و  نبوي  و عمران مسجد شريف  توسعه  از طرح  باقي مانده  فعاليت هاي  تکميل  براي  بودجه اي  آن، 
منطقة مرکزي اطراف اين مسجد مقدس اختصاص يافت، سنگ بناي برخي طرح هاي مهّم عمراني 
در اين شهر گذاشته شد و دستور تکميل فعاليت هاي باقي مانده از طرح توسعة مسجد شريف نبوي 

در ۱۴ رجب المرجب سال ۱۴۲۶ق. صدور يافت.
توسعة صحن شرقي مسجد شريف نبوي با مساحتي اضافي حدود ۳۵ هزار متر مربع يکي از 
بارز ترين طرح هايي است که به مرحله اجرا درآمده و در برگيرندة بيش از هفتاد هزار نمازگزار است. 
اين طرح همچنين داراي ايستگاه هاي اضافي براي پياده و سوار کردن زائران مسجد نبوي است. در 
بهداشتي و خدمات  براي سرويس هاي  احداث شده که کاربري آن  زير زمين  اين طرح دو طبقة 
براي خودروهاي سبک )سواري(  پارکينگ هايي  اين، شامل  بر  افزون  اين دو طبقه  عمومي است. 
اتوبوس و  به پارکينگ  نيز  اين طبقات فضايي  به ۲۷۲ خودرو مي رسد. در  است که گنجايش آن 
تاکسي اختصاص داده شده که ميانگين ظرفيت آن ۱۲۰ اتوبوس و تاکسي در آن واحد است. اين 
به  بازگشت آنان  به حرم و سپس  زائران  نقل حاجيان و  اتوبوس ها و تاکسي ها مخصوص حمل و 
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محل اقامتشان است. زائران در کوتاه ترين مسير ممکن و از طريق ايستگاه هاي سرپوشيده به مسجد 
شريف نبوي مي رسند و عالوه بر راه پله هاي معمولي از طريق هشت آسانسور و شانزده پله برقي، به 
طور مستقيم به صحن هاي مسجد شريف نبوي دسترسي پيدا مي کنند. يکي از بخش هاي اين پروژه 
ساخت ورودي ها و خروجي ها براي ايستگاه هاي جديد و قديم است که از طريق سه تونل به ميدان 
اول مرتبط مي شوند. هدف از احداث آن نيز رواني و سهولت رفت و آمد خودرو ها و جلوگيري از 

وقوع گره هاي کور ترافيکي است که به هنگام شلوغي در ايستگاه هاي کنوني رخ مي دهد.
در اين قسمت، براي پاسخگويي به نياز کليه زائراني که از سمت شرقي مسجد وارد مي شوند، 
بهداشتي  سرويس  تعدادي  شامل  که  است  شده  ساخته  وضوخانه  و  بهداشتي  سرويس  تعدادي 
مخصوص معلوالن مي شود. تعداد سرويس هاي بهداشتي به ۱۵۳۶ عدد و تعداد شيرهاي وضوخانه 

به ۴۲۲۴ شير مي رسد.

۱۸۲ سايبان
که  است  سايبان   ۱۸۲ نصب  و  ساخت  نبوي،  شريف  مسجد  توسعة  طرح  از خدمات  بخشي 
صحن هاي اطراف مسجد شريف نبوي را مي پوشاند. اداي نماز در زير اين سايبان ها در موسم حج 
ديگر  از  مي رود.  شمار  به  آن ها  کاربري هاي  جمله  از  اعياد؛  در  همچنين  و  جمعه  ايام  و  عمره  و 
ـ که قصد وارد شدن و  الحرام  زائران مسجد  و  نمازگزاران  از  اين سايبان ها محافظت  کاربردهاي 
خارج شدن از آن را دارند ـ در برابر تابش شديد خورشيد و همچنين در هنگام بارش باران است. هر 
يک از اين سايبان ها ۵۷۶ متر مربع را پوشش مي دهد و هنگام نياز به صورت خودکار باز مي شود. اين 
سايبان ها که ۲۰۰ هزار نمازگزار را در زير خود جاي مي دهد، مجهز به سيستم هاي پيشرفتة صوتي، 
مهار سيالب و روشنايي هستند. ضرورت وجود آن ها زماني به خوبي مشخص مي شود که با افزايش 
روزافزون تعداد حاجيان و عمره گزاران در موسم حج مواجه مي شويم. در اين شرايط مي توان از 
نقش  اين سايبان ها  نمود. همچنين  استفاده  اوج شلوغي  نماز در زمان هاي  برگزاري  براي  صحن ها 

بسزايي در جلوگيري از لغزش زائران در هنگام بارش باران دارند. 

بزرگ ترين توسعه 

مسجد  براي  عربستان  پادشاه  فرمان  به  که  بزرگي  توسعة  جزئيات  منوره،  مدينة  جامع  برنامة 
شريف نبوي اجرا مي شود، ذکر کرده است. اين برنامه نشان مي دهد که منطقة مرکزي مدينة منوره 
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تقريباً به طور کامل تحت بازسازي و توسعه قرار خواهد گرفت و به خدمات جديدي مجهز مي شود 
که مسجد شريف نبوي را پشتيباني مي کنند. در اين برنامه جامع، بسته اي پيشنهادي براي توسعة مسجد 
شريف نبوي گنجانده شده که هدف آن کاهش فشارهاي روزافزون بر اين مسجد از طريق افزايش 
گنجايش آن است. در اين بسته پيشنهادي گنجايش صحن هاي شرقي و غربي مسجد شريف نبوي 
از ۵۵۰۰۰۰  نمازگزار به ۷۸۰۰۰۰ نمازگزار پيش بيني شده است. در اين برنامه، توسعة مکان هاي 
حرکت عابران پياده که برنامه ريزي مفصل تري را مي طلبد نيز در نظر گرفته شده است. هماهنگي 
اين طرح هاي توسعه با الگوي ساختمان هاي قديمي و باستاني در اطراف مسجد الحرام امري ضروري 
است. از سوي ديگر بايد اين اطمينان حاصل شود که طرح توسعة مذکور در راستاي بهبود روند 
رفت و آمد عابران پياده به منطقة مرکزي مسجد شريف نبوي، به خوبي عمل مي کند و با معماري 
اطراف طرح نيز هماهنگي و تناسب کافي را دارد. بر اساس بررسي هاي به عمل آمده در برنامة جامع، 
طرح توسعة مذکور در سال ۱۴۶۲ق. )۲۰۴۰ م.( تقريباً گنجايش ۱/۲ ميليون نفر را خواهد داشت. 
افزون بر اين، طرح مذکور تکيه اي ويژه بر تاريخ اسالمي پربار و غني مدينة منوره دارد؛ به گونه اي 
که توسعة ديني و مذهبي پيشنهاد شده در آن شامل توسعه و افزايش ساختمان هاي اطراف مسجد 
شريف نبوي مي شود که به »رواق« معروف هستند و پيوند عميقي با محيط تاريخي مسجد شريف 
نبوي دارند. اين رواق ها زمينة بسيار مناسبي را براي ارتباط ميان شهر و مسجد شريف نبوي در بعد 
افزايش فضاي  و  بهسازي خدمات  نقش مهمي در  اين،  بر  فراهم مي کنند. عالوه  عملي و عمراني 

