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Uتطور العمـارة بالمملكة العربية السعودية عبر العصور ا لمختلفة 

 

يتناول البحث التطور التارخيي باململكة العربية السعودية عرب العصور املختلفة موضحاً أهم السمات االجتماعية 

مرحلة عند العمارة الدينية وكذلك  واالقتصادية والثقافية والسياسية يف كل مرحلة مع عرض لبعض النماذج املعمارية يف كل

 العمارة السكنية من حيث أمناط اإلسكان وتوزيعها.
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Uالبحث األولU: 

 

 

Uةـــرة العربيـــه الجزيــاريخي لشبـور التـــالتط 

 

 فترة ما قبل اإلسالم. -

 فترة صدر اإلسالم. -

 مرحلة ظهور الدول الحديثة. -

 عصر اكتشاف البترول. -

 .االقتصادي واالنطالقة الحضاريةاالزدهار  -
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Uالتطور التاريخي لمدن شبه الجزيرة العربية 

Uبوجه عام والمملكة العربية السعودية بوجه خاص 

 

يرتكز هذا البحث على دراسة جزء من اجلزيرة العربية يتحد يف صفات واحدة سواء بيئية أو اجتماعية أو جغرافية أو حضارية،  وترجع 

إىل أصل واحد،  ويتالحم تارخيها مع بعضها البعض حبيث يصعب عمليا الفصل القاطع بينها،  حىت لو  يف جذورها البشرية

تقسمت اليوم إىل ممالك ودول وأمارات كل هلا حدودها السياسية ونظام حكمها املستقل.  وينص هذا البحث على دراسة اجلزء 

ت وأمارة البحرين ودولة قطر ودول األمارات العربية املتحدة.  ولسهولة الكوي ةاملساحي الذي يغطي اململكة العربية السعودية ودول

التعبري سنشري إىل منطقة البحث هذه يسمى شبه اجلزيرة العربية وأن كان ملنطقة اليمن وحضرموت وعمان دراسة خاصة.  وقد 

 خالت املختلفة باملنطقة.تتداخل يف بعض األحيان دراسة هذه املناطق وذلك بسبب صعوبة إجياد حدود قاطعة للتدا

  U:الموقع والبيئة 

تقع منطقة الدراسة يف شبه اجلزيرة العربية يف املنطقة املدارية،  وهي ذات مناخ صحراوي تتفاوت فيه الظروف املناخية احمللية من 

ر،  ومناطق باردة يف صحراوي جاف يف أواسط شبه اجلزيرة،  إىل صحراوي رطب باملناطق الساحلية للخليج العريب والبحر األمح

مرتفعات  اجلبال وعلى وجه اخلصوص يف منطقة جنوب غرب اجلزيرة العربية.  ويوجد بشبه اجلزيرة العربية مناطق زراعية،  وواحات،  

عيون مثل اإلحساء والقطيف والبودميي واخلرج والقصيم واملدينة املنورة ودومة اجلندل وهي مناطق غنية بالزراعة وتقوم أساسا على ال

املايية.  كما تنشط الزراعة املعتمدة على األمطار على سفو  اجلبال ومدرجاتا خصوصا يف جنوب غرب شبه اجلزيرة العربية وحىت 

 حدودها.

بؤها توتتميز منطقة شرق شبه اجلزيرة العربية بثروة برتولية كربى،  كان هلا كبري األثر يف األمهية اإلسرتاتيجية واالقتصادية اليت أصبحت ت

 ة.شبه اجلزيرة العربية.  كما كان هلذه الثروة البرتولية كما سيتبني فيما بعد عظيم األثر يف تغيري الوجه احلضاري لشبه اجلزيرة العربي
 

وتتصف شبه اجلزيرة العربية باالخنفاض النسيب لعدد السكان والكثافة السكانية مع وجود متركزات يتجمع فيها السكان وتزيد هذه 

بيعية التمركزات كلما اجتهنا شرقًا أو غربًا يف اجلزيرة العربية وتقل كلما اجتهنا إىل أواسطها.  وبالطبع فهذا راجع إىل توزيع الثروة الط

 وتوافر مصادر املياه والرزق،  عالوة على قسوة الظروف البيئية املناخية  الصحراوية.
 

الواحدة،  وترتابط فيما بينها قدميا أو حديثا بصالت النسب واملصاهرة.  ومن أبرز وتتحد دول هذه املنطقة يف األصول احلبشية 

األمثلة لذلك حركة اهلجرة االستيطانية الكربى من بالد اليمن إىل مشال شبه اجلزيرة العربية وإىل منطقة عمان وجبال ظفار يف أعقاب 

 ا�يار سد مأرب.
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عالقات اجتماعية بني سكان شبه اجلزيرة العربية،  قدميا وحديثا موقع شبه اجلزيرة العربية وكان من أبرز العوامل اليت أوجدت روابط و 

بني حركة التجارة من العامل القدمي يف آسيا وأفريقيا إىل أوروبا،  عالوة على وجود األراضي املقدسة يف مكة املكرمة مث يف املدينة 

 لسكان وإىل إقامة عالقات ومعامالت بينهم.املنورة،  كل هذه العوامل أدت إىل زيادة حتركات ا
 

U:التطور التاريخي لشبه الجزيرة العربية 
 

عاش اإلنسان األول بشبه اجلزيرة العربية يف وقت كانت صحاريها ويف اجلزء األكرب منها خمضرة ومزهرة باحلياة وقادرة على توفري بيئة 

سنة يزخر بالعديد من فصايل احليوانات مثل الغزال  10,000منذ حوايل  ماليمة للمعيشة.  وهناك شواهد على أن الربع اخلايل كان

 والبقر الوحشي واألسد وفرس النهر الذي كان مصدرا أساسيا للغذاء والكساء ألقوام ذلك الزمان.

ان ونقوش وكتابات،  وعلى مر السنني،  تتابعت احلضارات بشبة اجلزيرة العربية وتشهد على ذلك اآلثار الباقية إىل اليوم يف صورة مب

ويف صورة متاثيل وعمالت وأوان وأدوات ونصب،  أو يف صورة مساكن ومقابر منحوتة يف اجلبال،  هذا باإلضافة إىل السدود 

 والقالع واملعابد واألسوار.

 حضارات شبه اجلزيرة ونتيجة لالكتشافات األثرية بشبه اجلزيرة العربية،  فقد مت التوصل إىل أدلة على قيام نوع من االتصاالت بني

العربية واحلضارات الكربى اليت كانت قايمة يف ذلك الزمان.  فقد كانت املنطقة الشرقية من شبه اجلزيرة العربية جزءا من حضارة 

سنة ق.م.  كما أن هناك شواهد عديدة على  3500سنة إىل  5300العبيد اليت دامت يف جنوب بالد ما بني النهرين من حوايل 

القة بني احلضارة الفرعونية يف حوض �ر النيل وبني حضارات شبة اجلزيرة العربية،  ويستدل على ذلك من وجود مظاهر وجود ع

سنة  3000متشابة يف النقوش الصخرية املوجودة يف كل من مصر وشبه اجلزيرة العربية،  تلك النقوش اليت يعود بعضها إىل حوايل 

سنة ق.م. وكان ذلك مرتبطا باستئناس  1000يف التاريخ املدون املعروف لدينا منذ حوايل ق.م. وقد بزغ جنم العرب ألول مرة 

ين  اجلمل وتنشيط القوافل التجارية الربية عرب شبه اجلزيرة العربية.  وتذكر اآلثار األشورية أن العرب كانوا يصدون غزوات األشوريني الذ

مقاومة العرب ترتكز أساسا يف مدينتني مها " أدوماتو " (  دومة اجلندل اليوم )  كانوا ااولون إخضاعهم با يف ذلك الزمان،  وكانت

 و " تيماء " بشمال شبه اجلزيرة العربية.

ومع ازدهار احلركة التجارية عرب أراضي شبه اجلزيرة العربية وعلى طول سواحلها رابطة بني حضارات وادي النيل وبالد ما بني النهرين،  

و   "على امتداد طرق التجارة،  فعلى امتداد اجلانب الغريب لشبة اجلزيرة العربية ازدهرت مدن " جنران" و "جرش ازدهرت بعض املدن

 الفاو" و "الطايف" و "مكة ا ملكرمة " و " املدينة املنورة " و " العيص" و " بري " و "ديدان " و " داين صاحل " و " تيماء" و"

على امتداد اجلانب الشرقي قامت مدن " تاروت" و " اجلرهاء" و "جوان " و " تاج " و "احلنا "  و "البدع" و "قرية".  و  ة "ف"روا 

 كما ازدهرت مدن "دومة اجلندل " و " قريات امللح" و " اثرا "  بالبادية يف مشال شبه اجلزيرة العربية.

كرها بالقرآن الكرمي،  وكانت مهدا للرساالت السماوية وقد كانت شبه اجلزيرة العربية موطنا للعديد من احلضارات البايدة اليت ورد ذ 

والرسل.  وإذا رجعنا إىل القرآن الكرمي جند أن اجلانب الغريب خاصة من شبه اجلزيرة العربية كان مسرحا للعديد من األحداث اليت ورد 

طقة املعروفة " مبغاير شعيب " ازدهرت حضارة ذكرها بالقرآن الكرمي.  ففي د اخل حدود اململكة العربية السعودية عن " البدع " واملن
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" مدين " حاضرة قوم النيب شعيب عليه السالم.  وإذا حتركنا جنوبا إىل "العال " وعند املنطقة املعروفة باسم " مداين صاحل " جند 

ا وصل إليه القوم من تقدم يف حاضرة " مثود" قوم النيب صاحل عليه السالم واليت ما زالت أثارها قايمة إىل يومنا هذا شاهدة على م

فنون النحت.  وإذا حتركنا جنوبا إىل " جنران " ،  " جند " األخدود " الذي ذكر يف معرض احلديث عن أصحاب األخدود حيث 

أرم على رب باليمن،  مث وجدنا باملنطقة قوم عاد أنا حاضرة سبأ يف مدألقى املؤمنون من املسيحيني يف النار.  مث إذا حتركنا جنوبا وج

 أقصى احلدود اجلنوبية لشبه اجلزيرة العربية على حبر العرب.

ومن دراسة ما ورد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية عن مثود قوم النيب صاحل عليه السالم،  ميكن وضع تصور ملا كانت عليه حاضرة 

اجلزيرة العربية.  فقد كانت حاضرة دولة مثود القوية مثود،  تلك احلاضرة اليت ميكن أن تؤخذ كنموذج ملدن احلضارات البايدة بشبه 

مدينة تقع يف منطقة آمنة سهلة حتيط با سلسلة من اجلبال.  وكانت املنطقة تزخر بعيون املياه العذبة،  حتف با احلدايق وزراعات 

ىل يف القرآن الكرمي على لسان النيب صاحل  تبارك وتعاالنخيل باإلضافة إىل احلقول اليت كانت تزرع شىت احملاصيل.  ويف هذا يقول اهللا

 عليه السالم موجها كالمه إىل قوله ( أترتكون يف ما ههنا آمنني يف جنات وعيون وزروع وخنل طلعها هضيم ).

