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 نققة عيريمبيدة سراة عب حمافظة


 

 :لص امل

ذلك  للمجتمعات، ويتأكدتسهم البيئة املبنية احمللية يف إبراز اهلوية الثقافية املادية 

 ومن جهةحملية  ومناخ ومواد بناءعندما تتفاعل مع العوامل الطبيعية وما حتويه من تضاريس 

بني البيئة  فيما. كما يسهم هذا التفاعل واالقتصادية والدينية واألمنيةاعية اخرى القيم االجتم

املبنية احمللية والثقافة املادية اليت تنعكس بدورها على العمارة والعمران لتشكل بذلك 

يتمحور حوهلم من  واجملتمعات وماباألفراد  اجلمالية، مرتبطةمالحمه املعمارية واإلنشائية 

. ونتيجة هلذه املعطيات وقعت هذه اهلوية املادية ودينية وأمنيةواقتصادية  مؤثرات اجتماعية

اخلصوص مسكنه حتت تأثري هذه العوامل الطبيعة مؤدية  وعلى وجهلإلنسان مبا فيها العمارة 

مظاهر سطح  السعودية، منإىل صياغة عمارته التقليدية. ونتيجة ملا تزخر به اململكة العربية 

ا لطبيعة التضاريس واملؤثرات البيئية ذا التنوع يف تعدد األقاليم طبًقهأسهم متنوع فقد 

ُسلِّط ظهر التنوع يف السمات املعمارية والعمرانية لكل إقليم. ويف هذا البحث األخرى، ف

قليم مرتفعات السراة( وعلى وجه التحديد العمارة إ)عسري الضوء على أحد أقاليم منطقة 

 سراة عبيدة.  التقليدية السكنية مبحافظة 

املادية، منطقة الثقافية  احمللية، اهلويةاملبنية  التقليدية، البيئةالعمارة  الكلمات املفتاحية:

.عبيدة ، سراةعسري
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The local built environment contributes to highlighting the physical 

cultural Identity of societies, and this is confirmed when it interacts with 

natural factors, and what it contains, in terms of the topography, climate and 

local building materials. This interaction between the local building’s style 

and the material culture is reflected in the architecture and construction, to 

form architectural features architectural and structural aesthetic, linked to 

individuals and communities around them, and to centered and the social, 

economic, religious, and security influences. As a result of these data, this 

material identity of the (human being, including architecture and in 

particular his residence, came under the influence of these natural factors, 

leading to the formulation of his traditional architecture. The diversity of the 

geography of the Kingdom of Saudi Arabia has contributed to the 

multiplicity of regions according to the nature of the topography as well as 

other environmental influences, thus the diversity of architectural and urban 

features of each region. In this research, we focus on one of the Region 

Heights Sarat of the Asir region, in particular, the traditional architecture of 

housing in the area Sarat Abidah.  

Keywords: Traditional architecture, Local Built Environment, Cultural 

physical identity, Asir Region, Sarat Abidah.  
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 أهداف البحث:

واحلاجة  العمارة التقليدية السكنية مبحافظة سراة عبيدة الرتكيز على دراسة موروث

طرأ  احلالي، ومااليت دعت إلنشائه. الوقوف على احلالة اليت وصل هلا هذا املوروث يف الوقت 

بيوت عليه من إحداث وترميم وحتى تدمري بسبب اإلهمال. دراسة الكيفية اليت بنيت بها هذه ال

الدراسة. املبنية احمللية ملنطقة  ةلبنائها، وربطها بالبيئالسكنية التقليدية ونوع املواد املستخدمة 

 ( 1)انظر الشكل 

 وكذلك مدى االستفادة من املؤثرات  ،دراسة مدى االستفادة من العوامل الطبيعية

ا بهذا تأصيله وأمنية، وسبلالثقافية من منط معيشي وحالة اقتصادية واجتماعية 

 املسكن. 

  الفراغية، وتعدديف االستفادة القصوى من املساحات  الذي متثلفهم البعد التصميمي 

على املستخدم األساسي )أهل البيت( يف التقسيم  الواحد، واالعتمادنشاطها بالفراغ 

 والوظيفي املساحي. والتوزيع الفراغي

 القوة والصالبة من حيث الشكل إبراز مكامن اجلمال يف هذا النوع من املوروث املتسم ب

 وامللمس ومواد البناء.

 :والدراسةمنهجية البحث 

املنهج  وميتاز هذا. (1)يامليداناالستنباطي اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي 

يسهم بتبويب ما، وو فرضية أ على عمع األدلة على أسا  نظرية ما نيبأنه يساعد الباحث

استنباط املعلومات املفيدة اليت  التحليل، ثمما بعد وجتهيزها ملرحلة البيانات وتلخيصها في

اليت  السكين(، والعواملاملنتج املادي )املنزل ، فقد ُوِصف (2)تسهم بزيادة املعرفة حول البحث

هذا املنهج على دراسة حالة القرى التقليدية مبحافظة  وتكوينه، واشتملحتكمت بتشكيله 

واشتمل البحث على الزيارات امليدانية واملقابالت  ،اا حتليليًّثم وصًفا سراة عبيدة ميدانيًّ

املساحي، والعرض بالوصف كتابة وبالصور والرسومات الشخصية والرصد واملالحظة والرفع 

 ىلإ التقييم، للوصولثم  والصور،ثم التحليل بالكروكيات والكتابة  والكروكيات،

 .التقليدية ىالقر علىللحفاظ  والتوجيه واإلرشادالنتائج 
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 موقع منققة الدراسة:

ل عميع مظاهر السطح بهذه لتشكُّ ؛منطقة عسريالسعودية، اختريت باململكة العربية 

والسهول واحلرات. باإلضافة إىل اعتماد هذا اإلقليم على  مثل اهلضاب واجلبال ،املنطقة

. وطبًقا (3)للمنطقةاملناخ والتضاريس ومواد البناء يف صياغة النمط العمراني  :مثل ،الظروف

مرتفعات السراة: تشغل منطقة عسري جزًءا : (4)مناطق هي اإلقليم إىل أربِعُقسِّم التضاريس  هلذه

ليشمل  الباحة، وجنوًباإىل حدود  اًلميتد مشا العربي(، الذيرع )الدالسروات من سلسلة جبال 

جنوًبا، الدولية بني اململكة العربية السعودية واجلمهورية اليمنية  جنران، واحلدودمنطقة 

م 3333لة جبال السراة إذ يبلغ حنو قمة جبل السودة يف منطقة عسري أعلى ارتفاع لسلس وتعد

لسراة عبارة عن سلسلة جبال تفصل بني األصدار واهلضاب ومرتفعات ا، (5)فوق سطح البحر

بكثرة أمطارها واعتدال  عسري، ومتتازلتشمل أجزاء كبرية من منطقة  الداخلية، ومتتد

 ؛البازلت، والشست، واجلرانيت، والديوريتبها صخور  شتاء، وتنتشرمناخها صيًفا وبرودته 

ن واألشكال وذلك طبًقا لنوع الصخر ونتيجة لذلك فإن مساكنها احلجرية خمتلفة األلوا

يف ظهران اجلنوب ونظًرا النتشار نوع من الصخور الربكانية مثل  البناء، فنجداملستخدم يف 
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. ومن (6)صخور البازلت جند أن املساكن الريفية باملنطقة يغلب عليها اللون الرمادي الداكن"

جانب املباني احلجرية  اني، فإىلاملبأهم ما مييز مرتفعات السراة وجود النمط املختلط من 

أبها، إىل املباني الطينية احلجرية. وتتوزع هذه األمناط يف  الطينية، إضافةتوجد املباني 

 (2)انظر الشكل  من حمافظات املنطقة ومراكزها. ، وغريهاةومخيس مشيط، وسراة عبيد

 

 معايري اختيار منققة الدراسة واألهمية البحثية للدراسة:

 على: املعايري التالية يف اختيار منطقة الدراسة من بني هذه املناطق بناًء ُاعتمدِتوقد 

 التنوع يف استخدام مواد البناء. .1

 الدمج بني طريقة بناء وأكثر. .2

 البيانات بسالسة. وامكانية عمعحالة جيدة  واملباني يفتوافر العديد من القرى  .3

اعتماد هذه املنطقة على الظروف الطبيعية والسمات الثقافية يف رسم مالمح النمط  .4

عليه وقع االختيار على إقليم  بالتحديد، وبناءمنه  والعمراني، والسكيناملعماري 

 مرتفعات السراة.

 اليراة: إقليم مرتفعات 

متثل املرتفعات اجلبلية ملنطقة سروات عسري االمتداد الطبيعي من الناحية اجلنوبية 

 12333كم وتبلغ مساحتها اإلعمالية حنو  45  33عرضها ما بني  احلجاز، ويرتاوحجلبال 

بأنها تنسب كل  سروات، علًماا جملموعة وتنقسم إىل عدة أقسام متثل امتداًدا طوليًّ، 2كم 

قحطان قبيلة قحطان بن عامر وتقع إىل الشمال  ويسكن سراة .(7)إىل قبيلة أو فرع قبيلةسراة 



أمحد علي بن دعجمد.   

912 

على من أم عن سطح البحر فتكون بذلك  2433من سراة وداعة. سراة عبيدة وترتفع حنو 

 (3قحطان. )انظر الشكل هذه املنطقة قبيلة عبيدة  وقحطان، وتسكنسراة بالد وداعة 

مواقع منطقة الدراسة يف قرى حمافظة سراة عبيدة  تقد حددا فكر سابًقوتبًعا ملا ُذ

 ألسباب التالية:إىل اإضافة 

 .واهلدموجود أكثر من قرية على حالتها األصلية مل تطاهلا يد التخريب  .1

 ذات القيمة التارخيية. وبعض مبانيهاإمكانية تقديم مقرتحات لصون هذه املواقع  .2

عكس ما حتويه من أمناط  التحديد، علىبقلة الدراسات واألحباث بهذه املنطقة  .3

 هو السبب األبرز يف إجراء البحث بهذه املنطقة.  خمتلفة، وهذاعمرانية 

 

Google maps

 حمافظة سراة عبيدة:

اجلبل واألرض احلاجزة  وتعين السراةاجلنوبي الشرقي من منطقة عسري.  تقع باجلزء

حدى قبائل قحطان اليت تسكن املنطقة. وقد ذكرها إهي  واليمن، وعبيدهبني تهامة 
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بوصفها إحدى حمطات الطريق  (8)كتابه "صفة جزيرة العرب"يف  اهلمدانيأبوحممد يعقوب 

ثم  للمنطقة، ومنا ا جتاريًّذكرت بوصفها سوًق املكرمة، ثم التجاري القديم جنران مكة 

ا حمافظة يتبعها عدد من وأخرًي ،بدأ التطور والنمو يزدهر بهذه املنطقة من قرية إىل مركز

كتابه "عسري قبل يف كنهان كورنوولز،  (9). كما وصفها الرحالة اإلجنليزيوالقرىاملراكز 

)ويقول عن  يت بيت مبنية من احلجر اآلجر"احلرب العاملية األوىل" بقوله "وسراة عبيدة من مئ

ائني يروجون جتارتهم نََّب –متخصصون يف البناء أي  عديدة، ومبنية جيًدا، وهمأهلها( "وقراهم 

 (4". )انظر الشكل يف عسري

 

 مسات املباني التقليدية اليكنية:

ا بيئيًّ اًلجتلب مواد البناء من البيئة احمللية احمليطة مبناطق الدراسة مشّكلة تفاع

هذا التفاعل  زاد اية، وممومكونه لسمات مبانيه التقليد ا مع العمارة التقليديةوحضاريًّ

 عالقة ثنائية مع االستدامة البيئية. أخرى، مكّونةإمكانية استخدام هذه املواد مرة 



أمحد علي بن دعجمد.   

