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والعصور  األجيال  عر  املنطقة  حضارة  عى  شاهدًا  نجران  منطقة  يف  املعامري  الراث  يعد  البحث.  ملخص 
املتعاقبة ورمزًا لتقاليدها األصيلة وتاريها العريق. كام يعد البيت التقليدي حمور تشكيل هذا الراث املعامري 
التقليدية  العامرة  التي تبحث يف تشّكل هذه  الدراسات  توفر  املدينة. ونتيجة لعدم  انتشارًا يف هيكل  واألكثر 
الستكشاف  نجران،  ملدينة  املعامري  املوروث  من  تبقى  ما  حتليل  إىل  هتدف  الدراسة  هذه  فإن  وخصائصها، 
أهم اخلصائص الشكلية للبيت التقليدي التي أعطت اهلوية املمّيزة لعامرة هذه املدينة. اعتمد البحث منهجية 
وصفية حتليلية، بغرض تتبع ورصد أهم العنارص واخلصائص الشكلية للبيت التقليدي. وخلصت الدراسة 
البساطة يف  النجراين كليًا وكعنارص معامرية وزخرفية؛ تؤكد مبدأ  للبيت  التقليدية  الواجهات  إىل أن تشكيل 
حتقيق  يف  تساعد  أفقية  فواصل  ضمن  رأسيًا  متتابعة  عضوية  بطريقة  التقليدي  البيت  ينمو  حيث  صياغتها، 
بينام  والتالزم(،  والتعاقب  والتكرار  )التناسق  أمهها  التقليدي،  البيت  هلوية  املشّكلة  اخلصائص  من  جمموعة 

حتقق احلواف الرأسية واألفقة للبيت التقليدي متفصاًل رصحيًا عن الفراغ املحيط هبا.

نجران،  مدينة  التقليدية،  العامرة  السكني،  البيت  الشكلية،  األنامط  املعامرية،  اخلصائص  املفتاحية:   الكلامت 

اململكة العربية السعودية.
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1. املقدمة

ــرشة  ــالث ع ــق الث ــدى املناط ــي إح ــران ه نج
وتقــع يف جنــوب  الســعودية،  العربيــة  للمملكــة 
ــغ  ــن. وتبل ــع اليم ــدود م ــى احل ــة ع ــرب اململك غ
مســاحة منطقــة نجــران 360000 كــم2، وعــدد 
إحصائيــات  حســب  نســمة   505.652 ســكاهنا 
ــة  عــام )2010(م )لإلحصــاء، 2018(. متتلــك مدين
نجــران خمزونــًا تراثيــًا عريضــًا، تراكــم طيلــة الفــرات 
الزمنيــة الســابقة، وتعــد مدينــة نجــران القديمــة أحــد 
أهــم املكونــات الراثيــة املعامريــة والثقافيــة عــى 
ــة  ــوي عــى مدين ــام حتت ــرة. ك ــتوى شــبه اجلزي مس
ــم  ــرآن الكري ــرت يف الق ــي ُذك ــة الت ــدود األثري األخ
والتــي يعــود تاريــخ بنائهــا إىل أكثــر مــن 1750 ســنة. 
ــوت  ــور والبي ــالع والقص ــن الق ــد م ــم العدي وتض
ــًا عريقــًا يعــود  ــًا تاريي ــة، والتــي تشــكل إرث التقليدي
بعضهــا إىل أكثــر مــن ثالثــة قــرون )النعيــم، 2013(. 
ــارزًا  ــاًم ب ــدي معل ــامري التقلي ــاج املع ــذا النت ــد ه ويع
ــل يف طياهتــا  ــة نجــران، متث مــن معــال احلضــارة ملدين
هويــة املجتمــع النجــراين وقيمــه وتقاليــده التــي 
ــة الشــكل املعــامري هلــذه  يعكــس تفاصيلهــا الظاهري

ــابقة. ــرون الس ــاين يف الق املب

عــى العكــس مــن املــدن الســالمية القديمــة 
التــي متتلــك ســياقًا حرضيــًا متضامــًا ومرابطــًا يعمــل 
كوحــدة واحــدة مكونــة مــن أجــزاء أساســية وهــي: 
املســجد والســوق وقــر احلكــم واملســاكن. جــاءت 
ــة نجــران بســياق حــرضي خمتلــف مكــون مــن  مدين

عــدد مــن التجمعــات الســكنية جتمعهــا معايــري قبليــة 
ــة  ــة غالب ــي صف ــزارع )وه ــط امل ــع وس ــة، تق وأرسي
يف القــرى اجلنوبيــة(، ويبــدو أن الشــعور باألمــن 
واالســتقرار والتامســك بــني قبائــل نجــران هــو الــذي 
ــها  ــة نفس ــوار حلامي ــاج إىل أس ــرى ال حتت ــل الق جع
ــا أن املجتمــع كلــه ســوف حيمــي نفســه بنفســه.  طامل
ــران  ــة نج ــت مدين ــد احتفظ ــم، 2013(. وق )النعي
براثهــا املعــامري الفريــد واملتنــوع يف الشــكل وطريقــة 
البنــاء والزينــة واملســميات، وتعــد البيــوت التقليديــة 
يف نجــران جــزءًا أصيــاًل مــن هذا الــراث املعــامري يف 
اجلزيــرة العربيــة بــكل مــا حتويــه مــن حلــول معامريــة 
عكســت ظــروف البيئــة املحليــة )مناخيــة، جغرافيــة، 
اجتامعيــة(، وكذلــك مــا حتويــه مــن حلــول تصميميــة 
ــث  ــرد واملجتمــع مــن حي ــاج الف ــع احتي منســجمة م

