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 مقدمة
 اجلغرافية فروعإحدى  Geography of Rural Settlementيفي يطان الر ستاال جغرافيةتعد  

تلفة مثل أمناط ملخجوانبه ا من كن الريفيسلا ل يفيتمث ريفيةالبيئة ال غري منء صز ج سةتعىن بدرا وهيالبشرية، 

 ن.شكال االستيطان وأمناط االستيطاكن الريفي، أسال

تنوع كبري يف  من ةفتلخ، وملا تتميز به مناطقها املالسعودية ةبير عاحة اململكة السع مسا الت ونظرا   

ت األمناط كلشحيث  .عةمرانية متنو ع ا  ت أراضيها أمناطمد ضقة، فبيئيالطبوغرافية و والص املناخية ئاصاخل

مناخية، طبوغرافية، ) ليةحملظروف البيئة ا انسجعا لتئذجا راو منة ومواد بنائها يدسناملعمارية أبشكاهلا اهل

تطور األمناط العمرانية ة. إن ة ومع التنوع اجلغرايف للمنطقيلحملمع احتياجات الفرد ا (تصاديةقاجتماعية، ا

دمة كان من خالل ستخلية املحمل، وأفكارها التصميمية، ويف خامات مواد البناء اةعمارييمها املقيف  ةقليديتال

 قةاألصيل يف طري 1إال أن الرتاث العمراين، والتطوير تجربةم بطريقة الهتصقلت مهارا البنائني منأجيال  ةخب 

قة هويتها لفة، مما يفقد املنطتاء خمنارية احلديثة واستخدام مواد بعماألفكار املب دخول الكثري من سبلالنداثر ب

 ئصاصكان هذا البحث الذي يهدف لرصد خ  ؛ لذاةيخيخالل مراحلها التار  نتطيطية اليت تكو لتخاملعمارية وا

ة، قمنطللعامة ال لعمرانيةرصد اخلصائص ا خالل من 2ناملعماري القدمي ملنطقة جازا اضارييزات الرتاث احلمو 

                     

لظاروف اب، وأتثارت خالتااري رعلى م من أحداث متت ما فيها ثل ذاكرة األمة بكلمياملادي من الرتاث احلاضاري، و  انب: هو اجلالعمراينالرتاث  -1 
 لاىة عفظااحملل اياروياة، دلقن البلدية والشئو ال ةة )وزار احمليط ةبيئمع ال سانلإلن يباجيل اإلعق التفامويعكس ع البيئية.واالقتصادية و  فيةوالثقا جتماعيةاال

 (.٥م:۰۲۲٥ ،راينلعمالرتاث ا
 

 قادميا  يها األشجار، وكانت فتكثر  يت، وقيل األرض الهري غ إىل شيءاوز الأو ج -سار فيهو  سلكه يوضع، أاز املج منة عربية مكل  هي انز اج -2 
 كمي.حلسليمان بن طرف اهو ري و جرابع اهلالالقرن  صف الثاين مننبة إىل أحد أمرائها يف السيماين نسلخالف الف ابملعر ت
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 ة.خيياملؤثرات التار جلغرافية و ت اوماقابملنطقة للظروف وامل 3لتقليديريفي الكن اسال مالئمةوالتعرف علي مدى 

ند لي عحملالعمراين ا نطقة لاضرورة إحياء تراثهاار أصحاب القرار ابملنظأ ةالدراس هذهجه و احثة أن تبال ملوأت

وحماولة دمية قا املباين الهبوم قت تناليت كا والثوابت اريةمعالثوابت امل ، واختزالحلديثةاباين امل ءاشوإنتصميم 

 حمللية.قليدي من خالل مواد البناء اللعمران الت ملميزةات الفنية اساللموإبراز  ة،يثدآت احلشنتوفريها ابمل

 :وأهدافها وأهميتهاموضوع الدراسة 

 ةي العالقة اليت تبز الشخصيهته، و ئوبي انساإلن ة بنييكانل الروابط امليحلبتاجلغرافية  راسةالد ينتع 

ع بحياة ذات طا أساليبدي خللق ؤ ت يةشر باعة الجمان اجلغرايف. فاخلبة الطويلة لللية املميزة والفريدة للمكحملا

 ئل االتصالاتالشى يف ظل العوملة وتطور وستد ق لية للمناطقحملية الشخصإال أن ااملعمارية،  ز يف ذلك الطرزيمم

ت ساجلغرافية وانعك اقعو ا املهتبلور  قد متحو الشخصية احمللية اليت اليت احملليةد متحو الشخصية قاملختلفة اليت 

 عماري.تراثها امل ليع

مط ناخلطوة األوىل الستنباط النظام واكتشاف الوهو  4قاليموصل إىل األللت جرائيةالوسيلة اإل التصنيف هو ويعد

باب أسة معرفة يقل عن أمهال يظاهرة اجلغرافية ال ظهرة اجلغرافية، فمصيخشة للئياهن بلورة هو مبثابةليم و قواإل

                     

كن سال سواءبىن، ديها املؤ ة اليت يفالوظي ريف يركز علىعوهذا الت .لهاهى ألمأو ك  قريةتقام يف ال يتباين الامل وعةمأو جم هو املبىن: سكن الريفيامل -3 
ات ملنتجاا فا تودعات حسااحلياواتت، م إساطبالتزل، ناامل أمشل أعم و خريحيث األ ملبىن الريفي،عن ا له ت األخرى، متييزامااستخدأو لال نساناإل

 .٦٢١-۲۰٥ وومور، ييتاهل سدار واملجد اسكامل  لعامةنافع ا، مباين املعيةوصيانة اآلالت الزرا  باين حفمالزراعية، 
 

: أمثال جلغرافينيديد من العام امتهت ابظة واليت حيميلقالدراسة اإل أسسبق يف وضع سال شا فيدال دي البالدهكان للمدرسة األملانية وعمي  -4 
De Martenne, Demangon, Dickinson.  ح األرض له سطن مء ز جأبنه  فعرفه الصياد: غرافينياجل اماهتمم يلقد تل اإلقو

تدرجت  . لقد ۷م:۲۷۹۲ الصياد،  ة للمكانيليمقتكوين الشخصية اإل لىع ةتمعجمل مة تعفيراغل جماو ة ععدن مبها سخصائص وميزات يكت
تفرد األقاليم، مث املكاين و  التباين ةفكر  إلثبات سعي إىليف النشاط البشري  طبيعيةدى حتكم الاضوابط الليمية من دراسة ملقاهتمامات الدراسات اإل

 .أقاليم زراعية، أقاليم جتاريةسعي لتحديد اإلقليم من خالل وظائف حمددة  تاله اجتاه
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 (.٤۰۹م: ۰۲۲٤،يعيي)الشر فلريا مرانلعا اصة يف دراسة تعاجلخو  توزيعها فيةتكوينها وكي

ض األساليب بعخالل تطبيق من  ةيفينية الر رام العمية األقالسار د ةكر فة ر لو بل اسةعى هذه الدر تسو  

 اضحة يف منطقة جازان اإلدارية.يفية و ة ر نيرامع أبمناط خروجلل ةميالك

ي مناطق امللكة قمران يف ابعلل ةقليديلتاط امنأله من اعن غري ه ات متيز سمم بتسمران التقليدي ابملنطقة يمالعف

تصادية، قواية ودينية واجتماعية وثقافية بيئ  :ة بعدة عواملقنطوقد عكس هذا النمط أتثر امل. وديةسعية العربلا

ية ومواد سا اهلندهلكاشث شكلت املباين أب، حياهب فيةوتشكيل األمناط العمرانية الري ةتمعة يف بلور جمسامهت 

( مع احتياجات الفرد قتصادية، اجتماعية، ااخية، طبوغرافيةن)م ةليحملس ظروف البيئة انعا لتجائوذجا رابنائها من

تعبريا  عبا وتيز هبتمفكان لكل منطقة خاصية ت .هل والبحر واجلبلسال طقة حيثنة ومع التنوع اجلغرايف للميلحملا

ة اليت راسالد ذهه نتائدة. لذا كاسالعادات والتقاليد االجتماعية الية و نماز املكانية وال ئصاصصادقا عن اخل

 ذههية مهتكمن أ كنها الريفي، وهناسعلى بلورة الشخصية املعمارية مل للمنطقة ةرافيغيئة اجلر البثتسعى إلظهار أ

ذي تبعه ا والعمومعودية سهدته اململكة العربية الشادي الذي قتصخصوصا مع التطور واالزدهار اال ةسالدرا

ن القيم  مثريالك دخولالتقليدية املستخدمة، و  البناء وادومكان، وتغري يف طرق سال ةتطور كبري يف حياة وأنشط

، حىت ألغي ةاريماألمناط املع هري وتوجيغييف تا مورا مهد يلعبة بيجنالة األمعلوجود ا حبواألفكار املعمارية، وأص

 ل.صيع املعماري األبميزة لذلك الطاارية املعماخلصائص امل جيياي تدر تف وبدأت خدميالبناء التقليدي الق

 :التالية اورالدراسة حول احمل محور أهدافوتت

 رها يف ظهور األمناط العمرانية القدمية ابملنطقة.وأث سةرية ملنطقة الدراشة والبعص الطبيئاصمعرفة اخل -

 ان.ز اجيف منطقة  لتقليديةا كناملكاين للمسا  تبايندراسة ال -

 دراسة التالؤم الوظيفي بني أمناط املساكن القدمية ابملنطقة ومقوماهتا اجلغرافية. -

 ام حجأو عدد  م ملعرفة٢۲٦۲ كاينسعداد التلل فصيليةالنتائج الت نم الدراسةتت عت بيامجد قل 
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ة قودراسات ميدانية لقرى منط حيةسة على القيام أبعمال مسدت الدرامكانية ابملنطقة، كما اعتسالاملسميات  

الل خ الريفية من اكنسامل اطأمنياتت عن ب عيها ومجف دائسال لعمراينط امطبيعة الن لىللتعرف ع سةالدرا

رتة فيداين يف الث مت إجناز العمل املحي، ةمن هذه القريتارة خم على عينة هايع توز مت ٦ملحقاين يدم عملبطاقة 

العديد من الكتب سه. إضافة إىل اعتماد الدراسة على فاألوىل من العام ن ادىمجحىت ٦٤۳۳من حمرم 

 وما.عم كن الريفيسضوع الو اليت عاجلت م ةالنظري اثواألحبوالدراسات 

حماولة توزيع  ، متهكن الريفي إىل عناصر س حتليل املي يففيننهج التحليلي التصلقد اتبعت الدراسة امل 

على توظيف بعض التقنيات ة اط. كما اعتمدت الدراسطقة، وأخريا تصنيفها إىل أمننأجزاء امل لعناصر علىهذه ا

لرسم  GISالبياتت اإلحصائية وبرتمج  لتحليل Spssتمج ب ، حيث مت االستعانة بافيةوالكرتوجر  اإلحصائية

اط املختلفة، لألمن صورن خالل التقاط بعض الم يفغراتو الفو  تصويرا اعتمدت الدراسة على المكاخلرائط،  

 كن.سواألشكال التقليدية للقرية وال

تمع جممن كامل  %۲۲قرية تشكل  ٦۷١ها دوالبالغ عدسة ت كعينة للدراري عن القرى اليت اخت أما 

لتحديد  5نسيبال يصالتخص طريقة سةاتبعت الدرافقد  قرية٧٥٩٦غ عدد القرى مبنطقة جازان لب سةالدرا

كل منطقة بطريقة  رى داخلقمت اختيار ال حيث ٦شكل٦لجدو  عدد القرى املختارة من كل مركز إداري

اختالف املوقع اجلغرايف للقرى من حيث القرب أو البعد عن املدن  راعاةمة، حيث مت ضيية الفر لعشوائالعينة ا

اليت تشملها  ال يقل عدد مساكن الفرية أنالطرق الرئيسة. أياضا اشرتطت الدراسة  لىالرئيسة أو ميزة الوقوع ع

                     

بناء على  افظةبكل حم نةم عيجح ديدحتحمافظات منطقة الدراسة، بل يتم  عمجي لىي عو اتسة ابلالعينأي ال توزع مفردات  نسيب:ال صالتخصي5
  ة:يالالتعادلة من خالل املازان( جان اإلمارة )و بدي ثال مت حساب عينة الدراسةل املبيسلى فعا،  عدد القرى هبيلامجإ