912 

 مواد أساسية: ثالثالدراسة من  ةققتبنى البيوت يف من

. يستخدم ألساسات املبنى "لب من منطقة قريبة من القرية تسمى "منظااحلجر وجي

م ويسمى الربض. يستخدم أيًضا يف واجهات 38831823 األرضي حتى ارتفاع وحوائط الدور

احلوائط الطينية من  "، حلمايةأو الرقف فتسمى "النطالبيت على الشكل صفائح حجرية 

 (. 5األمطار. )انظر الشكل 

من املناطق الزراعية احمليطة ببيوت مناطق الدراسة ويسمى حمليًّا الصٌّفرة  الطني وجيلب

أهم العناصر يف عملية البناء لصعوبة توفره  ويعد منواملداميك. احلوائط  ويستخدم لبناء

 .باجلودة املطلوبة

قّصه يف فصل  والنضار، ويكونمن األشجار احمللية مثل شجر الطلح اخلشب وجيلب 

 تلفه. إضافة إىل مواد إضافية مثل احلديد ملطرقة الباب.ثم الشتاء لضمان عدم تسوسه 

 

 طريقة البناء: 

"البناء  من، املعلم كلٍّ ها، بواسطةعلييبدأ البناء بتسوية األرض املزمع إقامة البيت 

ويكونون برفقة املعلم كلٌّ يف صنعته مثل  وعماعته، العمالاملنزل  "، صاحباألساسي
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وامللقفون وهم الذين يقومون مبناولة وخلطه، وهم الذين يقومون بتجهيز الطني  ،املطينون

يقومون بصف احلجر إىل الكراسون وهم الذين  للمعلم، باإلضافةاحلجر املستخدم بالربض 

إىل األشخاص الذين يقومون بقص  الكر ، باإلضافةالصغري بني األحجار الكبرية ويسمى 

. )راجع احلجارة من اجلبال وجلبها على ظهور الدواب وإعدادها للبّنا ويسمون حمليًّا "املنظّية"

 (1ملحق رقم 

للبيت ويسمى م كأسا  38633883من البيت، ُيحفر بعد االنتهاء من تسوية أرض 

مساكة هذا اجلدار على  متوازي، ويعتمدتوضع األحجار الكبرية بشكل  حمزم، ثمحمليًّا 

كل األحوال ال يقل مسكه عن  السماكة، ويفزاد عدد األدوار زادت  األدوار، فكلماعدد 

 (1. )راجع ملحق رقم م1883ىل إم ويصل يف بعض األحيان 3863

الفتحات بني هذه األحجار بأحجار أصغر متأل بالتوازي مع صف األحجار الكبرية 

م اىل 1833طول هذه احلائط احلجري من منسوب األرض من  الكر ، ويصلا تسمى حجًم

يسمى  وجهني، اخلارجي"الربض"  وهلذا احلائطهذا احلائط حمليًّا الربض.  م ويسمى2833

 ماليته، والوجهجلا الوجه ويراعي فيه استخدام احلجارة ذات األسطح املتساوية حتقيًق

 (1. )راجع ملحق رقم الداخلي ويسمى حمليًّا "القفا"

املخالبة"، يوضع يف مكان يسمى " ثمبعد هذا احلائط يستكمل احلائط بالطني 

 املاء، بعدهايوضع معه  التماسك، ثممعه التنب لزيادة قوة  الشكل، وخيلطدائري  ويكون

األبقار بدوسه حتى  أيًضا، وتستمرآخر  اًمبالبقر وتدوسه يو ، ويؤتىاًلكام اخمر يوًمُي

 التماسك، ويسمىهذه هي عالمة لقوة  املخالبة، وتكونيالحظ صعوبة باحلركة داخل 

 بعدها الطني "باخُللب".

 813الدور الواحد من  الربض، ويتكونيصف اخُللب على شكل مداميك فوق 

ا كلما بالتناقص تدرجييًّ دأم، ويب3873م3863مسكه باألدوار األرضية من  مداميك، ويصل

يوضع املدماك فوق املدماك  سم، وال3343اجتهنا لألدوار العليا. ويصل ارتفاع املدماك بني 

 اجلوية، وبعدسب األحوال حبالتالي إال بعد أن جيف ويقدر وقت جفافه من اليوم إىل اليومني 

مع صف  يالتسقيف. بالتوازدأ أيام لتجف ومن ثم يب 57االنتهاء من عميع املداميك ترتك ملدة 

 بنيداخل اخللب مبسافة ترتاوح  اوضع النطف بني كل مدماكني ويكون غائًر املداميك، يتم

عند وضعه أن يكون اجتاه ميوله  سم، ويراعى3335للخارج بنسبة  سم، ويربز2533
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اه فتسهم هذه األحجار يف تصريف مي ،عدم دخول األمطار اىل داخل اخللب ألسفل، لضمان

 األمطار خارج اخللب.

بالبناء، سبب اللجوء إىل النطف هو ضعف بالرتبة احمللية املستمد منها الطني املستخدم 

الطني  استخدامإعادة  اخللب. ولذلك ُتعدُّهذه األحجار يف تصريف مياه األمطار خارج فتسهم 

ية مبنطقة عسري من املباني القدمية وإعادة استخدامها ممارسة أصيلة يف العمارة التقليد

منهجيات االستدامة يف احلفاظ على  وهو أحدبشكل خاص  ومبنطقة الدراسةبشكل عام 

 املوارد الطبيعية وعدم استنزافها.

م الفراغات الداخلية بواسطة احلوائط قسَُّتللبيت، من احلوائط اخلارجية ُيْنتهى  وبعد أن

بنى األسقف من جذوع ُت. و(13)رضياألالداخلية واستكمال بنائها حتى الوصول لسقف الدور 

 وتنظيفها، وتسمىتوضع متصلة على طريف احلوائط املتوازية بعد قصها  والنضار، حيثالطلح 

السهوم ال  إّنهذه اجلذوع حمليًّا "السهوم" ومفردها سهم. ويف حالة كون الغرفة واسعة حبيث 

ليًّا "اجلرع" تتسم لب عدد حمدد من اجلذوع تسمى حمالغرفة، جيتصل إىل طريف حوائط 

يوضع  القصرية، ثماجلرع على طريف حوائط الغرفة  بالسهوم، وتوضعبالقوة واملتانة مقارنة 

 . اجلرع، وهكذافوقها السهوم حيث يكون طرفه على احلائط وطرفه اآلخر مستند على 

الرأ ، فوقه اخُللب ثم  السهوم، ويوضعربط اجلرع ببعضه البعض بواسطة يبعدها 

مسك هذه الطبقة  باخللب، ويبلغلرأ  مثل اخللب إال أنه يتسم بالليونة مقارنة ا ويكون

بالطابق الذي يليه حلني االنتهاء من املنزل  أبدُيومن ثم سم،  2325"اخللب والرأ " حوالي 

البناء، . ومما جيدر اإلشارة إليه بأنه كان للمرأة دور ال يقل أهمية عن دور الرجل يف بالكامل

حيث تقوم بتنعيم اجلدران  ،من تسقيف الدور األرضينتهى دورها املباشر بعد أن ي حيث يبدأ

ثم تقوم مبسحها على اجلدران إلضفاء خاصية املشط، والطينية بواسطة أداة خشبية تشبه 

دورها بعد االنتهاء من  البناء، ويستمرأثناء مرحلة يف  وإلخفاء العيوبنعومة امللمس للجدار 

 .(11) الفراغات الداخلية للبيت بالنقو  والزخارف مثل القطالتنفيذ يف تزيني

 وصف املنزل اليكين:

يتميز هذا النمط املعماري بالدمج ما بني الطني واحلجر يف التشييد؛ مع غر  صفائح 

( يتكون يف العادة من 6رقم )بالشكل الرقف ما بني مداميك الطني )اخللب( كما يظهر 

. تتسم حوائطه اخلارجية واالقتصادية للمالكحلالة االجتماعية سب احبثالثة إىل مخسة طوابق 
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حيث يكون مسطح القاعدة أكرب من مسطح سقف الدور األخري كما الداخل، مبيلها إىل 

لوحظ من خالل  األفقي، حيثمن  اًلالتمدد الرأسي بد ويعتمد على( 7رقم )بالشكل يظهر 

إىل النواحي األمنية كما ذكره السكان  ويعزى سبب ذلكالدراسة، البحث امليداني ملناطق 

ويكون األمنية، احملليني مبنطقة الدراسة. يتكون املنزل من مدخل واحد فقط لالحرتازات 

وإن وجدت املياه، كبري السن باملنزل(. خيلو املنزل من دورات الشايب )مفتاح البيت مع 

 ملنزل.قامة كبري السن باإفتكون فقط مكان لالستحمام "مراو " مبكان 

 

 

ملبيت الدواب  صصللمنزل وخيالطابق األرضي: يكون به املدخل الرئيس والوحيد 

هذا  الدواب ويسمىوحيتوي على مذاود وهي اليت تعلف بها الدواب وكذلك على مرابط هلذه 

الفراغ حمليًّا "الديم". اجلزء املتبقي من هذا الطابق يؤدي إىل الدرج حيث يقف على عمود 

ات نوافذ البارزة هلذا الطابق خلوه من أي فتح السمة الشيال". وُتعدُّضخم يسمى حمليًّا "

تستغل األمنية وكذلك خلوه من أي زخارف ونقو  تبًعا لوظيفته. يف بعض األحيان  لالحرتازات

7 6 
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 (8". )انظر الشكل منطقة أسفل الدرج كمخزن صغري للمنزل يسمى حمليًّا "الريشة

 

 
 

 

يبلغ (، الطابق األول: يقسم هذا الدور إىل غرف تسمى حمليًّا )خماول ومفردها خموال

احلبوب، ختصص هذه املخاول حلفظ عدد، خماويل كأقصى ثالثة  عددها من خموال إىل

م. خيصص 1:53م إىل 1:23املسافة بينهما من مستويني، املخوال الواحد إىل رفني على  ويقسم

"البوني" و "السمرا" و "اهللبا" وهي من  احلبوب، مثلالرفوف لنوع واحد من  كل رف من هذه

توضع هذه األنواع من احلبوب داخل  وبعد أناحلبوب احمللية اليت تشتهر بها منطقة عسري. 

بالطني الناعم حلفظها مدة أطول. يالحظ بهذه الفراغات "املخاول" كثرة الرف، تغطَّى 

مستويني أيًضا  رف، وعلىليًّا "املواشيق" حيث تبنى مقابلة لكل الفتحات الصغرية وتسمى حم

تعفن احلبوب  املخاول، ملنعويعود السبب إىل السماح بأكرب قدر للهواء بالدخول هلذه 

إىل دخول القطط من هذه الفتحات للقضاء على الفئران بالداخل اليت  بالداخل، باإلضافة

( هلذا 9رقم )الشكل يوضح  األخرى، كماواحملاصيل تتسبب يف القضاء على احلبوب 

 الفراغ.
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 غرف، يوجدعددها من غرفتني إىل ثالث  املبيت، ويبلغالطابق الثاني: خيصص لغرف 

حمليًّا  بها، وتسمىحتها مقارنة داخل هذه الغرف فتحات للتهوية تتميز عن املواشيق بكرب مسا

يتوزع  وهو موِزع"الكرت ومفردها كرتة". قد يتوسط غرف املبيت يف بعض األحيان "ُصَفة" 

حمليًّا  خشبية، تسمىعليها أبواب هذه الغرف. يوجد بهذه الغرف عادًة أوتاد من جذوع 

 سقف، ويكونالعمود من اخلشب يربط من طرفيه حببل ويعلق كل حبل يف  "، وهي"السياع

تعلق عليه املالبس والنصف، ويرتفع عن األرض مبا يقارب املرت أفقي، وضعه "السياع" بشكل 

واألثاث مثل زوليات اجمللس. كما يوجد بهذه الغرف أيًضا جتاويف داخل اجلدران تسمى 

 "لغوف" توضع بها التحف الصغرية وزينة املرأة. يف بعض األحيان وحسب احلالة املادية ملالك

 ( هلذا الفراغ.13)بالقط، انظر الشكل رقم غرف املبيت ُتزخرف املنزل 
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بقية فراغات املنزل  الضيوف، ويتميز عنالطابق الثالث: يوجد بهذا الطابق جملس 

يكون ارتفاعها مبستوى نظر اجلالس فبه الفتحات  كثرمساحته، ويزين بالقط، وتبكرب 

لتحقيق اإلطاللة. كما حيتوي اجمللس أيًضا على جتاويف داخل اجلدار حلفظ األغراض اليت 

صاحب املنزل أو بعض احتياجات ق عليها إىل أوتاد خشبية يعلَّ اجمللس، باإلضافةحيتاجها 

باجلرع "السواري" ُيستعان نه إا الفراغ فمساحة هذ وطبًقا لكربضيوفه مثل السالح الشخصي. 