ــة يف أعــامق التاريــخ. ــد الضارب العــادات والتقالي

2. هدف البحث

ــدًا  ــاًم وإدراكًا جديـ ــريت Alberti( فه ــدم )ال ق
ــي،  ــة )ع ــو املدينـ ــر وه ــه يشء آخ ــى أن ــكن ع للمس
2009(. حيــث تعــد املبــاين الســكنية حمــور تشــكيل 
ــر انتشــارًا يف هيــكل  ــة األكث املدينــة، كــام أهنــا الفعالي
ــة. ومــع صغــر حجــم الوحــدة الســكنية نســبة  املدين
ــن  ــد م ــى األعق ــا تبق ــة إال أهن ــاين املدين ــي مب إىل باق
بينهــا. هيــدف هــذا البحــث إىل تتبــع املفــردات 
والعنــارص الشــكلية وطبيعــة العالقــات بينهــا، يف 
عــامرة البيــت )املســكن( التقليــدي يف مدينــة نجــران 

ــة. ــة املعامري ــة املدين ــّكل هوي ــور تش ــاره حم باعتب
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3. املنهجية

حتليليــًا  وصفيــًا  منهجــًا  البحــث  اعتمــد 
تضمــن النــزول امليــداين، والتوثيــق مــن خــالل 
املقابــالت  البحــث وإجــراء  املدرجــة يف  الصــور 
ــة التحليــل هبــدف  ــام بعملي ــم القي مــع املختصــني، ث
الوصــول للخصائــص الشــكلية لعــامرة البيــوت 
اجلوهريــة  اخلصائــص  هــذه  ولتتبــع  التقليديــة. 
الكامنــة يف الشــكل املعــامري للبيــت التقليــدي يف 

نجــران عمــد البحــث إىل اخلطــوات التاليــة: 

ــت  ● ــي تناول ــة الت ــات النظري ــل الطروح حتلي
ــب  ــار املناس ــورة الط ــرض بل ــامري بغ ــكل املع الش
لتتبــع اخلصائــص الشــكلية يف عــامرة البيــت التقليدي 

ــران. يف نج

ــق  ● ــي وف ــق التحلي ــات التطبي ــار عين ــم اختي ت
احليثيــات التاليــة: 1( كونــه النمــوذج األكثــر حضورًا 
ــره  ــم ومظه ــى قائ ــكل املبن ــة، 2( هي ــياق املدين يف س
متكامــل، 3( ســهولة احلصــول عــى املعلومــات مــن 

ــل املالــك.  الواقــع واملراجــع، 4( التعــاون مــن قب

تطبيــق الطــار النظــري عــى نــامذج مــن  ●
ــي  ــامت الت ــتخالص التعمي ــة، واس ــوت التقليدي البي
ــدي يف  ــت التقلي ــي للبي ــكل النهائ ــا الش ــون منه يتك

ــران. نج

نظــرًا لنــدرة الدراســات التــي تناولــت البيوت 
التقليديــة يف مدينــة نجــران، ولكــون الشــكل املعامري 
تســبقه عوامــل ومؤثــرات )بيئيــة وثقافيــة واجتامعية.. 
إلــخ( فــإن هــذه الدراســة ســتبدأ بتتبــع هــذه العوامل 

املؤثــرة عــى نشــأة وتكويــن الشــكل املعــامري للبيــت 
ــرض  ــالل الع ــن خ ــران، م ــة نج ــدي يف مدين التقلي
عــى  باالعتــامد  معظمــه  يف  والتاريــي  الــردي 
الدراســات الســابقة، بغــرض التأســيس لفهــم أشــمل 

هلــذه العــامرة التقليديــة. 

4.  حمددات تكوين ونشأة العامرة الرتاثية النجرانية

ــص  ــل خصائ ــة حتلي ــول يف عملي ــل الدخ قب
الشــكل املعــامري للبيــت التقليــدي يف نجــران، ال بــد 
ــامري.  ــكل املع ــع الش ــي تصن ــل الت ــم العوام ــن فه م
ــة  ــًا للخلفي ــج وفق ــة ينت ــه املادي ــكل بصورت إذ إن الش
النظريــة )العــاين ط.، 2014(. ووفقــًا للمؤثــرات 
ــي  ــكلت الوع ــي ش ــة الت ــة النظري ــذه اخللفي ــى ه ع
اجلمعــي املعــامري للمجتمــع النجــراين، فقــد توّلــدت 
هــذه األشــكال املعامريــة بشــكلها الفريــد. تبعــًا 
لذلــك فــإن حتليــل البيــت التقليــدي بحاجــة إىل 
ــدد  ــددات: املح ــرات أو املح ــذه املؤث ــم ه ــم أه فه
االقتصــادي، املحــددات الطبيعيــة ومــواد البنــاء، 
املحــدد االجتامعــي، املحــددات السياســية واألمنيــة، 
ــاول  ــم تن ــي. ويت ــدد املناخ ــائي، املح ــدد النش املح

ــايل: ــددات كالت ــذه املح ــري ه تأث

4.1 املحددات االقتصادية:

مــن املعــروف أن مدينــة نجــران حظيــت 
بأمهيــة كبــرية خــالل األلــف األول قبــل امليــالد فقــد 
كانــت ضمــن املــدن التــي نشــأت عــى الطــرق الريــة 
ــرة  ــوب اجلزي ــني جن ــل ب ــرًا للقواف ــت م ــي كان الت
ــوم  ــتغربًا أن يق ــن مس ــك ل يك ــامهلا، لذل ــة وش العربي
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امللــك كــرب أل وتــر )640-660 ق.م( بغزوهــا 
ــفات  ــد املكتش ــراتيجية. وتؤك ــا االس ــرًا ألمهيته نظ
ــة  ــران القديم ــتمر يف نج ــتيطان اس ــة أن االس األثري
ــى القــرن الثالــث امليــالدي، وخــارج مــا يعــرف  حت
بالقلعــة القديمــة منــذ القــرن الثالــث امليــالدي وحتى 
ــة  ــرة البيزنطي ــرف بالف ــام كان يع ــالم في ــور الس ظه
)املتاحــف، 2002(. بعدهــا انضمــت نجــران إىل 
جمموعــة احلــوارض يف جنــوب اجلزيــرة العربيــة التــي 
ــان  ــني وقتب ــبأ ومع ــل س ــارة مث ــا التج ــتهر عنه اش