برگزاري نماز دارند. 
عمومي  صحن هاي  بهسازي  به  ويژه اي  اهميت  نبوي  شريف  مسجد  توسعة  چشم انداز  سند 
اطراف اين مسجد داده است. همچنين اين سند، به بهسازي کوتاه مدت و حمايت از نقش مهم اين 

صحن ها به عنوان کانون شهر و قطبي معنوي براي مدينة منوره تأکيد زيادي کرده است.
برنامة جامع توسعه، تملک اراضي اطراف مسجد شريف نبوي را در اولويت قرارداده است. 
افزون بر اين، تهية نقشة معماري و عمراني جامع با تمام جزئيات توسعه و با توجه به سياستهاي کلي 
موجود در برنامة جامع توسعه، امري ضروري است که در اين سند به آن اشاره شده است. در طول 
زماني که تجهيزات و امکانات طرح توسعه در حال آماده سازي و تهيه هستند، هتل هايي که در طرح 
توسعه واقع شده اند، مي توانند به خدمت رساني خود ادامه دهند؛ اما از آنجا که اجراي طرح توسعة 
شمالي، نياز به ۱۲/۵ هکتار زمين مسطح دارد، پس از آنکه آماده سازي تجهيزات و امکانات الزم 

براي شروع عمليات عمراني طرح توسعه به پايان رسيد، تخريب هتل هاي مذکور ضروري است.
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برنامة جامع

توسعة مسجد شريف نبوي بر اساس اين برنامة جامع، به طور کلي منطقة مرکزي مدينة منوره را 
نيز متحول خواهد کرد. عالوه بر اين، بهسازي هاي ديگري که در چارچوب توسعه و تحول منطقة 
مرکزي مدينة منوره پيش بيني شده است، خدمات مسکوني، تجاري، بازرگاني، تفريحي و امنيتي 
بيشتري را فراهم خواهد کرد که به رسالت و جايگاه اين منطقه به طور کلي و مسجد شريف نبوي 
به شکل ويژه، کمک شاياني خواهد نمود. نيازهاي معنوي زائران مسجد شريف نبوي و به تبع آن، 
گسترش کلي منطقة مرکزي از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. با توجه به اين که رفت و آمد به 
مسجد شريف نبوي به صورت پياده براي مردم امکان پذير مي باشد، بدون ترديد آنان تمايل زيادي 
به اقامت در نزديکي منطقة مرکزي دارند. از اين رو، منطقة مذکور به منطقة اصلي سکونت زائران 
تبديل شده است.  عالوه بر اين که توسعة گستردة هتل داري در اين منطقه تأثير بسزايي در ارائة 
خدمات اقامتي و معيشتي به زائران داشته است. اما اين فشردگي بافت هتل ها در منطقة مرکزي تأثير 
منفي بر روي همبستگي اجتماعي ميان زائران و مجاوران گذاشته است؛ زيرا مجاوران نيز به سکونت 
در نزديکي مسجد شريف نبوي احساس نياز مي کنند. از اين رو، ترديدي نيست منطقة مرکزي و 
مسجد شريف نبوي نيز بايد با تغيير در کميت و کيفيت تقاضاي زائران و مجاوران همراهي کنند و 
صحن ها و خدمات متنوع و متناسب با اين نياز را در اختيار آن ها قرار دهند. همچنين گنجايش مسجد 
شريف نبوي نيز بايد پاسخگوي حجم روز افزون تردد کنندگان به آن باشد و در عين حال بافت 

عمراني و معنوي اين مسجد به عنوان نمادي اسالمي در مرکزيت مدينة منوره محفوظ بماند. 
»اين برنامة جامع نيز منطقة مرکزي گسترده اي را که با جادة کمربندي جديد به سمت 
جنوب، شرق و شمال و جادة کمربندي به سمت غرب احاطه شده، پيشنهاد مي کند. با اين 
مرزهاي جديد تعيين شده، مساحت منطقة مرکزي جديد تا حدود سه برابر مساحت 
براي  بيشتري  اين وجود، منطقة مرکزي جديد، قدرت  با  يافت.  افزايش خواهد  فعلي 
خدمت  براي  امنيتي  و  خدماتي  تجاري،  تأسيسات  و  اسکان  امکانات  ساختن  فراهم 
رساني به زائران و مجاوران خواهد يافت. بهسازي هاي کوتاه مدت پيش بيني شده 
در اين برنامه، امکان دستيابي به 39 هکتار زمين با قيمت جبراني تقريبًا 2,16 ميليارد 
ريال سعودي را فراهم مي کند که به فضاي باز در اطراف کوه »سلع«۱ اضافه خواهد 
شد. اين بهسازي ها همچنين شامل شروع برنامه ريزي و طراحي دو راه مواصالتي 
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براي سيستم به هم پيوستة حمل و نقل عمومي است که مسيرهاي اوليه را به اماکن 
تاريخي، ايستگاه قطار سريع السير و پس از آن به مسجد شريف نبوي متصل مي کند.«

اقدامات اولية اين برنامه، شامل تملک اراضي و شروع پژوهش ها و بررسي هاي مهندسي جامع 
براي احداث جادة کمربندي جديد و بزرگراه جديد جنوب )بزرگراه جديد کعبه( مي شود. هزينه 
هاي تملک اراضي براي احداث جادة کمربندي جديد، تقريباً  ۸ , ۲  ميليارد ريال سعودي تخمين 
زده مي شود. همچنين هزينة برآورد شده براي تملک اراضي بزرگراه جديد جنوب تقريباً به 9۷۲ 

ميليارد ريال سعودي مي رسد. تمامي اين اقدامات اوليه، در پرتو توجه به تکميل نقشة جامع منطقة 
مرکزي انجام مي شود. اين نقشه جامع، فضاهاي باز جديد با طراحي هاي مناسب و ضمانت اجرايي 

باال را فراهم مي کند.
افزون بر اين، مي توان برنامة جامع را با احداث تونل هايي براي عبور مرور عابران پياده و پل هايي 
تکميل کرد که هدف آن مديريت ترافيکي حرکت خودروها و عابرين پياده است. عمده استفاده 
کنندگان از اين تونل ها و پل ها افرادي هستند که براي رسيدن به مسجد شريف نبوي از کمربندي 
اول عبور مي کنند. همزمان مي توان در زمان هاي اوج شلوغي از محله هايي که امکان مديريت قوي 