هة وكان مرتفو مثود يبنون قصورًا من احلجر يف الوديان وسط جناتم وبساتينهم بينما كان باقي القوم ينحتون من اجلبال بيوتا فار 

ويعيشون  فيها أمنني مطمئنني.  ويستدل على ذلك من أكثر من آية بالقرآن الكرمي حيث يقول اهللا تبارك وتعايل على لسان النيب 

صاحل عليه السالم ( وأذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وسواكم يف األرض تتخذون من سهوهلا قصورا وتنحتون اجلبال بيوتا 

عثوا يف األرض مفسدين )  وقوله تعاىل ( وتنحتون من اجلبال بيوتا فارهني )  وقوله تعايل أيضاً ( وكانوا ينحتون فاذكروا آالء اهللا وال ت

 من اجلبال بيوتا آمنني )

وميكن ان يستدل من ( بوأكم يف األرض ) ما وصلت إليه دولة الثموديني من قوة ومنعة وأتساع رقعتها،  وامتداد سلطا�ا على 

واليت يصعب  –من مستوطنات آخري.  كما أ�ا تعكس ما وصلت إليه من كثرة يف العدد وغزارة يف املوارد واإلنتاج  ما قد جاورها

مما يسر للثموديني سبل التمكن واملقدرة يف األرض.  وتعطي اآليتان ( تتخذون من سهوهلا قصورا ) و  –أن تكون هناك قوة بدو�ا 

وصلت إليه مدينة الثموديني من تقدم وازدهار حضاري وعمراين وفين ،  حيث  ( تنحتون من اجلبال بيوتا فارهني )  مؤشرات على ما

د  الحتياجات اإلنسان،  بل تعدتا إىل التنوع يف أشكاهلا لكي تشمل قصورا جند أن مساكنهم مل تكن لغرض توفري مأوى باحلد األ

ولكن ويف كافة األحوال كانت تلك املساكن تتمتع بالفراهة واألمن اللذين ذكرا بالقرآن  –ومساكن _ كل حسب إمكانياته ومقدرته 

 الكرمي.

تون من اجلبال بيوتا ) و ( ومثود الذين جابوا الصخر بالواد ) وميكن أن يستدل من اآليات ( تتخذون من سهوهلا قصروا ) و ( تنح

على ما وصل إليه الثموديون من براعة وتقدم يف وسايل البناء والتشييد حيث تنوعت الوسايل بني النحت يف اجلبال،  وقص 

 األحجار ونقلها الستعماهلا يف أعمال البناء املختلفة.

صاحل العديد من املنشآت واآلثار املنحوتة يف الصخر وتشهد اآلثار على الرقي الفين الذي  نمدايوما زال قايما إىل يومنا هذا مبنطقة 

وصل إليه هؤالء القوم.  وينتظر أن يكشف عن املزيد من آثار تلك احلضارة البايدة بعد أجراء البحوث واحلفريات الالزمة باملنطقة 

 يوجد با من آثار. اوتسجيل م
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- U اإلسالم:فترة ما قبل 

كان املوقف يف شبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم حتدده مالمح ثالثة :  مؤثرات إمرباطورية الفرس يف الشرق ، إمرباطورية الروم يف 

بع يف بعض األزمنة عضويا إمرباطورية الفرس كمحافظة هجر التابعة تالشمال ،  واألحباش يف الغرب،  حيث كانت منطقة اخلليج ت

س،  مث كانت يف بعض األحيان متثل تابع خيضع بصورة أو بأخرى للحكم الفارسي أو مبثابة موىل من مواليه.  ويف كافة لدولة الفر 

 األحوال فقد كان تأثري دولة الفرس حضاريا وعقايديا كبري على منطقة الساحل الشرقي لشبة اجلزيرة العربية.

تأثري اإلمرباطورية الرومانية الشرقية ويرتبط با حضاريا مع وجود تأثري عقايدي،  أما مشال شبه اجلزيرة العربية فقد كان يقع يف نطاق 

حيث وجدت املنطقة بعض القبايل اليت تدين باملسيحية.  وكان مشال شبه اجلزيرة العربية مبثابة أقاصي احلدود اجلنوبية لإلمرباطورية.  

صا يف منطقة اليمن وعسري حيث كان يقع يف نطاقه تأثري أو العالقة وكان املوقف خيتلف يف جنوب غرب شبه اجلزيرة العربية خصو 

 املتبادلة مع دولة األحباش بأفريقيا.

وعند ظهور اإلسالم كانت هذه املنطقة يف نطاق الوالية لدولة الفرس أما باقي شبه اجلزيرة العربية،  وهي تشمل وسط وجنوب شبه 

ليلة الزرع واملاء فلم يكن هلا دور أو مسة ملحوظة يف األحداث باملنطقة وكانت جمرد معرب اجلزيرة،  وهي املنطقة الصحراوية القاحلة ق

من طرف إىل آخر.  يستثىن من التقسيم السابق وجود منطقة مضيئة ذات كيان ووضع مميز ومستقبل يف مكة املكرمة وهي احلرم 

 األمن الذي وضعه اهللا سبحانه وتعاىل آمنا وسكنية للناس.

- Uر اإلسالم:فترة صد 

أرتبط يف التاريخ اإلسالمي كثري من املواقع واملدن باألحداث اإلسالمية الكربى اليت واكبت مولد الدعوة اإلسالمية وانتشارها ،  

مسها بالدعوة إىل اإلسالم افباإلضافة إىل مدينيت مكة املكرمة واملدينة املنورة جند مدنا أخرى كالطايف وخبري وتبوك واليت ارتبط 

 الغزوات اإلسالمية يف عهد الرسول صلى اهللا علية وسلم،  تلك املدن اليت مازالت قايمة مزدهرة إىل يومنا هذا.وب

وقد شرف اهللا سبحانه وتعاىل األرض بالكعبة املشرفة.  أول بيت وضع للناس ( إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى 

صرة باملكان الذي أصبح فيما بعد مدينة مكة املكرمة إىل زمن سيدنا إبراهيم أىب األنبياء حيث للعاملني )  وتعود احلياة املستقرة املعا

أسكن من ذريته األرض اجلرداء اليت ليس با زرع وال ماء ودعا ربه جل جالله أن يرزقهم من الثمرات وأن جيعل أفئدة من الناس 

عند بيتك احملرم ربنا ليقيموا الصالة فأجعل أفئدة من الناس توى إليهم  توى إليهم ( ربنا إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع

وأرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ).  وصارت مكة املكرمة حرما أمنا حيث استجاب ا هللا سبحانه وتعاىل إىل دعاء أيب األنبياء 

لسالم ( وإذ قال إبراهيم رب أجعل هذا البلد آمنا ) إبراهيم عليه السالم،  ويف ذلك يقول اهللا عز وجل على لسان إبراهيم عليه ا

ورسخت مكانة مكة املكرمة وأخذت دورها العاملي بعد أن شرفها اهللا سبحانه وتعاىل بأن جعل البيت قبلة احلجيج ( وأذن يف الناس 

رسوله حممد صلى اهللا عليه  باحلج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق )  مث استجاب اهللا سبحانه وتعاىل ألمنية

وسلم بأن جعل اهللا البيت احلرام قبلة صالة املسلمني يف مشارق األرض ومغاربا،  وبذلك رسخت مكة املكرمة يف قلوب املسلمني 



7 
  

حيث يتوجهون للصالة صوب املسجد احلرام مخس مرات يف اليوم والليلة ( قد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها 

ولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه احلق من ربم وما اهللا ف مول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتف

. وسيظل هذا الدور العاملي قايما ما دامت السماوات واألرض وحىت يرث اهللا سبحانه وتعاىل األرض ومن "بغافل عما يعملون

مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  وشهدت دعوته رسوال ورمحه للعاملني.  ويفتح مكة  عليها.  وشهدت مدينة مكة املكرمة

املكرمة يف العام العاشر من اهلجرة دخل الناس يف اإلسالم أفواجا ورسخت أقدام الدعوة اإلسالمية ومنها أشعت بنورها على العامل 

الدين اهللا أفواجاً فسبح حبمد ربك وأستغفره أنه كان توابا ).  ومع إشراقه  أمجع.  ( إذا جاء نصر اهللا والفتح ورأيت الناس يدخلون يف

اإلسالم وهجرة الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم إىل يثرب بزغ النجم املعاصر للمدينة املنورة اليت شرفها اهللا تعاىل بإنشاء أول 

ل ( ملسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ).  مسجد يف اإلسالم با،  وهو " مسجد قباء " وفيه يقول اهللا عز وج

وشرفها اهللا عز وجل كذلك بالكثري من األحداث العظام اليت ورد ذكرها يف القرآن الكرمي كغزوة أحد وغزوة اخلندق،  كما يوجد با 

ثراها جسده الشريف،  ويفد إليها كل مسجد القبلتني والبقيع وعالوة على ذلك ففيها مسجد الرسول عليه الصالة والسالم ويضم 

عام ماليني الزوار لزيارة املسجد النبوي الشريف والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمال باحلديث الشريف " ال تشد 

بنوره حىت غمر  الرجال إال إىل ثالثة مساجد،  مسجدي هذا واملسجد احلرام،  واملسجد األقصى ".  ومن املدينة املنورة أشع اإلسالم

 أركان األرض وحما عروش الشرك والوثنية،  وما زال جنم املدينة املنورة منذ ذلك احلني بازغا على الصعيدين احمللي والعاملي.

ومع بزوغ نور اإلسالم يف مكة املكرمة عم نوره باقي أحناء شبه اجلزيرة العربية،  حيث دخلت قبايل ومشايخ العرب يف دين اهللا،  

بالتايل أول كيان لدولة مجعت ألول مرة يف تاريخ شبه اجلزيرة العربية مشل شتات اجلزيرة يف كيان دولة واحدة وحكم مركزي وظهر 

ر كيان الدولة اإلسالمية فتحت بالد و منظم،  وهذا مل يتبع من وجود والة وحكام حمليني من قبل اخلليفة يف املدينة املنورة.  مع ظه

م،  ودخلت هذه البالد يف دين اإلسالم،  وبالتايل جند أن املناطق احمليطة بشبه اجلزيرة العربية أصبحت ألول الفرس ومصر وبالد الشا

مرة هي املتأثرة باملد احلضاري العقايدي التابع من شبه اجلزيرة وليست املؤثرة فيه.  ومع دخول بالد الفرس يف اإلسالم ظل التأثري 

طقة الساحل الشرقي لشبه اجلزيرة العربية.  أما مشال شبه اجلزيرة العربية فقد بعد عن التأثر احلضاري احلضاري احمللي هلا ممتدا إىل من

باإلمرباطورية البيزنطية حيث إ�ا أصبحت يف عداء مع الدولة اإلسالمية اجلديدة،  وعلى دين خمالف كما زادت اهلوة بسبب اختالل 

وبالنسبة ملنطقة جنوب غرب شبه اجلزيرة،  فقد أعطى اإلسالم والدولة الفتية القوية هلذه   القيم االجتماعية املرتبطة أساسا بالعقيدة.

املنطقة املنعة واحلماية ضد األطماع اخلارجية اليت كانت تتعرض هلا هذه املنطقة سواء من الفرس أو األحباش.  وأصبح جنوب غرب 

 سالمية ومكونا جلزء منها.شبه اجلزيرة العربية مرتبط حضاريا وعقايديا بالدولة اإل

لعربية ا ومع األحداث اليت واكبت قيام الدولة األموية بدمشق،  وانتقال كرسي اخلالفة من املدينة املنورة أصبحت شبه اجلزيرة 

كم أكملها،  تدور يف فلك احلكم األموي املركزي بدمشق مث فيما بعد احلكم العباسي املركزي ببغداد،  مث يف أجزاء منها باحلب

املركزي األيويب مث اململوكي بالقاهرة مث باحلكم العثماين من إسطنبول مع وجود نقاط عسكرية وقالع ساحلية با تواجد برتغايل 

وأوايل القرن العشرين  19حلماية  التجارة البحرية ولضمان الوجود والسيطرة العسكرية الربتغالية باملنطقة.  مث يف �اية القرن ال
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اطق الساحلية من شبه اجلزيرة العربية حتت االحتالل الربيطاين سواء يف عدن أو يف منطقة اخلليج العريب.  كل ذلك وقعت بعض املن

 مع احملافظة على الكيان املميز واملقدس لكل من احلرم املكي واحلرم النبوي.
 