ــام 500 ق.م. ــذ الع ــك من ــوت وذل وحرضم

تعــد مســاحة األرايض املخصصــة للمبــاين 
الســكنية كبــرية يف املنطقــة اجلنوبيــة مــن اململكــة 
ــاص، إال  ــكل خ ــران بش ــة نج ــام ومنطق ــكل ع بش
أهنــا تقــل عــن نظرياهتــا يف ســهول هتامــة. ورغــم أن 
مســاحة األرض قابلــة لالمتــداد األفقــي إال أن البعــد 
االقتصــادي واحلفــاظ عــى األرض الزراعيــة جعلهــم 
ــاء الــرأيس بمســاحات ال تتعــدى100  يفضلــون البن
ــص  ــد أركان األرض وختص ــاء يف أح ــام البن م2. ويق
غالبــًا  ُيســتخدم  مفتوحــًا  فنــاًء  الباقيــة  املســاحة 
للمــوايش وقــت النهــار، وكصالــة معيشــة للعائلــة يف 

ــكري، 2012(. ــارة )ش ــايل احل اللي

4.2 املحددات الطبيعية ومواد البناء:

مــن الثابــت تارييــًا أن لــكل بنــاء أو أثــر 
معــامري مادتــه التــي متيــزه، فهــي التــي تصنــع 
ــن  ــادة م ــذه امل ــون ه ــا تك ــًا م ــه وغالب ــكله وهويت ش
ــد  ــو أح ــتدام ه ــري املس ــذا التفك ــة، ه ــة املحيط البيئ

أهــم األســباب التــي حافظــت عــى النتــاج املعــامري 
التقليــدي ملدينــة نجــران. فمــواد البنــاء املحليــة 
ــة  ــة الطبيعي ــرات البيئ ــل مؤث ــى حتم ــدر ع ــي األق ه
ــة حيــث إهنــا تنتمــي إليهــا وتولــدت خالهلــا.  املحلي
ــا  ــي عرفه ــاء الت ــواد البن ــدم م ــن أق ــني م ــدُّ الط ويَع
ــد  ــنة، وق ــرشة آالف س ــارب ع ــا يق ــذ م ــان من النس
ــم  ــييد بيوهت ــادة يف تش ــذه امل ــون ه ــد النجراني اعتم
ــزال حتتفــظ بشــواهد رائعــة  وقصورهــم، حيــث ال ت
بنيــت كاملــة بالطــني. تتشــابه عــامرة نجــران يف هــذا 
الســياق مــع املــدن العربيــة األخــرى كمدينــة صعــدة 
وشــبام يف اليمــن ومراكــش يف املغــرب وغدامــس يف 
ــعودية  ــدن الس ــض امل ــر، وبع ــا وأدرار يف اجلزائ ليبي
ــي، 2013(. ــوف )املدحج ــاض واهلف ــل والري كحائ

ــاء  ــتخدم يف البن ــي تس ــة الت ــواد األولي ــا امل أم
فهــي الطــني وجــذوع وســعف النخــل واألثــل، 
إضافــة إىل اســتخدام خشــب الســدر يف صناعــة 
األبــواب والنوافــذ. ويبــدأ بنــاء بيــوت الطــني بوضــع 
األســاس املســمى )وثــر( وهــو مــن احلجــارة والطني، 
ــه  ــدأ بوضــع املدمــاك األول وبعــد االنتهــاء من ثــم يب
يــرك ملــدة يــوم حتــى جيــف وذلــك يف الصيــف، أمــا 
ــم يقــام املدمــاك  ــة ث يف الشــتاء فيــرك يومــني أو ثالث
الثــاين وهكــذا حتــى يتــم البنــاء. وبعــد االنتهــاء تتــم 
عمليــة )الصــامخ( وهــو لياســة الســقف مــن األســفل 
ــارة عــن خشــب مــن جــذوع  بالطــني. والســقف عب
ــل أو الســدر، وبعــد  ــل وأشــجار األث وســعف النخي
ــن  ــاض( م ــمى )القض ــام ُيس ــدء ب ــم الب ــًا يت 15 يوم
ــة )التعســيف( وهــي  ــم عملي ــم تت اجلــري األبيــض، ث
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ــأيت  ــك ت ــد ذل ــني، بع ــس بالط ــدرج والتليي ــة ال عملي
ــل  ــن الداخ ــاين م ــة للمب ــة الضافي ــات اجلاملي العملي

ــم، 2013(. ــارج )النعي واخل

4.3 املحددات االجتامعية: 

 تعــد القيــم احلضاريــة للــراث املعــامري 
يف  املرســخة  اجلمعيــة  للقيــم  مبــارشًا  انعكاســًا 
املجتمــع الــذي كــّون هــذه العــامرة. وهلــذا فــإن 
املحافظــة عــى الــراث املعــامري ليســت حمافظــة 
ذات أبعــاد عاطفيــة أو رمزيــة فقــط، ولكنهــا عمليــة 
ــم  ــة األم ــتمرارية هوي ــة اس ــورة واضح ــن بص تتضم
واملجتمعــات وســط دعــوات التحــرر والواقعيــة 
املعامريــة وأصحــاب النظــرة املســتقبلية للعــامرة. 
ــزءًا  ــران ج ــي يف نج ــع القب ــة املجتم ــّكلت طبيع ش