451  ×411  =8.7  =77  ×491  =45 
4958                    411 
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 .ا  مسكن ٠٣الدراسة عن 
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 (١جدول )

 طقة جازاننة الدراسة على حمافظات منع عييتوز 

 عدد القيى املشمولة ابلدراسة احملافظة عدد القيى املشمولة ابلدراسة احملافظة

 1 بيش 45 جيزانمقر اإلمارة 

 0 فرسان 01 ياصب

 04 الدائر 41 أبو عريش

 44 أحد املسارحة 41 صامته

 01 العيدايب 47 احلرث

 55 العارضة 1 ضمد

 8 الدرب 5 الريث

 قرية 419 اإلمجايل

 ة.احثالباجلدول من إعداد : املصدر

ة العامة ملنطقة الدراسة، ء األول منها املالمح اجلغرافيز جلاية، تاضمن ساسجزاء أيم الدراسة إىل أربعة أسلقد مت تق

لتباين لت قألطر النظرية والدراسات اليت تطر تمل على اأشلثاين فقد تاضمن أدبيات البحث، و أما اجلزء ا

 بعملنطقة، أما اجلزء الرااملكاين، بينما درس اجلزء الثالث دور البيئة اجلغرافية يف صوغ أمناط العمارة التقليدية اب

 هتا.نتائج الدراسة وتوصياا  وأخري  قة،طلريفي وأمناطه وحمدداته ابملنا فكان عن مورفولوجيا السكن

 نطقة جازان: الالمح اجلغيافية العامة ملأوال

 – ٤٥و  ٦١ -٦٥ية السعودية دائريت عرض ب اجلنوب الغريب من اململكة العر تقع منطقة جازان يف 

 ة سببن ٢كم  ۲۲۲٤۲ااحة قدرهسم ة. وتغطي املنطقشرقا   ْ ٤٠  - ٤٥و  ٤٢ -۰٥ طولْ يطوخ مشاال   ٦٩ْ
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ية بني ب رتاتيجي هام، فهي حلقة الوصل السمبوقع ا تمتع جازانتاحة اإلمجالية للمملكة. و سمن امل % ٩۲

ندب يتوسط ماضيق ابب امل -لى أهم مناطق البحر األمحر بساحلع اجلزيرة العربية واليمن، إضافة إىل إطاللتها

يدي اليمين إىل احلدود اإلدارية مود اململكة اجلنوبية مشال ميناء ن حدد متميكم، ۰۹٥لغ طوله بي -واحلجاز

ويزداد هذا االتساع جنواب )شكل  كم،  ٥۲-۳۲طقة مكة املكرمة، يف حني يرتاوح عرض السهل مننالداخلية مل

٦.) 

 
 ١شكل   

 توزيع عينة الدراسة على حمافظات منطقة جازان



 أمناط السكن الييفي مبنطقة جازان

د/ نزهة يقظان اجلاري                                                                                 330 

( تاضم أكثر من ٢كلشو  ٢ل و دجث عشرة حمافظة رئيسية تكون منطقة جازان اإلدارية من ثالتو  

على  هتامة يتوزعون على حمافظاسن ٦٦۳١٥۲۲۲ حبوايلا كاهنسقرية وهجرة، ويقدر ۲۷٥۹ وحوايلمركزا  ٠٣

 :النحو التايل

 (٢جدول )

 حمافظات منطقة جازان

املياكز  احملافظات

 اإلدارية

املسميات  القيى املدن املياكز اإلدارية

 ةالسكاني

عدد 

 السكان

 458551 455 415 4 فيفا 4 اإلمارة جازان

قوزاجلعافره،  العالية، 5 حمافظة صبيا

 الكدمي

5 497 015 007585 

حمافظة أبو 

 عريش

 498440 480 419 5 وادي جازان 4

السهي، الطوال،  القفل، 1 حمافظة صامطه

 املوسم

8 414 417 014151 

 47571 417 418 4 اخلشل 4 حمافظة احلرث

 84114 54 19 0 الشقريي 4 حمافظة ضمد

 47914 11 15 4 مقزع 4 حمافظة الريث

مسلية، اخلالوية  احلقو، 5 حمافظة بيش

 والنجوع، الفطيحة

5 51 58 88110 
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 48999 40 44 4  1 حمافظة فرسان

احلشر، آل زيدان،  1 حمافظة الدائر

 وادي دفا، عثوان

4 040 045 57191 

حمافظة أحد 

 ارحةاملس

 441841 448 441 5 احلاكمية 4

منجد، بلغازي، هروب،  1 حمافظة العيدايب

 العزويني

4 497 499 11899 

 81815 558 551 4 قيس، القصبة، احلمرية 5 حمافظة العارضة

 19451 84 19 0 عتود، رمي، الشقيق 5 حمافظة الدرب

 4515441 4979 4958 50 / 51 اإلمجايل

 كانية.ساملسميات ال تنادا إىل بياتت وزارة الشؤون البلدية والقروية،سعداد الباحثة ااجلدول من إ :املصدر

 م.۰۲۲۲ كان واملساكنسنطقة جازان  النتائج األولية للتعداد العام للمب

مناطق من أكثر  كبري. وتعد املنطقة  بيئية وتنوع مناخي و بيعين إبمكاتت طمنطقة جازا هللا لقد حبا 

 ام:قساملنطقة إىل ثالثة أ يسيف تاضاريسها، وميكن تصنيف تاضار  اة تنوعاجلزيرة العربي

 كم، ٢٥۲يزيد عن   إىل الشقيق مشاال بطولنوابم جوسد غرب املنطقة من املت: متالساحليةهول سال منطقة

اجلزر اليت تلي من كذلك هناك جمموعة  تعمة، ليةشواطئ رم عات مسبخيها الوهي سهول جمملها تغط

 ان.سفر  ها وأمهها جزيرةب  جهة الغرب أكاحل إىلسو ال

 



 

 

 اخلييطة من اعدد الباحثة. :املصدر

 ٢شكل 

 حمافظات منطقه جازان

 عدت عن بتلغربية للمنطقة اجلبلية، كلما ااحل وأقدام املنحدرات السامة اهول هتستشمل  :منطقة األصدار

الزراعة التقليدية،  باحات مفتوحة بسبس مبااتت يفنو الفتنمساحات اخلاضراء الشرق تزداد امل البحر إىل

ة بري تغذيها أودية ك عةسية، وهذه األرايف الواشبايت متنوع يوفر حاجة أصحاب املاإضافة لوجود غطاء ن

ش، وادي خلب، وادي خنالن و وادي جلب يي بداوادي ضمد، وادي صبيا، و  ازان،جمن أشهرها وادي 



انجاز .بمنطقة الريفي الكن أنماط  
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 وغريها.

من جهة  ازانجنطقة مباملعروفة اليت حتيط. سرواتجبال ال لسلةس ي جزء منه :اجلبلية ةقنطامل 

 اجلبلال الريث، جبال بين مالك، بيفا، جفمهها جبال م. أ٠٥۲۲ ها إىلقمم عضالشرق، يصل ارتفاع ب

 (.٠د )شكل يال احلشر وآل تلباألسود، ج

 ول احلرارة تقوكثرة الرطوبة، و  ةدة احلرار شاز بغزارة األمطار و تمت سهولإن مناطق الفازان جأما عن مناخ منطقة 

، بل أقرب إىل تاء  شو  صيفا   معتدل مناخا   م اجلبلي املرتفع فهوقسما الأيف اجلبال املنخفاضة،  نسبيا  الرطوبة 

 اء الشتاء.نودة أثب ال

 

 

 



انجاز .بمنطقة يفيالر  الكن أنماط  
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 نازاجطقة نمل DEMقمية منوذج االرتفاع الر حثالبا: صدرامل

 (٠كل)ش

ازانجمبنطقة  طحلسا هرمظا

 بيات الدراسة:دأثانيا: 

 بناء املساكنعدمه، ف لرقي منثابة مؤشر لن مبوكا هحالر ان يف حله وتنسدر للمأوي أن يرافق اإلقلقد  

أصل يف تمبيولوجي  عن نقص ا  اضارها تعويبعتاب اإلنسانيةيع احلاضارات نني يف مجسال آالف ذمل ينقطع من

جلد(،  منأدم ) من ةمن قب لفةتخمساكن م مناطالعرب أ عند (اللف  )البيتهوم فل مشمر ي. ويشالكيان الب

وهو  شعر حجر، وسوط من قنة منشعر، و من  وخيمةوبر،  صوف، وجباد منمن  ، وخباءمن شجرلة مظو 

ف لنفسها، و عر والصشمن ال وهيية بية أن العرب تتخذ األخخيوالتار  ةد أوردت املصادر اللغويقو  أصغرها.

نوع األبنية  من ، وهوعروت الشبيأنه من اط على سطري إىل الفشلوكها. وأابألواتد مل املاضارب املرتبطة وخصص

  طاط.ست مدينة الفي، وبه ومسرادقدون ال سفريف ال

مواطن ظل يف  سننيه اجلزيرة العربية منذ آالف الشبعرفتها  ستقرامل لعمرانا منابل هناك أمناط قوابمل 

حىت اليوم، و منذ أقدم األزمنة  يلجال بعد يالفهم األوائل جسمبواقع أ .يستوطنون اجملتمعاتأبناء وأحفاد تلك 

مي ب تناحسم و هتب احتياجاسمتعددة ح لمراح  يطورون األبنية يفمثالقرى واملدن،  يبنونيعمرون األرض و 

اكنيها سهم وظروف قالشخصية اجلغرافية ملناط ناهتممستوط تسعك معرفتهم يف ماضمار البناء، حيث

 ٢۸ -۰۹: ۰۲۲۲ ودية،لسعا بيةة العر م وتقاليدهم )الثقافة التقليدية ابململكهتعية وعاداية واالجتمادتصاقاال

.   
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 :رينظال اإلطار -4

ني؛ وخاصة األملان بياألور  اجلغرافينيام هتمحمل ا Habitation dellingي فكن الريسكان امل 

في والتنوع لرياكن سامل اذجذه منيوتالم .Mcitzen Aسن تينذ القرن التاسع عشر. فقد درس مايني مسوالفرن

ل اسم مة أجزاء وأطلس حتثالثعة ضخمة مكونة من وسو  مكن وتعمري األرض يفساإلقليمي يف أمناط ال

مياجنون دذا االجتاه وعلى رأسهم هب يونسلفرنا أياضا عن ".رق أملانياشكن واألرض يف غرب و سال"

Demangeon  ريفلوف ه دراسةتال م،٦٧٢٣عام ا سفرن يف الريفيكن سن املعالذي بدأ ابلكتابة lefevre 

A. ٦۷۰۲ دويلاجلغرايف ال املؤمترعقد  م٦٧٢١كا. ويف عام بلجي يف الريفي كنسب عن التالذي كم 

ياة يف الريف وضع احل عن منط فسريه مبعزلن الريفي وعدم إمكانية تهوم السكفم مناقشةمت  ثرة، حيهاقابل

 نكسكلم عن التما يحينسنتيعند ما األملاينفق مع الفكر تما ا ونظم الزراعة وهو لقكل احلشاحليازة و 

 عن كتب دمياجنون دراسة م۲۷٢۸ عام ويف م.٦٧٢١ Gradmaanوجرادميان  Ritter رتي( ور ضواألر 

كن سه أن الئآرا ا ومصر. وكان من أهمستبياتت عن العمران الريفي يف فرنسل امعا و سرنفالعمران الريفي يف 

ا الطريقة املورفولوجية كأساس ألهن نو دم دمياجنختسقليم اليت شكلتها القرون، أياضا ات اإلحد عالماأ لريفيا

السكن  مع وتبعثرجت سةاألسلوب الرايضي يف درا ستخدما امككن،  سل الصع والوظيفة واحلجم وأوقامل صتلخ

 ا  . وأخري أملانيانوب ن األماكن املركزية يف جع م٦٧٠٠ Christallerة كريستالر سالريفي، تال ذلك ظهور درا

يف  ا الناسط هببل لتوزيع املنشآت اليت يرتيلصف وحت ۲و"نه أبللعمران الريفي  ريفا  عت Stoneن ستو دم ق

 .٤۷-٤۸ :م٦۷۸۲،دهللاعب"األرض ألغراض اإلنتاج األويل

منها  الريفي، لعمرانمبوضوع ا ب اليت عنيتتضمت العديد من الك فقدأما املكتبة اجلغرافية العربية  

ي والتنمية فاالستيطان الري ( املطري، جغرافيةم٦٧٧٧جغرافية االستيطان الريفي ) :يل املثال ال احلصرسبعلى 

 .م الديب٢۲۲۳ ة العمران الريفيفيار، جغر و اهلييت ووم م٢۲۲۲ الريفية
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 بقة:السااسات لدرا -0

 & Lozacج ياك وهز لو  سةدمها دراالريفي، ولعل أق لعمرانلتطبيقية اليت عاجلت موضوع اات اسار تعددت الد

Hug نو دمياجن تبهوما ك، (٦٧٠٣ر )مبص الريفيران عمعن ال Demangeon ۲۷٤۹م يفية اة الر يعن احل

 مبصر.