املنورة من دايرة الضوء إىل دايرة شبه الضوء أو مما سبق جند أن منطقة شبة اجلزيرة العربية خرجت بانتقال اخلالفة من املدينة 

دايرة الظل والنسيان ألحقاب تارخيية طويلة كانت فيها شبه اجلزيرة العربية مسرحا للصراعات القبلية أو الطايفية ونشأ فيها هنا أو 

حمللية الشديدة أو كانت هناك يف فرتات زمنية قصرت أو طالت نسبيا،  حكام أو دويالت ولكن مل تتصف هذه األعمال إال با

 أحيانا خاضعة أو موالية،  وبالتايل فلم يكن هلا أي دور يف سري األحداث باملنطقة.

U:مرحلة ظهور الدول الحديثة في شبه الجزيرة العربية 
 

ربية إلنشاء انتهى ذلك العصر مع بدء القرن العشرين،  وعلى وجه التحديد مع بدء حركة امللك عبد العزيز بوسط شبه اجلزيرة الع

ل دولة فشهدت شبه اجلزيرة العربية يف هذه الفرتة صراع بني جمموعة املشايخ واألمراء وامللوك،  انتهى بزوال مملكة  احلجاز وأمارات حاي

والقصيم والقطيف واالحساء ودخوهلا مجيعا يف ظل حكم موحد حتت شعار ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا الذي أختذه احلكم 

 ي شعارا له،  ونشأ بالتايل وألول مرة منذ صدر اإلسالم كيان لدولة كربى بشبه اجلزيرة العربية وهي اململكة العربية السعودية.السعود
 

كما ظهر يف نفس الزمن إمارات ودول أخذت الكيان املستقل وكونت دولة الكويت وقطر والبحرين واألمارات العربية املتحدة،  

ن واليمن الشمايل واجلنويب يف جنوب شبه اجلزيرة العربية.  وهذا ما وضع منطقة شبه اجلزيرة العربية على عالوة على وجود دولة عما

 أوىل درجات التطوير احلديث. 

نع وحيث أن اململكة العربية السعودية متثل الثقل األعظم يف شبه اجلزيرة العربية، فكان من الطبيعة أن تكون هلا املقدرة على التأثري وص

حداث يف شبه اجلزيرة. وكما سبق ذكره فقد كان إلنشاء اململكة العربية السعودية دورا يف تغيري وجه شبه اجلزيرة العربية ، وكما كان األ

للحكم السعودي دور يف تطوير شبه اجلزيرة يف الاالت االقتصادية واالجتماعية ، فقد كان له أيضًا دور مؤثر على اهليكل العمراين 

 امال توزيع املـدن والقـرى واهلجـر ( مستوطنات جديدة ) وحتديثها وظهور الطرق ووسايل املواصالت على املستوى القومي .للمملكة ش
 

شرع امللك عبد العزيز يف تنفيذ سياسته ذات األبعاد  –أي قبل اكتمال توحيد اململكة  -م ) 1912هـ ( 1331ففي سنة 

ف توطني البدو الرحل يف مستوطنات زراعية مسيت " هجر" وذلك كحل ملشكلة مصادر الرزق االجتماعية واالقتصادية والعمرانية بد

للبدو الرحل بدال من السلب والنهب والغزو ، والستغالل تلك الطاقات البشرية املعطلة فيما يعود بالنفع على الدولة الفتية .وقد 

فيها املساكن الالزمة ، وأقيم بكل هجرة مسجد زود مبعلم من رجال  أنشئت اهلجر حول اآلبار وينابيع املياه والعيون ، كما أنشئت

الدين . وقد اعتربت اهلجر مبثابة قواعد لإلنتاج واحلرب يف آن واحد حيث وضع نظام عسكري خاص باهلجر يكفل تعبئة املقاتلني 

هجرة وبلغ عدد املقاتلني  120يزيد عن عندما يدعو الداعي إىل ذلك. وىف عهد امللك عبد العزيز بلغ عدد اهلجر اليت أسست ما 

مقاتال كانوا فيما بعد نواة جيش اململكة العربية السعودية. هذا وقد عمل إنشاء اهلجر على ظهور العديد  76500فيها ما يزيد عن 

ن أبرز نتايج توحيد اململكة من املدن والتجمعات القروية اجلديدة على خريطة اململكة العربية السعودية أبرزها ما أقيم مبنطقة اخلرج. وم



9 
  

أن ظهرت الرياض كمدينة وعاصمة للمملكة ، ويعود املوقع الذي تشغله الرياض اليوم إىل ما قبل ظهور اإلسالم حيث كانت تقع 

قدم قدميا يف هذه النواحي مدينة "حجر" حاضرة اليمامة ، وان كان أول ظهور السم الرياض قد بدأ يف القرن الثاين عشر اهلجري . وأ

م ) ، وعند استيالء امللك عبد العزيز على  1865هـ (  1282املنشآت القايمة بالرياض اليوم هو "املصمك " الذي بين عام 

م ) أحاطها بسور من الطني وذلك حلمايتها من األعداء وكان للسور مخسة أبواب ما زال اثر  1900هـ ( 1318الرياض عام 

 مساء شوارع وميادين الرياض احلديثة .أمسايها باقيا إىل يومنا هذا على أ

وقد أدى استتباب األمن يف البالد بعد توحيدها إىل أن فقدت أسوار املدن أسباب وجودها،  وكما أزيل سور مدينة جدة سنة 

يل م)، مث تتابعت بعد ذلك إزالة باقي أسوار املدن وبالتا1950هـ (  1370م ) أزيل سور مدينة الرياض عام 1947هـ  ( 1967

فقد عربت املدن بشبة اجلزيرة العربية النطاق احملدود لتلك األسوار وامتدت إىل خارجها،  األمر الذي أعطى املدن اإلمكانيات الواسعة 

للنمو واالنطالق،  وساعد على ظهور أمناط ختطيطية جديدة للمدن بشبة اجلزيرة العربية بعيدا عن التكتل القدمي للمباين،  الذي كان 

 حتمية لضيق املساحة داخل حدود األسوار.نتيجة 

كما ساعد على اتساع الرقعة العمرانية للمدينة وعلى خفض كثافتها السكانية . كل ذلك أدى إىل ظهور أحياء سكنية جديدة صحية 

أن إزالة هذه األسوار تتوفر فيها املساحات الالزمة للحركة والتهوية واإلنارة والتجميل ، ولكن على الرغم من كل تلك املميزات أال 

 وغالبا اندثار كل اثر هلا يعترب خسارة تارخيية وأثرية ال ميكن تعويضها .

 ومع استتباب األمن الذي شهدته شبه اجلزيرة العربية أصبح من املمكن التنقل بأمن وسالمة داخل أرجايها الشاسعة املرتامية األطراف.

Uعصر اكتشاف البتــرولU:- 

زيرة العربية وعلى وجه األخص وبالدرجة األوىل منطقة اخلليج إىل طفرة كربى أدت إىل تغيري الوجه احلضاري وتعرضت منطقة شبه اجل

للمنطقة ودخلت بشبه اجلزيرة العربية يف دايرة الضوء ليس فقط على املستوى احمللى ولكن على املستوى العاملي ، وذلك باكتشاف 

قبل اكتشاف البرتول يعتمد على نشاط صيد احملار واللؤلؤ وصيد األمساك  –مبنطقة اخلليج البرتول يف منطقة اخلليج . كان االقتصاد 

مصادر املياه واألرض الصاحلة ، كذلك بعض األنشطة التجارية احملدودة ومن قبل فقدت هذه  والزراعة يف بعض املناطق اليت تتوفر فيها

 ما مضى كهمزة وصل مع جتارة اهلند وذلك مع افتتا  قناة السويس .املنطقة بريقها وأمهيتها التجارية اليت كانت حتتلها في
 

 وكان اكتشاف البرتول بكميات اقتصادية ملنطقة اخلليج سابق لبداية احلرب العاملية الثانية. وىف ظروف احلرب العاملية الثانية مل ميكن

وقوع البرتول العريب يف يد اجليش األملاين سواء عند غزوة  استغالل البرتول العريب ، حيث كان اخللفاء الغربيني اظرون ذلك خوفا من

 لشمال أفريقيا ودخوله مصر ومنها إىل بالد الشام فاخلليج العريب ، أو من خالل تدخل إيران اليت كانت على وفاق مع األملان .
 

كربى حيث مت التوسع يف استخراج البرتول ، بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية ، يف أواخر األربعينات شهدت املنطقة طفرة برتولية  

وكذلك يف التنقيب عنه ، وأصبحت بالتايل هذه املنطقة تتبوء أمهية اقتصادية كربى ، وأصبحت منطقة جذب رؤوس األموال األجنبية 

رتبطة بالبرتول واستخراجه مثل وبفرض استغالل املوارد البرتولية املتاحة واستتبع ذلك بالضرورة تنفيذ العديد من املشروعات الصناعية امل

إنشاء معامل فرز الغاز والزيت وحمطات الضخ وخزانات البرتول وخطوط األنابيب وحمطات القوى .... اخل . ذلك باإلضافة إىل إنشاء 



10 
  

، واملرافق ،  العديد من املشروعات األخرى اليت واكبت بالضرورة هذه احلركة الصناعية االقتصادية الكربى مثل إنشاء شبكات ( الطرق

 وإنشاء املواين. وكذلك إنشاء املستوطنات السكنية للعمال وما يتبعها من خدمات صحية وجتارية وتعليمية وترفيهية .... اخل .
 

كما أصبحت املنطقة مركز تنمية اقتصادية كربى على املستوى احمللى والعاملي أصبحت بالتايل مركز جذب سكاين كبري على نفس 

حيث شهدت املنطقة حركة هجرة مكثفة سواء من داخل شبه اجلزيرة العربية أو من خارجها مما نتج عنه تغيري جذري يف املستويني ، 

خريطة املنطقة العمرانية واالقتصادية والسكانية ، إذ حتول النمو السكاين املرتبط بالنمو االقتصادي إىل منو يف صورة ظفرات سكانية 

عض القرى الساحلية الصغرى واليت غالبا ما كانت جمرد قرى صيادين ، وأصبحت متثل مدن كربى بالتايل حدث تضخم يف أحجام ب

ساحلية ملدينة الكويت ، أبو ظيب ، وديب ، والدمام واخلرب . وعلى سبيل املثال منا حجم قرية الدمام الساحلية باململكة العربية 

، كما منت مدينة اخلرب اليت كان تعدادها عام  1974عام  نسمة 128000إىل  1934نسمة عام  4000السعودية من حوايل 

الدمام واخلرب والظهران تعداد سكاين يكاد  ث. ويكون اآلن مثل 1974نسمة عام  49000نسمة فقط إىل حوايل  500 1934

 يتخطى املليون نسمة على أواخر هذا القرن .
 

 السكنية ( املدن والقرى الكربى) الزراعية التقليدية وغالبا التارخيية، ومن ناحية أخرى فقد حدث تأثري عكسي على العديد من املواقع

حيث هجرها أعداد كبرية من السكان وخباصة الشباب القدامى على العمل مما نتج عنه فقدان التوازن يف الرتكيب السكاين هلذه القرى   

هلا جذور قدمية وكانت متثل يف يوم كراسي حكم أو مراكز كما هبطت املكانة اإلدارية أو السياسية اليت كانت حتتلها مدن عريقة 

قوى. هبطت مكانة مدن مثل اهلفوف واملربز باإلحساء والقطيف ، وأصبح تأثريها قاصرا فقط على النطاق احمللى هلا واحملدود بالنشاط 

 الزراعي .
 

ة الداخلية من قرى ومدن شبه اجلزيرة العربية أو من ولقد ساعد سوء وسايل املواصالت آنذاك وانعدامها أحيانا على تزايد حدة اهلجر 

كن قرى أو مدن منطقة اخلليج إىل مراكز اإلنتاج البرتويل إىل مراكز النمو االقتصادي اجلديد مما دفع العديد من العاملني إىل اهلجرة للس

اجتذاب أعداد سكانية أخرى من سكان  جبوار مقار عملهم اجلديد وفيما بعد أدى التحسن املعيشي يف مدن البرتول اجلديدة إىل

 القرى ، وذلك حبثا عن ظروف معيشية أفضل .
 