ــة يف  ــريًا مــن مالمــح وخصائــص العــامرة التقليدي كب
ــرية  ــل الكب ــود القبائ ــث كان لوج ــة. حي ــذه املدين ه
ــا  ــة ونموه ــأة العــامرة التقليدي ــارش يف نش تأثــري مب
وانتشــارها يف املنطقــة اجلنوبيــة. فقــد كانــت القبائــل 
ــة  ــات القبلي ــدود امللكي ــى ح ــا ع ــام بينه ــارف في تتع
وداخــل تلــك احلــدود تقيــم كل قبيلــة جتمعاهتــا 
الســكنية وأســواقها األســبوعية، وتتــدرج القــرى 
والبلــدان حســب احلجــم وتكــون أكــر تلــك البلدان 
حــارضة القبيلــة وفيهــا يســكن شــيخ القبيلــة ويقــام 
ــامء األرس  ــرى أس ــل الق ــبوعي، وحتم ــوق األس الس
ــزارع  ــرب امل ــًا ق ــام غالب ــي تق ــعة( الت ــدة )املوس املمت
ومــوارد امليــاه وهــو مــا أدى إىل انتشــار القــرى 
الصغــرية املتناثــرة يف هــذه املنطقــة مــن جنــوب 

اململكــة )شــكري، 2012(.

)Way, 2018( .خريطة توضح السياق احلرضي ملدينة نجران كمجموعة مباٍن موزعة حول وادي نجران : )الشكل رقم )1
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4.4 املحددات السياسية واألمنية:

تتميــز العــامرة يف مدينــة نجــران )الشــكل رقــم 
1.( مــن حيــث الســياق احلــرضي عــن باقــي املــدن 
العربيــة والســالمية التقليديــة، فهــي ال تشــكل 
ــا  ــب عليه ــل تغل ــة ب ــة عالي ــة عمراني ــرى ذات كثاف ق
ــي  ــزارع )وه ــط امل ــع وس ــي تق ــة الت ــاين الفردي املب
ــد  ــة(. وتوّل ــة للمملك ــرى اجلنوبي ــة يف الق ــة غالب صف
الشــعور باألمــن واالســتقرار والتامســك بــني قبائــل 
نجــران فهــي قــرى ال حتتــاج إىل أســوار حلاميــة 
نفســها، طاملــا أن املجتمــع كلــه ســوف حيمــي نفســه 
ــتقرار الســيايس  ــق لالس ــل املحق ــراف القبائ ــق أع وف

ــم، 2013(.  ــي )النعي واألمن

5. اخلصائص الشكلية للبيت التقليدي يف نجران:

5.1  تعريف الشكل املعامري:

يعــرف الشــكل Form بأنــه مظهــر الــيء املميز 
بــه مــن خــالل خطوطــه املرئيــة وحوافــه اخلارجيــة، 
ــدرك  ــي ي ــكلية الت ــات الش ــع للعالق ــا يض ــو م وه
ــرى  ــة أخ ــري، 2015(. وبطريق ــا )اجل ــن خالهل م
فــإن الكتلــة واملظهــر )Mass and shape( مهــا املعرفــان 
للشــكل، حيــث إن الكتلــة هــي املفصــل بــني الشــكل 
املعــامري واملحيــط، كــام أن املظهــر هــو جممــوع 
املفــردات ضمــن املســتوى أو الســطح اخلارجــي 
)WBDG، 2018(. ثمــة تعريــف آخــر للشــكل املعــامري 

وهــو أنــه اهليئــة )Aspect( التــي حتــوي كاًل مــن الكتلة 
واحلجــم واملقيــاس والتناســب واليقــاع والتمفصــل 
ــاين ط.، 2014(.  ــاءة )الع ــون والض ــس والل وامللم

ــو كل  ــات ه ــذه التعريف ــًا هل ــامري تبع ــكل املع فالش
ــن. األول:  ــن بعدي ــه ضم ــن حتليل ــا )whole( يمك م
هــو جممــوع األجــزاء التــي تتمظهــر يف هــذا الشــكل، 
ــط  ــم تراب ــي تنظ ــات الت ــق العالق ــو نس ــاين: ه والث

ــزاء.  ــذه األج ه

للشــكل  التعريــف  هــذا  البحــث  يعتمــد 
املعــامري ببعديــه )األجــزاء والعالقــات( كإطــار 
البيــوت  لعــامرة  الشــكلية  اخلصائــص  لتحليــل 
البحــث  وســيعمد  نجــران.  مدينــة  يف  التقليديــة 
ــة  ــكل كتل ــة وش ــد طبيع ــد األول إىل رص ــن البع ضم
البيــت التقليــدي التــي يتمفصــل عندهــا املبنــى عــن 
ــزاء  ــم األج ــد أه ــة إىل رص ــة، بالضاف ــة املحيط البيئي
البيــوت  لعــامرة  املشــكلة  املعامريــة(  )العنــارص 
ــد  ــن البع ــيتبنى ضم ــث س ــام أن البح ــة. ك التقليدي
ــا  ــزاء(، م ــوع األج ــدة ملجم ــات املوح ــاين )العالق الث
ــاين ط.،  ــابقة ) )الع ــات الس ــميته يف الدراس ــم تس ت
2014(، )عبداحلميــد، 2012(، )اخلفاجــي و احللــو، 
التــي  العالقــات  البحــث  وســيتجاهل   .))2015
تبنتهــا هــذه الدراســات والتــي ال يســجل هلــا حضــور 

مؤكــد يف عــامرة البيــت التقليــدي يف نجــران. 