عبور و مرور خودروها و عابران پياده را دارند استفاده کرد. 
بازسازي

منطقة مرکزي بزرگتر با فرصت هاي توسعه و بازسازي بيشتر، سعي در ترغيب و تشويق بخش 
خصوصي براي مشارکت در بازسازي اين منطقه و فراهم ساختن تأسيسات اقامتي و معيشتي جديد 
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براي زائران خواهد داشت. افزون بر اين، بايد مجموعه اي از زمين ها با موقعيت استراتژيک خريداري 
شود يا دولت با مالکان در ساخت و توسعه زمين هاي با مالک خصوصي که در مناطق مرکزي واقع 
شده اند، مشارکت کنند تا سرآغازي براي ساخت پروژه هاي بازسازي کوتاه مدت به شمار رود و به 
عنوان اقدامات انگيزشي براي طرح هاي توسعه جديد قلمداد شود. به عنوان يکي از اقدامات بهسازي 
کوتاه مدت، برنامة جامع بر خريد مجموعه اي از اراضي نزديک به منطقة مرکزي، توسط دستگاه هاي 
دولتي تأکيد دارد. خريداري اين اراضي و ملک ها در حال حاضر هزينة کمتري نسبت به خريد آن 
در هنگام شروع پروژه بازسازي خواهد داشت. اين اقدام فرصت و امکان موفقيت اجراي برنامة جامع 

منطقه مرکزي را افزايش خواهد داد. 
برنامة جامع، طراحي کلي جديدي را براي بافت هاي فرسوده و قديمي اطراف منطقة مرکزي 
پيشنهاد داده که در آن راه ها و بزرگراه هاي مناسب، خدمات اجتماعي و زيرساخت هاي الزم پيش بيني شده 
است. همچنين اين برنامه ليستي از مناطق داراي اولويت را ارائه کرده است. در اين برنامه، دستگاه هاي 
عمومي و دولتي اقدام به خريد تدريجي امالک، مستغالت و ساختمان هايي مي کنند که از کيفيت 
پايين و نامطلوبي برخوردار هستند و به بازسازي و بهسازي آن ها مي پردازند. اين ساختمان ها بعد از 
بازسازي و بهسازي امکان فروش يا اجاره دادن با حجم بيشتر و با کاربري هاي متعددتر را خواهند 

داشت. 
در کوتاه مدت، مقررات ساختمان موجود در برنامه جامع جواز ساخت ساختمان هايي با ارتفاع 
بلند و تراکم نسبتاً زياد را در داخل محدودة جادة کمربندي جديد مي دهد . با اين وجود، ارتفاع 
بلندترين ساختمان در اين محدوده از ۱۶ طبقه تجاوز نمي کند. اين امر باعث تشويق و افزايش امکان 

بازسازي از طريق مشارکت بخش خصوصي خواهد شد.

مهمترين پروژه ها:

از زمان تأسيس کميتة توسعة مدينة منوره، در ابتداي سال ۱۴۳۱ق. اين کميته اقدام به اجراي 
تعدادي از پروژه هاي توسعه اي نموده که بودجة آن در سال هاي پيش تصويب شده است. از مهمترين 
اين پروژه ها ـ به عنوان مثال ـ مي توان به برنامة جامع مدينة منوره اشاره کرد که هدف آن تهية نقشه 
و چشم انداز جامع بيست ساله بوده است. اين برنامه جامع به گونه اي طراحي شده که توسعة کوتاه 

مدت و بلند مدت آن با ازدياد تعداد حجاج، عمره گزاران و زائران متوقف نخواهد شد.
اين  نامگذاري و رمز )ُکد( گذاري است.  تهيه و نصب سيستم  پروژه ها،  اين  از  يکي ديگر 
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پروژه عبارت از سيستمي پيشرفته است که به حجاج و زائران اين امکان را مي دهد تا به سادگي 
و سهولت و بدون نياز به راهنما و پرسيدن آدرس، در محل اقامت خود مستقر شوند. از طريق اين 
سيستم، مقامات مسئول نيز مي توانند خدمات خود را بدون هيچ تأخير به زائران ارائه کنند. اين سيستم 

با بافت عمراني منطقة مرکزي و هويت مدينة منوره سازگاري و هماهنگي کامل دارد.
از ديگر طرح هاي مورد نظر اين کميته، اجراي طرح احداث سالن ترخيص بار و کاال است. 
براي احداث اين سالن پژوهش هاي تکميلي و پيشرفته ا ي انجام گرفته و کليه مستلزمات آن از لحاظ 
تعداد، محل احداث، مساحت، تجهيزات و کلية لوازم و تجهيزات الزم براي راه اندازي، شمارش 
و تحويل بارها و کاالهاي مسافران بر اساس جديدترين تکنولوژي هاي روز دنيا پيش بيني گرديده 
است. مراحل اجرايي احداث اين سالن طبق سيستمي متکامل انجام مي شود که ساخت همه مراحل 
روند حرکت کاالها و مسافران در خالل سفر زائران و حجاج را کنترل و هدايت مي کند. اين مراحل 
شامل طراحي هاي اوليه سالن کاال و بار، انتخاب بهترين شيوه از بين گزينه هاي موجود براي اجرا 
و راه اندازي آن، تعيين چارچوب و محدوده پروژه، آماده سازي قرارداد اجراي پروژه و نظارت بر 

مراحل آن، مطابق با شيوة اجرا و راه اندازي انتخاب شده از طرف کميتة توسعة مدينة منوره است.
اين  انداز  برنامة جامع است. چشم  اين  از ديگر طرح هاي موجود در  قبا  منطقة  طرح توسعة 
طرح، تأسيس مرکزي فرهنگي، اجتماعي و تفريحي است که امکان استفاده از خدمات فرهنگي، 
اجتماعي، تجاري و تفريحي را براي زائران مسجد شريف نبوي و اهالي بومي منطقه فراهم مي کند. 
قالب اجراي اين طرح به گونه ا ي است که از يک سو ارزش هاي زيبايي شناسي را به تصوير مي کشد 
و از سوي ديگر هويت تاريخ معاصر اين منطقه را به منصة ظهور خواهد گذاشت. هدف اين طرح 
استفاده از بهترين و مناسب ترين طراحي هاي عمراني براي راه اندازي يک مرکز فرهنگي ـ شهري 
در منطقة قبا است و سعي دارد با شکوفا کردن ظرفيت هاي اين منطقه و مرتبط کردن آن با مناطق ديگري 
که در امتداد محور جنوبي در دست توسعه هستند، در نهايت ارتباط اين منطقه با مسجد شريف نبوي و 
منطقة مرکزي را برقرار نمايد. طرح توسعة منطقة ميقات با احداث مراکز خدمات ديني، توسعة راه هاي 
به  بهترين طراحي هاي عمراني  با  اماکن تجاري، تفريحي و خدماتي، مطابق  مواصالتي و احداث 
حجاج و عمره گزاران عازم مکة مکرمه، از طريق دروازة ميقات و همچنين زائران و اهالي بومي 
مدينة منوره خدمات رساني خواهد کرد. طرح تکميل بزرگراه ملک فيصل همراه با تونل هاي عابر 
پياده، طرح احداث ورودي و خروجي پارکينگ هاي خودرو در مسجد شريف نبوي، اجراي طرح 
تقاطع جنوبي ـ  غربي بزرگراه ملک فيصل و باب السالم و در پايان طرح بهسازي و تکميل عمليات 
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اجرايي خيابان ها و پياده رو ها و همچنين نورپردازي آن ها در منطقة مرکزي؛ از جمله پروژه هايي است 
که مي توان از آن ها نام برد. 