مركز جذب بشرى كبري تعدى حدود الدول البرتولية إىل املستوى العاملي.  –بالطبع، أصبحت مدن البرتول اجلديدة، وكما سبق ذكره 

لبا أوروبية وأمريكية مدربة على فنون الصناعة اجلديدة شهدت أوىل فرتات استكشاف واستخراج البرتول استخدام عمالة أجنبية غا

ومعداتا وقادرة على تركيب وتشغيل وصيانة هذه املعدات . واستتبع ذلك استخدام العديد من األيدي العاملة األخرى الالزمة وغالبا 

كاين وقلة املوارد . استقدام أعداد كبرية من ما كانت من الدول العربية كاليمن واألسيوية كاهلند وباكستان واليت تعا  من التضخم الس

األيدي العاملة الغري عربية أدى إىل حدوث حتوالت اجتماعية ودخول أجناس غري عربية بأعداد كبرية إىل املنطقة وغالبا بدف 

 االستقرار الدايم .
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قة ، ظهر العديد من املستوطنات اجلديدة وهى ما ومع التوسع يف املنشآت البرتولية وعدد العاملني وتوسع األنشطة مبختلف أحناء املنط

ميكن أن نسميه جمازا مبدن البرتول اجلديدة . ولعل من أبرز األمثلة على ذلك وأوضحها تعبريا اململكة العربية السعودية ، فقد ظهرت 

ة للحدود مع دولة الكويت . وعلى مدن مثل الظهران ورحيمة وجنمة وأبقيق . كما ظهرت مدينة اخلفجى ىف املنطقة البرتولية املنامخ

امتداد خط أنابيب البرتول ( التابالين ) ظهرت مدن عرعر وطريف والقيصومة ورفحاء باملنطقة الشمالية للمملكة ، تلك املدن اليت 

ا من منشآت ارتبط وجودها خبط أنابيب البرتول وخدماته . وحيث توجد حقول البرتول وخدماتا وخطوط أنابيب البرتول وما يرتبط ب

يتم التحكم فيها عن بعد ويقوم الفنيون بزيارتا على فرتات ، وميكن  –ظهرت مواقع صناعية غري مأهولة كحقل " عني دار " مثال 

 نواة لتحوصل سكاين إذا تغريت الظروف أو إذا استدعت الضرورة ذلك . –مستقبال  –القول بأن تلك املواقع ميكن أن تكون 
 

Uدي واالنطالقة الحضاريةاالزدهار االقتصاU :-  

استمر احلال يف النمو االقتصادي والسكاين مبناطق البرتول وانعكس مدة على كافة أحناء الدول البرتولية، حيث ساعدت عوايد البرتول 

األمثلة  هذه الدول على حتسني األحوال املعيشية بالدولة كلها وليس مبناطق استخراج البرتول وتصنيعه فقط. ولعل من أبرز هذه

وقامت حرب رمضان وقفزت وتضاعفت عوايد البرتول بشكل مل يسبق له مثيل يف  1973اململكة العربية السعودية ، حىت جاء عام 

تغيري التاريخ مما وفر للدول البرتولية موارد مالية طايلة مما أمكن هذه الدول من تنفيذ برامج تنمية طموحة للغاية كان هلا كبري األثر يف 

 ه العمراين هلا .الوج

وجهت اجلهود حنو تنمية املدن والقرى وتزويدها باخلدمات واملرافق الالزمة وذلك بدف إضفاء الوجه احلضاري عليها وبدف رفع 

مستوى املعيشة والعمل على زيادة رفاهية التمع وىف ظل تلك االنطالقة توسعت املدن القايمة بشكل مطرد وظهر ذلك جليا يف مدن 

 .ت ، أبو ظيب ، وكذلك يف مدن الرياض وجدة والدمام واخلرب باململكة العربية السعودية الكوي

هوض وىف اململكة العربية السعودية، ساعدت املوارد املالية الكبرية على تطوير مدن مكة املكرمة واملدينة املنورة ومناطق احلج حيث مت الن

م املكي مبا يف ذلك املطاف حول الكعبة ، كما مت عمل إضافة جديدة يف صورة ساحة  با وتزويدها باخلدمات الالزمة. فتم توسعة احلر 

كربى تقع شرقي املسجد مشلت ما عرف بالسوق الصغري حيث مت إزالة كل ما فيه من مباين وحتضريه ليكون ساحة خارجية للحرم 

ما احلرم املدين فقد خصصت أجديد ملبان املسجد . املكي ، ومن املنتظر أن تكون هذه الساحة فيما بعد جماال ألي توسع عمراين 

أمثال مساحة املسجد القايم. ومتثل يف حالة بنايها التوسعة الثانية يف املسجد النبوي الشريف  5مساحة كبرية من األرض تبلغ حوايل 

كاجلسور واألنفاق والكباري تيسريا . كذلك أقيمت داخل املشاعر املقدسة يف املزدلفة ومىن جمموعة كثرية من شبكات الطرق املتطورة  

 على حركة احلجاج .

مع التوسع الكبري والنمو السريع ملدن منطقة اخلليج بوجه خاص وشبه اجلزيرة بوجه عام، كان طبيعيا أن تظهر مشاكل كثرية تعرض 

العديد من األيدي العاملة الغري عربية هلا كل من اهليكل االجتماعي االقتصادي والعمراين للمدينة. وكما سبق ذكره فقد نز  إىل املدن 

والغري مسلمة، وأكثرها بدف االستيطان الدايم. " مثل هذا الوضع غري كثريا من الشخصية النقية املميزة للمجتمع العريب يف الكثري 

ز فيهم اجلنس األسيوي من دولة اخلليج حىت أصبح السكان األصليني يف بعض املدن ميثلون أقلية بالنسبة للسكان األجانب الذين يرب 
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اهلندي . وبالطبع فمثل هذا الوضع أدى إىل مشاكل اجتماعية كبرية خصوصا مع اختالف القيم االجتماعية والعقايد وأدى إىل ظهور 

الدعوة إىل إصال  اجتماعي ومحاية الشخصية العربية اإلسالمية يف هذه الدول من أن تنطمس أو تضيع إذا ترك احلال على ما هو 

يه . وليس من سبيل املبالغة أن تقول أن يف بعض دول إمارات اخلليج العريب تقوم حاليا أحياء كاملة بسكا�ا ومنشأتا وسلعها عل

يانا ومدارسها ولغتها وفنو�ا وعاداتا وتقاليدها اآلسيوية الصرفة املرتبطة بسكان احلي والبعيدة كل البعد عن القيم احمللية العربية وأح

 .اإلسالمية

واكب أيضا التوسع العمراين الكبري يف املدن الرغبة يف إضفاء وجه حضاري (حىت ولو كان خاطئ وغري مناسب ) على املدينة العربية . 

ع أدى ذلك إىل تدمري وإزالة جزء كبري ال يستهان به من املباين القدمية التقليدية بل والتارخيية ، حتت دعوى التحديث واملعاصرة وبالطب

ذا األمر أدى إىل طمس الشخصية املميزة للمدينة العربية اخلليجية على وجه التحديد حبيث أصبحت يف مظهرها العام خليطا فمثل ه

 بني كل شاذ وغريب من طرز وفنون ومواد وتقاليع العمارة .

وبدف مقابلة احتياجات النمو السريع هلذه املدن ، فقد أعدت خمططات عامة ألغلب هذه املدن وقام على إعداد هذه املخططات 

مكاتب استشارية عاملية من إجيابيات هذه املخططات أ�ا ساعدت الدولة على توجيه أعمال التنمية العمرانية ساعدت على وضع 

هلذه املدن يف ظل غياب املخططات ، وبذلك أصبحت أغلب مدن اخلليج سباقة يف جمال األخذ  حدا للنمو العشوايي والغري منظم

بأسلوب التنمية العمرانية املخططة وكذلك سباقة يف وضع هذه املخططات العمرانية موضع التنفيذ . ولكن يؤخذ على هذه التجربة إن 

جنبية غربية ، ال تعرف وال حتس بالواقع احمللى لبعده االجتماعي والتارخيي أعمال التنمية العمرانية للمدن حبكم عملها بواسطة خربات أ

واالقتصادي والذي يرجع إىل جذور تارخيية يف املنطقة وبالتايل جاءت خمططها بعيدة إىل حد كبري من احرتام هذا الواقع طبقت معايري 

جنليزية استخدمت املعايري الربيطانية والفرنسية املعايري الفرنسية واألملانية ختطيطية دخيلة وغريبة غالبا ال تناسب البيئة احمللية ، الشركة اال

وغالبا مت املعايري األملانية وهلم جرا . وعالوة على ذلك مت إدخال العديد من األمناط العمرانية الغربية عن الطابع العمراين احمللى باملنطقة 

 أو توفري املرافق إذ توفري اخلدمات أو تنظيف املدينة أو إزالة اخلرايب ........ اخل. إزالة املدينة القدمية بدعاوى خمتلفة كشق الطرق 

وما يعنينا يف األمر أن كل ذلك أدى إىل ضياع جزء عزيز من الثروة العمرانية والرتاث احلضاري احمللى ولعل من أبرز األمثلة على ذلك 

 مدينة الكويت .
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 عمارة المساكن التقليدية 

 في المملكة العربية السعودية

األمناط من واقع التباين بصفة عامة،  ميكن التعرف على أربعة أمناط متميزة للمساكن التقليدية باململكة العربية السعودية.  وقد نبعت هذه 

ت هذه املناخي واإلقليمي فيما بينها،  كذلك من واقع اختالف العوامل املؤثرة على هذه األمناط سواء خارجية أو داخلية،  إال إنه مهما اختلف

 ي تتحد مجيعها يف الثوابت املرتبطة بالقيم اإلسالمية والرتاث احمللي.هاألمناط وتباينت ،  ف

 ألربعة هي:هذه األنماط ا

 العمارة احلجازية باإلقليم الغريب للمملكة. -1

 عمارة املرتفعات يف اإلقليم اجلنويب الغريب للمملكة. -2

 العمارة النجدية باإلقليم األوسط من اململكة. -3

 عمارة اإلقليم ذو املناخ املمتزج باإلقليم الشرقي. -4
 

 العمارة الحجازية:

ىل وهي تنتشر يف اإلقليم الغريب للملكة حيث جند املناخ احلار الرطب على الساحل الذي يتحول إىل املناخ احلار اجلاف كلما اجتهنا شرقا إ

وجود  أن الداخل.  وهذا اإلقليم يضم مدن مكة املكرمة،  املدينة املنورة والطايف وجدة واملناطق اليت تقع فيما ببينهم.  يف هذا اإلقليم،  جند

 دة كميناء جتارية،  كان له كبري األثر على الطابع العام للعمارة احلجازية ،  حيث كانت جدة مركزا للتبادل الثقايف والتجاري فيما بنيجمدينة 

ماين للحجاز،  اإلقليم وخمتلف بلدان الشرق األوسط وآسيا وأوروبا،  مثل هذا التبادل أثر على تقنية البناء يف احلجاز منذ أيام احلكم العث

أكثر تطورا وثباتا وأدخلت أساليب بناء أكثر تقدما.  كذلك ال ميكن أن نغفل تأثري حركة احلجاج اليت  –ة يغري حمل –فظهرت مواد بناء 

والشام،  ويظهر تدخل إىل اإلقليم عرب جدة من شىت أحناء العامل ،  ولذا تعترب عمارة هذا اإلقليم استمرارا طبيعيا للعمارة اإلسالمية يف مصر 

وقد تطورت هذه املشربيات حىت ذلك واضحا يف املشربيات البديعة الزخارف املركبة على الفتحات والشبابيك واليت أخذت عن العمارة املصرية. 

جلافة يف مكة بصورة واضحة على طابع العمارة يف املنطقة احلارة ا –وقد أثر هذا الطابع املنتشر يف جدة  أصبحت غنية بالزخارف اخلشبية،

 واملدينة.