5.2  الشكل املعامري للبيت التقليدي يف نجران: 

ــو  ــا ه ــد م ــه ال يوج ــا أن ــث هن ــد البح يؤك
ــرض  ــه، إال أن غ ــامري نفس ــل املع ــن العم ــح م أوض
ــا  ــع فيه ــي تتجم ــة الت ــراز الطريق ــو إب ــل ه التحلي
العنــارص  تكتســبها  التــي  واخلصائــص  العنــارص 
ــة  ــهيل عملي ــا. ولتس ــو م ــى نح ــف ع ــا تتآل عندم
التحليــل يميــز البحــث بــني بعديــن حتليليــني. األول: 
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املفــردات أو العنــارص الشــكلية، والثــاين: العالقــات 
أو اخلصائــص الشــكلية. 

ــامرة  ــكلية يف ع ــردات الش ــد األول: املف 5.2.1  البع
ــة: ــران التقليدي ــوت نج بي

ــزاء  ــد األج ــى حتدي ــا ع ــث هن ــد البح يعتم
ــدي، مــن  ــز الشــكل املعــامري للبيــت التقلي ــي متي الت
خــالل فحــص عــدد مــن النــامذج املعامريــة يف مدينــة 
ــارص  ــف العن ــوالً إىل تصني ــة، وص ــران التقليدي نج
ــا  ــة هــذه العــامرة. ويتناوهلــا البحــث هن ــة هلوي املكون
عــى اعتبــار أن األجــزاء هــي مــا يعــر عــن العنــارص 
واملفــردات الشــكلية، بالضافــة إىل كتلــة املبنــى وفــق 
التعريفــات الســابقة. لقــد أســس املعــامري األمريكــي 
الشــكل  أن  باعتبــار  التوجــه  )P. Eisenman( هلــذا 
ــم(،  ــة: )احلج ــة الثالث ــق األنظم ــد وف ــامري يتول املع
 .)Luscombe, 2014( و)العنــر(  و)املســتوى(، 
ويمكــن رصــد مفــردات وعنــارص الشــكل املعــامري 
يف البيــوت التقليديــة وفــق هــذه املســتويات كالتــايل:

أ. احلجم - كتلة البيت التقليدي يف نجران:

وفقــًا للتعريفــات الســابقة فــإن )احلجــم( 
ــي  ــكل اخلارج ــو الش ــدي ه ــت التقلي ــبة للبي بالنس
ثالثــي األبعــاد الــذي يعمــل كمفصــل بــني الداخــل 
واخلــارج، وهــو الــذي حيــدد نمــط التشــكل الكتــي 
ــة  ــة يف مدين ــوت التقليدي ــذ البي ــاالً تأخ ــامرة. إمج للع
ــن  ــع م ــا فرتف ــرأيس يف تصميمه ــاه ال ــران االجت نج
ــم  ــد تصمي ــد. ويعتم ــد تزي ــة وق ــة أدوار إىل أربع ثالث

البيــوت عــى الطــني كــامدة أساســية يف البنــاء. ويظهــر 
التصميــم الوظيفــي للمســاكن مشــاهبًا إىل حــد كبــري 
لتصميــم املبــاين الســكنية يف مناطــق جنــوب اململكــة 
ــدور  ــص ال ــث يص ــة، حي ــة القديم ــدن اليمني وامل
األريض للامشــية وخمــازن الغــالل، والــدور األول 
وغرفتــان  املجلــس  حيــث  الضيــوف  الســتقبال 
املطبــخ  الثــاين  الــدور  ويف  ميــاه،  ودورة  للعائلــة 
ــي  ــطبة( الت ــوح )املس ــراغ املفت ــة والف ــرف العائل وغ
ُتســتخدم جللــوس العائلــة وللمراقبــة، ويف حالــة 
وجــود دور ثالــث فغالبــًا مــا حيتــوي عــى غرفــة لرب 
ــن  ــص م ــهولة التخل ــخ لس ــة إىل مطب األرسة بالضاف
ــؤال  ــة والس ــارة امليداني ــى الزي ــامدًا ع ــان. واعت الدخ
ــني  ــني واملهتم ــاكنني واحلرفي ــن الس ــدد م ــارش لع املب
ــامط  ــص أن ــن تلخي ــران يمك ــة نج ــراث يف مدين بال
املبنــى  كتلــة  شــكل  بحســب  التقليــدي  البيــت 

ــم 2(: ــكل رق ــايل )الش ــم( بالت )احلج

ــن  ● ــادة م ــون ع رب(: يتك ــدَّ ــت )ال ــط البي نم
ســبعة طوابــق، وتســتخدم العائلــة النجرانيــة القديمــة 

هــذا النــوع مــن املبــاين بكثــرة.

نمــط البيــت )املشــولق(: يتكــون مــن طابقــني  ●
إىل ثالثــة، ويكــون مســقطه األفقــي عــى شــكل 
حــرف L. أو U. ويتميــز بــأن إطاللتــه تكــون إىل 
اخلــارج مــن خــالل فتحــات صغــرية بمقارنتهــا ببقيــة 
األنــامط. وتطــل مجيــع غرفــه عــى املدخــل الرئيــس.

نمــط البيــت )املربــع(: عبــارة عــن بيــت مربــع  ●
مــن دور إىل ثالثــة أدوار.
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نمــط البيــت )امُلْقــَدم(: وهــو عبــارة عــن  ●
بيــت مــن دور واحــد وســطح بســيط، وعــادة يكــون 

ــات. ــل إمكاني لألق

نمــط األبــراج )القصبــات(: تبنــى بشــكل  ●
دائــري حيــث تكــون القاعــدة أكــر وتضيــق الدائــرة 
كلــام ارتفعــت األبــراج لألعــى. وكانــت تقــام وســط 
القريــة ويف احلقــول الزراعيــة وتســتعمل حلراســة 
املــزارع وخمــازن الغــالل. كــام تكــون يف زوايــا البيــت 

ــة. للحامي

وعــى الرغــم مــن تعــدد أنــامط البيــوت 
التقليديــة يف مدينــة نجــران، إال أن شــكل الوجهــات 
العنــارص  وشــكل  واللــون  املــادة  يف  متشــاهبًا 

والتفاصيــل. 