ت السهوم عليها. كما يوجد بهذا الفراغ تثبَّواملتانة، ووهي جذوع خشبية تتميز بالضخامة 

( 11رقم )منها، ويوضح الشكل أيًضا فتحات دائرية يف السقف تسمى "الطاية" خلروج الدخان 

دراسة يالحظ وجود غرفة املبيت مثلة مبنطقة الاأل ويف بعضفراغ اجمللس بكامل مكوناته. 

وضعها يف هذا الطابق قربها من اجمللس  اجمللس، والغرض منلكبري السن باملنزل جبانب 

إىل قرب غرفة مبيته من السطح لقضاء حاجته يف  بداخله، باإلضافةوقته  لَّحيث يقضي ُج

 بعض احلاالت نظًرا خللو املنزل من دورات املياه.

هذا  "، ويكونهذا الطابق على املطبخ ويسمى حمليًّا "املسقفالطابق الرابع: حيتوي 

يف وضع املسقف يف هذا الطابق يف توفري قدر  ويعود السببمن سطح املنزل.  االطابق جزًء

كاف من اخلصوصية لنساء املنزل باعتبار أن هذا الفراغ من املنزل ال يصل إليه غري أفراد 
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 وعدم إثارةواحملافظة على جودة التهوية باملنزل  ءوحركة اهلواجريان  وللحفاظ علىاألسرة 

 الدخان بكامل البيت.

 

 النظام اإلنشائي:

تسع اجلدار يف احلاملة، فييعتمد النظام اإلنشائي مبنطقة الدراسة على نظام احلوائط 

ا عند سا  يكون متسًعن األأكر سابًقا يف ُذ لألعلى، وكماكلما اجتهنا  اسه، ويضيقأس

أن هذا النظام  وبالرغم منالبناء من احلجر ويضيق يف اجلدران الطينية كلما اجتهنا لألعلى. 

ى الغرض الرئيس ملا شيد من أجله ق احلاجة وأدَّا إال أنه حقَّاإلنشائي قليل االستخدام حاليًّ

هذا االختيار واالعتماد على هذا النظام على احلس اإلنشائي واملعماري العالي لسكان  وينم

 (12رقم الدراسة. )انظر الشكل مناطق 

 العناصر املعمارية:

يتكون املنزل التقليدي السكين يف مناطق الدراسة من جمموعة من عناصر التشكيل 

 املعماري أبرزها األبواب والنوافذ.

 



أمحد علي بن دعجمد.   

992 

 األبواب:

األخشاب، قصها يف فصل الشتاء لضمان عدم تسو   النضار، ويتممن خشب تصنع 

ذلك إىل قيمة األخشاب املادية العالية كما مت ذكره من قبل  احلجم، ويعزىبها صغر  ويراعى

أكرب  ولوحظ أنامليدانية ملنطقة الدراسة.  وأثناء الزيارةأغلب املالك يف املقابالت الشخصية 

باب  الداخلية، وأصغرهاأبواب الفراغات  البيت، يليهباب مدخل  ااألبواب مساحة نسبيًّ

 .(12)الريشة

 

 النوافذ:

بها صغر  الشتاء، ويراعىمع األبواب يف فصل  أيًضا، وتقصتصنع من خشب النضار 

وتكون داخل املخاول ويف الدرج.  ققسمني: مواشيس السبب يف األبواب. تنقسم إىل احلجم لنف

وظيفتها يف الدرج فتكون  للحبوب، أماوظيفة املواشيق داخل املخاول توفري التهوية الطبيعية 

 واحلروب، حيثالرصاص يف حالة النزاعات  وغروبها، وإلطالقلالستدالل بشروق الشمس 

( وظائف هذا 13)األرض، ويوضح الشكل ه املواشيق مائل باجتاه يراعى أن يكون سطح هذ

 النوع من الفتحات.

داخل غرف املبيت ويف  كرتة، وتوجدالنوع الثاني من النوافذ يسمى كرت ومفردها 

إىل تزيينها من اخلارج" بالقضاض".  باملواشيق، إضافةاحلجم مقارنة  اجمللس، وتتسم بكرب
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للمراقبة  الداخلي، وكذلكاإلضاءة والتهوية الطبيعية للفراغ  ريوظائف، توفعدة  وهلذه الكرت

إىل توظيف كرت  العليا، باإلضافةلكون هذه الكرت تقع بالطوابق  احلرب، نظًرايف حال 

الكرتة، يقوم صاحب البيت بإيقاد النار وفتح  الضيوف، حيثاجمللس وجعلها دليًلا الستضافة 

و"ُيالحظ صغر خلارج من الكرتة بالقدوم والضياف. من باخلارج على هذا الضوء ا ويستدل

األبواب والنوافذ وان املقيا  االنسان متت مراعاته عند تنفيذ هذه العناصر والتدرج يف إبعاد 

صعوًدا إىل أعاله ويعزوه إىل العامل  اًلالفتحات حيث تكون صغرية يف أسفل املبنى وتكرب قلي

 .(13)األمين والعامل املناخي البيئي

فيما خيص ضيق  سبق ذكرهما  بعض (14)"العمارة البيئية" هيؤكد سلقيين يف كتابو

حيث يؤكد على ان العامل املناخي والبيئي هو السبب الرئيس يف مساحة النوافذ والفتحات 

 هذه القرارات التصميمية.

 

 العناصر اجلمالية:

تتعدد العناصر واخلامات اليت تشكل اجلمال يف البيت السكين التقليدي يف منطقة 

عناصر  اخلارجية، والثانيعناصر عمالية على اجلدران  ُقِسمت قسمني، األول الدراسة، حيث

اخلارجية: تبدأ هذه القيمة  عمالية داخل البيت السكين. العناصر اجلمالية على اجلدران
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سد الفجوات ما بني أحجار الربض الكبرية بالكر ، فكما حتقق هذه ُتبالظهور عندما 

يوضحه الشكل العملية أهداف وظيفية، إال أنها أيًضا حتقق قيمة عمالية تضاف للبيت كما 

لرقف" داخل ( كما تظهر أيًضا اخلطوط األفقية الناجتة من زرع الصفائح احلجرية" ا14رقم )

اخللب؛ حيث تكون يف جمملها أحزمة على كامل املبنى، وكما ذكر سابًقا أن الغرض 

( 15رقم )الشكل وضحه يما ك األسا  وظيفي، إال أنه أضفى على املنزل قيمة عمالية أيًضا

( ومن األساليب اجلمالية أيًضا املستخدمة، تكسية النوافذ والنهايات العلوية للمنزل 16ورقم )

وضحه يجلص، إلكساب الواجهة الغناء املعماري والرتكيز على مساحات حمددة، كما با

حجارة بيضاء تذاب يف املاء ويطلى بها اجلدران،  بأنهف اجلص ( وقد وِص17رقم )الشكل 

أما عن طريقة . (15)"ولونها أبيض ورمبا زادوا عليها من النيلة فيميل اللون األبيض إىل الزرقة

"طريقة حتضريه تبدأ بقطع بعض التكوينات الرسوبية اجلريية من  فإنَّ العمل وأساليبها،

 يتفتت، ثميف املاء ملدة طويلة حتى  البياض، فيوضعمناطق تكوينها وينتقى احلجر شديد 

تنتج مادة شديدة  باملنطقة، وبذلكخيلط بعد ذلك بالصمغ املستخرج من شجر الطلح املتوفر 

 .(16)ح لطالء اجلدرانالبياض ثقيلة القوام صمغية تصل
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للمنزل إال أنه يعمل على خفض درجة حرارة  اًلعما ئهاجلص عالوة على إضفا "أنَّهذا، و

اإلطارات اجلصية تعمل على تقوية الزوايا اخلارجية اليت تثبت  هوأنَّ "هذ، (17)الواجهات بالنهار"

على  البحر، وتعملاالرتفاع عن سطح حدة اإلضاءة نتيجة  وحتميها، وتكسرفيها النوافذ 

اللون األبيض  ااملبنى. أمتقليل اإلضاءة املنعكسة من على السطوح األخرى على واجهات 

ن معظم إللناحية اجلمالية حيث  الفتحات، باإلضافةفيعكس كمية من األشعة الساقطة على 

لزخارف اليت تتكون من هذه املباني تكون مادة البناء بها ظاهرة بدون أي طالء لذلك توجد ا

املادة نفسها مع إضافة اللون األبيض إلظهارها وإلجياد ظالل على املسطحات اخلارجية 

موجود  ولوحظت ما هومن السمات اجلمالية اليت  .(18)للواجهات اجلمالية للحماية من الشمس"

انظر باجلص، تسمى عرايس. )عناصر مثلثة مدببة مكسية املباني، فقد أوجدت يف نهايات 

 (19رقم الشكل 

على عنصر املثلث نظًرا ملا اعُتمد البنائني القدامى مبنطقة الدراسة أنه  ويذكر أحد 

اجلبل أحد الدالالت الطبيعية هلذه املنطقة بشكل عام والتل، فيوحي له من رموز إىل اجلبل 

 (.19( و)18( و)17رقم ) األشكالوسراة عبيدة بشكل خاص كما توضحه 
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 العناصر اجلمالية على اجلدران الداخلية:

الطبيعية، ونلمُح ذلك يف قوِل قامت الزخارف والنقو  الداخلية على مدلول البيئة 

، ثوحدة: املثلأن زخارفهم كانت قائمة على  حصحي"الدكتور علي مرزوق يف قوله: 

املثلث  كلية؛ ألنالعامل أو مدلوالت الطبيعة  إال أنهم "مل يقوموا بإلغاء ،(19)والدائرة، واملربع"

الشمس، قد توحي بالقمر أو  تل، والدائرةميكن أن يوحي بعشه أو كوخ أو هرم أو جبل أو 

اإلنسان يرتجم هذه الرموز خبربته الذاتية  نافذة؛ ألنميكن أن يوحي ببيت أو  واملربع

 .(23)"املاضية

 وحتديدا القط، باإلضافةلنقو  والزخارف ا هذهالعناصر اليت مت مالحظتها  ومن أبرز

(، ويوضح ذلك الشكلني الصهارحمليًّا )إىل الطالء اجلصي للحوائط الداخلية أو ما يسمى 

"طني خيلط باملاء حتى درجة اللزوجة ثم تصهر به جدران املنزل والصهاُر: (. 21( و)23)

نبات  باخلضار، وهو ذلك خيضرونه تقريًبا، وبعدتكون ناعمة امللمس  وأرضياته، حتى

  .(21)"به األرضيات وأطراف اجلدران مما يلي سافلها الربسيم، تدلك
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م( 1983ذلك )علي عسريي،  التقطيط، ويصفبعد تغطية احلوائط بالصهار تبدأ عملية 

خبطوط يسمونها )قطاًطا( ويعتنون برمسها  باجلري، ويزخرفبقوله "داخل البيوت كان يبيض 

األرض فكانوا يستعملون النباتات كالربسيم  اغالًبا. أميف الثلث األسفل من اجلدار 

( مناذج من هذه 23( و)22) ، ويوضح الشكالن(22)"ا وذلك بدلكها بهذه النباتاتلتخضريه

حيث كمية الزخارف  خبارجه، منيالحظ االهتمام بداخل البيت مقارنة والزخرفة. 