سالن جديد خدمات حجاج و زائران در مدينة منوره

امکانات حداکثري در جهت آسايش حجاج، عمره گزاران و زائران مسجد  به منظور تحّقق 
براي  جديدي  استراحت  محل  و  سالن  اندازي  راه  و  احداث  به  اقدام  حج  وزارت  نبوي،  شريف 
خدمات حجاج و عمره گزاران در فضاي خارجي سالن هاي حج در فرودگاه بين المللي مدينة منوره  
نموده است. مساحت اين سالن حدود ۸۴۰۰  متر مربع است که سقف آن با سايبان هاي پيشرفته با 
تابش  برابر  در  را  عمره گزاران  و  و حاجيان  است  پوشيده شده  معلق  به سبک خيمه هاي  طراحي 
خورشيد و حرارت آن محافظت مي کند. گنجايش اين سالن ۲۰۰۰ نفر حاجي، عمره گزار و زائر 
است که کلية امکانات الزم براي دورة انتظار در فرودگاه تا پايان مراحل استقبال و انتظار در آن 
پيش بيني شده است. از جمله اين امکانات مي توان به دفاتر خدماتي، مرکز بهداشت، صندلي هاي 
انتظار، سرويس بهداشتي و بوفه اشاره کرد. در طراحي اين سالن تالش شده تا روح خدمت رساني 
که شايستة خدمات حجاج، عمره گزاران و زائران است، بازتاب داده شود؛ به عنوان مثال، طراحي 
خيمه ها مناسب ترين طرح هندسي براي اجراي سقف سالن بوده است. عالوه بر اين، تهوية مطبوع 
کل سالن  با استفاده از سيستم جديد و پيشرفته براي مواجهه با گرماي تابستان سال هاي آينده، در 

طراحي آن از اهميت بااليي برخوردار بوده است.

ويژگي هاي پروژه:

بالغ بر۸۴۰۰  متر مربع احداث شده و بزرگترين بخش آن سالن  پروژة ياد شده در مساحتي 
اصلي )خيام( با مساحت )۶۴۰۰( متر مربع است. اين سالن شامل ۲۲ خيمه مي شود که مساحت هر 
يک از اين خيام به ۲۵۶ متر مربع مي رسد. اين خيمه ها براي استراحت حجاج طراحي و ساخته شده 
است. افزون بر اين، کلية امکانات رفاهي و خدماتي مورد نياز زائران، در دو مرحلة ورود و خروج به 
فرودگاه؛  از جمله صندلي هاي انتظار پيش بيني شده است. اين سالن گنجايش حدود ۲۴۰۰ حاجي 
و زائر را در آِن واحد دارد. حجاج و زائران در خالل انتظار خود تا پايان مراحل اجرايي و اقدامات 
اداري در اين سالن به سر مي برند. سقف اين سالن با خيمه هايي پوشانده شده که طراحي آن مختص 
همين پروژه است. جنس اين خيمه ها از الياف شيشه اي است که اجازة نفوذ نور را تا نسبت ۸۰ درصد 
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مي دهد. اين نوع از الياف گرماي خورشيد را به هنگام تابش کامل آن و در مواقعي که دستگاه هاي تهويه 
مطبوع و خنک کننده با تمام توان در حال کار هستند، به ميزان زيادي جذب مي کند. شايان ذکر است 
که دستگاه هاي تهوية مطبوع و خنک کنندة اين سالن همگام با تکنولوژي روز دنيا طراحي شده و 
با شرايط موجود در سالن، حجم کار پيوسته و شرايط آب و هوايي مدينه منوره تناسب کامل دارد. 
نهادهاي خدماتي تحت  نمايندگي وزارت حج و  به دفاتر  اين پروژه مي توان  از ديگر بخش هاي 
نظارت وزارت حج اشاره کرد که خدمات مورد نياز حجاج و عمره گزاران را ارائه مي کنند. در 
کلية بخش هاي سالن دفاتر اطالعات پيش بيني شده که براي راهنمايي زائران و تبادل اطالعات و 
هماهنگي ميان کلية نهادها کاربرد دارد. اين پروژه مجهز به واحد کنترل و نظارت است که عملکرد 
آن از طريق ارتباط مانيتور و دوربين هاي مدار بسته پيشرفته صورت مي پذيرد. توسط اين سيستم امکان 

پيگيري و نظارت بر کلية دفاتر وجود دارد. 
اين  به ۲۵۰ متر مربع مي رسد. در  بهداشتي است که مساحت آن  به مرکز  سالن فوق مجهز 
مرکز بهداشت، مطب هايي براي معاينة زائران مرد و زن به شکل مجزا پيش بيني شده است. افزون بر 
اين، مرکز مذکور داراي واحد اورژانس، بخش مراقبت هاي پزشکي و دو سرويس بهداشتي زنانه و 

مردانه نيز مي باشد.
وجه تمايز اين پروژه، دروازة ورودي سالن است که شامل يک دروازة بتني به مساحت ۵۱۲ 
متر مربع است. اين دروازه متناسب با معماري اسالمي طراحي شده و با نماد خيمه ها که منعکس 

کنندة ماهيت حج است، هماهنگي کامل دارد. 
آيين بهره برداري از اين سالن و کلية خدمات و تسهيالت جانبي آن براي استقبال از حجاج، 
در موسم حج سال گذشته برپا شد. اين سالن کمک بسزايي در افزايش گنجايش عملياتي فرودگاه 
کرده و تنوع در پذيرش خطوط پروازي مختلف را ـ که در زمينة حمل و نقل حجاج، با مليت هاي 

مختلف فعاليت مي کنند ـ  به ارمغان آورده است. 
با اجراي چند پروژة ديگري بود که وزارت حج در مدينة منوره  اين پروژه همزمان  اجراي 
ارائه شده در مراکز  به بهسازي خدمات  در دست احداث داشت؛ از جملة اين پروژه ها مي توان 
خدماتي و غرفه هاي راهنمايي حجاج در اطراف مسجد شريف نبوي و مسجد ميقات از طريق سيستم 
ارتباط ماهواره اي )V-SAT( اشاره کرد. استفاده از شاخص هاي عملکرد )KPIs( براي سنجش 
سطح کارايي خدمات ارائه شده به حجاج و ارزيابي آن به منظور افزايش کيفيت خدمات و توسعة 
سازوکار پيگيري و نظارت بر فرايند اجرايي استقبال از اتوبوس زائران در ايستگاه »هجرت« با استفاده 
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از دوربين هاي مدار بسته که زمان ارائة خدمات را رصد مي کند، از ديگر ويژگي هاي اين طرح است.