ب.  اخلــط واملســتوى )املفــردات وعنــارص التشــكيل 
يف عــامرة البيــوت التقليديــة(

عــى الرغــم مــن القيــم اجلامليــة املرتبطــة 
بطبيعــة هــذه العنــارص وطريقــة ترتيبهــا، إال أنــه 
ــة  ــارص املعامري ــك العن ــة تل ــال عالق ــن إغف ال يمك
بمضامينهــا البيئيــة والنشــائية، والتــي تــم مناقشــتها 
ــكيل  ــردات تش ــارص ومف ــول إىل عن ــابقًا. وللوص س
البيــت التقليــدي يف نجــران اعتمــد البحــث هنــا 
ــن  ــرض ضم ــا حي ــكل م ــكي ل ــل ش ــة حتلي ــى عملي ع
وذلــك  املبنــى،  شــكل  يف  واملســتوى«  »اخلــط 
مــن خــالل فحــص عــدد مــن النــامذج املعامريــة 
التقليديــة يف مدينــة نجــران )الشــكل رقــم 3(. متثــل 
الفتحــات )املداخــل والنوافــذ( والزخــارف أهــم 
ــد  ــذا البع ــن ه ــية ضم ــردات األساس ــارص واملف العن

ونســتعرضها يف اجلــدول رقــم 1.

الشكل رقم )2( : أنامط البيوت التقليدية املختلفة يف مدينة نجران. )الباحث، 2018(
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5.2.2  البعــد الثــاين: العالقــات الشــكلية يف عــامرة 
بيــوت نجــران التقليديــة

مــن  املســتوى  هــذا  عنــد  البحــث  يتبنــى 
ــرض يف  ــي حت ــات الت ــن العالق ــة م ــل جمموع التحلي
ــذه  ــي هل ــة، وتعط ــوت التقليدي ــامري للبي ــكل املع الش
ــذه  ــق يف ه ــري أن التعم ــزة. غ ــا املمي ــامرة هويته الع
األنســاق والعالقــات البينيــة ســيبقى خــارج حــدود 
هــذا البحــث الــذي يتحــرك ضمــن الفضــاء التعريفي 
ــة  ــة نجــران ووفــق املنهجي ــة يف مدين للعــامرة التقليدي
املذكــورة آنفــًا، والتــي تتعامــل مــع الشــكل املعــامري 
للبيــوت التقليديــة يف مدينــة نجــران باعتبــاره كاًل 
مكونــًا مــن جمموعــة أجــزاء وأن طبيعــة التآلــف بــني 
هــذه األجــزاء هــي املســؤولة عــن خصائــص الشــكل 
والتــي  نجــران،  يف  التقليديــة  للبيــوت  املعــامري 

ــايل: ــامرة، كالت ــذه الع ــة ه ــكل هوي ــا تش بدوره

:Proportion أ. التناسب

ــم  ــة يف فه ــم املهم ــن املفاهي ــب م ــد التناس يع
الظواهــر وصــوالً إىل احلقائــق الرياضيــة واملاديــة التي 
ــه. ولعــل تبنيهــا  ــدو كــام هــي علي جتعــل الظاهــرة تب
ــة  ــوت التقليدي ــامرة البي ــكلية لع ــم الش ــل القي يف حتلي
ــذه  ــة يف ه ــم اجلاملي ــن القي ــف ع ــران سيكش يف نج
ــري  ــب الدراك الب ــة التناس ــم خاصي ــامرة. حتك الع
ــام  ــتقرار كل ــعور باالس ــط بالش ــان وترتب ــدى النس ل
ــع أو املســتطيل خصوصــًا  اقربــت مــن الشــكل املرب
يف العالقــة بــني األبعــاد الرأســية واألفقيــة لألشــكال. 
تبــدو عــامرة البيــوت التقليديــة يف نجــران بواجهاهتــا 
وتشــكيالهتا الغنيــة مؤكــدة مبــدأ التناســب يف شــكل 
العنــارص نفســها وضمــن عالقــة هــذه العنــارص 
بعضهــا مــع اآلخــر. وبتتبــع هــذا التناســب نجــد أن 
ــي  ــبة )1:2( وه ــي النس ــة ه ــبية املهيمن ــة النس العالق

احلضن،حيدر(أ( دروب دحضة(ب( منطقة منطقة شهي، الكنتوب(ج( دروبآل منطقة منيف، آل الفيصليةدروب جنوب الربعة (د( دروب
احلامية منطقة

الشكل رقم )3( : نامذج من الواجهات التقليدية للمباين السكنية يف مدينة نجران. )الباحث،2018(
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املبنىالوظيفةالشكلرالعنص مع الحظاتاملالعالقة

ووسيلةاملدخل باخلارج، املبنى ربط
واخلارجاالنتقال الداخل . بني

البيت واجهة يف تشكييل كعنرص املدخل
نجرا يف حمرراًالتقليدي الواجهة يتوسط ن

ر الواجهةأحمورًا يقسم جزئنيإىلسياً
مستطيلةعنعبارةمتامثلني. واملدخل فتحة
عرضها م١٫٤٠و١٫٠٠بنيمايرتاوح

م.١٫٨٠و١٫٦٠بنيمايرتاوحوارتفاعها
املدخل بعمقإىلبارزةبأكتافيؤطر اخلارج

تقريبًا٠٫٥إىليصل . وتعملأسفلهعندم

فراغ وخلق املدخل تأكيد ترحيبيأويلعىل
.بالزوار

النوافذ
ا ومادة واالرتفاع الشكل حيث من نجران التقليدييف البيت يف النوافذ :التايلإىلضافاتواملعاجلاتاألخرىإلوا،هناءإلتتنوع

:مستطيلةنافذة

عبارة مستطيلةفتحةعنوهي
اجلبسباللون من بإطار حماطة
لإلضاءة وتستخدم األبيض،

والتهوية.