على أطراف احلوائط وأرضيات الدرج ويف غرفة املبيت ويف اجمللس. وقد  والنقو ، وتكون

االهتمام بفراغ اجمللس على وجه التحديد من حيث وفرة أيًضا من خالل البحث امليداني لوحظ 

كما  ،فن القطة أو الكتابة على اجلدران وحتى على مستوى بابه والنقو ، سواءالزخارف 

قوله: "بالنسبة يف  وقد عرب عن ذلك مشاري النعيم(، 25( ورقم )24رقم ) الشكالنوضحه ي

 الذوقية، واألعرافخالل اخلاصية  لداخل املسكن فالتكامل الفراغي واإلنشائي برزا من

اجمللس والفناء الداخلي كأهم  عام، فربزاالجتماعية اليت متيز بها جمتمع اخلليج بشكل 

. ويف مستهل نقاشه عن املقاومة (23)الفراغات اليت حظيت باهتمام اإلنسان يف هذا اجملتمع"

الثقافية يف اجملتمع السعودي الثقافية يف البيئة السكنية السعودية ذكر يف مقالته "املقاومة 

التكوين البصري يف العمارة هو أحد أهم عناصر اهلوية:  " أنَّاملعاصر: دراسة للبيئة السكنية

ألنه الذي يعكس املعنى أو القيمة الثقافية جملتمع ما...هذا جيعلنا نؤكد على أهمية دراسة 

أي ألنه  ؛الفيزيائية احمليطة بهاملعاني اليت تتولد باستمرار عند تفاعل اإلنسان مع البيئة 

ىل قيمة...هذا ما جعلنا نركز على إا ما يرتك بعض اآلثار الفيزيائية اليت تشري غالًب اإلنسان

ألن هذه الكيفية ميكن أن  ؛كيفية استخدام الفراغ العمراني يف البيئة السكنية السعودية

. (24)ة يف اجملتمع السعودي املعاصر"ىل بعض مالمح املقاومة الثقافيإترشدنا بطريقة أو بأخرى 

املادية، ألي جمتمع فإنها قد تظهر على منتجاته  والفنية اجلماليةالثقافية  ولرتعمة احلالة

"فالعمارة ظاهرة ثقافية ومتثيل مادي لنمط حياة اجلماعة اليت أنتجتها ألنها متثل انعكاًسا 

احلية واألسس العمرانية السليمة  عمارةالبعيد، فالللحياة اليومية وحياة اجملتمع على املدى 

 .(25)ن لكل جمتمع عاداته وتقاليده فضال عن بيئته الطبيعية"إتستمد أصالتها من بيئتها إذ 
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 البحث امليداني:

 وصف القرية:

انظر )منزل سكين ومسجد للحي وحقول زراعية عشرين يتألف خمطط القرية من 

 ويعترب املؤثرختطيط القرية جتمع املساكن وضيق الطرقات.  (. ويالحظ يف26الشكل رقم 

الحظ هو اعتماد ختطيط القرية على املؤثرات األمنية من خالل: إحاطة املنازل األبرز امل

السكنية باحلقول الزراعية. فقد لوحظ من خالل البحث امليداني اعتماد تصميم مداخل 

تقارب عدد أدوار  وكذلك روعياملباني السكين بعدم وضعها متقابلة لتحقيق اخلصوصية 

 اًلة باملواد الطبيعية احمليطة بالقرية مما أكسبها تفاعاملساكن لنفس الغرض. بنيت القري

ما أكده  القبلة، وهوتوجيه البيوت السكنية يكون موجة حنو  ويالحظ أنا. ا وبصريًّعضويًّ

 الشخصية توالرفع املساحي واملقابالالعديد من السكان احملليني للباحث أثناء الرصد 

أعيد تأهيلها،  األصلية، وبيتنيبيوت على حالتها ملنطقة الدراسة. مت مالحظة وجود عدد تسعة 

 (27انظر الشكل )مهدمة.  للسقوط، وأربعة بيوتآيلة  ومخسة بيوت
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 وصف منازل منققة الدراسة:

مخسة بيوت يف منطقة الدراسة بناء على حالة البيت )حالة جيدة وقابلة  ُاختريت

 للمعاجلة( وتفاوت عدد أدواره.

 

 

 (:1بيت رقم )

صلية ت يف احلالة األوهو مكّون من قسمني البي ،هذا البيت على الطريقة التقليديةُبِني 

صلية يتكون من البيت السكين ويف املستحدث يتكون من احلالة األ واملستحدثة، ففي

مساحة الدور  طوابق، تبلغيف احلالة األصلية يتكون من مخسة  (، البيتاحلوي )الديم

د القسم يُِّشدة مب سنة، بعدها 153شّيد القسم األصلي قبل أكثر من  .²م 93األرضي 

يف  (، وروعي)مقّبل صلية أن يكون حنو القبلةيف توجيه البيت يف احلالة األ ث، روعياملستحد

البيت يف  للخصوصية، وخيلوا يكون مدخله موازي ملدخل البيت حتقيًق أالتوجيه املستحدث 

تغطية لنهايته  تفيضأاألخرية املدة املستحدث. يف  املياه، كذلكصلية من دورات احلالة األ

16 17 
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األمطار )انظر الشكل من التأثريات املناخية وأهمها  املعدنية، حلمايتهدة الزنك العلوية من ما

(. بعد التحليل والبحث امليداني صنف على أنه أحد بيوت منطقة الدراسة اليت ال تزال 28رقم 

 عناصره على حالتها األصلية.

بيت صص مل(. ُخ29انظر الشكل رقم ، )الطابق األرضي )البيت يف احلالة االصلية(

يوجد به مخسة مرابط مزودة مبا حتتاجه الدواب من مذاود ومعالف وحبال لربطها. الدواب، ف

روعي ارتباطه املباشر باملدخل حتقيقا للمعسر، فقد اجلزء املتبقي من هذا القسم خمصص 

منطقة أسفل الدرج استغلت للخصوصية عندما يكون هنالك استضافة مبجلس الضيوف. 

غري( ألهل البيت. السمة البارزة بهذا الطابق احتواء أحد فراغات مبيت بوضع ريشة )خمزن ص

"مواشيق" حيث جرت العادة على خلو هذا الطابق من أي فتحات  (، علىالدواب )الديم

 لالحرتاز األمين. 

مكشوف للماشية  جزأين، جزءالطابق األرضي )القسم املستحدث(: مكّون من 

مسقوف يتكّون من مسقف وجملس ضيوف  نزل، وآخراملباإلضافة إىل تنور خارجي ألهل 

 وديم ملبيت الدواب بفصل الشتاء.

احلبوب، ويتكّون من ( فقد مت ختصيصه حلفظ 33انظر الشكل رقم )الطابق األول: 

داخلية، الواحد مقسم إىل فراغني  خموال، املخوالثالثة فراغات تسمى خماول ومفردها 

 احلبوب، الرفرف خمصص لنوع من  رّفني، كلأو الداخلي مقسم إىل مستويني  الفراغ

وجود لوحظ ميشاق يف املخاول فقط.  68عددها إىل  مواشيق، يصل 5-3الواحد حيتوي على 

أنه لدخول القطط للقضاء  املخاول، تبّينسم أسفل مداخل أبواب  25جتويف دائري يبلغ قطره 

 رفف املخاولأالطني الناعم يف  على الفئران اليت تلعب دوًرا يف القضاء على احلبوب داخل

مواشيق،  7(. القسم املتبقي من هذا الطابق خمصص للمعسر وبه 31انظر الشكل رقم )

لوحظ وجود شرخ موازي للعمود الشيال من امليشاق يتطلب املعاجلة نظرا ملوقعه احلسا   كما

 من املبنى. 

غرف، ثالث  عددهاوبلغ لغرف املبيت  خصص( 32انظر الشكل رقم )الطابق الثاني: 

 أيًضا هذه الغرف على لغوف واألثاث، حتتويهذه الغرف يوجد سياع تعلق عليها املالبس  داخل

لغوف، لغف إىل ثالثة  نوافذ، واللغوف منكل غرفة يوجد من نافذتني إىل أربع  ونوافذ، يف

حلائط وجود شروخ ممتدة من االلغوف، لوحظ تخلو من للدرج، فالغرفة املالصقة  باستثناء

متبع  وما هاملعاجلة بالطرق الصحيحة حسب  أرضيتها، تتطلباخلارجي لغرفة املبيت حتى 
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انظر  وجود نقو  على هيئة كتابة يف داخل هذه الغرف لوحظا مبثل هذه احلاالت. قدمًي

البارزة به احتواءه  للدرج، والسمةاملتبقي من هذا الطابق خمصص  (. القسم33) الشكل رقم

 تمالك املبنى أنه استبدل اخلشب، ويعتقدجرت العادة أن تكون من  ديد، فقدحعلى نافذة 

أن مكان الفتحة موجود من األسا  لعدم وجود  احلديد، أياألصلية )اخلشب( بأخرى من 

 آثار ترميم واستحداث عليها.

عن بقية فراغات  للضيوف، يتميز( خصص 34انظر الشكل رقم )الطابق الثالث: 

على كرت يبلغ عددها  الطابق، حيتوييشغل نصف مساحة هذا  حته، حيثمسااملنزل بكرب 

عددها  أوتاد، يبلغعن منسوب األرضية مبستوى نظر اجلالس. يوجد به كذلك  مثانية، ترتفع

 اوغريها. ونظًرعليها ما حيمله الضيوف وما خيص اجمللس مثل السيوف  أربعة أوتاد، يعلق

ثالثة عليها السهوم البالغ عددها  اجلرع، حتملاري من سقفه بأربع سو، ُدعِّم هلكرب مساحت

داخل هذا السقف جتاويف  والرأ ، ويوجدهذه السهوم فوقها اخللب  عشر سهًما، وحتمل

غرفة نوم  الضيوف، يوجددائرية )طاية( بلغ عددها اثنتني خلروج الدخان منهما. جبانب جملس 

املبنى عن سبب وضع  ، وبسؤال مالكولغفنيللشايب )كبري السن( حتتوي على أربع نوافذ 

فيه، لقربها من اجمللس نظرا لقضائه معظم الوقت  تقال: "وضعالغرفة يف هذا الطابق 

الوحيد املسموح له بالبيت بقضاء  سنه، وهوا لكرب السطح لقضاء حاجته بها نظًر ولقربها من

املكان، ا بهذا سبب وجوده ريشة، وعنحاجته بالسطح". يوجد أيًضا جبانب هذه الغرفة 

 وعمايدخل بهذه الريشة  عمالكونه املسؤول  الشايب، نظًرالقربها من غرفة  تأجاب: "وضع

ىل قربها من املسقف بالطابق الذي يليه". اجلزء املتبقي من هذا الطابق إ منها، باإلضافةخيرج 

 للطابق األخري.املؤدي حيتوي على الدرج 

من  1/4يشغل نسبة  خصص للمطبخ، حيث (35انظر الشكل رقم )الطابق الرابع: 

املتبقي  الطبخ، واجلزءعلى نافذتني ولغفني يوجد بداخلها أدوات  الطابق، وحيتويمساحة هذا 

الرتفاع اجمللس عن بقية  مستويني، نظًرامن هذا الطابق خمصص لسطح املنزل ويكون على 

 الفراغات بالطابق الثالث.

 :للبيت العناصر املعمارية

 األبواب:

أحد عشر باًبا، ىل إعددها باجلزء األصلي )البيت(  النضار، ويبلغمصنوعة من خشب 

هذه  م، وأصغر2823 م، وارتفاعه1853يبلغ عرضه  الرئيس، حيثمساحة باب املدخل  أكربها
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م. عميع هذه األبواب 3845 م، وارتفاعه3843يصل عرضه  الريشة، حيثاألبواب مساحة باب 

حيتوي مدخلها على  الرئيسة، حيثباب غرفة املبيت  استثناءواحدة، بتتكون من درفة 

 درفتني.