ف وتتميز هذه املنطقة احلارة اجلافة بعنصر معماري إضايف فرضته البيئة املناخية احلارة باإلقليم ، وهو الفناء الداخلي الذي يعمل كملط

سواء مستطيال أو  –مناخي مع إعطاء أعلى درجات اخلصوصية،  حبيث تتجمع الغرف من حول الفناء الذي عادة يأخذ شكال منتظما 

يف املدن ويتخذ أشكاال غري منتظمة يف املناطق الريفية.  وعادة يضم الفناء أحواض مياه أو نافورات للمساعدة على تلطيف املناخ.   –مربعا 

االهتمام بداخلية  ومع استخدام الفناء تقل الفتحات اخلارجية.  والفناء بصفة عامة يستخدم يف املنازل الكبرية يف إقليم احلجاز وهو يؤكد

حوض املسكن العريب.  وعادة يكون الفناء حماطا حبوايط مزخرفة.  إال أنه يوجد باإلقليم الساحلي طراز عمارة مميزة يعترب خليطا بني عمارة 
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قرن مضى.  إال أنه مت البحر األبيض املتوسط والعمارة اإلسالمية،  وتعترب مماثلة لتلك الطرز اليت ظهرت مبصر منذ االنفتا  على أوروبا من 

 تطويع هذه الطرز املستوردة حبيث أصبحت حتافظ على الرو  اإلسالمية األصيلة واحلياة األسرية اخلاصة.

يث ترتفع املباين يف هذا اإلقليم ( احلجاز ) حىت أربعة ومخسة أدورا وأحيانا أخرى سبعة أدوار، وذلك استجابة للمناخ احلار الرطب وذلك حب

اع حبركة اهلواء من خالل املبىن.  واملباين عموما من الطوب واحلجر ويستخدم اجلبس مع احلجر كمادة رابطة لضمان العزل يسمح االرتف

وعادة يستخدم اخلشب املستورد من اخلارج وهذا انعكاس للطبيعة التجارية الدولية ملدينة جدة.    –بينما األرضيات واألسقف من اخلشب 

خلي للمسكن يسمح حبركة اهلواء خالل الغرف،  كما توضح غرف النوم وغرف املعيشة يف الطوابق العلوية كما جند أن التصميم الدا

خرفيه إلعطايها أكرب فرصة ملرور اهلواء من خالهلا.  واملباين عامة غنية بالزخارف اخلشبية أو اجلصية املنحوتة يف خطوط هندسية أو نباتية ز 

سطحات كبرية من الظالل على واجهات املباين مما يقوي من خاصية مقاومة املبىن للحرارة اخلارجية.  رايعة،  وكل ذلك يعمل على توفري م

ل املشربيات لعموبصفة عامة تبىن املباين متباعدة من بعضها البعض،  وذلك للسما  حبركة اهلواء من حوهلا وإلعطاء أكرب مسطح ممكن 

 حياء املزدمحة اليت تتالحم فيها الكتل السكنية.أله يستثىن من ذلك ا لوضع االيت تسمح مبرور اهلواء داخل املبىن،  إال أن
 

 -عمارة المرتفعات:

بلية ومن طراز العمارة مبنطقة اجلبال يف اإلقليم اجلنويب الغريب من اململكة والذي يضم عسري والطايف وأبا.  وقد أثرت طبيعة املنطقة اجل

مارة باملنطقة اليت ختتلف عن العمارة بباقي شبة اجلزيرة العربية،  فعمارة منطقة عسري متأثرة تأثرا املرتفعة ومناخها الرطب على مسات الع

ض باملنطقة واضحا بالعمارة اليمنية املتمثلة يف املساكن الربجية املبنية أعلى اجلبال بينما تستغل سفو  اجلبال يف الزراعة.  ونظرا لوعورة األر 

 تعترب صغرية نسبيا.  ومن مث يتسع املبىن يف صورة رأسية لكي يستوعب كافة احتياجاته األساسية.  وعلى الرغم فأن املساحة األفقية للمبىن

إذ أن أهل  –كما هو احلال يف اليمن وحضرموت   –من  التشابه الواضح مع عمارة اليمن إال أن قرى عسري ال توجد با حصون أو قالع 

حلمايتهم من غارات القبايل،  وذلك ببناء مساكنهم أعلى اجلبال وبنايها متالمحة مع بعضها  –عسري اختذوا ألنفسهم وسايل دفاعية أخرى 

 حول طرقات ضيقة ملتوية.
 

يف صورة أحزمة كاملة متتد املباين يف عسري مبنية من الطني واحلجر،  وتتميز بوجود مداميك حجرية متعددة بارزة على مسافات منتظمة 

طقة حول املبىن،  ووظيفة هذه املداميك األساسية محاية املبىن من اخلارج من التقلبات اجلوية اليت تكون يف صورة أمطار كثيفة تشهدها املن

ليا للنساء وأدوار اخلدمات حبكم موقعها يف قمم سلسلة اجلبال.  ترتفع املباين يف املنطقة إىل أربعة ومخسة أدورا حبيث ختصص األدوار الع

وبدون مونه بأشكال وأحجام وألوان  –الذي جيلب من الوديان  –املنزلية وغرف أهل املنزل.  هناك بعض املباين تكون مبنية من احلجر 

مسك احلايط  شى الفجوات بكسر احلجارة الصغري وقد يصلحتخمتلفة.  مثل هذه املساكن تكون من دور أو أثنني ولضمان الثبات والرتابط 

 عادة هذه املساكن تكون مزودة بفناء داخلي. ،سم يف الدور األرضي70إىل 
 

حيث أنه الطراز الشايع يف منطقة أبا يف هذا النمط يبىن املسكن من احلجارة  –ومن أمناط البناء املميزة يف عسري النمط املعروف بطراز أبا 

 ني واحلجر،  وهذا يعطي للمبىن ثباتا أكثر.طر مث يعلو باقي املبىن حبوايط من الوالطني سويا على أن يكون الدور األرضي من احلج
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بابيك واملباين عامة غنية بالزخارف اهلندسية امللونة بألوان بيجة كاألمحر واألخضر واألصفر واألزرق.  وتظهر هذه الزخارف يف األبواب والش

 تعترب هذه الزخارف امللونة من السمات العامة لعمارة عسري.وعلى األسقف وحول الفتحات وعلى احلوايط اخلارجية و 

 العمارة النجدية:

قة ذات وهي طراز العمارة باملناطق الصحراوية بشبه اجلزيرة العربية الذي تتميز به املنطقة الوسطى من اململكة العربية السعودية، وهذه املنط

ء الداخلي الذي ال يعمل كملطف مناخي فقط،  بل يوفر أعلى درجات مناخ حار جاف.  ومييز هذا الطراز املعماري وجود الفنا

اخلصوصية لألسرة داخل املسكن.  وتستمد عمارة هذا اإلقليم طابعها من البيئة الصحراوية احمليطة وهي شبيهة بالبيئة الصحراوية يف بعض 

 –وعند وجودها تكون ضيقة  –لة الفتحات اخلارجية مناطق تونس واملغرب وإيران اليت تستخدم األفنية كحل مناخي وينعكس ذلك يف ق

بينما تتوجه كافة الغرف واخلدمات األخرى إىل الفناء الداخلي للمسكن الذي تفتح عليه األبواب والنوافذ احملمية بواسطة ممر مغطى حول 

ورا بدأت األفنية تنتظم أشكاهلا سواء مبستطيل الفناء وعادة تتخذ األفنية أشكاال غري منتظمة تتجمع حوهلا الغرف.  ويف النماذج األكثر تط

سم ،  وأحيانا تستخدم احلجارة مع الطني واحلوايط  75إىل  45أو مبربعة وتنتظم الغرف حوهلا واملباين عموما مبنية من الطني بسمك 

،  ويستخدم اجلبس يف البياض أما السميكة توفر درجة عالية من الثبات احلراري داخل املبىن وعادة يستخدم اجلبس والطني كمادة رابطة

األسقف فتكون من اخلشب أو جذوع وأفرع النخيل.  تتصف املباين باالتساع وانتظام خطوطها.  وإذا كانت املباين من اخلارج تعترب بسيطة 

املختلفة يف تزيني األبواب  قليلة الزخارف والنقوش إال أ�ا من الداخل غنية بالزخارف والنقوش اهلندسية الرايعة،  كذلك تستخدم األلوان

 والنوافذ واألسقف،  مما يضفي على املنزل البهجة وسط البيئة الصحراوية من حوله.

وعامه تتواجد املساكن متالمحة مع بعضها حبيث تظلل على بعضها وهذا يأيت استجابة للطبيعة املناخية الشديدة احلرارة،  أما املنازل 

 الشمس أثناء النهار. ةين فنجدها أقل املساكن ذات الفتحات لتفادي الوهج الشديد ألشعاملوجودة على أطراف التجمع السك

ابعة من بساطة البيئة الصحراوية احمليطة،  ومن ناحية أخرى ميكن اعتبارها انعكاسا لتعاليم الدين نوبساطة العمارة النجدية ميكن أن تعترب 

زينة البيت للغرباء وبالتايل توجه الزخارف والزينات إىل الداخل مع احملافظة على الطابع  اإلسالمي يف احرتام حرمة البيت وأهله،  فال تبدو

 البسيط اخلارجي.
 

 عمارة المنطقة الشرقية للمملكة ذات المناخ الممتزج:

رياض وهو طراز العمارة باملنطقة اليت تتميز مبناخ متأرجح بني احلار اجلاف واحلار الرطب بالقرب من اخلليج وتشمل هذه املنطقة الظهران وال

شكاال أوالدمام.  وتتميز عمارة املساكن التقليدية بذه املنطقة بوجود الفناء الداخلي كعنصر أساسي باملسكن.  والفناء يف هذه املنطقة يتخذ 

 يف أكثر انتظاما عنها يف املناطق الصحراوية.  وعادة تبىن املباين يف صفوف مرتاصة حبيث تظلل جمموعات املباين على بعضها،  وتوضع املباين

الغرب حبيث تكون مساحات املعيشة الداخلية باملسكن ذات توجيه مشايل وجنويب على أن توضع غرف  –صفوف ممتدة عرب اجتاه الشرق 

 مة والتخزين على اجلانب الغريب،  يراعى أن تكون فتحات األبواب والنوافذ على ممرات مغطاة حول الفناء،  بينما تكون الفتحات اخلارجيةاخلد

بدون  هلواءقليلة وضيقة وتزود بسواتر خشبية حلماية الفراغ الداخلي من وهج الشمس والريا  املرتبة.  قد تتواجد نوافذ غري مباشرة لعملية تغيري ا

 جر  للخصوصية أو توضع النوافذ يف أعلى اجلدران.  يف بعض األحيان تلغى الفتحات اخلارجية متاما ويعتمد املسكن يف توفري الضوء وتغيري
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سم مع استخدام 75و  45اهلواء على الفناء الداخلي.  ولضمان الثبات احلراري داخل املسكن تكون احلوايط من احلجر بسمك يرتاو  بني 

طح ني واجلبس كمادة رابطة.  ويف املناطق القريبة من اخلليج حيث تزداد نسبة الرطوبة يستعمل كمادة عازلة للحماية من الرطوبة.  أما األسالط

 فتكون من جذوع النخيل امللقى عليها كسر احلجارة والطني.
 