أقدمالعنرصهذايعد الفتحاتمن
يف معظم)يف. التقليديالتشكيلاملستخدمة

املباينالسكنية(.

للتهويةنافذة مستطيلة
(باشورة(

اهلواء جتديد الغرضمنها
دفاعيوتأمنياغاترالف داخل

"للمراقبة"

أعىلمنسوبيفتقعصغريةفتحةعنعبارة
مفردة،النوافذمن تكون جممعةأووقد

بواشري. عليها )ثالثية( ويطلق

فتحةمستطيلةنافذة تعلوها
دائرية نصف

املستطيلة لإلضاءةالنافذة
نصفالفتحةبينام،والتهوية

املعشقالزجاجمندائريةال
الضوء لدخول

تطور النافذة هذه السابق،للعنرصًاتعد
النمط هذا القصور. ولعل يف غالبًا وتظهر

بفتحة تأثر العامرة"القمرية"قد يف الشائعة
اليمنية.

السقفروةذفتحات
الرشفاتلتأطريتستخدم
اإلطاللةواحلركةتأمنيبغرض

.اخلارجإىل

هذهوتشريمتجاورةفتحاتعنعبارة
. الداخلإىلاملبنىكتلةارتدادإىلالفتحات

اجلدول رقم )1( : حتليل العنارص واملفردات املكونة لواجهات البيت التقليدي يف نجران



91 جملة العامرة والتخطيط، م 31 )1(،  الرياض ) 2019م / 1440هـ (

املبنىالوظيفةالشكلرالعنص مع الحظاتاملالعالقة
الزخارف:

العامرة عىل الزخارفالنجرانيةيغلب يف متناسقنيأخذت)األحزمة( والتياألفقيةالبساطة اكمليمستويني آلخر.أحدمها

األفقيةاألحزمة

بارزة كتل عن ذات-عبارة من
الطيني سم١٠بحدود-اللون

ارتفاعها مع بروزها يتقلص
بني ما سم.٨٠-٤٠البالغ

لتصنع خشبية طينية"أسلحة"نتوءات
أفقيته يف يستمر الذي املدماك عن بارزة
هو الذي املبنى أعىل السطح بتشكيل ليؤذن

قطع عن منعبارة املبنى أركان ألحد
يف،األعىل االكتامل يف املبنى يستمر بينام

األخرى. األركان

السقف املبنىسرتة هناية يشكل أووالذي
اللون ويأخذ األبيضالسرتة

املداخل إطارات
مع يتالزم الرئييس إىلبارزإطاراملدخل

كذراعني ويعمل حضوره يؤكد اخلارج
بالزوارترحب

األفقية"اخلسوف"اخلطوط

تقنيةالستخدامكنتيجةتظهر
حيثتفصل املداميكالطينية

اآلخر، عن مدماك كل أفقياً
عند أعىل بشكل وتتصاعد

املبنى"األركان ."تاج

اخلطوط رتابةاألفقيةتعمل كرس عىل
والرأيس املصمت وحولت،املسطح

زخرفيةإىلالواجهة متناسقة. فقدلوحة
األفقيةالزخارفظهرت البينية واخلطوط
املبنىاًمعومتجانسةمتوافقة ومعهنفسيف

املجهود،مباٍنمنحوهلاما وتؤكد
األشكالالذينللبنائنياإلبداعي صاغوا

وبأشكالتصميميةبروحالعديدة واحدة
.والذوقالعايلالفنياحلستؤكدمجيلة

تابع اجلدول رقم )1( : حتليل العنارص واملفردات املكونة لواجهات البيت التقليدي يف نجران



حممد القامدي؛ عبد التواب قحطان؛ نضال التميمي : اخلصائص الشكلية للبيت التقليدي يف مدينة نجران - اململكة العربية السعودية92

ــة إىل االســتقرار  نســبة الشــكل املســتطيل وتعــد قريب
اجلــاميل املوجــود يف النســبة الذهبيــة )1.62:1(. 
ــة  ــد أن العالق ــم 4(، نج ــكل )رق ــوع إىل الش بالرج
بــني األبعــاد األفقيــة والرأســية هــي )2:1( يف كل مــن 
واجهــة البيــت وفتحــات النوافــذ والزخرفــة األفقيــة 
ــت  ــل البي ــة إىل مدخ ــى، وبالضاف ــة املبن ــد هناي عن
ــرة  ــطة الظاه ــبة بواس ــذه النس ــى ه ــظ ع ــذي حاف ال

ــل.  ــر املدخ ــي تؤط ــة الت اللوني

ترتبــط خاصيــة التناســب باملقيــاس حيــث 
ــاس  ــاد. فاملقي ــان لألبع ــة إدراك النس ــق بطبيع تتعل
ــر القياســات  ــه تقري هــو تناســب ثابــت، الغــرض من
واألبعــاد )العــاين ط.، 2013(. فبالنســبة حلجــم 

الفتحــات يف البيــت النجــراين فإننــا نجدهــا متفاوتــة 
من طابــق إىل آخــر طبقًا العتبارات وظيفية وإنشــائية، 
ــزداد  ــني 2% يف األدوار السفلية وت ــراوح ب ــث ت حي
تدرجييــًا حتــى 7% يف األدوار العليا )الشــكل رقــم 5(. 
ــت  ــوح إىل املصم ــبة املفت ــتخالص أن نس ــن اس ويمك
ــارص  ــبة للعن ــا بالنس ــاالً. أم ــة إمج ــبة متدني ــي نس ه
ــات  ــدي إىل معاجل ــاء التقلي ــأ البنَّ ــد جل ــة فق الزخرفي
ــة  ــة األفقي ــال: األحزم ــبيل املث ــى س ــا ع ــة منه بري
ــا للمبنــى حيــث يصــل  التــي تقــع عــى احلافــة العلي
عــرض احلــزام يف بعــض األحيــان إىل 80 ســم، 
ــبة  ــى متناس ــة للمبن ــورة الكامل ــار الص ــرض إظه بغ
ومتناســقة مــع املســافة بــني النســان والوحــدة 