 النوافذ:

م، عميعها 3815 إىلم وعرضها 3833ارتفاعها إىل  والدرج، يصل باملخاول داملواشيق: توج

ا املوجودة بالدرج، لتصويب أسطح هذه املواشيق مائلة لألسفل خصوًص ولوحظ أنمفتوحة، 

من خشب النضار، باستثناء  االكرت: عميعهاع عن النفس. الرصاص يف حالة احلرب والدف

م وعرضها 3843كثرة واحدة يف درج الطابق الثاني من احلديد. يصل ارتفاع هذه الكرت إىل 

ا، وكرت اجمللس إىل منسوب م. ترتفع كرت غرف النوم إىل منتصف ارتفاع الغرفة تقريًب3835

بغرف النوم  د: توجفواقًفا. اللغووب الرجل نظر اجلالس، والكرت املوجودة بالدرج إىل منس

لغوف بالفراغ الواحد خمصصة لوضع األشياء  3واجمللس واملطبخ، حيث يصل عددها إىل 

 م.3815م وغائرة باجلدار مبقدار 3833سب وظيفة الفراغ، ويبلغ ارتفاعها حبداخلها 

 :للبيت العناصر اجلمالية

ية قيمة عمالية تتمثل كخطوط أفقية أضفى وجود الرقف على أسطح احلوائط اخلارج

تكسر حدة االرتفاع الرأسي للبيت مقارنة بعرضه. ركز على مساحات حمددة من الواجهة 

من خالل تكسية كرت اجمللس وغرف النوم باجلص على الشكل أحزمة أفقية، كذلك متت 

عدنية حال ا، ولكن وجود التغطية املتكسية النهايات العلوية للبيت )العرايس( باجلص أيًض

مت طالء املنزل داخليا بالصهار بدءا من الطابق األول  .(36رقم ظهورها )انظر الشكل دون 

باخلطوط األفقية والرأسية على احلوائط  ه(، وتزيين)املخاول باستثناء الفراغات الداخلية

سب الدرجات حبواألرضيات اليت تكسر ارتفاع الدرج وتتناغم مع حركة صعوده ونزوله 

فيما خيص الطابق (. 37رقم )انظر الشكل  عتماد على األلوان وكذلك تدرج اخلطوطباال

على اجمللس  وركزالثاني والثالث مت طالؤه بالصهار وتزيني أبوابه وحوائطه بالقط، 

عبارة" لو كانت الدنيا لنا كانت لنا  قبلنا  تبالتحديد. يف أحد حوائط غرف النوم نقش

انظر . )من أنواع النقو  على احلوائط الداخلية للبيت وع"، كنلكن نفنى وال يبقى أحد

 .(38الشكل رقم 
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 :(2بيت رقم )

صلية هذا البيت على الطريقة التقليدية وهو مكّون من قسمني البيت يف احلالة األ بين

صلية يتكون من البيت السكين ويف املستحدث يتكون من احلالة األ واملستحدثة، ففي

ستحدث إىل سكن لعمال أصحاب املزرعة. ر استخدام اجلزء املا غيِّاحلوي )الديم(، الحًق

. شّيد القسم األصلي ²م66اجلزء األصلي يتكون من أربعة طوابق، تبلغ مساحة الدور األرضي 

د القسم املستحدث، روعي يف توجيه القسم األصلي شيِّ مبدةسنة، بعدها  93قبل أكثر من 

ون مدخله موازي ملدخل يك أاليف توجيه املستحدث  ي(، وروعأن يكون حنو القبلة )مقّبل

دورة مياه داخلية أضيفت ا للخصوصية، وخيلو القسم األصلي من دورات املياه، والبيت حتقيًق

تغطية لنهاياته العلوية أضيفت الحقة مدة بعد تغيري استخدام املستحدث إىل سكن للعمال. يف 

على أنه ُصنِّف  لتحليلوبعد امن مادة الزنك، حلمايته من التأثريات املناخية وأهمها األمطار 

 (39انظر الشكل رقم . )تزال عناصره على حالتها األصلية ماأحد بيوت منطقة الدراسة اليت 

26 21 27 

22 
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( خصص ملبيت 43انظر الشكل رقم )صلية(، الطابق األرضي: )البيت يف احلالة األ

ها، يوجد به أربعة مرابط مزودة مبا حتتاجه الدواب من مذاود ومعالف وحبال لربطفالدواب، 

ا ألعالف املاشية. جدار من البلك اخلرساني بأحد هذه املرابط وختصصيه مستودًع ا بينالحًق

ا روعي ارتباطه املباشر باملدخل حتقيًق فقداجلزء املتبقي من هذا القسم خمصص للمعسر، 

منطقة أسفل الدرج استغلت للخصوصية عندما يكون هنالك استضافة مبجلس الضيوف. 

 صغري( ألهل البيت. بوضع ريشة )خمزن

ا على غرفة نوم ومسقف الطابق األرضي )قسم املستحدث(: حيتوي هذا القسم حاليًّ

 ودورة مياه، باإلضافة إىل مستودع لصاحب املنزل.

( خصص حلفظ احلبوب، يتكّون من ثالثة 41انظر الشكل رقم )الطابق األول: 

م إىل فراغني داخليني، الفراغ فراغات تسمى خماول ومفردها خموال، املخوال الواحد مقس

الداخلي مقسم إىل مستويني أو رّفني، كل رف خمصص لنوع من احلبوب، الرف الواحد 

يف املخاول فقط،  ستة وثالثني ميشاقمواشيق، يصل عددها إىل اثنني إىل ستة حيتوي على 

م بوضع قا فقدا لدخول العصافري، صاحب البيت معظم هذه املواشيق بشبك حديدي منًعأغلق 

بعض األغراض اخلاصة باملزرعة داخل هذه املخاول. املخوال املقابل للمعسر يوجد به حبوب 

داخل طني ناعم وضعت قبل أكثر من مخس سنوات على حالتها األصلية. القسم املتبقي من 

 هذا الطابق خمصص للدرج يصل للطابق الثاني.

ف، يتميز عن بقية فراغات ( فقد خصص للضيو42انظر الشكل رقم )الطابق الثاني: 

يشغل نصف مساحة هذا الطابق، حيتوي على كرت يبلغ عددها فإنه املنزل بكرب مساحته، 

سبعة كرت، ترتفع عن منسوب األرضية مبستوى نظر اجلالس. يوجد به كذلك أوتاد، يبلغ 

 عددها سبعة أوتاد، يعلق عليها ما حيمله الضيوف وما خيص اجمللس مثل السيوف وغريها.

سقفه بثالث سواري من اجلرع، حتمل عليها السهوم البالغ عددها ُدعِّم ا لكرب مساحته، نظًر

داخل هذا السقف جتويف  دوالرأ . ويوجسهوم، وحتمل هذه السهوم فوقها اخللب مثانية 

دائري)طاية( خلروج الدخان منها. جبانب جملس الضيوف، يوجد غرفة مبيت حتتوي على أربع 

 اع. اجلزء املتبقي من هذا الطابق حيتوي على الدرج باإلضافة إىل نافذة.نوافذ ولغف وسي

( ينقسم إىل قسمني، غرفة املبيت والدرج 43انظر الشكل رقم )الطابق الثالث: 

والريشة واملطبخ، وتشغل هذه الفراغات نصف مساحة هذا الطابق، أما النصف املتبقي فهو 
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داخله جتويف الطاية باإلضافة إىل عتبات مؤدية جزء من سطح املنزل يوجد أسفله اجمللس و

 (44انظر الشكل رقم ) .لسطح املستوى التالي من البيت

 :للبيت العناصر املعمارية

 األبواب:

أبواب،  13ىل إمصنوعة من خشب النضار، ويبلغ عددها باجلزء األصلي )البيت( 

م، كما يظهر 2813تفاعه م، وار1823يبلغ عرضه  فيبلغأكربها مساحة باب املدخل الرئيس، 

 ه، وارتفاع3883عرضه  ُلِصَيَفهذه األبواب مساحة باب الريشة،  ر(، وأصغ45رقم )بالشكل 

يحتوي فعميع هذه األبواب تتكون من درفة واحدة، باستثناء باب جملس الضيوف،  .3853

 مدخله على درفتني.

 :النوافذ

معظمها غطي م، 3815ىل إوعرضها م 3833باملخاول، يصل ارتفاعها إىل  داملواشيق: توج

توجد بغرف النوم والدرج واجمللس، وعميعها من خشب النضار،  :احلديد. الكرتبشبك من 

م. ترتفع كرت غرف النوم وكرت اجمللس  3835م وعرضها  3843يصل ارتفاع هذه الكرت إىل 

توجد  اللغوف: باملعسر اىل منسوب الرجل واقًفا. والكرتة املوجودةإىل منسوب نظر اجلالس، 

بغرف املبيت واجمللس، يصل عددها من لغف إىل أربعة لغوف بالفراغ الواحد، خمصصة لوضع 

 .األشياء داخلها حسب وظيفة الفراغ

 :للبيت العناصر اجلمالية

أضفى وجود الرقف، داخل خلب احلوائط اخلارجية قيمة عمالية تتمثل كخطوط 

قارنة بعرضه. ركز على مساحات حمددة من أفقية تكسر حدة االرتفاع الرأسي للبيت م

الواجهة من خالل تكسية كرت اجمللس وغرف املبيت باجلص على الشكل أحزمة أفقية، 

ا، ولكن وجود التغطية كذلك متت تكسية النهايات العلوية للبيت )العرايس( باجلص أيًض

ق األول باستثناء خموالني ا من الطابا بالصهار بدًءاملنزل داخليًّطلي احلديثة حال دون ظهورها. 

من الثالثة، وتزيينه باخلطوط األفقية والرأسية على احلوائط واألرضيات اليت تكسر ارتفاع 

سب الدرجات باالعتماد على األلوان وكذلك تدرج حبالدرج وتتناغم مع حركة صعوده ونزوله 

طلي ث ( فيما خيص الطابق الثاني والثال46رقم )بالشكل اخلطوط، كما هو مالحظ 
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( 47رقم )بالشكل باب مدخل اجمللس وحوائطه الداخلية بالقط كما يالحظ  ُزيِّنبالصهار و

يف العمود الشيال يوجد نقش غائر على الشكل )يد إنسان(، كنوع من النقو  الرمزية يف 

 (.48رقم )بالشكل هذه البيوت كما هو مالحظ 
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 :3بيت رقم 

صلية هذا البيت على الطريقة التقليدية وهو مكّون من قسمني البيت يف احلالة األ ُبيَن

تبلغ  صلية يتكون من البيت السكين ويتكون من أربعة طوابق،احلالة األ واملستحدثة، ففي

، واملستحدث يشمل جملس خارجي للضيوف، باإلضافة إىل جزء ²م62مساحة الدور األرضي 

ع زله يشتمل على غرفة مبيت للنساء ومسقف ومستودع باإلضافة إىل صفة تتو سكين مواٍز

د القسم يُِّش دةمب سنة، بعدها 95عليها هذه الفراغات. شّيد القسم األصلي قبل أكثر من 

يف توجيه  (، وروعييف توجيه القسم األصلي أن يكون حنو القبلة )مقّبل املستحدث، روعي

اجلزء السكين التابع  ماألصلي أ يكون مدخله مواز ملدخل البيت سواًء أالاملستحدث 

انظر )صنف على أنه أحد بيوت املنطقة اآليلة للسقوط. للخصوصية. وا للمستحدث حتقيًق

 (49الشكل رقم 

صص ملبيت (، خ53انظر الشكل رقم )يف احلالة األصلية(: )البيت األرضي الطابق 

يوجد به ستة مرابط موزعة على ثالثة فراغات )ديم( مزودة مبا حتتاجه الدواب من فالدواب، 

وظيفة استبدلت مذاود ومعالف وحبال لربطها، إال أنه وبعد التوسع وبناء القسم املستحدث 

رة مياه للبيت ختدم القسمني األصلي واملستحدث، أحد هذه الديم )املقابلة للدرج( ووضعها دو

الرئيسة. )انظر اتضح وجود دورة املياه من خالل التمديدات الصحية داخل جدار الواجهة  فقد

روعي ارتباطه املباشر  فقداملتبقي من هذا القسم خمصص للدرج،  (، اجلزء51رقم الشكل 

 تاستغل االضيوف. أيًضة مبجلس ا للخصوصية عندما يكون هنالك استضافباملدخل حتقيًق

 منطقة أسفل الدرج بوضع ريشة )خمزن صغري( ألهل البيت. 

األول جملس للضيوف  جزأين، اجلزءالطابق األرضي )القسم املستحدث(: مكّون من 

الثاني مكّون من غرفة لنوم  املستحدث، واجلزءمرتبط مباشرة باملدخل اخلارجي للقسم 

هذه الفراغات بهذا اجلزء بواسطة  له، وترتبطومستودع مالصق النساء باإلضافة إىل مسقف 

 صفة تتوزع عليها )موّزع(.