بصفة عامة تستخدم مواد �و ملساء ذات ألوان ( فاحتة ) لتحقيق االنعكاس املباشر ألشعة الشمس وجيب أن تكون مواد النهو ثابتة حىت 

ف بالرطوبة واألمطار اليت تبط على هذا اإلقليم . وقد روعي يف املساكن التقليدية استخدام األلوان كاألمحر واألزرق واألصفر يف الزخار  تتأثر ال

مبسطحات خضراء كثيفة على اجلانب اجلنويب  –إن أمكن  –اهلندسية على األبواب والشبابيك واألسقف. كما روعي كذلك إحاطة املسكن 

والغريب للتقليل من حدة أشعة الشمس الساقطة . يف النماذج املطورة روعي أن تكون األرضيات حول املبىن ملساء حبيث تسمح بانعكاس 

 ا .األشعة ال اختزا�
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 عمارة المساكن الغير تقليدية في

 المملكة العربية السعودية

بية تظهر يف بعض مناطق اململكة طرز معمارية أو أمناط غريبة على الرو  العام للعمارة السعودية.  وقد ظهرت هذه األمناط يف املنطقة اجلنو 

احلارة الرطبة يف إقليم جنران.  يظهر هذا النمط يف شكل أكواخ خمروطية،  ذات أصل أفريقي من األخشاب وحوايط وأسقف من الطني.  ويظهر 

الذي انتقلوا تأثري األفريقي يف مواد البناء واألشكال املختلفة هلذه األكواخ وقد دخلت هذه األمناط إىل املنطقة عن طريق السودانيني واألثيوبيني ال

تغيري اهلواء وتوية وسكنوا واستقروا يف املنطقة.  ويتميز هذا النمط بأنه يوفر الظروف املناخية املناسبة ملعيشة اإلنسان حيث يسمح القش والطني ب

بروب اهلواء الساخن من  –الكوخ بدون أي فتحات غري الباب،  ويسمح الشكل املخروطي للسقف املطلي من الداخل ببياض أملس 

السقف.  ومن ناحية أخرى،  فإن القش امي السقف الطيين من تقلبات اجلو،  بالتايل يوفر نوع من التظليل للسطح الطيين ملطفا لدرجات 

 حلرارة الداخلية.ا

عادة تكون احلوايط الداخلية لألكواخ واألسقف مزخرفة وملونة عند قمة ورأس املخروط،  يف صورة أشكال نباتية وحيوانية كذلك أشكال 

لتهوية واإلنارة هندسية ملونة بألوان األزرق واألمحر واألصفر واألزرق.  يالحظ أن الباب هو الفتحة الوحيدة بالكوخ إال أن هذا ال مينع وجود ا

موعات من  الكافية بالكوخ.  وغالبا ااط الكوخ بفناء متارس فيه كافة األنشطة املنزلية وترعى فيه املاشية وعادة تتجمع األكواخ بأفنيتها يف جم

 كوخني أو ثالثة.

ر احملدود ولذلك جندها منتشرة متفرقة ويعود عدم انتظام جتمعات القرى يف املنطقة ( منطقة جنران ) إىل عدم ثبات هذه األكواخ ذات العم

 عن بعضها حول القرى الساحلية.  وهذا النمط ينمو ببطء يف جنران بالنسبة ملنطقة الساحل الشمايل الغريب يف جدة وينبع.

إسكان عشوايي غري  وبعيدا عن األمناط املعمارية التقليدية للمسكن باململكة العربية السعودية،  ظهرت أمناط ( سكنية ) متدهورة يف صورة

البا مرخص ارتبطت هذه األمناط العشوايية بالدرجة األوىل باملدن ذات املقومات االقتصادية الكبرية النمو ،  حيث نز  أعداد من السكان ،  غ

فقة من السكان،  من منخفضي الدخل حبثا عن مصادر للرزق ،  وبالتايل فلم تكن هذه املدن جمهزة أو مستقرة الستقبال هذه األعداد املتد

 وبالتايل ظهر ما يسمى بالصنادق والعشش،  وهى أمناط سكنية بنيت من الصفيح وأخشاب الصناديق،  وخملفات املباين وبالطبع فال تتمتع هذه

لى تفاقم هذه املساكن بأقل حد ممكن من اخلدمات األساسية.  ومتثل بالتأكيد نقطة سوداء يف الوجه املعاصر للمدينة السعودية. وقد ساعد ع

متتع الظاهرة نقص املعروض من الوحدات السكنية  يف ذلك الوقت وارتفاع القيمة االجيارية وارتفاع أسعار األراضي.  ولكن مما هو ملفت للنظر 

وسيارة  بعض هذه املساكن بكماليات تدل على ارتفاع نسيب يف مستوى داخل املساكن مثل وجود أجهزة تكييف بالعشة وإيريال التليفزيون

 خاصة بالباب.  ويستدل من ذلك على أن هذا النمط املتدهور  من املساكن وإن كان قد ارتبط يف أول األمر مبستوى الدخول املنخفض إال انه

يف آخر األمر أصبح أيضا منطا للمسكن ممكن احلصول عليه بوسيلة سهلة بدون مقابل وأرخص التكاليف.  وبالطبع فقبول مثل هذا الوضع 

سكين من القادر ماديا نسبيا يعين ضمنيا اخنفاض املستوى احلضاري والثقايف.  ويالحظ أن هذه الصنادق والعشش توجد يف صورة جممعة يف ال

وجود املدن بالقرب من مراكز األعمال والصناعة وكذلك على األطراف اخلارجية للمنطقة املركزية من املدينة ،  ومن أبرز هذه املواقع ما هو م
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% 3,3 1979ينة الرياض خلف حي الوزارات وعند املنطقة الصناعية على طريق اخلرج.  ومتثل نسبة هذه املساكن يف مدينة الرياض عام مبد

ياة من أمجايل عدد املساكن.  ولكن مما يالحظ أنه على الرغم من تدهور حالة املسكن والبيئة احمليطة وفقدان كل املقومات األساسية لقيام ح

ال أنه توجد ظاهرة صحية ميكن أن نشري إليها يف هذا الال إال وهي وجود رو  املسكن ذو الفناء يف ختطيط العشة وذلك على الرغم مستقرة إ

من صغر املساحة وسوء حالة البناء _ كما سبق ذكره.  هذا يدل على أن اإلنسان العريب متشبع يف أعماقه بقطرة احملافظة على اخلصوصية 

 بيعة وهذا ما ميكن أن يوفره للفناء.والقرب من الط

وتقوم احلكومة بتنفيذ سياسات لتوفري املساكن لذوي الدخل املنخفض.  مرت هذه السياسات بعده مراحل منها مرحلة منح قطع أراضي 

)20 x 20ناحية أخرى بإعطاء  م) لألسرة لكي تبىن عليها مسكنها جبهودها اخلاصة مث أنشئت الدولة صندوق التنمية العقاري الذي قام من

% من إمجايل قيمة املنشأ بدون أي فوايد وبتسهيالت كربى يف الدفع على أقساط إىل درجة أن ميكن وصف هذه العروض على 80قروض متثل 

 مل أ�ا أقرب منها إىل املنح.  من ناحية أخرى قامت احلكومة بإنشاء مساكن لذوي الدخل املنخفض،  ولكن يف بعض هذه املشروعات اليت

تتمشى مع املتطلبات االجتماعية واملعيشة للسكان فشلت فشال تاما،  بل ومل جند من يقبل السكن فيها.  مثل مشروع اإلسكان مبدينة جدة 

 دورا) ولذلك مثل مشروع اإلسكان ذوي الدخل احملدودة مبدينة الرياض  والذي مبىن يف 16الذي بىن يف صورة عماير كبرية االرتفاع ( بارتفاع 

 صورة وحدات سكنية من دور ارضي فقط.
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 -عمارة المسكن المعاصرة ما لها وما عليها:

 لقد ظهرت حماوالت معمارية أقل ما توصف با أ�ا موفقة وكان ذلك يف إطار حماوالت النقل واالبتكار واالنزالق يف حماوالت للتجديد بال

وبعيدة كل البعد عن طراز البيئة والطراز احمللي وكذلك غريبة وبعيدة كل البعد عن طراز أو شكل أو روية.  فظهرت أمناط وطرز معمارية غريبة 

ف منط معماري بأي مكان.  غذي مثل هذه احملاوالت،  التحضر املبكر وزيادة السيولة النقدية وبالتايل فال ميكن بأي حال من األحوال أن نص

اد حيث استخدم فيها أغلب وأرقى أصناف مواد التشطيب من رخام وحناس والومنيوم وزجاج،  ولكن هذه املساكن بأ�ا رديئة من ناحية املو 

 احملصلة النهايية هلذه األشكال املعمارية اجلديدة هو ضياع الشخصية املميزة للعمارة ذلك إذا استفحل األمر هذه األعمال باملدن.

االرتفاع والعمارات السكنية الضخمة،  وبالطبع فأن هذا منط سكين سيضفي طابعا  وظهر كذلك االجتاه إىل بناء العمارات السكنية شديدة

ياة دخيال على املدينة وميثل ( يسبب) مشاكل ختطيطية مستقبال كما يعترب منطا سكنيا يبعد كل البعد عن املقدرة على التوفري بيئة سكنية حل

 أسرية سليمة.

اط املعماري الكبري مبدن دول البرتول ما كتب يف حملة " دومس " والذي ترمجه النص كما ولعل من أبرز ما قيل يف جمال احلديث عن أمن

 -يلي:

حتولت مبحض إرادتا إىل ملعب كبري متارس  –رى بالد البرتول الثرية ح" يف السنوات العشر األخرية حتولت بالد منطقة اخلليج العريب أو باأل

ارة العالية.  هذا امللعب بالطبع ال يرتدد عليه إال األبطال العامليني وهو مزود جبميع اإلمدادات اليت تكفل فيه األعمال املعمارية والفنية ذات امله

دث بدون  التدريب والتمرين يف أمان تام بعيدا كل البعد عن النظرات املتسايلة من األوساط الثقافية يف بالد الالعبني أنفسهم.  وحيث أن هذا ا

التشويش يصبح معه احلديث عن الصفقات والتجار املهرة أيسر من احلديث عن العمارة واملعماريني.  كما أصبح من  كيفية ممكنة وبنوع من

 "املألوف الربط بني املعماريني التجار وبني العمارة كتجارة.

ي حجم ويف أي مكان مث هز لالستعمال "  الذي يتيح التخطيط والتشييد السريع ألي مشروع وبأاوهكذا ظهر " الطراز املعماري اجل

اإلسالمية أو  تضاف بعضا من الزخارف أو مئذية زايفة جلعل املبىن ااكي مبهارة التقاليد املعمارية احمللية.  بيد أنه من النادر أن حترتم التقاليد

وسيقى أو الريح أو تناغم األلوان تؤخذ يف االعتبار كأساس للتخطيط وهكذا فأن  قيمة التفاصيل عموما مثل قيمة األصوات كصوت املياه أو امل

تقنية أو إمكانيات الضوء أو أشياء أخرى صغرية كاألمهية الشاعرية لغرفة ما يف العمارة اإلسالمية كل تلك القيم تذبح على حمراب التجارب وال

 الغربية.