توسعة مسجد قبا با مساحتي حدود چهار برابر مساحت کنوني

مرکز فرهنگي قبا 
تبلور هويت معماري مدينة منوره

کميتة توسعة مدينة منوره به منظور متبلور ساختن هويت معماري و شهرِي مدينة منوره و فراهم 
کردن تمام نيازهاي فرهنگي، اجتماعي، رفاهي و خدماتي مورد نياز زائران، از تصويب اعتبار توسعة 
دو منطقه قبا و ميقات، به همراه بودجة مورد نياز بابت تملک اراضي در سال  ۱۴۳۳/ ۱۴۳۴ق. خبر 
داد. مبلغ اختصاص يافته به اين پروژه ها، در مرحلة اول ۲۰۰ ميليون ريال سعودي است. اجراي اين 
با همکاري دفاتر مشاوره و  انجام خواهد شد که کميتة مذکور  به پژوهش هايي  با توجه  پروژه ها 

متخصص در اين زمينه تهيه کرده است. 
پژوهش فوق به بررسي توسعة مسجد قبا از طريق احداث صحن ها، ساخت ايستگاه هايي در 
اطراف آن و مسقف کردن ايستگاه ها با سايبان مي پردازد. افزون بر اين، مبلغ ۳۰ ميليون ريال سعودي 
به  از ساخت  اين دروازه ها پس  است.  براي ورودي شهر تصويب شده  بابت ساخت دروازه هايي 
نمادي فرهنگي و شهري تبديل خواهد شد. طراحي دروازه ها با بافت و هويت تاريخي مدينة منوره 
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هماهنگي کامل دارد و از طريق آن بسياري از خدمات به زائران مدينة منوره ارائه خواهد شد. 
نبوي  تا مسجد شريف  اين مسجد  فاصلة  واقع شده است.  منوره  قبا در جنوب غربِي مدينة  مسجد 
حدود سه کيلومتر است. صرف نظر از اين که مسجد قبا از نظر تاريخي اولين مسجد ساخته شده در 
تاريخ اسالم است، اما بعد از مسجد شريف نبوي بزرگترين مسجد در مدينة النبي از لحاظ حجم، 

مساحت و فضيلت به شمار مي رود. 
بسياري از مفسران معتقدند که مسجد قبا، همان مسجدي است که قرآن کريم آن را در آية 

۱۰۸ سورة توبه ستوده است.
ُروا  ِل َيْوٍم َأَحقُّ َأْن َتُقوَم فِيِه، فِيِه ِرجاٌل ُيِبُّوَن َأْن َيَتَطهَّ َس َعَل التَّْقوى  ِمْن َأوَّ )َلَْسِجٌد ُأسِّ

ِريَن(. َو اهللُ ُيِبُّ اْلُطَّهِّ
»قطعًا مسجدي که از نخستين روز بر پاية تقوا بنا شده، شايسته تر است که در آن 
]به نماز و عبادت[ بايستي؛ در آن مرداني هستند که خواهان پاکيزگي ]و طهارت جسم 

و جان[ هستند؛ و خدا پاکيزگان را دوست دارد.«
ياقوت  است.  شده  بنا  تقوا  پاية  بر  که  است  مسجدي  نخستين  قبا  مسجد  فوق،  آية  اساس  بر 
اين رو، آبادي  از  بوده است.  نام چاهي  »قبا در اصل  البلدان« مي نويسد:  »معجم  حموي در کتاب 
يافته است. وجه تسمية  نام شهرت  اين  به  بنو عمرو بن عوف بوده،  اطراف آن، که محل سکونت 
مسجد قبا نيز به اين دليل بود که پيامبر گرامي9 در مسير خود به سمت مدينه از اين سرزمين عبور 

کرده و در آن مسجدي بنا نموده که به اين نام معروف شده است. 
در منابع تاريخي اشاره شده که اين مسجد را پيامبر9  به همراهي تعدادي از صحابه در سال 

اول هجرت بنا نموده اند. 
داخل مسجد چاهي قرار داشته که منسوب به ابو ايوب انصاري است. افزون بر اين، جايگاهي 

از مسجد به »مبرک الناقه« معروف شد که محل نشستن ناقة رسول اهلل در سفر هجرت بوده است. 
اما دربارة فضيلت مسجد قبا نسبت به ديگر مساجد، روايتي از پيامبر9  نقل شده است که 

فرمودند:
َر ِف َبْيتِِه ُثمَّ َأَتى َمْسِجَد ُقَباٍء َفَصلَّ فِيِه َصاَلًة َكاَن َلُه َكَأْجِر ُعْمَرٍة «  »َمْن َتَطهَّ

»کسي که در منزل خود غسل کند و به مسجد قبا برود و در آن نماز بخواند، ثوابي همانند 
ثواب يک عمره خواهد داشت.«

پيامبر گرامي هر شنبه، گاه به صورت پياده و گاهي به صورت سواره به اين مسجد مي رفتند و 
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در آن دو رکعت نماز مي گزاردند.

مرکز فرهنگي قبا

پروژة قبا با هدف توسعة صحن هاي اطراف اين مسجد و در مسير خياباني احداث خواهد شد 
که مسجد قبا را به مسجد شريف نبوي مرتبط مي کند. از ديگر اهداف اين پروژه فراهم کردن پياده روهايي 
امن براي عابران پياده و ارائة خدمات به زائران در فضايي بالغ بر ۴9 هزار متر مربع است. اين مساحت تقريباً 

چهار برابر مساحت کنوني مسجد قبا به شمار مي رود. 
رويکرد کلي توسعه در اين منطقه که طبق پژوهش انجام شده توسط کميتة توسعة مدينة منوره 
شکل گرفته، تکيه بر گسترش يک مرکز فرهنگي ـ شهري دارد که پيوند عميقي با گذشتة تاريخي 
مدينه داشته و از هويت مستقل و برجسته اي برخوردار است و بر ارزش شهري و فرهنگي مدينة النبي 

در چارچوب راهبرد کلي اين شهر مقدس مي  ا فزايد. 
تجسم نشانه هاي اين ديدگاه در بازيابي ارزش هاي فرهنگي و تاريخي، پيوند شبکة فضاهاي 
اماکن  و  عمومي  فضاهاي  شبکة  ارتباطي  مسير  توسعة  و  گسترش  تاريخي،  اماکن  با  شهر  عمومي 
تاريخي حّد فاصل مسجد قبا تا مسجد نبوي و در نهايت توسعه فعاليت هاي عمومي متناسب با چنين 
مرکز فرهنگي و تاريخي است. عمليات توسعه بر جداسازي کامل يا بخشي از محل عبور و مرور 

عابران پياده و خودروها و گسترش بوستان هاي عمومي به عنوان تفريحگاه ها متمرکز خواهد بود. 
نشانه هاي توسعه در مرکز شهر در طراحي مجدد منطقه، تونل سازي تقاطع مسير هجرت و مسير قبا 
براي بازگشايي فضاي کلي روبه روي مسجد قبا و شروع مسير حرم، توسعة صحن هاي عمومي و 
ثانويه در اطراف مسجد جمعه، قلعه قبا و مسجد بالل به عنوان هسته هاي شبکه فضاهاي باز منطقه، 