نصف مساحته خمصصة للمخاول وعددها (، 52انظر الشكل رقم )الطابق األول: 

ىل فراغني داخليني، الفراغ الداخلي مقسم إىل مستويني أو إاثنني، املخوال الواحد مقسم 

هذه املخاول مهدمة بالكامل من حوائط  داحلبوب. أحرّفني، كل رف خمصص لنوع من 

يزال حبالة جيدة. بقية مساحة هذا الطابق تشغله غرفة نوم موازية  ماوسقف، أما اآلخر 

للمخوال املهدم، حتتوي على أربعة كرت، أما الفراغ املقابل هلذه الغرفة فهي خمصصة للمعسر 

 وبه مخسة مواشيق.
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 املبيت، ويبلغ عددهامت ختصيصه لغرف  د( فق53رقم انظر الشكل )الطابق الثاني: 

ثالث غرف، داخل هذه الغرف يوجد سياع تعلق عليها املالبس واألثاث، حتتوي أيًضا هذه 

كرت، واللغوف من لغف واحد إىل مخس  الغرف على لغوف وكرت، يف كل غرفة يوجد من

م املتبقي من هذا الطابق الغرف، ختلو من اللغوف. القس ىحدإإىل أربعة لغوف، باستثناء 

 خمصص للمعسر، وحيتوي على ميشاقني.

خصص للضيوف، يتميز عن بقية فراغات  د( فق54انظر الشكل رقم )الطابق الثالث: 

شغل نصف مساحة هذا الطابق، حيتوي على كرت يبلغ عددها فإنه ياملنزل بكرب مساحته، 

حيتوي كذلك على لغوف يبلغ مثانية، ترتفع عن منسوب األرضية مبستوى نظر اجلالس، 

عددها مخسة لغوف. يوجد به كذلك أوتاد، يبلغ عددها ستة أوتاد، يعلق عليها ما حيمله 

الضيوف وما خيص اجمللس مثل االسلحة وغريها. نظرا لكرب مساحته، مت تدعيم سقفه 

ة )بسواري( من اجلرع، حتمل عليها السهوم، وحتمل هذه السهوم فوقها اخللب. نصف املساح

املتبقية موزعة على ثالثة فراغات، الفراغ األول سطح للمنزل داخله سلم مثبت مع التقاء 

أيًضا ألغراض دفاعية يف حالة احلرب  وقد وضعاحلائطني للوصول إىل أعلى السرتة 

الثاني ريشة ألهل املنزل مرتبطة بالطابق الذي يليه، وبناء على وجود الريشة  والنزاعات، الفراغ

بأنه يصعب الوصول  للمسقف، علًماوقع فأن الفراغ املخصص بالطابق العلوي خمصص بهذا امل

 (55رقم ألعلى. )انظر الشكل ا لتهدم الدرج املوصلة ليه نظًرإ

 :للبيت العناصر املعمارية

 األبواب:

، اباًبأحد عشر  مصنوعة من خشب النضار، ويبلغ عددها باجلزء األصلي )لبيت( إىل

رفة واحدة، أكربها مساحة باب املدخل الرئيس، حيث يبلغ عرضه عميعها مكونة من د

م، 3843يصل عرضه  فإنهم، وأصغر هذه األبواب مساحة باب الريشة، 1873م، وارتفاعه 1813

 م.3863وارتفاعه 

 النوافذ:

عميعها  3815ىل إم وعرضها 3833ارتفاعها إىل  واملعسر، يصل باملخاول داملواشيق: توج

باملعسر، ا املوجودة ظ أن أسطح هذه املواشيق مائلة لألسفل خصوًصلوح مفتوحة، وقد

 النضار، إالعميعها من خشب  الكرت: الرصاص يف حالة احلرب والدفاع عن النفس. لتصويب
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م وعرضها 3843أن أحدها بغرفة النوم بالطابق األول أغلق بالطني. يصل ارتفاع هذه الكرت إىل 

املوجودة  اجلالس، والكرتة منسوب نظر إىلرت اجمللس غرف النوم وك وترتفع كرتم. 3835

يصل عددها من  واجمللس، فإنهاللغوف: توجد بغرف املبيت  باملعسر إىل منسوب الرجل واقًفا.

الفراغ، سب وظيفة حبلغف إىل أربعة لغوف بالفراغ الواحد خمصصة لوضع األشياء داخلها 

 م.3815م وغائرة باجلدار مبقدار 3833ارتفاعها  ويبلغ

 :للبيت العناصر اجلمالية

أضفى وجود الرقف، على احلوائط اخلارجية قيمة عمالية تتمثل كخطوط أفقية 

احلوائط اخلارجية بالقضاض  تتكسر حدة االرتفاع الرأسي للبيت مقارنة بعرضه. كسي

والنهايات العلوية باجلص األبيض كدمج ما بني القيمة الوظيفية واجلمالية هلذه املواد 

ا من الطابق األول باستثناء الفراغات الداخلية ا بالصهار بدًءاملنزل داخليًّ يستخدامها. طلوا

الصهار أيًضا اجلزء املستحدث. غرفة املبيت الوحيدة املزينة بالقط املوجودة (، ويشمل )املخاول

ق خيص الطاب اباملنزل. فيمللقيمة االجتماعية لصاحبة هذه الغرفة  األول، ويرمزبالطابق 

على اجمللس بالتحديد من  الزاهية، والرتكيزحوائطه باأللوان  تنبالصهار وزيِّ يالثالث طل

 (.56)الشكل خالل تزيني حوائطه بالقط 
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 :(4بيت رقم )

مساحة الدور  طوابق، تبلغهذا البيت على الطريقة التقليدية وهو مكّون من مخسة  بين

يف توجيهه أن يكون حنو القبلة  سنة، روعي 93شّيد البيت قبل أكثر من  .²م 72األرضي 

األخرية  دةا للخصوصية. يف اململدخل البيت حتقيًق ان املدخل اخلارجي موازًييكو (، وأال)مقّبل

من التأثريات املناخية وأهمها  املعدنية، حلمايتهتغطية لنهاياته العلوية من مادة الزنك  يفتضأ

 (57رقم األمطار. )انظر الشكل 

أربعة  خصص ملبيت الدواب، حيث يوجد به(، 58انظر الشكل رقم )الطابق األرضي: 

الدواب من مذاود ومعالف وحبال لربطها. اجلزء املتبقي من هذا  إليه مرابط مزودة مبا حتتاج

القسم خمصص للدرج، حيث روعي ارتباطه املباشر باملدخل حتقيقا للخصوصية عندما 

منطقة أسفل الدرج بوضع ريشة )خمزن  تيكون هنالك استضافة مبجلس الضيوف. استغل

عميع أمراء منطقة عسري  استضيفالتارخيية املميزة هلذا البيت أنه  والقيمةالبيت. صغري( ألهل 

ا يف العهد السعودي حتى تعيني صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل آل سعود أمرًي

 ملنطقة عسري.

مت ختصيصه حلفظ احلبوب، يتكّون من ثالثة (، 59انظر الشكل رقم )الطابق األول: 

فردها خموال، املخوال الواحد مقسم إىل فراغني داخليني، الفراغ فراغات تسمى خماول وم

الداخلي مقسم إىل مستويني أو رّفني، كل رف خمصص لنوع من احلبوب، الرف الواحد 

يف املخاول فقط. القسم  اميشاًقعشرين مواشيق، يصل عددها إىل  اثنني إىل أربعةحيتوي على 

 على ميشاق واحد. املتبقي من هذا الطابق خمصص للدرج حيتوي

عن بقية فراغات  للضيوف، يتميزخصصه (، 63انظر الشكل رقم )الطابق الثاني: 

املنزل بكرب مساحته، حيث يشغل نصف مساحة هذا الطابق، حيتوي على كرت يبلغ عددها 

م سقفه عِّدا لكرب مساحته، مثانية، ترتفع عن منسوب األرضية مبستوى نظر اجلالس. نظًر

رع، حتمل عليها السهوم، وحتمل هذه السهوم فوقها اخللب والرأ ، ويوجد من اجل بسواٍر

داخل هذا السقف جتاويف دائرية )طاية( خلروج الدخان منهما. جبانب جملس الضيوف، يوجد 

غرفة نوم حتتوي على نافذتني. اجلزء املتبقي من هذا الطابق حيتوي على الدرج حيث يؤدي 

 للطابق الثالث.

هذه الغرف يوجد  املبيت، داخلخصص لغرف (، 61انظر الشكل رقم ) الطابق الثالث:

ستغل جزء للدرج، اسياع تعلق عليها املالبس واألثاث. القسم املتبقي من هذا الطابق خمصص 
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خيدم املطبخ بالطابق الذي يليه. املساحة املتبقية من هذا الطابق  اصغرًي امنه واستعمال خمزًن

 من سطح املنزل وحيتوي على فتحات خارجية. اجزًء دُّ)أعلى جملس الضيوف( تع

من  3/ 1يشغل نسبة  للمطبخ، حيثخصص (، 62انظر الشكل رقم )الطابق الرابع: 

 مساحة هذا الطابق واجلزء املتبقي من هذا الطابق خمصص لسطح املنزل.

 :للبيت العناصر املعمارية

 األبواب:

، أكربها مساحة باب املدخل اباًباثنا عشر مصنوعة من خشب النضار، ويبلغ عددها 

 إذم، وأصغر هذه األبواب مساحة باب الريشة، 2823م، وارتفاعه 1863يبلغ عرضه إذ الرئيس، 

م. عميع هذه األبواب تتكون من درفة واحدة، باستثناء 3845م، وارتفاعه 3843يصل عرضه 

 حيتوي مدخله على درفتني. إذباب جملس الضيوف، 

 :النوافذ

م، 3815ىل إم وعرضها 3833توجد باملخاول وسطح املنزل، يصل ارتفاعها إىل  املواشيق:

م. 3835م وعرضها 3843عميعها من خشب النضار، يصل ارتفاعها إىل  الكرت: عميعها مفتوحة.

ا، وكرت اجمللس إىل منسوب نظر ترتفع كرت غرف النوم إىل منتصف ارتفاع الغرفة تقريًب

: توجد بغرف النوم واقًفا. اللغوفرج إىل منسوب الرجل اجلالس، والكرت املوجودة بالد

م 3833سب وظيفة الفراغ، ويبلغ ارتفاعها حبواجمللس واملطبخ، خمصصة لوضع األشياء داخلها 

 م.3815وغائرة باجلدار مبقدار 

 :للبيت العناصر اجلمالية

أضفى وجود الرقف، داخل خلب احلوائط اخلارجية قيمة عمالية تتمثل كخطوط 

 حدة االرتفاع الرأسي للبيت مقارنة بعرضه. قية تكسرأف
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صلية هذا البيت على الطريقة التقليدية وهو مكّون من قسمني البيت يف احلالة األ بين

مساحة الدور  طوابق، تبلغصلية يتكون البيت السكين من أربعة احلالة األ واملستحدثة، ففي

 (، ومستودعات، واملستحدث حيتوي على أربعة فراغات خمصصة للماشية )ديم²م49األرضي 

 (، وعلىصلية أن يكون حنو القبلة )مقّبليف احلالة األ توجيه البيتحلفظ أعالفها. روعي يف 

لعادة وضع مدخل البيت اخلارجي مقابل ملدخل البيت األصلي. السمة البارزة بهذا البيت غري ا

ترميمات على مستوى الفراغات الداخلية  تملل حلفظ احلبوب. ُعيه على خماوئعدم احتوا

وطالء احلوائط واألسقف مبواد طالء حديثة ساهمت يف إضعاف وضياع أصالة املنزل من 

من التصدعات  واملتمثلة بعددأنه أحد بيوت املنطقة اآليلة للسقوط  ف علىنُِّصوقد الداخل. 