شئ وكأنه عمل مجيل وكل شئ يصلح  فيه كليبدو وهكذا فأنه كل ما هو رايع ودايم يظهر وكأنه مؤقتا وكأنه يف معرض صناعي ضخم 

دعنا نتمىن أنه عندما يعود البرتول إىل كونه زيتا وليس ذهبا أن ينجح التفاعل بني اإلنسان والصحراء يف حمو تلك املخلفات  –لالستعمال 

 الدخيلة اليت ال تنتمي إىل أيه ثقافة باملرة.
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 لذي شهدته يف فرتة املدن بالسعودية بوجه خاص وبدول اخلليج بوجه عام،  كان ومن احملاوالت اجلادة يف ظل هذا اخللط املعماري الكبري ا

لعمارة البد من ظهور عودة للوعي املعماري احمللي األصيل فبذلت حماوالت جادة وصادقة ألحياء الطابع القدمي واحملافظة على الشخصية املميزة ل

كنية إىل العمارة املدينة سواء يف صورة منشآت حكومية أو مباين خدمات،  وتعترب باملدينة اإلسالمية.  وقد تعدت هذه اجلهود العمارة الس

ما سبق من  التجربة اليت حتدث يف مدينة جدة حنو تأصيل القيم املعمارية احمللية يف العمارة املعاصرة،  وكذلك إضفاء الطابع املعماري احمللي على

الطابع،  جتربة راشدة وبناءه على هذا الدرب.  كذلك تبذل اجلهود حنو احملافظة ومحاية  منشآت أقيمت سابقا وكانت بعيدة كل البعد عن هذا

 املدينة القدمية جبدة،  حيث مت بالفعل وضع ختطيط هلا وترميم أغلب مبانيها وخصصت هلا بلدية فرعية خاصة.
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 العمارة الدينية في المملكة العربية السعودية 

بية السعودية  فتظهر تتبع العمارة الدينية التقليدية يف جمملها األمناط املعمارية األربعة اليت حتدثنا عنها  عند سابق دراستنا للعمارة يف اململكة العر 

وانتشاره يف كافة األمصار والبالد احمليطة باململكة ،  فتالشت احلدود مساتا واضحة جلية خاصة يف عمارة املساجد األوىل حىت ازدهار اإلسالم 

واختلطت احلضارات ،  فتخالطت التقنيات املختلفة لألمصار،  وتبارى الوالة يف تعمري ارض املساجد كل حسب مقدرته وعز جاهه حىت 

 هلها وأهل غريها من بالد املسلمني.أصبحت اململكة وخاصة اجلزء الشرقي منها حبق أرضا ملساجد وبيوت اهللا بفضل أ

أما عن املسجد النبوي الشريف واحلرم املكي،  فقد كان هلما مكانة خاصة يف نفوس املسلمني منذ بداية اإلسالم،  فسرعان ما بدأ الوالة 

مصاره لتعمري وجتميل احلرمني الشريفني واخللفاء والسالطني يف إصال  وإعادة بناء وتوسعة وزخرفة احلرمني،  باذال ماله وعماله،  وعصارة فنون أ

طا فة وحمآمال يف وجه اهللا أو ختليدا لذكراه يف أقدس بيوت اهللا.  فجادا احلرمني رمزا المتزاج حضارات املسلمني ومرآه ألمناطهم وطرزهم املختل

دى تأثر عمارة اململكة به لتفرد أمناط سنفرد جزءا خاصا للحديث عن هذين املسجدين وتطورمها ودالله هذا التطور وم الذ –الهتمامهم 

 عمارتما عن باقي أمناط اململكة األربعة األساسية وملا هلما من مكانة خاصة.

 :العمارة الدينية بمنطقة الحجاز 

ة اإلقليم الغريب من اململكة حيث املناخ احلار الرطب على املدن الساحلية واحلار  ر عمارة منطقة احلجاز الدينية حتتوي على أغلب مميزات عما

غري أن هذه العمارة مل تكن فقط صدى للظروف املناخية ومواد البناء املتاحة من أحجاز وأخشاب جملوبة  –كلما اجتهت شرقا إىل الصحراء 

ل تفاعل مع خربات وتقنيات وحضارات جماورة.  وعند ازدهار اإلسالم وانتشار من بالد قريبة عن طريق السفن والتجارة ،  بل كانت أيضا حم

وقد متتد  تعاليمه كان االهتمام بذة املنطقة رمزا ألمهيتها ومكانتها يف نفوس املسلمني فنجد عمارة مملوكية وعثمانية منتشرة على ساحل اململكة

ثلة يف مصر وغريها من األمصار أو متتزج الطرز فتظهر الصورة باهتة حتمل بعض لقلبها.  تكون يف بعض األحيان صورة مطابقة ألبنية مما

الصفات من هذا الطراز وذاك ،  خاصة يف املناطق القريبة من الصحراء حيث جاءت بعض النماذج هزيلة غري حمدودة اهلوية ليست بالتقليدية 

 الك الاورة.الصرفة الدالة على شخصية املنطقة وال هي باملصبوغة بصبغة املم

 –متيزت املساحة األوىل يف منطقة احلجاز ببساطتها الشديدة سواء يف مسقطها أو يف كتلتها،  مطابقة يف ذلك رو  اإلسالم األصيلة 

اإلميان يف ة أو مسقوفة جتاه القبلة.  مع استقرار لفجاءت مساحات كبرية كانت أو صغرية ،  نظيفة طاهرة حماطة بسور،  يف فنايها منطقة مظل

 نفوس املسلمني بدأت بعض التغريات يف احلدوث ليس جوهر املسجد ولكن يف تفاصيله ،  فبدأت الزخارف والنقوش جتد مكا�ا.
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 -: الحرم المكي الشريف

منني واألحناف من واحلرم يعد قبلة للمؤ  ،هو البيت احلرام والبيت العتيق وهو أول مسجد وضع للناس ،  فمنذ بناه إبراهيم وولده إمساعيل

مشال بالد العامل.  وقد هدمت السيول الكعبة عدة مرات وأعيد بناؤها عدة مرات احدمها عندما كان الرسول شابا،  ووضع ركنها :  احلجر 

 م1627األسود يف ثوبه وأخرها عام 

مرت ارتفاعا،   x 10م عرضا x 7 م طوال9والكعبة مبنية حبجر مكة الرمادي اللون على شكل متوازي مستطيالت ومقاماتا حوايل 

والسقف أفقي حممول على أعمدة خشبية من الداخل وهلا باب واحد جهة الشرق مرتفع عن مستوى األرض،  وتكسي الكعبة بأستار قرآنية 

 يوم. 15وترتك حمرمة ( عارية ) ملدة 

ملساكن مث هدم اخلليفة عمر رضي اهللا عن املساكن كانت الكعبة حىت عهد اخلليفة أبو بكر حماطة بساحة فضاء للطواف تأيت بعدها ا

هـ) وحول املنطقة احمليطة بدايرة الطواف إىل مسجد (ظالت) حول الكعبة ألول مرة،  منذ ذلك احلني وتتواىل 17حوهلا ( حوايل عام 

هدي والسلطان برقوق والسلطان التوسعات والتحسينات على املسجد احلرام يف عصور عديدة على يد حكام كثريين نذكر منهم اخلليفة امل

م حىت جاءت التوسعات األخرية اليت تقوم 1626الغوري والسلطان  سليمان،  كما أعاد بناءها كاملة األتراك العثمانيني بعد سيل داهم عام 

احلجرية وغطت املسعى بني الصفا با اململكة العربية السعودية حاليا.  وقد احتفظت التوسعة األخرية جبزء من األروقة ذات القباب العثمانية 

ظت غواملروة وجعلته من دورين وضمته إىل جسم املسجد وأضافت أروقة أخرى من دورين وجددت اجلدران واملداخل وكستها بالرخام،  كما 

يهة باملآذن الفارسية مآذن جديدة لتحل حمل بعض املآذن القدمية.  تكاد شب 7األرضيات برخام عازل للحرارة  بدال من احلصباء.  وقد بنيت 

 يف جمملها غري أ�ا ختتلف عنها يف نسبها وتفاصيلها.

أما بئر زمزم فقد تغطت متاما وسحبت مياهها يف مواسري خاصة خارج املسجد.  ومن اجلدير بالذكر أن هذه التوسعات باحلرم املكي 

هذه اجلهود املبذولة يف سبيل تيسري احلج وتطوير احلرم تؤثر  الشريف كانت ذات تأثري هام وجذري على التوسع العمراين مبدينة مكة،  فكل

هل على كل ما اوط ختطيطه العام.  لذا فقد أخذت اململكة بكل ما توفر هلا من تكنولوجيا متقدمة لتعيد ختطيط املدينة متدها بكل ما قد يس

 على احلج من طرق وأنفاق ومرافق.
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 -: المسجد النبوي الشريف

احلرم النبوي الشريف املدينة املنورة ،  فقد بىن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مسجده يف بدايات هجرته إىل املدينة ليقوم بوظايف يتوسط 

متعددة،  فكان دارا لألمارة ومسجدا جامعا للجماعات اإلسالمية الناشئة كما كان أيضا املركز الروحي والفكري والسياسي للجماعة رمز 

كان الرسول يؤدي صلواته اجلامعة،  جتتمع فيه بصحابته وتبليغ رسالته إىل عشريته من املسلمني.  ومن مث فقد كان هذا   وحدتا،  ففيه

 املسجد صفة لتجمع املباين من حوله فأصبح صفة يف مدننا العربية.

كانت حوايطه غري تامة التعامد فيما ذراع و  70ذراع وطوله من الشمال إىل اجلنوب  60وكان املسجد عند بنايه مستطيل املسقط عرضة 

ور بينها.  كان ملحقا بصحنة ظلة مبؤخرة املسجد يف اجلهة اجلنوبية،  يأوي إليها املهاجرون الذين ال دار هلم وال مأوى ،  وكان حماطا بس

 قليل االرتفاع.  وكانت قبلته جتاه القدس الشريف.

اللنب،  وقد ظل املسجد وعملت له أعمدة من جذوع النخيل،  وضعت على كان أساس املسجد من احلجر،  يعلوه حايط من الطوب 

العوارض وعطيت باجلريد واخلوص،  مث غطيت بالطني بعد فرتة لسقوط األمطار على املصلني.  وعند حتول القبلة من القدس إىل الكعبة 

وعملت ثالثة أروقة جهة اجلنوب على غرار تلك اليت م أغلق الباب يف احلايط اجلنويب وحل حملة باب يف احلايط الشمايل 624هـ/2عام 

باجلهة الشمالية وأحتفظ بالبابني.  وقد أستمر املسجد على حاله حىت تويف الرسول ودفن حبجرة السيدة عايشة رضي اهللا عنها.  وقد زاد 

عمر حيث أصبحت ال حاجة إليها  أبو بكر الصديق وعمر أبن اخلطاب يف مساحة املسجد وحسنا يف بنايه.  فأزيلت الصفة،  يف عهد

بعد استقرار حال املهاجرين.  ودفن كل منهما مع رسول اهللا (صلعم).  أما عثمان فقد استخدم احلجر بدال من اللنب ليزيد من متانة 

املسجد النبوي الشريف عند توسعته واستبدل جذوع النخيل بأعمدة من حجر منحوت وضع با قطع من حديد مغطاة بالرصاص 

ملصهور ( وهي طريقة وجدت يف العمارة البيزنطية ويف قبة الصخرة) ومل يتغري شئ يف التصميم األصلي للمسجد،  ولكن عملت ورقة ا

بياض داخلية من اجلص وفتحت طاقات يف حوايط املسجد ألول مرة وأن مل يكن للزخارف مكان يف املسجد حىت وقته.  ويف خالفة 

عمر بن عبد العزيز غرف أمهات املسلمني وأقام بناء حول حجرة السيدة عايشة جعله خممسا غري منتظم  هالوليد بن عبد امللك هدم عامل

خشية أن يستقبله الناس كما يستقبلون الكعبة.  وكان السلطان قالوون قد أقام عليها قبة جددت عدة مرات وغطيت بألوا  الرصاص مت 

خلضراء " .  وكان الوليد بن عبد امللك قد أرسل عمال البناء الذين وصفوا يف بعض لو�ا باللون األخضر حىت اختذت امسها " القبة ا

 الروايات بأ�م من "القبط" ( نسبة للمصريني وليس إلتباعهم املذهب القبطي ) ويف أخرى بأ�م من " الروم " ليقوموا بأعمال الفسيفاء. 

نبوي الشريف.  وكانت من أهم إضافات الوليد تيجان األعمدة املذهبة فخط بذلك بدايات التأثريات اخلارجية على عمارة املسجد ال

األعمدة بطبقة بياض جعلتها تشبه الرخام.  كما عملت مآذن مربعة يف األركان األربعة على غرار املنارات املوجودة يف مصر  نوكسيت أبد

 ا أثناء هذه التوسعة.والشام  ألول مرة.  كما ظهر احملراب الوف يف حايط القبلة ألول مرة أيض
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هـ فأعاد بناءه 886هـ وعام 654هد املهدي العباسي زيد أيضا يف مساحة املسجد وزخرفته بالفسيفساء وأحرتق املسجد النبوي عام ىف ع

 شكلها املئذنة السلطان األشرف فايتباي يف عصر املماليك البحرية،  وقد مت بناء املئذنة السنجارية لشبة األمري سنجر اجلاويل وهي تتبع يف

 وجود الكورنيش الفرعوين با وهي شديدة الشبة مبئذنة قالوون وشيخون الناصري.ىف ة حىت ياملصرية اململوك

أما يف عصر املماليك  اجلراكسة فقد استبدلت اجلسور اخلشبية بعقود من األجر على منط العقود املوجودة يف البناء املصري.  كما أقيمت 

ني للحايط الغريب للمسجد بني بايب السالم والرمحة.  زخر العصر العثماين بالعديد من التوسعات واإلصالحات مدرسة ورباط مالصق

للحرم النبوي الشريف فهدمت بعض املآذن وأقيم غريها وغريت الكسوة الداخلية للمسجد وللقرب وزينت الروضة وغطيت األرضيات 

 بالقاشاين امللون.