تبلور يافته است. 
تا  النبي  از مسجد  پياده رو  اين پروژه اختصاص مسير  نشانه هاي  از  اين، يکي ديگر  بر  افزون 
مسجد جمعه است. بخشي از اين مسير به صورت يک طرفه به عبور و مرور خودروها اختصاص يافته 

و فضاي حرکت عابران پياده را گسترش داده است. 
توسعة مرکز فرهنگي تاريخي قبا، شامل بازنگري در نقشة مسکوني منطقة روبه روي مسجد قبا 
مي شود که تا کنون تغييري نکرده است. افزون بر اين، شامل توسعة زيرگذر در تقاطع کمربندي با 
مسير قبا، توسعة مناطق تجاري و بازارها، توسعة ايستگاه هاي حمل و نقل و مونوريل و بهسازي نماي 

مجتمع ها در طول مسير نيز مي گردد.
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عمليات توسعة اين مسجد بر اختصاص بخشي از فضاي عمراني به ساخت بوستان ها با هدف 
گسترش فضاي سبز، گردشگاه ها، حمايت از محيط زيست و ساخت ملزومات زيربنايي و سازه هاي 
مورد نياز در آن، تکيه دارد. افزون بر آن، کلية آثار تاريخي و باستاني در اين منطقه به طور کامل 

محصور و محافظت خواهد شد. 
در پايان سال ۱۴۳۳ق. کميتة توسعة مدينة منوره عمليات اجرايي پروژة توسعة مسجد قبا را با 
بودجه ا ي بالغ بر ۱۰۰ ميليون ريال سعودي، به صورت همه جانبه آغاز کرد. کميتة توسعة مدينة منوره 
از حدود ۲۰۰ نفر از ساکنان محله قبا درخواست کرد تا براي ارائة اسناِد امالِک خود براي شروع 
روند تملک اراضي به اين کميته مراجعه کنند تا مقدمه ا ي باشد براي اجراي پروژة مرکز فرهنگي و 

تاريخي قبا. 

دروازه اي تاريخي براي ورود به مسجد النبي

مهندس محمد العلي، دبير کميتة توسعة مدينة منوره اظهار داشت که موضوع تملک اراضي 
به يکي از دفاتر مشاوره سپرده شد و مدت يک سال نيز براي به پايان رسيدن آن تعيين گرديد. با 
شروع اين روند، اجراي پروژه نيز آغاز خواهد شد. وي همچنين افزود کميتة مذکور از شهروندان 
نفع  به  اراضي  تملک  پروسة  تا  کنند  مراجعه  خود  مالکيت  اسناد  ارائه  براي  تا  کرده  درخواست 
پروژه شروع شود.افزون بر اين، دکتر محمد الخطري، مديرسازمان امور اسالمي در مدينة منوره، از 
پژوهشي خبر داد که با همکاري اين سازمان و کميتة توسعة مدينة منوره، در خصوص توسعة مسجد 
قبا انجام شده است. وي همچنين توضيح داد که پروژة فرهنگي ـ تاريخي قبا به منزلة يک دروازة 
تاريخي براي ورود به حريم مسجد نبوي خواهد بود؛ مسجدي که گنجينه اي از خاطرات ورود پيامبر 

گرامي9 به مدينه را در دل خود به وديعه نهاده است. 
کميتة توسعة مدينة منوره در توضيح اين پروژه بيان داشت: پروژة توسعة مسجد قبا با هدف 
ايجاد آسايش و رفاه و خدمت رساني بهتر به نمازگزاران در اين مسجد اجرا خواهد شد؛ زيرا مشاهده 
مي شود که در هنگام نماز بسياري از مردم، خارج از مسجد و در برخي اوقات حتي در وسط خيابان 

به نماز مي ايستند. اين مشکل به ويژه در موسم حج و ماه هاي مبارک رمضان نمود دارد. 
وي همچنين توضيح داد: در کنار عمليات عمراني که براي اجراي اين پروژه انجام خواهد شد، 
سعي بر آن است تا مزارعي که در اطراف مسجد وجود دارد، حفظ شود و آسيبي به آن ها وارد 

نگردد؛ زيرا اين مزارع يکي از نمادهاي معروف هويت مدينة منوره به شمار مي روند. 
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یکي از طرح هاي استراتژیک در مدینه منوره؛ پروژة »درب السنه ...
زنده نگاه داشتن یاد و خاطره اماکن تاریخي
زنده نگاه داشتن سنت رسول خدا9 

زائران  و  تسهيل سکونت حجاج  براي  بزرگ  پروژه هاي  از  اي  منوره شاهد مجموعه  مدينة 
است. به ويژه در منطقة مرکزي که اطراف حرم مطهر نبوي را احاطه کرده است. با توجه به سود 

دهي باال، پروژه هاي اين منطقه با استقبال روزافزون از طرف سرمايه گذاران مواجه شده است. 
شهرداري مدينة منوره با الهام از سنت پيامبر9 که روزهاي شنبه، به صورت پياده يا سواره به 
اين مسجد سفر مي کردند، اقدام به اجراي پروژة »درب السنه« کرده است. اين پروژه مسجد شريف 

نبوي را به مسجد قبا مرتبط مي کند. 
در اين راستا شهرداري مدينة منوره از يکي از مهم ترين طرح هاي استراتژيک در آيندة اين 
شهر مقدس خبر داد. پروژة »درب السنه« طرحي است که موضوع گره  هاي کور ترافيکي و فشار بيش 

از حد بر اماکن خدماتي و زير ساختهاي مدينة منوره را حل خواهد کرد. 
بررسي هاي اقتصادي که شهرداري مدينه انجام داده، نشان مي دهد بودجة الزم  براي احداث 
اين پروژه حدود ۵,۷۰۶ ميليارد ريال سعودي است. اين مبلغ معادل ۱,۵ ميليارد دالر است که شامل 
هزينه هاي تملک اراضي، خريد ساختمان ها، احداث تونل، راه، پياده رو، شبکة فاضالب و فضاهاي 

سبز مي شود. 
اين پژوهش سود دهي اين پروژه را تقريباً ۱,۲۴ ميليارد ريال در سال برآورد کرده است. اين 
درآمدها از اجاره بهاي اماکن تجاري، واحدهاي مسکوني، هتل ها و خدماتي است که در موسم حج 
ارائه مي شود. اين پژوهش پيش بيني کرده که سرماية اوليه احداث پروژه در طول 9 سال بازگردانده 
خواهد شد. اين پروژه براي حدود ۱۰ هزار نفر فرصت شغلي ايجاد خواهد کرد که در چارچوب 
طرح جامع توسعة مدينة منوره طراحي و اجرا مي شود و داراي ويژگي توسعه و سازماندهي جامع و 
همچنين ماهيتي استراتژيک است. طرح مذکور آباداني، اقتصاد و پيشرفت ابعاد فرهنگي و اجتماعي 
اين شهر را تضمين خواهد کرد. اين پروژه به عنوان راه حلي براي چالش هاي شهري مدينة منوره و 