 (63انظر الشكل ). وأدواره العلياوالشروخ الكبرية بواجهاته 

مت ختصيصه ملبيت (، 64انظر الشكل رقم )الطابق األرضي )القسم األصلي(: 

الدواب من  إليه يوجد به أربعة مرابط موزعة على فراغني )ديم( مزودة مبا حتتاج الدواب، إذ

روعي  للمعسر، حيثمذاود ومعالف وحبال لربطها. اجلزء املتبقي من هذا القسم خمصص 

الضيوف. ا للخصوصية عندما يكون هنالك استضافة مبجلس ارتباطه املباشر باملدخل حتقيًق

 منطقة أسفل الدرج بوضع ريشة )خمزن صغري( ألهل البيت.أيًضا استغلت 

 يبلغ عددها ثالث إذمت ختصيصه لغرف النوم، (، 65الشكل رقم انظر )الطابق األول: 

كرت، أما القسم املتبقي من هذا الطابق خمصص  3  2غرف، يف كل غرفة يوجد من 

 للمعسر، وحيتوي على ميشاقني.

خصص للضيوف، يتميز عن بقية فراغات (، 66انظر الشكل رقم )الطابق الثاني: 

مساحة هذا الطابق، حيتوي على كرت يبلغ عددها  يشغل نصفإذ املنزل بكرب مساحته، 

مخسة كثر، ترتفع عن منسوب األرضية مبستوى نظر اجلالس، حيتوي كذلك على لغوف 

يبلغ عددها ثالثة لغوف. نظرا لكرب مساحته، مت تدعيم سقفه )بسواري( من اجلرع، حتمل 

ة املتبقية موزعة على هذه السهوم فوقها اخللب والرأ . نصف املساح السهوم، وحتملعليها 

على أربعة كرت ولغف  ي(، حتتوفراغني، األول غرفة املبيت لكبري السن باملنزل )الشايب

 واحد، أما الفراغ املتبقي خمصص للمطبخ وحيتوي على ميشاق وكرتة.

من  4/ 1خصص للمطبخ، حيث يشغل نسبة (، 67انظر الشكل رقم )الطابق الثالث: 

نه حبالة تهدم بالكامل على مستوى السقف، أما اجلزء املتبقي من ا أمساحة هذا الطابق علًم

 هذا الطابق فهو جزء من سطح املنزل.
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 :للبيت العناصر املعمارية

 األبواب:

وضحه يمصنوعة من خشب النضار باستثناء باب املدخل املستحدث من احلديد كما 

مكونة من درفة  يعهاتسعة أبواب، عمعددها باجلزء األصلي إىل  (، يبلغ68رقم )الشكل 

مساحة باب املدخل الرئيس )باجلزء  درفتني، أكربهاواحدة باستثناء باب اجمللس من 

الريشة، هذه األبواب مساحة باب  وأصغر 1883 وارتفاعه 1823يبلغ عرضه  األصلي(، حيث

 م.3863 وارتفاعه 3843يصل عرضه  حيث

 النوافذ:

م، عميعها 3815ىل إم وعرضها 3833 توجد بالدرج، يصل ارتفاعها إىل املواشيق:

ا املوجودة باملعسر، لتصويب أن أسطح هذه املواشيق مائلة لألسفل خصوًصمفتوحة، ولوحظ 

عميعها من خشب النضار، يصل  الكرت: الرصاص يف حالة احلرب والدفاع عن النفس.

نظر  وبم. ترتفع كرت غرف النوم وكرت اجمللس إىل منس3835م وعرضها 3843ارتفاعها إىل 

توجد بغرف النوم  اللغوف: اجلالس، والكرتة املوجودة بالدرج إىل منسوب الرجل واقًفا.

ىل لغفني بالفراغ الواحد خمصصة لوضع األشياء داخلها إصل عددها من لغف إذ يواجمللس، 

 م.3815وغائرة باجلدار مبقدار   3833سب وظيفة الفراغ، ويبلغ ارتفاعها حب

 :يتللب العناصر اجلمالية

أضفى وجود الرقف، داخل خلب احلوائط اخلارجية قيمة عمالية تتمثل كخطوط 

أفقية تكسر حدة االرتفاع الرأسي للبيت مقارنة بعرضه. مت تكسية احلوائط اخلارجية 

بالقضاض والنهايات العلوية باجلص األبيض كدمج ما بني القيمة الوظيفية واجلمالية هلذه 

وى النقو  والزخارف خيلو هذا البيت من أي نقو  وزخارف املواد واستخدامها. على مست

داخليا، باستثناء ما هو موجود على باب البيت اخلارجي، ورمبا لعبت احلالة املادية لسكان 

خلو هذا املنزل ُأخذ باحلسبان ا يف خلوه من النقو  والزخارف، إذا ما املنزل األصليني دوًر

 أيًضا من أي خماول حلفظ احلبوب.
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 التحليل واملناقشة:

 العوامل املؤثرة يف صياغة العمارة اليكنية التقليدية:

 َعِرُشالدراسة، مخسة مناذج يف منطقة بعد االنتهاء من وصف املسكن التقليدي وحتليل 

يف حتليل العوامل الطبيعية والثقافية ودراسة حجم تأثري هذه العوامل يف صياغة املنتج املادي 

األول عوامل طبيعية  قسمني، القسمإىل إذ قسمت املتمثل بالعمارة السكنية التقليدية، 

الثاني يشتمل على القيم االجتماعية وتشمل التضاريس واملناخ ومواد البناء احمللية، والقسم 

 والدينية واحلالة االقتصادية واألمنية.

 العوامل القبيعية:

 التضاريس: 

هذا العامل يف التأثري على املسكن التقليدي مبنطقة الدراسة من خالل اختيار أسهم 

اري روعي أن يكون مبكان مرتفع بعيًدا عن جمعليه، إذ موقع البناء املراد تشييد املسكن 

 ا )إقليم مرتفعات السراة(.سابًق تاألودية والشعاب، تبًعا لتضاريس املنطقة املرتفعة كما ذكر

 املناخ: يشتمل على:

 احلرارة: 

نظًرا لطبيعة املنطقة الباردة يف فصل الشتاء، ساهم هذا العامل يف تصغري الفتحات 

صغر املساحة يف هذه إذ يعمل سواء األبواب أو النوافذ خاصة يف األدوار السفلية من البيت، 

ولذا يعزى سبب صغر مساحة  احلالة يف تقليل دخول التيار اهلوائي البارد إىل داخل املنزل؛

متمثلة يف قيمة األخشاب العالية يف  والعوامل االقتصاديةالفتحات باإلضافة إىل العوامل األمنية 

جية صغرية وعالية تدخل الضوء عمارة الرتاث النوافذ اخلار "يفاملنطقة كما ذكر سابًقا. 

احملدد لينعكس يف الداخل على السطوح البيضاء العاكسة، معوًضا عن تكبري مساحة 

. أما يف فصل الصيف فتكون أشعة الشمس الساقطة (26)النوافذ اليت تسرب الربد واحلر"

البنائني أن هذا العامل مت تداركه من  امليداني، إالأثناء البحث مباشرة، وهذا ما لوحظ يف 

هلذه املواد  ّنإ لألسقف، إذواخلشب  للحوائط، واخللبمن خالل: استخدام احلجر واخللب 

مصدًرا لإلشعاع احلراري إىل داخل  دُّهذه املواد تع أنَّوقت طويل، وخاصية حفظ احلرارة ل

 .(27)بذلك محاية للسكان من برودة الطقس شتاًءوقت الليل، فتشكل أثناء يف املبنى وخارجه 

 –73يصل باألدوار السفلية من إذ مساكة عالية  الطني، وذوبناء احلوائط الداخلية من 
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ن اجلدران إ املتبع، إذسب طبيعة النظام اإلنشائي حبا سم ويبدأ بالتناقص تدرجييًّ 75

ما جيعل  اجلدران، وهذاالسميكة من الطني له قدرة عالية باالحتفاظ باحلرارة داخل هذه 

معامل التوصيل احلراري للنب يساوي ثلث الشتاء، "ودلة داخل البناء يف فصل درجة احلرارة معت

( من سعة 1:5إىل ذلك فإن سعة اخلرسانة احلراري يساوي ) اخلرسانة، وإضافةمعامل 

اجلص األبيض يف الواجهات والنهايات العلوية من البيت إىل خفض  وساهم استخدام. (28)الطني"

إىل طالء حوائط منازهلم من اخلارج باللون نطقة عسري فقد جلأ سكان مدرجة احلرارة 

خفض درجة احلرارة الداخلية  ، ثم(29)الشمس"الذي يساعد على انعكا  أشعة األبيض 

 للمبنى خصوًصا يف فصل الصيف. 

 األمقار:

 األمطار، ونظًراتزخر بكميات عالية من إذ  اإلقليممنطقة الدراسة من  ملوقعنظًرا 

 السابقة، فقدستمدة من البيئة احمللية ألغراض البناء كما عّرج عليه باألبواب لضعف الرتبة امل

م هذين العاملني يف جلوء السكان إىل غر  صفائح حجرية )الرقف( بني كل مدماك أسه

 باإلضافة إىل األمطار،هذه املداميك من التأثريات السلبية الناعمة من  وآخر، حلمايةطيين 

هلا، ا ا خارجيًّإطاًر الرقفالشكل  العليا، حيثكرت بالطوابق محاية األطر اخلشبية لل

 إىل القيمة اجلمالية اليت تنتجه هذه الصفائح احلجرية على مستوى الواجهات. باإلضافة

 الرياح:

الرياح يف جلوء السكان إىل االعتماد على النسيج املتضام للقرى السكنية، أسهمت 

تبط هذه املساكن ببعضها البعض بواسطة طرق تر إذكما يتضح يف قرى منطقة الدراسة 

عدم دخوهلا ثم هذا النسيج يف تدرج سرعة الرياح احململة باألتربة إذ أسهم متعرجة ضيقة، 

للبيوت السكنية التقليدية، وال ننسى أن نذكر أن اعتماد السكان على النسيج املتضام 

 .كان أيًضا لدواع أمنية ونواح اجتماعية

 لية:مواد البناء احمل

طبيعة البيئة احمللية مبنطقة الدراسة يف اعتماد السكان على مواد بناء حملية أسهمت 

سبيل املثال يستمد احلجر من  الدراسة، فعلىمستمدة من البيئة احمللية احمليطة مبناطق 

 أيًضا، كلكذلك  واألودية، واألخشابمن احلقول الزراعية  (، والطنيمنطقة تسمى )منظا
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استعمال هذه  احمليطة، ومماساهمت يف تشكيل منتج مادي من البيئة الطبيعية هذه العوامل 

 وهذا مبدأاملواد احمللية إمكانية إعادة استخدامها مرة أخرى يف إعادة إعمار البيت وترميمه 

 مهم من مبادئ االستدامة يف البناء.

 العوامل الثقافية االقتصادية:

احلالة املادية  ُتعدُّ البيت، إذاألدوار لصاحب  أثرت العوامل االقتصادية يف حتديد عدد

"بالد بين شهر وبين عمرو خالل القرنني  ويف للمالك احملرك الرئيس يف حتديد عدد الطوابق.

حني أن  كبرية، يفالثالث والرابع عشر اهلجريني" بقوله: "هناك من يستطيع تشييد بيوت 

 ".(33)يبين بيوًتا واسعة أو كبرية توفر املال الذي ذلك لعدمهناك أسًرا ال تستطيع 

العناصر اجلمالية من نقو  وزخارف وقط عسريي يف إبراز احلالة املادية أسهمت 

 زادت أعطت داللة على احلالة املادية اجليدة ألصحاب هذا البيت. البيت، فكلمالصاحب 

راغ يف تأصيل مبدأ االستغالل األمثل للمساحات الفراغية وتعدد النشاط يف فأسهمت 

عنصر املعسر وظيفته األساسية  اًلالفراغ، فمثواحد من دون اإلخالل بالوظيفة األساسية هلذا 

التحليل وجد أنه متعدد الوظائف ومنها  رأسية، وبعدربط األدوار ببعضها البعض من ناحية 

بشروق الشمس وغروبها  احلرب، واالستداللاملراقبة من املواشيق املوجودة باملعسر يف حال 

على وظيفته  البيت، عالوةأسفل الدرج ووضعه خمزن صغري ألهل  خالهلا، واستغالليًضا من أ

 األساسية )وظيفة املعسر(.