ك عبد العزيز آل سعود يف توسعة احلرم،  فبدأ يف هدم املباين احمليطة وتغري املسقط العثماين قليال،  وأحتفظ جبنا  عند قيام اململكة بدأ املل

القبلة وأقيمت التوسعة كمبىن هيكلي من اخلرسانة املسلحة عبارة عن أعمدة حتمل عقودا مدببة تقسم السقف إىل مربعات،  شكلت على 

من الربونز وغطيت قواعدها  نيجاتخارف نباتية وغطيت بقباب،  أما األعمدة فجاءت مستديرة ذات منط األسقف اخلشبية وزخرفت بز 

 بالرخام.

وتستمر أعمال التوسع والدراسات اليت تزيد من مساحة احلرم النبوي حىت يومنا هذا فتتواىل األعمال لتحسني احلرم وإمداده بكافة 

ن املصلني للصالة فيه.  ويالحظ أن االمتدادات تكون دايما من اجلهة الشرقية واجلنوبية اخلدمات وتوسعته إلتاحة الفرصة ألكرب عدد م

 فقط مراعاة ألن يظل قرب الرسول دايما يف طرف املسجد خشية أن يتحول إىل قبلة للمصلني فمنع الفنت خري من قمعها.

 مسجد الهنود بالطائف: 

ع قوي –املوقع  اما هو واضح من أمسه فقد بناه اهلنود املسلمني عندما نزلوا باذعاما،  ك 150يرجع تاريخ هذا املسجد إىل أكثر من 

يسي وبارز املسجد باملنطقة املركزية ملدينة الطايف الواقعة يف املنطقة الغربية من اململكة العربية السعودية،  فأنه يفرض نفسه عليها كعنصر ري

ع املسجد يف املنطقة التجارية القدمية باملدينة قوي –حتديد االجتاهات كعالمة أرضية مميزة  وتلعب مئذنته دورا بارزا يف –داخل هذه املنطقة 

ر يف العطور والبخور واملصنوعات واملنتجات احمللية اجوحتيط به من كل اجلوانب ويف صورة متالمحة ،  احملالت التجارية التقليدية اليت تت

 لذي جينح إىل البساطة يف التصميم أو يف التشكيل ومتيزه مئذنته ذات الطابع احمللي الفريد.ويتميز املسجد بطابعة املعماري ا –البدوية 

وقد تدهور حال املسجد يف اآلونة األخرية،  مما دعي إىل البدء فورا يف جتديده وما ايط به ومع ضرورة زيادة مساحته وربطه بالعناصر 

 ة.األخرى الضرورية لتكامل وظايفه مع البيئة احمليط

وقد مت أعداد تصميم لتطوير مسجد اهلنود على ضوء الدراسة الفراغية ودراسة استعماالت األراضي اليت أعدت للمنطقة ،  فروعا التشكيل 

 كما روعي احرتام العوامل املناخية والتقاليد اإلسالمية  –الفراغي للمنطقة ونوعية النشاط التجاري والطابع والطراز املعماري السايدين با 

فاملسجد اتوي على  –يف التصميم والتخطيط.  فجاء التصميم اجلديد للمسجد مؤكدا لوظايف املسجد االجتماعية والدينية والتعليمية 
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كمكان اجتماع لبحث امور املسلمني أما عن الوظيفة التعليمية فقد   مصلى للرجال وآخر للنساء ،  كما ميكن استخدام ساحة املسجد

عامة دينية وصالة لالطالع تعمل أيضا كمدرسة لتحفيظ القرآن،  ميكن الوصول إليها من خارج املسجد،  ولتكامل  مبكتبة زود املسجد 

املسجد يتم إنشاء حمالت جتارية لكي ميكن الصرف من ريعها على املصاريف اجلارية للمسجد وأعمال الصيانة الدورية وكذلك يتم تزويد 

ألمام واملؤذن وخدم املسجد وقد أعد التصميم املعماري للمبىن بشكل يتمشى مع اخلطوط املسجد بوحدات سكنية مناسبة لسكن ا

العريضة املكونة حلدود املباين السابقة باملوقع وكذلك مع مراعاة ثبات االستعماالت اليت كانت قايمة على جوانب املمرات ،  وكل يف 

 موقعه.

 العمارة الدينية النجدية:

النجدية من أنقى الطرز املعمارية يف اململكة نظرا لبعده عن العديد من املؤثرات احلضارية اخلارجية،   فجاء موافقا يعترب طراز العمارة 

 للمناخ احلار اجلاف للمنطقة ومواد البناء املتوفرة با وهي الطني ومواد صحراوية أخرى،  فكانت متميزة أصيلة دون غريها باململكة.

اإلضافة إىل مساقطها املستطيلة أو املربعة بالعديد من العناصر فاملسجد يتكون من صحن مربع غالبا،  تليه وتتميز املساجد النجدية ب

مظلة أو عريشه مسقوفة جهة رواق القبة،  بسقف أفقي من الطني املصبوب على عوارض خشبية من جذوع النخيل،  ايط املسجد سور 

ميقة،  مربعة الشكل أو مثلثة،  يف الطرف األعلى من اجلدار الطيين،  ولعل أهم ما مييز تعلوه شرافات مسننة مثلثه،  به فتحات صغرية ع

املسجد النجدي هو تالحم جسم مئذنته مع السور احمليط فتأيت وكأ�ا امتداد جلسم املسجد حنو السماء،  مما يعطي اجتاها لكتلة املسجد 

 تضفي على بساطته ونقاء مظهرة وقارا وقوة.

 دينية في المنطقة الشرقية من المملكة:العمارة ال

تتميز املنطقة الشرقية من اململكة مبناخها املمتزج بني حار جاف ورطب قرب اخلليج كما تتميز بقربا من جتمعات الشيعة يف جنوب 

جتماعية فعمارة املساجد العراق وبالد فارس فجاءت عمارتا ممتزجة هي األخرى ومعربة يف بعض األحيان عن معتقدات أهلها الدينية واال

يف هذه املنطقة ذات مسقط مستطيل أو مربع بسيط كما يف العمارة النجدية،  لكن مع تقليل يف الفتحات املوجودة وتصغري يف حجم 

الطينية فتأيت احلوايط  –لة،  أما مواد البناء وتكنولوجيا اإلنشاء فتكاد أن تكون نفس مواد منطقة جند لالفناء وزيادة للمساحات املظ

السميكة مسلوبة يف أعالها واألسقف أفقية ممتدة على جذوع النخيل غري أن املظهر اخلارجي للمسجد خيتلف يف جممله عن املسجد 

 –جد النجدي ،  فنجده غنيا باأللوان واإلصباغ الزاهية،  مزخرفا بنقوش هندسية ولونية متباينة،  وتظهر العناية بزخرفة وتلوين أبواب املسا

فجاءت  –املآذن فجاءت مستديرة يف أغلب األحيان ذات تأثري فارسي ظهر يف بعض منها عقود فارسية مدببة وأروقة حميطة باألفنية  ماأ

العمارة متباينة بالرغم من ما تشرتك فيه مع جاراتا. بعد أن كانت نادرة وشبه مكروهه يف املساجد ،  وبدأت بعض العناصر يف الظهور  

ة واحملاريب واملآذن.  من حيث املسقط،  احتفظ املسجد مبسقطه املستطيل أو املربع وبوجود صحن أو فناء،  أما رواق كالقباب املتعدد

ة عدا القباب.  أما املآذن فقد ظهرت متأثرة مبنارات مصر القدمية يف بداياتا حىت تالقبلة فقد زاد عمقه وارتفاعه مع احتفاظ السقف بأفقي

لوكي الذي صبغ املساجد ليس فقط مبآذنه لكن مبا بقى من مميزات عمارته من قباب وزخارف وطرق لإلنشاء وظهر العصر العثماين واملم
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تأثريها يف مدن اململكة بوضو  وغالبا ما كان املسجد اتل مكانا منفردا يف التجمعات السكانية،  إال يف ا ملناطق املكتظة فكان يتخذ 

ود ،  فتلتف حوله املساكن ادد اجتاهات شوارعها ويكون هلا مركز روحانيا وفكريا ورمزا لوحدة شكله كنواه للنسيج العمراين املوج

 مجاعتها.

وال تقتصر العمارة الدينية يف منطقة احلجاز على عمارة املساجد فقط،  ولكن متتد أيضا إىل املدارس واألسبلة والكتاتيب خاصة أثناء 

الوالة والسالطني بنشر تعاليم املذاهب املختلفة يف شرق اململكة ،  بعد امتداد املذهب الشيعي  العصور اململوكية والعثمانية حيث أهتم

وكان املسقط العام هلذه املدارس والكتاتيب واالسبلة يتبع يف جممله املسقط املتعارف عليه ملثل هذه  –من جنويب العراق ومشايل اليمن 

�ا كانت تفتقر إىل قوتم ومجاهلم سواء يف بنايها املادي أو تأثريها الروحي على تالميذها املباين يف مصر وغريها من األمصار ،  غري أ

ما باملقارنة ملا كانت عليه يف بالدها األصلية _ فنجد بعضا من األمثلة يف مدن املنطقة الشرقية كجده والطايف واملدينة غري أ�ا نادرا 

 تكون يف مناطق داخلية أخرى من اململكة.

 ارة الدينية بالمرتفعات:العم

ناخها العمارة الدينية باملرتفعات اجلنوبية الغربية من اململكة يف منطقيت عسري والطايف جاءت معربة عن طبيعة املنطقة اجلبلية املرتفعة وم

املساجد واملساجد اجلامعة أما الرطب باإلضافة إىل معتنقات أهلها من الشيعة املسلمني _ وتنحسر العمارة الدينية يف هذه املناطق على 

 املدارس واالسبلة وغريها فال مكان هلا يف مثل هذه التجمعات البشرية الصغرية وهذه الظروف املكانية واملناخية الوعرة.  فيقوم املسجد

يك صخرية منتظمة يف مساقط بذه الوظايف مجيعها _ وتتأثر أمناط املساجد يف هذه املنطقة تأثرا مباشرا بالعمارة البيئية فتبىن من مدام

مستطيلة أو مربعة يف حوايط مسيكة تقل عروضها كلما ارتفعت بينما األسقف تأيت مستوية يف غالب األحيان ويكاد الصحن أو الفناء أن 

حيث تكثر األمطار قد جتد أحيانا قبة صغرية مطلية بلون اخضر زاه فوق رواق القبلة وأن كانت غري دراجة يف أسقف املساجد،   ،خيتفي

تبىن من حجر أو طمي  هى ولعل أهم ما مييز مساجد هذه املنطقة مآذ�ا ف –ولكن فقط فوق مشاهد الشيوخ والوالة املتفرقة يف املنطقة 

ديرة ،  متتد مسلوبة إىل أعلى يف ركن من أركان املسجد كربج من أبراج القالع،  وتأيت �ايات احلوايط مزخرفة مربعة املسقط أو مست

 ولعل غين مساجد املنطقة باأللوان والزخارف هو ما يعطيها صفتها املميزة عن باقي مساجد اململكة.  –بزخارف هندسية متنوعة وملونه 

 