افزايش رشد جمعيت ساکن در مدينة منوره به شمار مي رود. 
پروژة باب السنه، قلب مدينه منوره را در منطقة مرکزي، در جهت خدمت رساني به حجاج و 
زائران، به شکلي اساسي  پشتيباني مي کند و بر توانايي ها و امکانات اين منطقه در راستاي پاسخگويي 



اماکن و آثار

13شماره   89/ پاییز 1393
93

یز 
 پای

/8
ه   9

مار
ش

9495

به نياز روزافزون مسکن و خريد حجاج و زائران خواهد افزود. 
بر  بالغ  گذشته،  سال   ۷ طول  در  گزاران  عمره  و  حجاج  عدد  ميانگين  که  است  ذکر  شايان 
۳۴,۱۵9 نفر بوده است. از طرفي ميانگين تعداد عمره گزاران به طور ساالنه حدود ۲ ميليون نفر و 
تعداد حاجيان حدود ۱,۴۲۰ نفر بوده است. اين تراکم جمعيت زائران و حاجيان، برنامه ريزي جامعي 
را براي رفع نياز به محل سکونت مي طلبد. همچنين پژوهش مذکور حاکي از آن است که مسير 
اصلي عابرين پياده طراحي شده در اين پروژه، فرصت هاي شغلي و سرمايه گذاري زيادي را فراهم 
مي کند که شامل هتل ها، مسافرخانه ها و سوئيت هاي حجاج و زائران، مراکز تجاري، مجتمع هاي 
بازرگاني، خدمات تجاري موجود در طول مسير؛ مانند رستوران ها و کافي شاپ ها، برج هاي چند 
منظوره و...  مي شود. عالوه بر اين، ساخت ايستگاه اصلي مونوريل و تعدادي از ايستگاه هاي خدمات 
زائران و عابران پياده، مرکز اطالعات، سالن همايش ها و ايستگاه خرما و رطب از ديگر ويژگي هاي 

اين پروژه در دل اين مرکز در منطقة قبا خواهد بود. 
پروژة توسعة شهري »درب السنه« از ايده هاي بسيار بديعي بود که براي زنده نگاه د اشتن ياد 
و خاطرة اماکن تاريخي در مدينة منوره به اجرا درآمد. مؤلفه هاي عمراني و تاريخي از محورهاي 
اساسي هستند که توسعة اين منطقه بر آن ها تأکيد دارد. اهميت اين پروژه از چارچوب داخلي و ملي 

تجاوز کرده و به موضوعي مهم در جهان اسالم تبديل شده است. 
انتظار مي رود اين پروژه با احداث خيابان رسول گرامي9  ارتباط تفريحي، گردشگري و 

فرهنگي مسجد شريف نبوي و مسجد قبا را برقرار کند. 
در مـاه ذي حجة سال ۱۴۳۴ق. کميتة طـرح درب السنـه در شـهرداري مدينـة منوره اقـدام بـه 
پي گيري فعاليت هاي خود در چارچوب محورهايي نمود که به تصويب رسيده است. اين محورها 
قبا و مسجد  بين مسجد  اين که پروژه اتصال  به جاي   ... از تصويب شکل جديد پروژه  عبارت اند 
شريف نبوي را از طريق خيابان قبا برقرار کند، مصوب شد که اين اتصال از طريق محلة البحر و محلة المغاربه 

و با خيابان درب السنه با عرض ۳۰۰ متر برقرار گردد. 
همچنين مقرر شد که روند تملک اراضي در ابتداي سال جاري شروع شود. کميته نيز نقشة 
سه بعدي طراحي شده اي را آماده کرده است که نشان مي دهد بعد از اجراي کامل پروژه، مسجد 
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شريف نبوي از مسجد قبا قابل رؤيت است.

بازيابي هويت و جايگاه مطلوب

مردم مدينة منوره چشم اميد به افتتاح و موفقيت اين پروژة مهم در اسرع وقت دوخته اند. به 
ويژه بعد از جنبش عمراني خوبي که مدينة منوره به طور کلي و منطقة مرکزي به طور ويژه به خود 
ديده است. موفقيت اين طرح آنجايي اهميت مي يابد که بدانيم هدف از پيشنهاد آن بازيابي هويت و 
جايگاه مطلوب مدينة منوره  به ويژه منطقة بين مسجد نبوي و مسجد قبا، با مساحتي بالغ بر دو هزار 

متر مربع، به عنوان شهري مذهبي و مقدس نزد تقريباً يک چهارم جمعيت جهان بوده است. 
برخي از کارشناسان ميراث فرهنگي اعالم کرده اند که مدينة منوره در آستانة اجراي تعدادي 
از طرح هاي توسعة باستاني و فرهنگي ـ  تاريخي است؛ از جمله اين طرح ها مي توان به درب السنه، 
قصر عروه و مدينة السيره در مجاورت پارک علم و فناوري اشاره نمود. افزون بر اين تعدادي طرح 
باستاني و تاريخي وجود دارند که بعد جهاني داشته و زبان گوياي وقايع تاريخي در اين شهر هستند. 
اين کارشناسان فهرست برخي از مزاياي نسبي منطقة مدينة منوره را ذکرکردند و از طرفي بر اهميت 
گردشگري پزشکي و درماني و تقويت آن از طريق ساخت بيمارستاني بين المللي در مدينة منوره 
تأکيد نمودند و افزودند که بحث و بررسي هاي مفصلي در اين زمينه در حال انجام است. آن ها بر 
لزوم آماده سازي هر چه بيشتر و بهتر مناطق تاريخي و باستاني اشاره کردند و بر اهميت بعد مکاني 
وقايع و رويدادهاي سيرة شريف نبوي و لزوم فعال سازي فرصت هاي سرمايه گذاري در اماکن تأکيد 
به تعدادي از فرصت هاي سرمايه گذاري در مراکز  با اشاره  ورزيدند. کارشناسان ميراث فرهنگي 
فرهنگي و شهري که شهرداري مدينة منوره طراحي کرده؛ از جمله طرح درب السنه، و طرح توسعة 
قصر عروه زير نظر شوراي عالي گردشگري و آثار باستاني تأکيد کردند که اجراي آن ها به تصويب 
رسيده است. آن ها همچنين به ارائه برخي از سازوکارهاي تقويت گردشگري پايدار از طريق حفظ 

منابع اجتماعي اقتصادي و طبيعي براي نسل هاي بعدي پرداختند و افزودند:
پارک علم و فناوري که مدينة السيره را در بخشي از مساحت خود جاي داده است، با بهترين 
استانداردهاي جهاني احداث شده و سيرة پيامبرخدا، حضرت محّمد مصطفي9 را روايت مي کند. 
اين کارشناسان از اجراي طرح »ابتسم« توسط وزارت علوم خبر دادند که با محوريت ترسيم تصوير 
ذهني مناسب و شناخت از ميراث تاريخي و فرهنگي به اجرا رسيده است. در اين طرح، بالغ بر ۷ هزار 



اماکن و آثار

13شماره   89/ پاییز 1393
93

یز 
 پای

/8
ه   9

مار
ش

9697

دانشجو در مدينة منوره با ميراث اسالمي آشنا شده اند.