ختصيص طابق كامل  والرعي يفاحلالة االقتصادية القائمة على الزراعة أسهمت 

 بًعاوالغزو، وتيف الظروف الصعبة مثل احلروب  واملزارع، واستخدامهاحلفظ ما تنتجه احلقول 

ختصيص الطابق  الزراعة، مثلباشرة على امللذلك مت االهتمام بالعوامل املؤثرة املباشرة وغري 

لكونها أحد العوامل  وجلبها، إضافةتلعب دوًرا يف زراعة هذه احلبوب  للماشية، إذالسفلي 

 االقتصادية املعتمد عليها بعد الزراعة.

 القيم االجتماعية:

يف تأصيل قيم اجتماعية أثرت يف صياغة املسكن التقليدي العوامل االجتماعية أسهمت 

مبنطقة الدراسة. فهناك عوامل اجتماعية ساهمت يف تأصيل مبدأ اخلصوصية مثل الفصل 

أخرى خاصة ألهل  (، وفراغاتجزء للضيوف )اجمللساملنزل، إذ خصص الوظيفي بني فراغات 

على مستوى البيت  لقرية، حتىاعدم تقابل مداخل البيوت على مستوى  وقد لوحظالبيت. 
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الواحد يكون مدخل غري مقابل ملدخل البيت. كما أن تقارب عدد األدوار مبنطقة الدراسة 

 ويالحظ وجودعن عدم التعدي على خصوصيات الغري يف مبانيهم اجملاورة.  اًلأعطى مدلو

ًعا عن انطبا ينه يعطإ احلدود، إذاألراضي ويكون البيت داخل هذه  ومحى حلدودترسيم 

 احرتام اجلار وعدم التعدي على حدود أرضه وأمالكه.

يف تأصيل مبدأ التعاون بني الرجل واملرأة  أسهمتأما بالنسبة للعوامل االجتماعية فقد 

من خالل مساهمة املرأة بشكل مباشر يف تأصيل املنتج املادي للعمارة السكنية يف منطقة 

ناء البيت مثل طالء الواجهات والزخارف الداخلية ورسم الدراسة من خالل املهام املناطة هلا يف ب

من رعاية واهتمام العتمادهم عليها  إليه أيًضا باالعتناء باملاشية وما حتتاجأسهمت القط. وقد 

 يف عميع مناشطها.

نها مل تنبع إال من منطلق ديين إ وثيًقا، إذ ارتبطت العوامل االجتماعية والدينية ارتباًطا

ماعي. فقد ساهم تقارب البيوت وتالصقها من منطلق أمين إىل تقارب القلوب حمقق لغرض اجت

الغريزة الفطرية احملافظة يف حب االهتمام  وقد عززتوتآلفها عالوة على صلة الرحم املوجودة. 

حرم اهلل من تصوير  واالبتعاد عما ءورمزية األحياء والنمابالنقو  والزخارف حنو العمارة 

 جتسيدها.لذوات األرواح أو 

العوامل األمنية يف تأصيل مبدأ التكوين املتضام املتالصق مبنطقة  وقد أسهمت

للحماية واملراقبة يف  األفقي، وذلكالدراسة. حمفزة بذلك مبدأ التمدد الرأسي وتفضيله على 

 .واحلروبحاالت النزاع 
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 النتائج واالستنتاجات:اخلامتة و

وسرب تقليدي وعناصره املعمارية واجلمالية رح وصف للمسكن الُش وبعد أن ،هذا

بالزيارات امليدانية القائمة على العوامل الطبيعية والثقافية اليت ساهمت يف صياغته  أغواره

 موجزة كالتالي: واالستنتاجات والتوصيات وهيبعدد من النتائج  َجِرُخ النحو، فقدعلى هذا 

 وبشكل خاصبيئة املنطقة بشكل عام ا لطبيعة تضاريس وتتعدد األمناط املعمارية تبًع 

 املباني احلجرية والطينية والعشش.  الدراسة، مثليف منطقة 

  ساهمت العوامل الطبيعية من مناخ وطبوغرافية ومواد بناء يف صياغة عمارة سكنية

أن  آنذاك، إالبالرغم من قلة اإلمكانيات  احملليةتقليدية مستمدة من تفاعل البيئة املبنية 

منطقة  وشخصية ساكينيف إبراز اهلوية ذات البعد الفين أسهم روث املادي هذا املو

 الدراسة. 

  برزت العمارة السكنية التقليدية بكونها شاهًدا للتقارب والتآلف والتعاون يف عملية

بني املباني يف مستوى النسيج العمراني  وعلى التقاربالبناء على مستوى البيت الواحد 

 للقرية الواحدة. 

 خالل توافر النقو   البيت، منالعامل االقتصادي يف التعبري عن احلالة املادية ألهل  مأسه

 والزخارف متمثلة يف فن القط وكرب مساحة الفراغات الداخلية. 

 العوامل االجتماعية يف تأصيل مبدأ اخلصوصية ملستخدمي الفراغات بالعمارة  أسهم

هذا العامل أيًضا يف تأصيل أسهم  كماوالقرية، السكنية التقليدية على مستوى البيت 

 .الرجل واملرأة والتآزر بنيمبدأ التعاون 

  أنها أصلت مبدأ االستغالل األمثل  للبناء، إالبالرغم من صغر املساحة املخصصة

ا على أسس مدروسة ختدم قام هذا التوزيع مساحيًّ الفراغية، كماللمساحات 

 ، وهذا عاملاًلأوأنه صمم ليخدم أهل البيت  األوىل، أياملستخدمني األساسيني بالدرجة 

ا مهم من أسس التصميم املعماري القائمة على معرفة متطلبات املستخدمني وفًق

 ساسية هلم.لالحتياجات األ

   يالحظ يف املباني مبنطقة الدراسة اعتمادها على عدد من العناصر التصميمية مثل

وسفوح على البناء على املرتفعات  بلة، احلرصالقاالهتمام بتوجيه املباني وتقبيلها باجتاه 
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ويربز طالالت مميزة إماكن املنخفضة مما يشكل و األأودية بطون األ التالل وليس يف

 البيئة احمليطة بها.  ومتماهية معبشكل عميل  املباني

  جودة اهلواء  ويعزز منيظهر احلرص على توزيع الفراغات بشكل يساعد على تهوية املبنى

 بنى.داخل امل

  يالحظ انتشار التغطية بالصفائح املعدنية "الزنك" كممارسة من املالك للحفاظ على

ساعد يف ظهور العديد من الشروخ  ولألسف أنهاملباني يف أغلب قرى منطقة الدراسة 

وتوقف  طأطور التدهور نتيجة للرتكيب اخل وجعلها يفالكبرية يف أسقف أغلب املباني 

 رية للمباني.من عمل صيانة دو املالك

 التوصيات:

  بالتحديد، نظًراتشجيع املختصني والباحثني يف إجراء الدراسات واألحباث بهذه املناطق 

عام والعمران بشكل لقلة املادة العلمية بهذا املوضوع )العمارة السكنية التقليدية( 

 مبنطقة عسري. 

 ولة ؤيوصي اجلهات املس الثقايف، فإنهمن نشوء بوادر هدم هلذا املوروث  لوحظا ملا نظًر

رث إبالعمل على توثيقها وصيانتها وجتديدها والعمل على إعادة إحيائها ملا تشكله من 

 .ومتنوع جغرافياعظيم  وتاريخ وطين

 ًّماكن السياحية ا يف إبراز هذه املواقع على خارطة األا وثقافيًّاالجتاه إىل االستفادة سياحي

ا قبل السكان احملليني حتقيًق ة وغريه وتشغيله منونزل بيئيوإعادة استخدامها كمتاحف 

 .2333لرؤية اململكة العربية السعودية 

  كما أنه من املهم إجراء املزيد من املقابالت الشخصية مع البنائني واحلرفيني لتوثيق تلك

 احلقب قدر االمكان نظًرا ملا ميثله دورهم بالبناء يف تأصيل هذا املوروث الثقايف املادي.
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 اللفظ احمللي  اصطالحا وصفه

 خمزن صغري ألهل املنزل معد لالستخدام اليومي خمزن ريشة

 عنصر االتصال الرأسي ما بني الطوابق الدري املعسر الدرج

 ديم حظرية فراغ مبيت املاشية والدواب حظرية ديم

 مستودع حلفظ احلبوب املخوال
راغ حيتوي على أرفف يوضع بداخلها احلبوب، ف

 وخيتلف عن الريشة بكونه معد للتخزين لفرتة أطول.

 الفراغ املخصص لطهي الطعام. املطبخ املسقف

 نافذة مغلقة داخل غرف املبيت واجمللس. نافذة الكرتة

 نافذة امليشاق
نافذة مكشوفة صغرية احلجم داخل املخاول والدرج 

 ختالف الفراغ املوجودة داخله.ختتلف وظيفتها با

 مشكاة اللغف
جتويف داخل اجلدران الداخلية توضع داخله 

 األغراض الصغرية حسب وظيفة الفراغ.

 نافذة بسقف الطاية
نافذة بعلوية السقف داخل غرف اجمللس تساعد على 

 خروج دخان املشب.

 عنصر مثلث مدبب مكسي باجلص أعلى املبنى عرايس مشغاب

 جر الصغرياحل الكر 
حجر مسطح صغري احلجم لتغطية الفتحات بني 

 األحجار والصخور الكبرية.

 عيدان خشبية اجلراع
عيدان خشبية جموفة من داخلها واستخدمت يف 

 على منها.أتسقيف املباني استعدادا لوضع اخللب 

 -النطف 

 الرقف
 صفائح حجرية

صفائح حجرية تغرز بني املداميك الطينية بشكل 

 ثابت.مائل و

 قاعدة من احلجر الربض
حجر كبري احلجم يستخدم ألساسات املبنى وحوائط 

 م 1823  3883الدور األرضي حتى ارتفاع 

 من املناطق الزراعية جيلبطني  طني صاحل للبناء الصفرة

مادة بيضاء تستخرج من احلجارة الكلسية ختلط  اجلص القضاض
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 اللفظ احمللي  اصطالحا وصفه

ويف  ا للتكسية اخلارجيةباملاء وتستخدم غالًب

 األماكن املعرضة للمياه للحفاظ عليها من التلف.

 جذع للتسقيف السهوم

سقف من جذوع الطلح تستخدم يف تسقيف األ

والنضار، حيث توضع متصلة على طريف احلوائط 

 املتوازية بعد قصها وتنظيفه

 صف من البناء الطيين مدماك طيين
عبارة عن صف أفقي من اخللب اجلاف وتوضع فوق 

 البعض وعمعه مداميك.بعضها 

 الطني اللزج اخللب
طني خملوط باملاء ومضاف اليه التنب ليساعد على 

 زيادة التماسك والصالبة.

 السياع
جذع خشيب للتعليق 

 األفقي

أوتاد من جذوع خشيب وهي عمود من اخلشب يربط 

من طرفيه حببل ويعلق كل حبل يف السقف، ويكون 

ارب املرت والنصف، ، ويرتفع عن األرض مبا يقأفقيًّا

 اجمللس. تعلق عليه املالبس واألثاث مثل زوليات

 بيض مزرقأدهان  الصهار

بيض كلسي يضاف له قليل من النيلة أحجر 

للجدران  زرق وتستخدم طالًءإلكسابها اللون األ

 الداخلية يف بعض النقو .

 القفا
اجلدار احلجري من 

 الداخل

ته من الداخل اجلدار احلجري من الداخل ويتم معاجل

 وتزيينه بالنقو  مثل القط.

 عصارة خضراء اخلضار

لون اخضر تدهن به اجلدران الداخلية ويستخرج من 

فرك ودق نبات الربسيم باليد وطالء األرضيات 

 واحلوائط بعصارته اللونية.

 املكان الذي يوضع فيه علف الدواب مذاود مذاود

 ا من حبال وخالفهما تربط به الدابة وحنوه حزام ربط مرابط

 مساعد بناء امللقف
مساعد البناء ومهمته مناولته ما حيتاج من اخللب 

 أثناء عملية البناء.يف واملواد 

 معلم احلجر ومن يقصها من احملجر ويعدها للبناء. جالب احلجر املنظي
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