املاجستري أو  درجةيل نت للجامعات لماليت قد لعلميةات اسوى العامل العريب تعددت الدرامستعلى  

الريفي ران عم( عن الم٦٧١١رنويب )شة من المدقرسالة املاجستري امل يفي، منهاالر  العمران ةفيالدكتوراه يف جغرا

 بوركز أجغرافية الريفي مب م( عن٦٧٩٠لفاضلي )ا(، و م٦٧١١) فاقوس ركزم، وحجازي عن سلب ركز المب

الة سا ر اضأي .يدشركز ر مب غرافية العمران الريفيج عن م٦۷۸٢ عيسى مناملقدمة  ملاجستريالة اسر و ري. ماملطا

 ةالسيوم، ور فال مبنخفضوطنات الريفية .مستللغرافية اجل مناط( عن األم٦٧١٣) برااجل عبد مندمة قامل اهتور كلد ا

ديل عبت الم. كما تقدنواسة أفظيفي يف حماالعمران الر  عن جغرافيةم( ۲٧٧٧املقدمة من حممد ) املاجستري

۰۲۲م٤  املكرمة. ةكمبنطقة مص ة خليفظحامبالريفي  العمران عن ريسالة ماجستبر 

العمران "عن  م۲٧١٤عام  ةالعزيز جبد عة امللك عبدمدراسة مقدمة من كلية اآلداب جبا وهناك أياضا 

رة يف مواضع ثؤ العوامل اجلغرافية امل ، حث تناوليدانيةعلى الدراسة املاعتمد فيها الباحث  غ"الريفي يف إمارة راب

املكانية، وأشكاهلا،  قاهتاواقعها، وعالة ملبيوالقيم النس لقرىعمار اوإن الريفي، ومورفولوجية األوماء، االستيطا

العالوي، الوظيفي  اخلدمات فيها، وتصنيفها يعوتركيبها الداخلي، وتوز  وأحجامهااكن فيها، سوأمناط امل

 .٤۷٤- ٤۲۷م: ٦۷۸٤ م:٦٧١٤

زات يم هلاد من خالجسري، سكن الريفي يف عسأمناط ال :بعنوان دراسة م۲۷١١ دم الشريعيقكما  

ي بني أمناط البناء ومواد البناء مقليالتباين اإل سةا أظهرت الدرامري، كسالرتاث احلاضاري املعماري يف منطقة ع

قومات ط احلياة واملع منممه وظيفيا ؤ وتال ريي يف البناءسإىل متيز النمط الع سةوصلت الدرات دة. وققنطابمل
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          .٦۰۸ - ۸٥م: ۲۷۷١ ،عيالشرياجلغرافية للمنطقة 

السعودية  يةعربململكة الاببعنوان الثقافة التقليدية  سةجراء دراإب 6نيصتخن املمر خنبة دلقد اب  

۰۲۲۲م  ا فيها املنطقة مبعودية.سة العربيال ةمناطق اململك يعيف مج لعمرانمارة واالعمشلت جماالت عدة، منها

 ا.هب ختلفةاكن املساميم املتصنطقة وطرق البناء و ة أمناط العمران ابملسعرضت الدراستث احياجلنوبية، 

روات سال  مرتفعاتيفكل العمراين للقرى التقليدية شلامة ئمدى مال :وقدم الصاحل دراسة بعنوان 

العمراين للقرى  نالتكوي منطكان، حاول من خالهلا فهم سودية الحتياجات السعالعربية ال ةغرب امللك جبنوب

ة فياقات الثسمال زالدراسة إىل ضرورة إبرا د خلصتق، و ينكو الكامنة وراء ذلك الت باألسباوحتري  ةقليديتال

ات بيئة لتلك اليلحملالشخصية ا وأتكيدالحتياجات الناس  واالستجابةارات املناخية والتقنية ة واالعتبليحملا

ائل احلديثة يف سع الو مة قتوافامل ةقليديتال لعمرانيةات البيئالية يف اثامل البيئية شواهدال منواإلفادة  لعمرانيةا

 .۲١٢-۲۲۳م: ٢۲۲۰رى )الصاحل، قدن والاحلديث للم لتخطيطا

لية حملات اسالعامل، والدرا من تلفةق خمطناريفي ملالالسكن  عشت موضو قة تقات السابسمجيع الدرا 

 عيثناء دراسة الشريتسما ابو املنطقة اجلنوبية عم ستوىي على مفريالكن سة السدرابتوى اململكة عنيت سعلى م

ازان، وحتلل جكن التقليدي بقرى منطقة سل وترصد أمناط السجراسة لتالد هذه يتوأت عسري.عن منطقة 

 بعالطا هالثقافية و السياسية(اليت نتج عن)الدينية واالجتماعية واالقتصادية وا ةاضارية واحلعيوامل الطبيعال

 املعماري املميز للمنطقة.

                     

 هليئةية، انبة امللك فهد الوطتمك السعودية، وأرامك :ات مثلئهليا نختصني من عدد معة من املمو ى إعدادها جملرف عأشة يعلمموسوعة  -6 
 .طريةالف ةيئة الوطنية حلماية احلياالعليا لتطوير الرايض، اهل
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 غرافية وتأثريها على املسكن الريفي باملنطقةثالثًا: العوامل اجل
 هد أاثرت هذقو  دولة ألخرى ومن منطقة ألخرى داخل الدولة الواحدة، منلريفي اسكن خيتلف امل 

ا أن يمهلذه االختالفات، الس سباب املفسرةل واألمواعال ضيحوا لتو عني الذين سفياالختالفات اهتمامات اجلغرا

را ضري شخصية املناطق اجلغرافية حاساعدهم على تفسيس يفين الر سكامل ميار وتصمشنتع وايدراسة توز 

دران وأسقف أقامها اإلنسان وفق كون من جتتية نأب در جمت سلي لعمارةن اومستقبال. لقد اتفق الباحثون على أ

 يئتهاببكلها شها و ميملفة تتأثر يف تصختملانيها امبب ارةعملتكون مأوى له وألسرته، بل إن الب فحسائه هو أ

لتاريخ املنطقة وانعكاسا  قةإال مرآة صاد هوفتاريخ العمارة يف أي منطقة ما  هنا،اجلغرافية اليت نشأت يف أحاضا

 ريةبشوامل العة والعيالظروف الطبي منعة جممو ة اجلغرافية يف بيئيرات الؤثوميكن تلخيص امل .احلاضارية تهائيلب

 ( عىن النحو التايل:٤ل)شك

 
 .٦٤٩: م٦٧٧٩ دين،ماملصدر: حم

 ٤ل شك

 التقليديةارة مالبيئية اجلغيافية يف الع املؤثيات
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ب متعددة نجوا روف الطبيعيةظولللبيئية اليت ال ميكن إغفاهلا، ات بالثوا منالظروف الطبيعية  عدت 

 يسوالتاضار  الطبيعي، تبايف الن خ يؤثرملنا ثر يف املناخ، واؤ ي ملوقعفا .آلخراها يف منكل ؤثر  ها ويبينا يمتفاعل فت

طاع قخذت أ إذاازان، فجالظروف الطبيعية يف منطقة  باينتتات اجليولوجية يف السطح. و نناخ، والتكويثر يف املؤ ت

 قاليماخل ثالثة أدكم، يليه إىل ال 051ألمحر الذي يزيد طوله عن احر من الغرب جند ساحل الب ميتد عرضي

امة، هتي سهول هحر األمحر بط طولية توازي يف امتدادها الشرائد كتيولوجيا وطبوغرافيا متة متباينة جطبيعي

 لتايلابتوفرة و املاملناخ والتاضاريس ومواد البناء روات. وختلف هذه األقاليم من حيث سال الجبمنطقة األصدار و 

اورة، جملد ما أبمناط عمارة احلاضارات اح إىلمارة التقليدية عثر الأت. إال أننا ال ميكنا إغفال ةاريما املعهطرز 

ث ياضيق عرض البحر  يودية حسعية البلكة العر مصى جنوب غرب املقأب جازانتطرف ملنطقة ع اهلامشي املقاملو ف

ل و اء يف سهنأتثر منط البضوح و  لىع ، ساعدإلفريقيوا وديسعاحالن اللسقارب اتائه اجلنوبية ويجز يف أ ا  ثري ك

التصال اهل سيقي مما فر رق اإلشعوب الشا على كاهنسنظرا النفتاح  ريقيافإ قد يف شر اء السائنط البمبن هتامة

املناخ ب اختالف سب، بريةه تعديالت كثيط أدخلت علنمال هذاالبناء، إال أن  طمنياة و حلا لوبسوالتأثر أب

. م. وهم ق٦٦٥م مأرب عا سديار يمن بعد اهنال قدموا من نمم ةلسراكان اسة لبسنواملكان. وكذلك احلال ابل

 لتنظيماتاب أكثر متاسكا وأكثر أتثرا ةلك بقي مستوطنو اجلبال أو البادياتصاال ابلشعوب األخرى. ولذ لقأ

 .۳٤۰-۳۳۳م: ۰۲۲۲عربية السعودية،ة ابململكة اليديلقالت لثقافيةاالقبلية 

 الريفي: املسكنلوجية رفوومرابعا: 

قوش نناء، البال سكن، مادةة يف شكل املتمثلملعناصره ا ىلإكن سل امليكن حتلسولوجية املفور مب يقصد 

كن سخصائص امل سةن والعناصر الفراغية، وميكن دراكسب، خطة اليوالزخارف الداخلية واخلارجية، الرتك

 :تاليةالعناصر ال سةقة من خالل دراملنطالريفي يف ا

اه األبواب، والفتحات جتله، اكش، هتاحسماخلارج، مثل  منكن ستتعلق خبصائص امل :ريةهعناصر ظا -
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 كل السقف.لشإضافة  ،وأحجامها

 7.وف واألرضياتسقاء اجلدران والنمبواد ب تتعلق نائيةعناصر ب -

م: ٦۷۷۷املطري،   ة انتظامها يف خطة معينةرات واملرافق امللحقة به وكيفيجتتعلق بعدد احل :عناصر تركيبية -

٢۲٢. اعتمدت طريقة تكرار األمناط  نطقةابمل اكن التقليديةسمعظم امل ويف منطقة جازان ميكن أن نالح  أن

 عنخرى مع اختالف منسوب االرتفاع أبني منطقة و كن ماساصر املعنع وجود بعض التباين املكاين يف م

 التايل: نحوى البحر، وذلك على الستو م

ع يمجيف  م۰٥ْة حرارته عن جاملناخ املداري الذي تزيد در  امةهتاطق منود سي :احلي لتهامةسال السهل -4

وتزيد م ۲۲ْ يم، وال يتجاوز املدى احلراري اليوم٥۲ْيد معدالت احلرارة العظمى عن ، بل تز السنة أشهر

 .السنةمع أشهر يف  %١۲ة عن بيسنالرطوبة ال

ها ينل الفصل بو حاسنمادة البناء( فو كل والرتكيب شكن )السونظرا لتداخل العناصر البنائية للم 

 لى حدة على النحو التايل:عيف معاجلة كل منها  والتفصيل

اتساع السطح  اهرمظلية بني سهناطق الالتوافق ابمل منوفراغاته: هناك نوع  بىنحيث مساحة امل نم 

احة سملال، يقابله ضيق نز تداد األفقي الكبري للممطة االسول املنبسهح توفر اليتيث ل وارتفاعه، حينز واتساع امل

وزع تتما ترتبط القرى ابملزارع و  بايف تعدد األدوار وغال املتمثل زلنللم يتداد الرأسمق اجلبلية واالناطاألفقية يف امل