کتابخانه مسجد شریف نبوي...
فضايي علمي و مرکزي تاريخي

کتابخانه مسجد شريف نبوي در مدينه منوره فضايي علمي را داخل مسجد رسول اهلل )ص( 
ايجاد کرده است. خدمات اين کتابخانه در راستاي خدماتي است که توليت مسجد شريف نبوي 
براي آسايش و رفاه زائران اين مسجد ارائه مي کنند. از آنجايي که کتابخانه مسجد شريف نبوي يکي 
از مراکز تاريخي و علمي در اين شهر به شمار مي رود؛ اين کتابخانه آماده استقبال از زائراني است 

که قصد دارند در مدت اقامت در مدينه، عطش خود را از سرچشمة علم و معرفت سيراب کنند. 
تاريخ تأسيس کتابخانة مسجد شريف نبوي به سال ۸۸۶ ق.  باز مي گردد. اين کتابخانه پيش از 
آتش سوزي مسجد شريف نبوي در ۱۳ رمضان همان سال تأسيس شد. در آن آتش سوزي بسياري 
از گنجينه هاي قرآن و کتب نفيس از بين رفت. اين کتابخانه در سال ۱۳۵۲ق.  با پيشنهاد عبيد مدني، 
مدير وقت اوقاف در مدينة منوره دوباره تأسيس و راه اندازي شد و اولين مدير آن آقاي احمد ياسين 

الخياري تعيين گرديد. 
کتابخانة مسجد شريف نبوي در خود کتاب هايي را به امانت دارد که تاريخ وقف آن ها به قبل 
از تأسيس باز مي گردد؛ مانند کتابخانة شخصي شيخ محّمد العزيز الوزير که در سال ۱۳۲۰ق. وقف 
شده است. همچنين در حرم مطهر نبوي نيز برخي از کتاب ها به چشم مي خورند که تاريخ وقف آن ها قبل 
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از تأسيس کتابخانه است.
در حال حاضر کتابخانه در پشت بام غربي مسجد شريف نبوي واقع شده است و ورودي آن از 
در شمارة ۱۰ و از طريق پله برقي است. کلية زائران مسجد شريف نبوي امکان استفاده از کتابخانه و 
خدمات ارائه شده در آن را دارند. اين کتابخانه داراي سالن هاي مطالعة مختص آقايان است که در 
زاوية شمال غربي از پشت بام مسجد نبوي واقع شده است. اين سالن ۳۰۰ صندلي را براي مراجعه 
کنندگان در خود جاي داده است. افزون بر اين، کتابخانة ديجيتال نيز در آن فعال است که مجهز به 
رايانه هاي تحت شبکه مي باشد. بر روي اين رايانه ها برنامه هاي علمي ويژه اي نصب شده که دربردارندة 

کتاب ها و نسخه هاي خطي و کتاب هاي صوتي و ديجيتال است و توسط کاربران استفاده مي شود.

کتاب هاي منحصر به فرد

در اين کتابخانه بخشي وجود دارد که تحت عنوان بخش »مجموعه هاي منحصر به فرد« شناخته 
مي شود. اين بخش در طبقه اول و دوم از سمت دِر عثمان بن عفان در منتهي اليه نخستين توسعة 
سعودي واقع شده است. خزانة اصلي آن شامل نسخه هاي خطي اصلي )اعم از کتاب و قرآن(، نسخه هاي 
کپي شده و نسخه هاي ميکروفيلمي و ديجيتال است. همچنين کتابخانه مجهز به دستگاه هاي مخصوص 
تبديل ميکروفيلم به نسخة کاغذي، رايانه، دستگاه هاي استريل کردن و محافظت از نسخه هاي خطي 
و ويترين هايي جهت نمايش نمونه هاي نسخه هاي خطي به ديدار کنندگان و پوسترهاي بزرگ شده 
از بخش هايي از نسخه هاي خطي و قرآن هاي بديع و بي نظير است. کتابخانه داراي بخش ديگري است که 
به بخش دسترسي محدود نامگذاري شده است. در اين بخش از کتاب هايي محافظت مي شود که قابليت 
دسترسي براي همه را ندارند. بخش کتاب هاي کمياب اقدام به محافظت از کتاب هاي نادر و کمياب 
از نظر تاريخ چاپ، تزيينات، شکل ها و تصاوير و ... مي کند و بخش نشريات اين کتابخانه سه هزار 

نشريه را در خود جاي داده است.
کتابخانة مسجد شريف نبوي داراي بخش کتابخانة صوتي است که در ورودِي شماره ۱۷ واقع 
شده است. اين بخش اقدام به جمع آوري و حفظ تالوت ها، درس ها، خطبه ها و نمازهايي مي کند که 
در حرمين شريفين اجرا مي گردند. محتويات اين کتابخانه بيش از صد هزار ساعت صوت ضبط شده 

بر روي نوارهاي کاست و لوح فشرده و لوح هاي چند رسانه اي است. 
افزون بر اين، بخش فني کتابخانه که در ورودي 9 واقع شده؛ از جمله وظايفش جلد کردن، 
ترميم، استريل کردن نسخه هاي خطي و کتاب ها و کپي گرفتن از کتاب هاي مورد نياز پژوهشگران 
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و زرکوبي روي کتاب هاي جلد شده مي باشد.

نمايه سازي و طبقه بندي

با عنايت به اهميت نمايه زني، طبقه بندي و خريد، رياست کتابخانه بخش خاصي را در ورودي 
شماره 9 به اين کار اختصاص داده است که به نمايه زني و ثبت کتاب هاي وارد شده به کتابخانه 
در نرم افزارهاي کتابداري مي پردازد.  در عين حال بخش خريد موظف به خريد و تأمين کتاب هاي 
جديد براي کتابخانه است. از ديگر وظايف اين بخش دريافت و انتقال کتاب هاي موقوفه ا ي است 

که برخي از مردم در زمان حيات خود يا بعد از مرگ براي کتابخانه وقف مي کنند. 
رياست اين کتابخانه بخش ديگري را نيز تأسيس کرده است که شامل کتاب هاي تکراري و غير 
ضروري براي مراجعه کنندگان است. اين کتاب ها در ميان مساجد و کتابخانه هاي عمومي در جاي 
جاي دنيا توزيع مي شود. بخش کامپيوتر کتابخانه وظيفه وارد کردن شناسنامه و فهرست موضوعات 
کتاب ها در کامپيوتر را به عهده دارد. اين کار بعد از آن انجام مي شود که برنامة مخصوصي براي 
ثبت فهرست کتب، نسخه هاي خطي و نشريات تهيه شده است. همچنين در اين بخش کپي کتاب ها 
و ميکروفيلم ها به وسيلة اسکنر در دستگاه ذخيره مي شوند. عالوه بر اين ذخيره و نگاهداري صداها و 

تصاوير ضبط شده در کامپيوتر از جمله وظايف اين بخش است.
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