تعامد مواقع القرى تع القرب من البحر الذي مات عمرانية متتابعة تقل عمة جتئيب األودية على هينجا لىع

ما تكون أغلبية  لبا. وغااعةحلة للزر نية وقلة األراضي الصاالتقليدية مع شاطئه بسبب وجود األرصفة املرجا

إضافة إىل الفراغات اخلارجية  الدار وما به من عشش وخدمات اكناملس منتعماالت األرض يف القرية سا

                     

 اد البناء من اخلارج.و جلب م ، وعدماإلقليميةلية احملاء البنال مواد تعماس علىارهم اقتصة قنطكان املسادية لملا لقدرةا دوديةعن حم جنت 7 
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ويالح  على هذه القرى  .راعميطة من مزارع و حملبيئة العاضها وتربطها اببباحات ودروب تربط املساكن سمن م

 سبة الكتلةنأكثر بكثري من  ، األراضي البياضاءاحاتلساش، الشوارع، ااألحو بة الفراغ العمراين سأن ن

تان ومكان للماشية، شو عأة شا عهبو سور من القش، بريه حماطة باحة كمسالعمرانية، حيث تتكون الدور من 

 طة.نبسكوين مع املناخ وطبيعة األرض امللتا الءم هذاتفهي مفتوحة، وغالبا ما ي احةسملاما بقية أ

دولة جملبال اواجل غصان الشجرأ : فالبيوت النباتية املصنوعة منةفوالزخر اء بنمن حيث مادة الأما  

م هذا النمط املناخ احلار، ئحيث يال ،٥كلشامة ساكن التقليدية يف هتممط السائد للنفالعشة تشكل ال

وم ليال يف فصل نللو  رااهنه تستخدم للمعيشة شعلى اهلواء خللها حيث كانت الع الشديد الرطوبة؛ إذ يسهل

املباين النباتية هي:  نامة من ثالثة أنواع مهتيف يدية شية التقلقتكون البيوت التات الطعام. و و ف  أدوحلالشتاء 

احلبوب، موضع  شري، موضع نشواوي على املطبخ، احلمام، حظرية املت، كما حت10والسجف 9السهوةو  8شةالع

                     

رخ ض واملروف( واملجنر األراك واألثل والشورى )املاجاة من أششامة حيث تبىن العهتهل سر يف ش املنتشعيبكن السهي امل شة املخروطية:الع 8 
أن تكون  عىأمتار، ويرا ١ منل طول قطرها غالبا إىل أكثر يصاحة سة على مش. وتقام العنطقةكان املسمعروف لدى  يعهاام، ومجثملفاء والواحل

ح بدخول أكب قدر من اهلواء، مع مناخ املنطقة احلار الرطب حىت يسم تناسبي امب كلشال خمروطي ة على طراز هندسييبعهذه األكواخ الش
طي فرصة دائمة يعقف أبنه سدب للحملا ياهلرم لكشاز التميياضا أة لفرتة طويلة، ياسقية الخانوياضمن هلا الصمود أمام العوامل اجلوية والظروف امل

ا معرضة ابلكامل ألشعة الشمس، أياضا االرتفاع العايل مف املسطحة اليت تكون دائسقاأل سبعك شمسة الجتاه السعاكاجلهة امل علىلتكوين ظالل 
هبوب الرايح يف حتديد  هاجتة. أياضا مراعاة اشقف لساكن العسعاع من الشع وصول احلرارة الناجتة عن اإلنأمتار مب ١ إىل يصله الذي شقف العسل

رور تيار مبح مستعليها  ة، مع وجود فتحة أخرى متعامدمعظم السنةهلبوب الرايح  روميا   ا  صدر الفتحات؛ إذ حتدد فتحة يف االجتاه الغريب الذي يعد م
لها يموت برومها وجتبييف تزيني ال املتخصصة وتقوم ورةالداخل ابلن منة شالع طليوت .ة جتديد اهلواء وتقليل الرطوبةيكانمليوفر إ شةهوائي داخل الع
 املنزلية بة لألرفف والطاقات اليت حتف  فيها األدوات واألواينس لدى ساء املنطقة. وكذا اختيار األماكن املنامدى التذوق الفين بزأبشكال ورسوم ت
ة شوهي عشة صغرية تقوم بدور الع ةاخلدروش كم البناء، فهناجكل وحشة تبعا الختالف شيات خمتلفة للعم( وهناك مسم٢۲٦٦)جريدة الرايض، 
ىن تبوال  ،م ۳ ٥نطرها عقم وال يزبد جاحل غريةي صهطبخ، و مو أية كمستودع غنتخدم لدى الطبقات الس، وتةتوسطوامل الفقرية لدى الطبقات

واد اليت نفس امل من بىنطيل يستقط مسبناء ذو م هوو  شياك أياضا العر هنة داخلية. و سون ليادك أحيات بترت ة، و شمن العناية والدقة كالع لقدربنفس ا
شية. للما ظريةكل يستخدم كحشكوخ خمروطي ال  هوو  :لصبأياضا هناك ال. جهتني مائل منكل شال لوينمج فسقب غطيوي ةا العشهب ىنبت
ام. ثمابل سوكامل أبخشاب األثل فقستو ل لقفا أشجاركل أعمدة من سيقان شتينة على اب املشمن عدد من األخ ىنبى سقيفة تههوة: و سال
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 راملط عمجتبيا لتجنب خطر سالعشش على مكان مرتفع ن هتبىن هذ وغالبا ما 11عروالدا ارشجزراعة بعض األ

در سخشب السلم وال ت األخشاب الصلبةيمت تثب سم٥۲شة مبا ال يقل عن لع، وحيفر األساس على مدار ا

 تركب مثركز العشة، مارية يف سة بتثبيت شت اجلزء العلوي من العيثببال، حيث واألثل( مرتاصة بربطها ابحل

 تكسى مثة، شارية واألساس يف أسفل العسني أعلى الباليت تصل  ةسلوع املقو اضمة لعمل الو ز حملا ضأعواد امل

ش شائوحتكم احل، 14و الغشو 13والبمي 12رةمرحلة الوز  :الث مراحلثي على هش، و ئة من اخلارج ابحلشاشالع

اء يف نسعد ذلك دور الأ بدب، مت ي15ابملتت  الغشومث منشة من تسرب مياه األمطار و عال حلف بطبقة وميكة 

                                                               

ودية، لسعا يةلكة العربمالثقافة التقليدية ابملبال ربوطة ابحلش املئاشابحل سوةكألعواد املاو من األخشاب  بينياج مسف وهو سجناك أياضا الهو 
 .۳٤٥-۳٤۲م: ۰۲۲۲

 

السهوة: هي سقيفة من عدد من األخشاب املتينة على شكل أعمدة، تغطى بطبقة أفقية من أخشاب األثل واألراك وتفرش بطبقة من أعواد    9
ربط مجيع عناصر املبىن اإلنشائية حببال سعف وتثبت احلشائش بشبكة من هذه احلبال وتكسى اجلوانب ابلطريقة املض املرنة وتكسى ابلثمام،وت

 نفسها.
  

ة ويكسى الوجه شلي من العسفة للجزء الاهبشىن بطريقة مببال، وغالبا ما ياألخشاب املربوطة ابحل منياج املبين سر أو السو ال هو: السجف 10
 نه األخشاب واألعواد اإلنشائية.مفتظهر  سوةارع بال كشاجه للو ل الوجه اخلارجي املظبطريقة منظمة، يف حني ي ئشاشلي منه ابحلالداخ
ية عناصر قسي عن بئيدخل الر امل د خلف العشش ليعزلتمية و شرب مدخل العقىن بر، يبقن الطني املخلوط بروث المس ير ملسو  هو :الداعر 11

 .۳٤۹م: ٢۲۲۲ودية، سعفة التقليدية ابململكة العربية الالثقاء النساخلصوصية ل منالغنم، وهر يؤ سهوة و ة الغنم ري ناء حظستثالدار اب
 .ساسكل أفقي حول خشب األبشوتلف  املزدوجة بالرخ اليت تربط ابحلش املئاشام وحملثشجر اائم للعشة بقألساس الاكسوة  12
 بال.احل منعة جو مب مام اليت تثبتثش الئاشة حبشط العستغطية و   13

 ام.ثمش الئة ابستخدام حشاشة العقم ىت حميب منطقة ال ةاين هنمة شطح العساجلزء العلوي من  ةتغطي 14
 

        ةشل أعلى العيماجل فرذات اللون األص لفاءرخ أو احلنبات امل منوعة صنية السميكة املو بال القعة من احلجممو تت تثبيت ملاب وشيقصد ابلغ15
اء بقافظة على حملة بدنية ألمهيتها يف اقو لية جلهد ودقة و مالع هتاج هذحتواب، وغالبا ما بعتبة األ سفلأ حىت يلبشكل طو حبيث تتدىل  (القرعينة)
التقليدية  فيةقاثة )الشجدران الع لخلتتن أن و اب عليها دسح وعند سقوط األمطار اليت تنيب الر هبو ع من اخلارج خصوصا م شةالع كسومتا

 (.۳٥٦-۳٤۲م: ٢۲۲۲،وديةعربية السعابململكة ال
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 16اء حمرتفاتسريان ونجلوا نزلاء املسن نة مة حيث يشرتك جمموعشيم الداخلي للعوالتصميب طشالتمرحلة 

مت  18عةدرحلة الر م، مث 17(طالسة عملية الربدة )المثملرخ أو القصب اش ئاشن الداخل حبموة العشة سبك

و أيستخدم الطني األبيض )الصلصال(  ى، فالبعضتلف من منطقة ألخر خ، مث التبييض اليت 19ةسمرحلة املل

ن واألصباغ اجلدران ابأللوا ةني وزخرفيتز و يليها عملية األلوان  .لوت أزرق هاإلعطائنورة اليت تاضاف هلا النيلة ال

يف هذه نم األخاضر، وميكن تصيالبس قتخلص بعاضها من أوراسغات النباتية اليت يبامللونة إىل جانب الص

خيل والزهور( نواحلمام والعصافري واجلمال والقطط وأشجار ال ة)األوماك والديكمتثيليةزخارف الزخارف إىل 

 ةيبداخلة( وكتاتلثات والدوائر املثاملو كال املربعات شتوازية واخلطوط املموجة وأتقيمة املسخلطوط املكاوهندسية 

.  وبعض األمثال الشعبية ةشاء العنخ بير لة، االستعاذة ء بعض آايت القرآن واتمها البسن)الكتاابت امللونة م

 ا.نة ابلطني املخلوط ابلروث وتتم زخرفة األرض براحة اليد عندما يكون البالط ليشأرضية العكما تبلط 

                                       

                     

 كنسة اجلدران الداخلية للمو ات بكسفرت حملا ا وعدد منهتع جارام ونالتعكنها حيث تقوم ابسبدور مهم يف إعداد وجتهيز م يةرأة اجلازاناهم املست16
 اجلدران ابأللوان ةلية زخرفم عيتأت اري ورة، وأخنال أو الصلص تبيض اجلدران ابلمث، نبالت وروث األبقار أبقف ابلطني املخلوط سيات والضر واأل

 .ة والكتابيةياء يف تزيني احلوائط ابلزخارف التمثيلية واهلندسنسث تبدع اليامللونة، حباغ واألص

 

 .نبالت ث البقر أوو ن الداخل ابلطني املخلوط بر مة شة العسو ك17

 

 ونة.ليأكثر  كونيالعثة بطبقة اثنية من الطني والروث مع زايدة كمية الروث ل ةو سك18
 

 19   تنعيم جدران العشة بصورة دقيقة ابستخدام الطني والروث.
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ملكة العربية السعودية، الرتاث ليدية ابملاملصدر: الصور من جتميع الباحثة اعتمادا على عدد منها: الثقافية التق

 العمراين يف اململكة العربية السعودية

 ٥شكل 

 امةالنمط العمياين للمباين النباتية العشش يف سهول هت

وثقافة  حيث البحر 20سانخبيل فر ر فأ هبا، اء مميز خاصبنمط بنان سمتيزت جزر فر  فيساين:النمط ال 
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از زر الذي امتجاضحة على النمط العمراين للو جي منذ القدم ترك بصمة امل اخلار الع مع اللؤلؤ والصيد والتجارة

حمافظات منطقة  منسواها  عن ميزتترمان فجعل جزر  صا  خا ا  مجالي فنا  اله ودقة إبداعه مبا عكس مجو ه تصالأب

ة، ار اجلزير جتل بوات طوال من قسنارة دامت لجتتواصل اتم ورحالت  اء نتيجةجمط عمراين فريد، بن جازان

غرب، مما وامل قشر امل دول وعدد منريب عار دول اخلليج الجتراء مع شيع و بة قان وعالجواملر  ؤلؤار اللجتخاصة 

يف بالد  ةبان خاصماط عمرانية و منا شاهدوه من أمبار جثر التأتلى النمط العمراين ابجلزيرة حيث عكس عنا

 مباين كل وفق إمكانياته وقدراته املادية مستخدمني  انسلبناء مثل تلك املباين يف جزر فر دوا بدورهم عمد، فناهل

الت حملوا املساجدو  ثرايءصرة على األمقتية ابلطوب بنلقد كانت املساكن املص، الطوب األمحر املكسو ابجل

ريق( )حما غريةعبية صشع ننع يف مصايصالطوب األمحر  نحيث كا ؛ارسو باين العامة والقالع واألارية واملتجال

ا هبادة الصقة يكسى مص كويستخدم اجل ماللب من احلرات على ظهور اجلجتر البازلت اليت ويستخدم صخو 

ويلة، إضافة طوع أشجار الدوم السوداء الجذاألسقف فقد كانت من  رو جسط. أما ئارجي للحواطح اخلسال

كون على أن ت صابجل وائطوغالبا ما تكسى احل .ور الدومجسيمة تفرش على قتسوهو أعواد م ضإىل امل

حولوا هذه احلوائط  شها نقوشا هندية بواسطة فنانني مهرةنقم تالطبقة األمامية وميكة تعمل على مراحل حىت ي

  .وحده هلا بعر ثلث واملشكل املذه النقوش من عناصر هندسية تتخذ وع عناصر هوتتنعة. ئرا نيةإىل لوحات ف

ر النقوش فد حعاوم للحشرات القارضة باملق األمحراخلشب  مننوعة صاألبواب والشبابيك امل تثبت كما

كلت النمط شاليت  ةهذا إىل جانب منط العشش التقليدي .يها طابعا مميزاعطي بوازبية عليها وإحاطتها لمااجل

 ا وفق اجتاهاتهر ثمن العشش تنا بىنب غلب على منط القرى اليت تيكرت ث اليمن ح .للبناء يف السهل سائدال

ابن احلكم بنيت إ لغربية، أما مباين الطوب اليتاالبحرية  اجلهةئد يف املنطقة خصوصا الرايح السا هامالئمة الجت

ات ءاملباين ذات الفنا بعوطا ١شكل لعثمايننطقة فهي حتمل الطابع اة هلذه املسالعثماين وحكم األدار 
                                                               

 يرة.جز  ۷۲حوايلان سل جزر فر بيياضم أرخ 20 
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اين يف اململكة احلرية ر الرتاث العمة لألدارس وطن األساسريب حيث املعمع مباين املغرب ال ملتشاهبةالداخلية ا

ل وهي مكان نز يسية ابملئرة الر جاحل هولس و جملا من:ساكن امل هتكون هذت. وغالبا ما  ٦۹۲م:۰۲۲۰ العربية،

لفة، وغالبا ما تخلية اململنز ال اعملس وتستخدم للمعيشة ومزاولة األجملمن ا استقبال الاضيوف، والصفة أصغر

دخل تعمل رة يتفتح أحد جوانبها على املجي حهكة و يباوال .شوفلتوفري فراغ نصف مك امها سقيفةمل أيعم

 .ورندكة الت مللع مكشوفا   خ وغالبا ما يكون ملحقا  بطه. املقائع أصدما رب األسرة لوس جيتمع هبجا دكة للهب

ما يزرع  ابلللمعيشة والنوم، وغا ويستخدمالفناء الداخلي  .ل واملرحاضسمني مها املغقس مناحلمام ويكون 

ة يف اجلزيرة، ومنها ناء املوجودبخامات ال اين علىسالفر  نزلاء املبنيف  هايلاأل عتمدلقد ا .ءشجار الفل واحلناأب

اء ابإلضافة إىل بنيات النحكم يف فلتني ائنابح لليتية قابلة للتشكيل مما سيثل صخورا كلمت يتية النارجالشعاب امل

حرق صفائح  ائية بواسطةوالذي مت استخدامه بطريقة بد وم،د منامجه بفرسان حىت اليجص الذي تو خام اجل

ل ك  شس اجلدران، كما ييكل خلطات لتلشل على عملمس ويح تعم املباهلراوات ليص سطةبوا نه طحمثاخلص 

اآلايت  عضصبح مادة صاحلة لنقش بيرحلة اجلفاف لل معها ملصرتة طويلة يفد خلطه وتركه لعص باجل

زل نهات وأركان املجا واة اليت تزين هبحيبية ابلاضيوف والرسومات اجلماليرت ت الاراعبواألحاديث النبوية وال

ية، بل عمدوا ناسة الفر بيئيف ال وجودةواد اخلام املار ابملالتجل، ومل يكتف نز الية أخاذة على املات مجسوإلضفاء مل

اب الثمينة شاألخو  لوناج املجمثل لوحات العاج والز  وهناخرى عن بعض البلدان اليت يزور جللب مواد أ

 ة فنية عالية.ب هرة وأصحاب خم ينيار معائني مببن واالستعانة



 

                                                                               د/ نزهة يقظان اجلاري  347

 
ية بر عة التقليدية ابململكة الفصادر منها: الثقاع الباحثة اعتمادا على عدد من امليمجتصدر: الصور من امل

 ية.دو سعالعمراين يف اململكة العربية ال عودية، الرتاثسال

 (١شكل)

 ين جزيية فيسانباوالنقوش على الفتحات الداخلية واحلوائط واالعمده يف مالزخيفة 

 :والسياة 21رصداالعليا األهتامة  -2

 تدرج يفت يسالتاضار  هي معقدةو راة، سعاف جبال الشامة وحافة هتهول سني بعة قاألصدار منطقة وا 

د جوتو م. ۲١۲۲-٥۲۲بنيلبحر ا اوح ارتفاعها عن سطحيرت ، و ا  قر ش امةهتاالرتفاع مع االجتاه من سهول 

                     

يزا عن ية العليا، متماهتسمى فينخفاضا مامة، أما ما كان هتراة و السراة، بني سل الباارية جلساالنك ةافف احلمنتصيف  واقعةناطق الاألصدار: امل 21 
 احل.سال
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 ةنطقة الالصقة حلافعن بعض، ومتتاز مرتفعات امل عاضهاب جودال والنبحيقة اليت تفصل اجلسطقة الوداين النابمل

عكس على حياة انارتقاؤها حىت ابحليواتت مما  يصعبالشديدة اليت  بوعورهتاراة سار حبال الساجلرف وانك

اخ منطقة ناز متميكنا هلم. و ساألودية  نال وبطو بح اجلسفو  منن يخذتمعزلة شديدة  وا يفشا الذين عاهنسكا

يف  العامة الرطوبةاالرتفاع، وتزيد معدالت  ايدةامة، وتقل احلرارة مع ز هترة من سهول ل حراقنه أأب األصدار

تاء، شل الفصيف  %۸۲ى قصلغ معدل حدها األبمواجهة املنطقة للرايح الرطبة، وي سببب %٥۲ طقة عننامل

 ل معدلصي جبال فيفا يفف منطقة االصدار من أكثر مناطق اململكة مطرا، تعد. و %٢٥ل صيفا إىل قوت

 مواجهة الرايح اجلنوبية الغربية الرطبة. ببسملم ب ٥۰٤ طار إىلمقوط األس

ة من نكو امل جباهلاللمياه، لكن طبيعة  ئيسيرى األصدار على األمطار كمصدر ر قكان سد مويعت 

كان س أجل فقط، ولذلك ةياه عب األوديامل هذهاع ي ضيفغالبا  تتسبب شديدة االحندار ةتحولمو  ةتري صخور

اثرة نتياه األمطار إضافة للزراعة املمسفوح اجلبال للحفاظ على الرتبة و اعية على ر ز ب الطصااملنطقة إىل إقامة امل

وح سفعلى  تناثرةيف القرى الزراعية امل تمثلترة ستقي بوجود حياة معد ومح اإلنتاج الزراقيف أحواض الوداين، و 

ارة، حيث انشغل ا منعزلني عن احلاضهنطون األودية، إال أن وعورة منطقة األصدار جعلت سكاببال و اجل

 جاهتممنت يعكان يف بسويعتمد ال ة.احات زراعيسوزراعة ما استطاعوا استصالحه من م واشيكان برتبية املسال

أكب  متفرقة من املنطقة، ويالح  أن مواقع األسبوعية اليت تقام يف قاألسوا الاضرورية على مهتمستلزما راءشو 

ون األودية اليت يسهل طجد اجلامع، وغالبا ما يكون يف بسعي واملبو ق األسسو القرى هي اليت يقام مبا ال

ة ئيوبدا طةسي بباينا، فاملهنسكا شهاعين يف املنطقة حياة الكفاف اليت يل إليها. ويعكس منط العمراو الوص

بال اليت تنتشر تبعا كس القرى واملساكن الواقعة يف اجلن األودية بتقارب مبانيها عو ومتتاز القرى الواقعة يف بط

هول وبطون األودية ذات سيالح  أن املباين يف الفراغاته احة املسكن و سالزراعية. فمن حيث م صاطبللم

 وأدوارها من واحد ۰م۳۲۲احة منازل األودية إىل سصل متال فبمن املنازل الواقعة يف أعايل اجل احات أكبسم
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دوار لندرة أل ارتفاعها إىل أربعة أو مخسة صوي ۰م۲۲٦ليلة  قاحة مباين اجلبال سأدوار، بينما م ىل ثالثةإ

 معظمأبن  منازل األصدار متتازاألرض الزراعية. كما  ةاحسافظة على مية واحلاجة إىل احملستو األراضي امل

املغطاة موزعة على أدوار  )املشراح( والفراغات ملبىنطة من الدور العلوي من ايغطاة عدا أجزاء بسم هتافراغا

 هول من خالل الدرج، و نز عناصر امل نيبقلون تنكان يسل رأسية، فالنز واحلركة داخل امل. ۹شكل  بىنامل

رات مم عبزل واملسجد فتتم نابني امل ركةاملكشوف، أما احل عب الفراغ ةامازل هتنخيتلف عن احلركة األفقية يف م

، يف حني مرتنصف مرت إىل  منبع خطوط االرتفاع ويرتاوح عرضها تتو  تاخم املزارعتل( سب) تسمىحمدده 

يث ح منع خطوط االرتفاع. و م امدعبة قد تتعارات صسراعي مزارع واملازل واملناحلركة بني امل السكان يف تمديع

 املساكن: منأنواع  ثالثةيم عمارة منطقة األصدار إىل قسمواد البناء املستخدمة ميكن ت
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 عربيةابمللكة ال تقليديةاملصادر منها: الثقافة ال منة اعتمادا على عدد ثحلبامع اجتور من صدر: الصامل

 عربية السعودية.لكة الم، الرتاث العمراين يف امللسعوديةا

 (٩شكل)

 فافي يف فييميان الي عال

ط سبشكل أب امة، ولكنهتودة يف ث تبىن العشش مثل األنواع املوجي(: حلعشش)ا نباتيةساكن الامل -

 .له يف املزرعةمزارع أثناء عتستخدم كمكان يراتح فيه امل

وقد استعملها لسراة الغربية، ا بالجل بيعيلتكوين الطا ة عنجتقوق: هي كهوف تشساكن الكهوف والم  -
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وقد وجد من الكهوف ما  األغنام، اء رعينثت النهار أوق اصا خصو تقرار هبسويتها واالتسالرعاة وقاموا ب

 ر رغم شكلهاضت احلاقما زالت تستخدم للو و يمها، سلتق اء فواصل داخلهابناء واجهتها و ببنا قام أصحاهب

 افةد الكأل، إضافة ألن احلجيو  حيث نقلو يتندودة وإمنا الرعاة يف منطقة حم تقرارسب عدم اسبدائي ببال

 لجأي لذاقوط األمطار؛ س نم ناجتةات الصخرة القزالناال من نةة شديدة االحندار وغري آمراسالغربية لل

ات غري حمددة حتكمها كمية األمطار الساقطة لفرت هم ومواشيهم سالرعاة إىل الكهوف الطبيعية حلماية أنف

 .ك املنحدراتعلى تل

 من ةالسرامنطقة  حية الغربية، حيث تتكونن النامراة سال البجرية: تنتشر مع بداية ارتفاع جاكن احلسامل -

الشرق العقبات وتدرجييا ابجتاه  ابجتاهغراب  هبشد نحدرليت تاة والوداين السحيقة يالقمم العال منعة جممو 

 كانسا الاهلاضاب الواسعة اليت استقر هب وجدت ني سالسل اجلبال واألوديةبملنطقة اهلاضاب الداخلية. و 

كون من صخور ترية من الدرع العريب امل ا  ءملنطقة جز اجبال  وتعد رضستثمرت األالقرى وا فانتشرت

وميتاز مناخ املنطقة صخور السائدة. أهم ال ستت والشنيد صخور اجلراعحيث ت ومتحولة تتصف ابلصالبة

 وي.ئامل فرلصاة رجتاء إىل دشينما تنخفض درجه احلرارة ب ْم٢٢درجة حرارة الصيف إىل  ابخنفاض

كل شا تزيد يف فصل الصيف. فمن حيث الة إال أهننول السفصار على املرتفعات مجيع اقط األمطوتتس

 ان  بعبارة عن م :األول :أنواع ثةثال منكون ت جريةاملساكن احل أناء وفراغاته اخلارجية نالح  بنساحة المو 

ويسقف  م5.0 بلية غب املنتظمة االرتفاعاجل ارةجىن من احليب( م۹٤ستطيل )كل املشخذ أتبسيطة 

دام الرعاة. النوع ختسفوح العليا السساكن يف المث الطني واخللب، وتبىن هذه امل عردر أو العر سجبذوع ال

ى مع طبيعة األرض املختلفة املناسب فرتص الغرف شاتمكل يشاز أبخذ تميو  ميثل حياة االستقرار :الثاين

لة إليواء فص غرفة منتبىنكما   احة مفتوحةسحول م ةبشكل غري منتظم، حيث تبىن غرف جبانب بعاضها

ث أما النوع الثال ا النوع األول.هبليت يبىن اة للطريقة اهبشساكن مخالل النهار. وطريقة بناء هذه امل ةيشاملا
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راة اليت ما زالت سعمران منطقة األصدار وال صائصل خثهو ميابقني، و لسفهو األكثر تطورا من النوعني ا

اين با مألن املباين هنا تدوم أكثر لكوهن ورمبا يعزى ذلك هتامة.رى ق منأكثر  اراهنفظة بعمتقراها التقليدية حم

ه ياب مناخها املالئم وتوفر املسبار القرى التقليدية يف جبال السروات بنتشى الرغم من كثرة الحجرية. وع

رى قن على شكل تة، لذا ينتشر العمراتامللكيات مفو  ةليلقوية ستاحات املسن املأالزراعية إال  اطباملصو 

اه يكمصدر للم فورة قرب الوداينحملكان على اآلابر اسال يعتمدياه واملزارع، حيث مبصادر امل ه تتصلري صغ

رات الاضيقة مخللها املتتتالصقة من معظم مبانيها حجرية ط العمراين هلذه القرى أبماز النوميت(. 7شكل)

وقد لعبت العوامل الدفاعية دورا أساسيا يف توجيه  .عة الشمسشأل رضع  يا للتفئها تالجزاأ عضيف ب غطاةامل

واحلصون الدفاعية، كما يوجد بكل رات القرية، فمداخل القرية حمدودة، وغالبا ما تكون حماطة ابألبراج مم

ة جببل أو يمحمإما  ا الدفاعية، فهيهتيزاار ملختالقرى  قعوخمازن احلبوب. إضافة ألن موا رج للمراقبةبربة ق

ضي املستوية األرا ةاحسيع االجتاهات. ونظرا لقلة متلة مكشوفة تعلوها األبراج اليت تكشف مجتكون على 

باين خذ املأت( و۰م۲۲٢-۰م۲۲٦مناحات صغرية )سباين ذات مامل معظم سكنية فإن ن  الصاحلة إلقامة مبا

وتفتح هذه  ،اهب عددحسي على أدواره سكل رأبشكن التقليدي ستوزع فراغات املتا و بتقري ربعكل املشال

 رتكيبال يثح منادر. أما ناء إال يف البنص حوش حول الص، وال خيلمنزلى الدرج الرئيسي لعلالفراغات 

ن مكون تزرعة، وغالبا ما يعادة على امل نزلمثل يف إطاللة امليتراة سازل النمل العمراين طنمالح  أن الاملف

ا ما يسمى بالغة املكانة االجتماعية للشخص. و دن، وقد يزيد عدد األدوار إىل مخس أدوار مع زاييدور 

وى ترتك املواشي يف احلف ما يف الصيفأتاء، شية يف الشمقرا للما (الريشة وي )السفلي أضالدور األر 

ما الدور أكعلف لألبقار،   يستخدمضي خمازن لقصب الذرة اجلاف الذي )الزريبة( كما توجد ابلدور األر 

ما ألثة للنوم ورابعة لنوم الاضيوف، تقبال الاضيوف وغرفة املعيشة واثسال خصصلس املجملاألول فيتكون من ا

العائلي  للجلوسامليفا( ومكان خمصص طحة( وبه أفران للخبز )سمني املطبخ )قسيتكون من فالدور الثاين 
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ل نز طح املسوي تخصص للمراقبة. أما الدور الثالث فيحج املللب  إضافة 22شراحى املموتناول الطعام ويس

 مباتفادة منها، ور سمياه األمطار لال ميعلتج خمصصبه مكان و الذي يستخدم غالبا للمراقبة  شوفكملا

راة أبن معظم ستاز أمناط العمارة ابألصدار والضع خالاي النحل. وعموما متو لسطح فراغ مسقوف لابيلحق 

كون رأسية عكس احلركة يف ار تراح( واحلركة داخل الدشاملبىن )امل منناء أجزاء بسيطة ثستابا مغطاة هتفراغا

باين امل ملادة البناء فجميع وش. أما ابلنسبةوف واحلشكيها احلركة أفقية عب الفراغ املامة اليت تعد فهتمنازل 

أسي يفتح على الدرج ا بشكل ر هتتوزع فراغات صغرية احاتسم على الصية ابحلجر اخلنبمالتقليدية ابملنطقة 

واجللوس  هاشسم لفر 11 وارتفاعسم 11انب احلائط بعرض  اء دكة جببنادة د جرت العقل، و نز الرئيسي للم

النافذة  جبوار جملسهل الذي غالبا ما يكون نز ىن لصاحب املسى األرض ليتلعليها بدال من اجللوس ع

 األسرةعمل رب يث حينائني يف عملية البناء، لبعة. وغالبا ما يشارك رب األسرة اطلة على املزر يسية املئالر 

عداد الطعام إبة يف عملية البناء أناء، كما تشارك املر بواألحجار إلمتام عملية ال اباألخشانه على نقل ري جو 

كطبقة فوق اخلشب واجلريد على رد  تفاليت  سةل الطينة أو الليالعمحاضار املاء الذي يستخدم إيني و ئللبنا

ه ئوطالر دامل عجونمبن الداخل اء على كسوة جدرانه منسكن يعمل السل. ويعد انتهاء املنز ح املسط

لس يف جملا يكون ام لباوغا رة.الداخل ابلنو  منم هتو بية اللون. أما املوسرون فيدهنون ي تربة فاحتهو  شيدةابل

عداد الشاي حوله ترص أدوات إ مناد القهوة للاضيوف و إلعد (صلل )حوض تر بهيت و بلامقدمة 

 بتزينيل املنطقة هأ يعين ياء الثمينة، أياضاشزين األلتخو وم نص الغرف الوسطى للخصوالقهوة، وغالبا ما 

اليت ترص بطريقة منتظمة تربط  عض الناصبيارة البارزة ذات اللون األجطار وميك من احلإبالبناء من اخلارج 
                     

      دور حول يكن يف متابعة ومشاهدة ما سل املهمكن أتري، ومنه يقصمسقوف، وأحد حوائطه  ريمنه يكون غ ءا  شراح أبن جز ملاميتاز  22
 كن.سامل
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ارون واحلدادون يف صنع النوافذ واألبواب من خشب العرعر نجال تفننا ما يبالغل، و ي مجحبزام زخريف البناء

ارية يف عماهلندسة امل جائباليا، ومن عكال مجشنحها ابلقطران مل نوافذحمليا، مت تطلى األبواب وال عةاملصن

سقف الاألرض حىت  نم فقيل بني العمودي واألئشكل مابكن ساألمامية للم ةراة إحلاق درج الواجهسال

 (. 4414119األشكال )

 

 بيةلثقافة التقليدية ابمللكة العر ا :صادر منهان املمادا على عدد معتميع الباحثة اجتالصور من  صدر:امل
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 .سعوديةربية العيف اململكة ال ، الرتاث العمراينسعوديةال

 (7كل)ش

ياةسط العمياين للمباين يف منطقة األصدار والنمال

 
ة يدية ابململكة العربينها: الثقافة التقلمتمادا على عدد من الصادر مع الباحثة اعجت منر و : الصصدرامل
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 .سعوديةراين يف اململكة العربية المعل، الرتاث اسعوديةال

 (٧كل)ش

 ياة(سطقة اجلبلية)النط العمياين للمباين يف املنمال

ى ستو ميس على مستوى املنطقة، بل على لويعد منط العمارة التقليدي جببال فيفا هو األكثر متيزا  

املباين  زاو جوتت ،طيلةستربعة واملىل جانب بعض املباين املطواين إسباين ابملنطقة الشكل األامل أتخذلكة، حيث ملا

كان املنطقة على سكل مبىن قلعة منفصلة، ويرجع حرص كل  شكل الدفاعي فيشعها اليمع بعاضها وأتخذ مج

واين ذي الفتحات سطكل األشيوفر الث يباب أمنية حسمنها أارات، تبواين لعدة اعطكل األسشبانيهم المأخذ 

 قة اجلبلية.نطباين يف املامل عمجياملطلة على 
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ية بر عالثقافة التقليدية ابململكة ال نها:اعتمادا على عدد من الصادر م احثةبال يعمجتمن  الصور :املصدر

 عربية السعودية.مراين يف اململكة الالسعودية، الرتاث الع

 41شكل 

رية املتوافقة مع خطوط ئالدا املدرجات شبه كلشيط اخلارجي، إضافة لتماشيه مع حملا لى إطالله عباجلوانب أك

ة الطلقة تنحرف. اعد يف محاية املبىن من طلقات الرصاص ألنه جيعل قو ستور. أياضا الشكل الدائري ينالك
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كل شزل، كما أن الناألخشاب الطويلة املستخدمة يف سقف امل كل الدائري على املالك كميةشإنشائيا يوفر ال

كان ساملبىن اجلمايل الذي يتباهى به رة إضافة لشكل طالعواصف املمو رايح بقوة ال اري كث واين ال يتأثرطاألس

كون داخل حدود أمالك يالذي غالبا ما  وقعوات عديدة، منها أوال اختيار املل خبطنز امل املنطقة. ومير إنشاء

 قطعم أقرب منالبناء من احلجارة اليت تستخرج  وادماألرض وتوفر تسوى  ، مثقبيلتهى محوداخل  شخصيال

مع عدد من البنائني حبفر  صفق الشخت يمثو القبيلة، أ صن امللكية اخلاصة للشخمواألخشاب  لألحجار

 يتم، و احلجمة ري س إىل سطح األرض من احلجارة الكباألساس بعرض مرت وبصق مرت، يلي ذلك بناء األسا

 يف الدور مرترض يعم و س11كل عقد لبناء على شكل عقود،  تمر اسد فتحات األبواب ومكان الدرج، ويحتدي

رف غتوسط التشم، و نالعرعر وال شجرف املبىن جبذوع سق ويغطى ىنبارتفاع امل عرض معاألرضي، ويقل ال

وهكذا  ي(ب ال ونيتم )الز عتال واري املغطاة أبغصان شجرساخلشب تعلوه ال نم ودابملباين األسطوانية عمة الدائري

حات النوافذ، مث تركب األبواب والنوافذ اخلشبية، أما التشطيب توضع ف ن البناء مع مراعاةؤو يكمل البنا

داخلية من الطني والروث توضع على عدة مراحل حىت تصبح اجلدران  سةجز من خالل عمل لياينالداخلي ف

 ينه.يملساء يليها عملية التبييض ابلطني األبيض الذي يستخدم بعض الناس الصبغات النباتية يف تز 

طح سب االرتفاع عن سع اجلغرايف لألمناط حياين التوز بنالح  ت أمناط البناء ابملنطقة سةدرامن خالل  

ية واملسلحة اليت تعد شعبتمثل يف املساكن اله، ابستثناء منط العمران احلديث املنسب القرب والبعد عوحالبحر 

ط التقليدي، نميقتصر فقط على الاختالف األمناط و  تباينال أن قة، إالملنطائدا يف كل قرى اسرا و شمنطا منت

اكن ساكن اخلشبية اليت تعد مسيط للعشش واملسع وجود بماجلبلية  كز يف القرىيرت ة يساكن احلجر د منط املنجف

كل ش، بينما تظهريةة الفرت عة الشمس شمن األمطار الغزيرة أو أ هبا هلا الرعاة ليحتموا جأمؤقتة غالبا ما يل

د املساكن نجاء، فبنادة الساكن من حيث مط املختلط من املنمتشر به الناليا ياملنطقة الداخلية منطا انتق

ومسكن  شةألمناط الع ا  احلي اختالطسط النمن الطني واحلجارة. يف حني مشل الاكس، إضافة ملجريةاحل
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ب اسابملنطقة، مت ح ختلطاكن الطني واألحجار. ويف حماولة للتعرف على طبيعة منط البناء املسالصفيح وم

لحق ة اخنفاض قرينة التنوع )مسالدرا ( فأظهرتقرية٦٧١طة لنمط البناء السائد بقرى املنطقة )ينوع البستقرينة ال

من جمموع أمناط البناء  (% ٥. ٧١بتني )سأبكب ن شعيبلح واملسكن السمنطي السكن امل ستئثارب ابسب (0

 ابملنطقة.
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 .477-481م: 0110لرتاث العمراين، در: اصامل

 44 شكل

 يف مباين املنطقة واألروابمناذج للفتحات والنوافذ 
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 أمناط العمران وحمدداته :ساً مخا

حال  ميثلة و يعبيرية والطبشم يف أي منطقة شخصية تلك املنطقة الئمنط العمارة القا عكسغالبا ما ي 

يعة التفاعل بني يلخص طب التقليدي ريفييا، وميكن القول إن املسكن الاقتصاداي واجتماع هناوظروف سكا

. وميكن اضاريةالعوامل الطبيعية واحلخذ ابالعتبار أيأن  جيبسريه وحتليله فواألرض، وابلتايل فإن ت اناإلنس

 قسمني مها: مبنطقة جازان إىل ط العمارةرة يف منؤثيف العوامل املنصت

 منا ثريهن أتتباي، وينسايف حياة اإلن البيئية الطبيعية الظروف ؤثرحيث ت بيعية:ددات البيئية الطحملا -4

يسعى اإلنسان ان، وأحيات يكون غري ذلك، فسة ملعيشة اإلنئممكان آلخر، فأحيات تكون مال

 :حتياجاته، وذلك على النحو التايلم ائا يالف مبهيئة الظرو لت

 يها ومواقع تغط احلية،س لية وأخرىجبع قع اجلغرافية، فهناك مواقباين املواتما ت لباغا :رايفجلغا ملوقعا

ي وأخرى صحراوية. ويف منطقة جازان يظهر انعكاس هذا العامل يف توزيع عالغاابت أو املرا

حنو اجلرف، مث  االجتاهع ماحل البحر وتقل ستعامدة مع عها على األودية امليز تو ت اليت يكثر املستوطنا

 للزراعة. ناطق الصاحلةو املأراة سر يف الثانلتت تعود

 زدهرو الصاحلة للزراعة يأاء ناد البمو واد األولية مثل ية ابملغند أن الرتبة الحيث جن :يولوجيجلامل اعال 

اء بنيف  ستخدمةااتت املنبوال على األشجار االعمران كثري  يعتمداحلية سة الطقنا العمران. أياضا يف املهب

 باين احلجرية.امل تنتشرا يف اجلبال مينبش، شالع

 ازان، فالقرى ج نطقةمبسكن م امليوقع على تصمغرافية املاملوقع: غالبا ما تنعكس طبو  طبوغرافية

 متتديف املساكن اجلبلية اليت  الة، عكس احلبري احات كسد أفقيا عب متية غالبا ما متلاحسال ةالتقليدي

 احلة للسكىن والزراعة.صال يةتو ساحات املسر املصغرا لنظاحة صغرية سم لىرأسيا ع

 اإلمكان التكيف  درق ية حوله و يتفاعل معها وحياولخناحوال امليتأثر ابأل اإلنسانك أن شاخ: الملنا
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ول إن قناخ، وميكننا الامل راصلعن باشرري املأثاكن لتقي جسمه من التسطلق لتشييد املانمعها، وهلذا 

ان ساإلن ةتمراريساملالئم حلياة اإلنسان بدليل ا ناخمن امل احلد األدىن توفريجنحت يف  قدذه املساكن ه

 لعمراينازان نالح  اختالف النمط اجدراسة أمناط البناء يف بذه القرون. و هش فيها كل عيلا لىع

ناخ وامل بيئةم الئية اليت تالنكسا منط العشش الامة يسود هبهتللقرى من منطقة ألخرى، فقرى 

د ب ال مناكنيها سجرية اليت حتمي يوت احلبط المن ودنما يالح  يف قرى املرتفعات يسبياحلي، سال

تباعد الذي يسمح للهواء امل يعالتوز  طمن خذ عناصرها )العشش(أتامة هتأياضا منازل  زير.واملطر الغ

نازل على شكل حصون متفرقة ناطق املرتفعة غالبا ما تكون املما يف املأة، بو طلطيف احلرارة والر تب

ة شعاجهات ألرض الو تعزة يساكن مهلذه امل حيقق، وهذا التباعد وقعب ميول وطبوغرافية املسح

الصقة تاين املبالقرى ذات امل عضوجود ب ينفيال هذاة املباين، لكن ئالشمس مما يساعد على تدف

فإن  ةمييالتصمالناحية  من .ت أمنيةلغاايالتقاء حرارة الشمس و  مظللة ةها شوارع صغري بينحتصر 

درة هذه اخلامات على لق نظرا والطني كمواد للبناء رجاملناخ يظهر يف استخدام احل ثريأتانعكاس 

تخدام س، أياضا التحكم يف عدد النوافذ واافودة صيب اء وحف  الشتزل نة احلرارية داخل املقالطا حف 

ل باشكل خمروطي وتوجيهها للغرب الستقبة شاء العنغالقها عند احلاجة، أياضا طريقة باخلشب إل

 لدائريةساكن اط املرايح، كما أن منمنصرف ال يكون يفل يةقشر خ يف الناحية البطحر ووضع املبم الينس

طقة أجزاء من مساكنهم نكان املسالرايح، إضافة لتخصيص  وةقلى حتمل عاعد يس فيفايف جبال 

 شتاء.ا وأخرى للمعيشة فللمعيشة صي

 نطقة، وغالبا ما توى القرى ابملسكمصدر رئيس للحياة على م  هايابمل يظهر االهتماماملياه:  مصادر

كان سأو الوداين، حيث حيفر  (زراعيةالاطب صملقيا اساألمطار )ل يقعن طر  هياكان ابملسزود التي

ت وقاألعداء  منبث ومحايتها عة لصيانتها من الايرض عليها احلمتفداخل القرية غالبا ما  بئرا  القرية 
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 رب.احل

 ات جري شال دجما تو يناألمطار، ب غزيرةناطق اليف امل الكثيفةنمو األشجار تث ي: حنبايتالغطاء ال

ار املنطقة، حيث يستخدم يف بناء شجمن أهم أ عرر عال شجر طرا، ويعدمناطق األقل واحلشائش يف امل

 .د للوقوديدر جمصيف، أياضا يستخدم كتسقالو يك واألبواب باشبم والئنع الدعاصاكن لسامل

 ية:لالتاط انقددات البشيية: تتمثل العوامل البشيية يف الحملا -2

 هتمام مبوقعيف اال نطقةوالبيئة التقليدية يف امل انساإلنالقيم الدينية يف سلوك  أثرر يظه :القيم الدينية 

تشكل حوله الفراغات تا و سطهيكون و  أنني يف القرية، إما قعا ما أيخذ مو بد الذي غالسجامل

زارع واألعياد، وإما أن يكون على أطراف القرية وذا عالقة ابمل احلفالتاملخصصة لاللتقاء يف 

 ساكن.وامل

 ية التقليدية يف قيام نمراعال البيئة ر أتثري القيم االجتماعية علىظهي :العادات واألعراف االجتماعية

اكنها داخل حدود سبيلة تقيم مق ى ألن كلب الك التجمعات لة وجودقاطق متفرقة و مندميا يف قالقرى 

 تفرقل إن القرى تباألخرى.  منطقة القبائل هم يفناكسرد أو اجلماعة بناء مفلى العظر حيمحاها، و 

أياضا يظهر  .القبيلة على مستوى البطن والفخذ طبقات محى القبيلة حسب تصنيفداخل حدود 

انس أهل جتظهر يا مل للاضيوف. كنز أحد أدوار امل صصخيسكن، حيث امل ميري العادات يف تصمثأت

النقوش  ملعكن و سامل سةعاون يف لياتاء، حيث ينسكن خصوصا الساء املبنعلى  هنمتعاو  القرية يف

حتفال إلقامة حفالت الزواج واال ا  بري ك  يدات  مع القرى ابملنطقة يمجا الداخلية. وتاضم هنامللونة على جدرا

 وعي.سباأل سوقابألعياد أو إلقامة ال

 كانم هي طقة، فاألرضابملنواألرض واحليوان وحدة واحدة  انساإلنشكل  :يةدصاقترات االؤثامل 

ع قمو  يارلى اختعحرص  نسانفاإل .اونه يف استغالل األرضمعن شريك اإلنسان و العمل، واحليوا
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يف احلفاظ على األراضي  للرغبةلت االعتبارات الدفاعية إضافة مة قرب األراضي الزراعية، حيث أيالقر 

لتوفري األرض ا يسكن رأسكما عمد اإلنسان للتوسع يف امل القليلة اختيار القرى يف الناطق اجلبلية،

ما أ .ة اثنيةفوالرعي كحر  واشيالقرى، إضافة لعملهم برتبية امل نكاسمعظم  ا قدميالزراعة اليت عمل هبل

رف عن طريق األسواق الذايت، والفائض كان يص دتصاقوع من االنب تمتعالتجارة فكانت معظم القرى ت

على القرى الواقعة  األسواقق، وقد أثرت هذه لسو ابسم اليوم الذي يعقد فيه ا تسمى يتاألسبوعية ال

 ا مركزا اجتماعيا مميزا.هبا، كما جعلت ألصحاهن غري ممو أكثر نا تجعلتها فهب

 منذ القدم من خالل إطاللتها  األخرىارات اضحلابا هلتصااباز منطقة جازان تمت :ليةحملاحلاضارة والثقافة ا

 مستوايتي يعكس تباين والذ نطقةاء ابملبنط المنالبحر األمحر. وقد انعكس ذلك يف ميزة على تامل

من، إضافة جللب يكية، شرق إفريقيا، الرت قلت عن احلاضارة النأفراد املنطقة اليت  نياحلاضارة والثقافة ب

ند وتركيا، وهذا ما انعكس على لفة كاهلتمالة من دول خملعان لسر فار املنطقة خصوصا يف جتبعض 

 .ابجلزيرة ط العمرانمن

لي حملا تمعجملاكان سة ب خ ةقليدية يف منطقة جازان تشكل خالصة التإن أمناط العمار  :وخالصة القول 

ع التحدايت اليت كانه مساستخالص لكيفية تعامل  هوية واخلارجية، و الداخل بيئتهسيط وتفاعله مع بال

اط ت أمننيبال فقد تبهل واجلسالو ني البحر بلية حملونظرا لتباين ظروف البيئة ا .م التارخييةواجهتهم يف مسريهت

اين بتلي والنمط اجلبلي. فتباين ظاهرات سطح األرض و سهاين والنمط السبني النمط الفر  االعمارة يف املنطقة م

 كن الريفي الذيسمنط امل تباينرت يف ثوامل ألعيع هذه اية، مجئحات املاطسامل البعد منظروف املناخ والقرب و 

أجزاء  بنيكن الريفي سامل تباينحيث  .40 لشك سةملنطقة الدرا عرضييتاضح جليا من خالل القطاع ال

احة سكن وارتفاعه طبقا ملادة البناء املستخدمة، وتباين مسكل املشتباين  :القطاع من عدة جوانب منها

اهات املباين وعدد جتلألرض، وتباين ا بوغرايفة لصاحبه وطبقا للتكوين الطكن طبقا للمكانة االجتماعيسامل
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تكاملت مع بعاضها وتفاعلت  ع هذه املؤثراتمجيا الداخلي طبقا للظروف املناخية، وتركيبه أحجامهاو نوافذها 

 كن اجلازاين.سط المنلتكون 

 

 ع الباحثة.يمجتعداد و كل من إشال :صدرامل

 (40) كلش

 نطقة جازانتقليدي مبال يفياط السكن الر منطاع تاضاريسي ألق

معامل  سةات لدراظفاحمللف اتقرية من خم ٦٧١ اهتردافطقة بلغ عدد منقرى امل نة منلقد مت اختيار عي 

ور دني االرتفاع لبافق و ن هناك تأ لمعاواتاضح من تطبيق امل -نائهىن ومادة ببارتفاع امل -التوافق بني الصفات

بنية ارة و املجبنية من احلاكن املسط املبني من وافقناك تهة، بينما كان عبياكن الشسامل ومنطباين الطني مواحد و 

 (.5قواالرتفاع لدورين أو أكثر )ملح لحةسواملساكن امل واحلجارة نين الطم
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إبراز التشابه  نأ، إال سةهدف هذه الدرا هو Patternمط نحث عن هذا البوعلى الرغم من أن ال 

 نهاضة. لقد سامهت الينعن إبراز االختالف والتبا األحوالمفردات الظاهرة املدروسة اليقل أبي حال من  بني

لقرى كنية جديدة انتقلت لسة السعودية عموما يف ظهور أمناط ربيعا اململكة الليت شهدهتواالقتصادية ا رانيةلعما

ل ييزة للرتاث العمراين التقليدي األصماضرية، مما أدى لتدمري اخلصائص العمرانية املمن مدن املنطقة ومراكزها احل

 للمنطقة.

 النتائج والتوصيات سًا:ساد

ه من حلول يبكل ما حتو  ةليديقتا الهتصورة متكاملة عن عمار  جازانطقة نمل رياعمثل الرتاث املمي 

 منسجمةما حتتويه من حلول تصميمية وكذلك  -مناخية، جغرافية، اجتماعية -ليةحملمع ظروف البيئة ا كيفللت

ا سكاهن ةب املعماري للمنطقة يعكس خالصة خحيث العادات والتقاليد. فالرتاث  منمع جملتع احتياج الفرد وام

ا رهبقية وطبوغرافيتها و ئظروفها البي تباينط العمارة ابملنطقة تباينت مع يف مواجهة حتدايت البيئة الطبيعية. فأمنا

ط ا، فظهر منهباط املساكن منددت أفتعراها احلاضارية. ؤثواختالف ظروف مناخها، وتباين م عن البحر وبعدها،

ط واحلجر يف املنطقة الداخلية، ومن بنية ابلطنياكن املسملحر، ومنط االب مناحلية القريبة سلا ة ابملنطقةشالع

الرتكية واعتمد   مارةلعا ابثري ك  ثرلذي أتا اينسر فناء البط المنطقة نطقة اجلبلية. كما ظهر ابملنة ابملير جحلا املساكن

 اضرحو  هتاليت شهدواحلاضارية ا دت النهاضة االقتصاديةأ لقد. وإفريقياد نريا على خامات مستوردة من اهلثك

نطقة من أمناط د ابملجال يو فة، ثار األمناط احلدينتشمط العمراين التقليدي واني الشتالاملنطقة وريفها إىل 

 تبىنردة فاحلجر على وحدات م تيبة أو شث اقتصر وجود العي سوى بقااي من إرث املاضي، حقدميالعمران ال

ارة شدن يف إىن خارج املت تبيف اسرتاحا وا، أاألوقات هب ضعة لقاضاء بثاحلدي بيوتيف الساحات اخلارجية لل
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املعماري  طقةعيل وتوظيف تراث املنتفاضرورة نادي بنوهذا جيعلنا  مي.داء املنطقة برتاثهم العمراين القبنالعتزاز أ

عوضا ها تصالأمميز للمنطقة ومعب عن تراثها و  ن خالل اعتماد هذا النمط كنمط معماريمبطريقة أكثر فعالية 

 وحتديثها عند إعداد خمططات دميكن القسعن األمناط احلديثة الغريبة عن البيئة، مع حماولة اختزال وظائف امل

 .ةليحملارية ومواد البناء ااملعم كالشالفنية لأل مسةة، وعدم إغفال اللثساكن احلديامل

 راجعامل

 بلكتا

 قات" مكتبة األجنلو املصرية.بيتطو س أس يفيلر ية العمران افراغ( "جم0115ب، محدي أمحد )يالد 

 البشرية" الطبعة  جلغرافيايقات يف ابتطو  أسسيدانية ة املسالدرا"( م0111)وي د، أمحد البعيريشال

 رة.هريب، القاع، دار الفكر الاألوىل

 لتوزيع.وا رشالسعودية للن لدارا ي"فة االستيطان الريفيراغج"( م4999يد خالد )سطري، الامل

 العربية ية لسارة التقليدية ابمللكة فراجلغاط اؤثرات واألمن"امل (م0117) دهللاباحل، تصر عصال

 أم القرى، مكة املكرمة. جامعةع بطامعودية"، سال

 اد، حممد حمموديالص4981م اإلقليمية" دار النهاضة العربية، بريوت. افيةجلغر "ا 

  ،الطبعة األول. "ينمرالعاث ارت ل( "صور من ام0115احلصني ) دوحمم مكيعبد احلهارون 

 دار ريفية"ال والتنمية يفيالر  تيطاناالس ةجغرافي" (م0111)ومور  أبون سحو  فارس يب ، صهلييتا ،

 ع، عمان.زيصفاء للنشر والتو 

 األحباث: 
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 السعودية العربية ساكن التقليدية يف امللكةممارية للعاخلصائص امل"ت، د، رفو غال دعب، يناتكسرت ال "

bab. com/persons/lll/show .www ://htpp. 

 ة ينمد ،العريب ري"، دار الفكرسع نطقةمب ريفيكن الساط الأمن"م( 4991دوي )بد المحأ، شريعيال

 صر.ن

 جملة  "ية ابمللكةخانها للظروف املتالءمم"العمارة التقليدية ومدى  (م4991) دهللابالشيخ، سعيد ع

 .11-11: 49اعة، العدد ن الصملعا

 للقرى التقليدية يف مرتفعات ينالعمر كل اشم( "مدى مالءمة ال0110) عبدهللا مدحم حل،الصا 

 واجلزيرةات اخلليج دراسجملة  كان"سالحتياجات الية دو سعية البوب غرب امللكة العر نات جبو ر سال

 ، الكويت. 07، السنة 411، العدد بيةالعر 

 ،الثانية  عشر، السنة لعدد الثاين، العربيةا ةفياجلغرالة جملا جلغرافيا"ريف يف اال" م(4971وال )ن عبدهللا

 عشرة، القاهرة.

 قسم   دداعإ ة"،ينميدا غرافيةة جسدرا بغإمارة را "(ها4111لمان، وآخرون)س مياهإبر الوي، عال

 د العزيز، جدة.ب، مطابع جامعة امللك عززيععبد ال كلجامعة امل اجلغرافية

 وىلاأل سنة، ال41، ج9رب، جلعلة اامة" جمهت دن يفم"موانئ و  (م4918د )محأد م، حملعقيليا :

994-991. 

 (4989جازان املم" )19-51، الرايض: لسنة الثانية، ا 07لعددلة الفيصل، اجم "ة والواديندي. 

  لكة مابمل التقليدية اط العمارةمنيف صوغ أ اجلغرافية ةبيئ( "دور الم4998د حممود )محممدين، حم
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 .488-418: 00 ة سنلا ، 0 ، العددلة الدارةجمة السعودية" يربعال

  ها4150يع األول/بر  5 اثءالثال رايضال ل، جريدةياا األجثهوار تتارة اضة حقصية...نازاجلوت ابيال ،

 .45519لعددم، ا0144اير فب 

 مية:لعلل اسائي ال 

 رسالة دراسة تطبيقية يف جغرافية العمرانلس لب ( "مركز ام4911)رمحن دالعبد محم ،لشرنويبا ،

 .مشس نيشورة، جامعة عنم ري غتريماجس

 ،اجستريالة مرس ظة خليص دراسة جغرافية"فم( "العمران الريفي مبحا0111مليحة حامد ) العبديل 

 ، كلية العلوم االجتماعية، جامعة أم القرى.جلغرافياقسم ا ،منشورة ريغ

 رسالة رشيدركز م لىع بيقيةة تطسار د يفيالعمران الر  غرافية( "جم4970) رعبداجلاب، صالح عيسى "

 رية، القاهرة.صهاضة املنة التبشورة، مكمن اجستريم

 التقليدي" رسالة  يف جغرافية العمران دراسة ريطامامل أبوركز م( "م4985، حممد علي )لياضفال

 درية.نغري منشورة، جامعة اإلسك ترياجسم

 اجلغرافية راسة يفد -وانسأ افظةىف حم يفية العمران الر يرافغ( "جم4999د علي )ممد، عمر حمحم 

 يا جبامعة اإلسكندرية.فغراجلم اقسورة مقدمة لمنشغري  سترياجمة"، رسالة بيقيطتال

 طبوعات احلكومية:وامل يير التقا 

 الرايض. ق،ثير والتو لنش، دار الدائرة ل0111ودية، سعية البر عة التقليدية ابمللكة الفياثقال 

 ودية، سعية البر علكة المامل  يفينة والقروية، الرتاث العمرالديبعودية، وزارة الشئون السية البر عامللكة ال
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 م، الرايض.0110

 م،0115،الرتاث العمراين لىظة عحملافل ايلدية والقروية، دلبئون الشودية، وزارة السعية البر عامللكة ال 

 الرايض.

 

 ۱ملحق 

 قة العمل امليدانياطب

 اسم القيية:

 دار  التارعة له:اإل كزي امل رعدها

عدد )ارتفاع املسكن  العدد 

 (األدوار

 (تقييبا)عمي املبىن 

    مساكن من الصفيح

    عشه

    تستخدم الطني فقطمباين 

    مباين تستخدم احلجارة فقط

    مباين تستخدم الطني واحلجارة

    مباين تستخدم األخشاب
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    مباين شعبية

    مباين مسلحة

    غري ذلك أضف

    كن ابلقرية تقريباإمجايل عدد املسا 

    إمجايل مساحة القرية تقريبا

 

 (٢) ملحق

 ى منطقة جازانربق اط الننا أمن يفالتنوع  قرينة
 

 اجملموع التصاعد  % العدد أمناط البناء

  48.1 411 مساكن صفيح

 05.1 11.1 18 عشة

 08.1 15.1 55 طني

 40.1 75.1 840 أحجار

 55.4 05.1 491 طني وأحجار

 5.4 45.1 400 شابأخ
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 1.09 4.07 05551 شعيب

 411 1.11 57755 مسلح

 / 411 75149 اإلمجايل

  18.451قيينة التنوع البسيطةجمموع اجلموع التصاعدية 

 قرية  491عينة الدراسةإمجايل القرى 

 املصدر: من إعداد الباحثة.

 (٣ملحق)

  نائهالريفي ومادة ب ملسكناع افارت نيمعامل التوافق ب

 ارتفاع املسكن

 مواد البناء املستخدمة

شع أخشاب طني وحجارة حجارة طني صفيح عشة

 يب

 اإلمجايل مسلح

 510 4 478 4 48 48 01 08 07 طابق

 411 457 0 / 5 5 / / / طابقان

 08 7 / / 9 4 / / / ثالثة طوابق

 طابقان أو

 ثالثة

/ / / / / / / 05 05 

 501 490 479 4 09 51 01 08 07 اجملموع

 ة امليدانية.ستنادا على الدراسا احثةباجلدول من إعداد ال :املصدر
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مت 

 (قرية٦٧١ق جلميع قرى عينة الدراسة )ساب معامل التوافح
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