ــة . الزخرفي

الشكل رقم )4( : التناسب بني األبعاد الرأسية واألفقية، 
)الباحث،2018(

الشكل رقم )5( : نسبة توزيع الفتحات يف البيت التقليدي 
النجراين - نمط البيت الدرب، )الباحث،2018(
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ب.  الظاهرة اللونية كمفصل بني الكتلة والفراغ:

ــراين  ــكن النج ــة للمس ــرة اللوني ــكل الظاه تش
جــزءًا مــن االنطبــاع البــري واللــوين للمدينــة 
املســتخدمة  املــواد  طبيعــة  تعكــس  فهــي  كليــًا، 
كالطــني واجلــص واخلشــب. يســتخدم الطــني بدرجة 
والداخليــة،  اخلارجيــة  اجلــدران  بنــاء  يف  رئيســة 
ــامدة  ــذ( ب ــواب والنواف ــات )األب ــري الفتح ــم تأط ويت
ــا يف  ــا وتأكيده ــص( لبرازه ــض )اجل ــس األبي اجلب
ــجام  ــق االنس ــة لتحقي ــدان الدق ــق يؤك ــم وتناس تناغ
ــات  ــامل يف الواجه ــة اجل ــي صف ــذي يضف ــوين ال الل
التقليديــة املفــردة ويف الســياق العمــراين ملجمــوع 
الواجهــات. وتعمــل الظاهــرة اللونيــة كمفصــل بــني 

الفــراغ والكتلــة حيــث تنتهــي كتلــة البيــت يف األعــى 
ــن  ــي ع ــل املبن ــض يفص ــون األبي ــن الل ــل م بمفص
الســامء. كــام أنــه يف كثــري مــن النــامذج يوجــد قاعــدة 
ــد  ــم تأكي ــن األرض ويت ــه ع ــدي تفصل ــت التقلي للبي
هــذا التمفصــل عــن األرض باللــون األبيــض. تؤطــر 
النوافــذ باللــون األبيــض كتأكيــد أيضــًا عــى متفصــل 
ــادة  ــن امل ــة ع ــر الكتل ــث تع ــراغ حي ــن الف ــة ع الكتل
واجلســد، والفــراغ عــن الــروح واحليــاة املوجــودة يف 
ــام  ــط بينه ــاج الرب ــت، وحيت ــة للبي ــات الداخلي الفراغ
إىل اللــون األبيــض املعــر عــن النــور والشــفافية دون 

ــم 6(. ــكل رق ــل )الش ــن يف الداخ ــف م أن يتكش

 ت.  الضوء والظل:

ــة  ــة قيم ــامرة التقليدي ــل يف الع ــوء والظ للض
مجاليــة مهمــة تــأيت كنتــاج للعمليــة التصميميــة، 
ــة  ــل كقيم ــوء والظ ــراين الض ــاء النج ــتخدم البنَّ واس
ــالل  ــن خ ــة م ــات املعامري ــكيل الواجه ــة يف تش مجالي
ــات  ــول الواجه ــى ط ــة ع ــة املتتابع ــوف األفقي اخلس
بفواصــل أفقيــة مكــررة. كــام أن الــروزات مثــل 
احلــزام الزخــريف والفتحــات وإطــارات دروة الســقف 
وغريهــا، تســهم يف حتقيــق التبايــن اجليــد الناتــج 
ــة  ــطح املضيئ ــرة واألس ــارزة والغائ ــارص الب ــن العن ع
والواقعــة يف الظــل )الشــكل رقــم 7(، كل ذلــك 
وغــريه يضفــي عــى الســطح املرئــي الديناميكيــة التــي 

ــة. ــران القديم ــة نج ــع مدين ــز طاب متي

ث.  امللمس: 

ــة يف  ــاء التقليدي ــواد البن ــي مل ــس الطبيع امللم الشكل رقم )6( : الظاهرة اللونية كمفصل بني الفراغ والكتلة، 
)الباحث،2018(
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نجــران ســاهم يف إكســاب املبــاين طابعــًا فريــدًا. 
وتتضــح درجــات امللمــس مــن خــالل الســطح 
املكشــوف للــامدة البنائيــة، وتنــوع نعومتهــا. كــام 
ــارص  ــكيل العن ــواد تش ــني م ــبية ب ــروق النس أن الف
املعامريــة والزخرفيــة توضــح وبدرجــة ثانويــة التضــاد 
ــني  ــم والط ــات الناع ــار الفتح ــل: إط ــس مث يف امللم
ــم 8(. ــكل رق ــبيًا )الش ــن نس ــذ اخلش ــب النواف وخش

ج.  اإليقاع: 

ــث  ــارص بحي ــرار العن ــاع إىل تك ــتند اليق يس
ــارات  ــه كإش ــي يدرك ــل املتلق ــرار جيع ــذا التك إن ه

ــة  ــودة املنتظم ــبب الع ــج بس ــة تنت ــة ديناميكي إيقاعي
لألحــداث، ويمكــن أن تكــون عنــارص أو ألوانــًا 
.)Ching, 2007( ضمــن الشــكل أو التكويــن املعــامري

يف الشــكل املعــامري للبيــوت التقليديــة يف 
ــاع  ــر اليق ــدث ع ــز حي ــق مي ــاك تناس ــران هن نج
املنتظــم واملكــرر والــذي تفرضــه عــدة صفــات حترض 
ــع الفتحــات  ــة، كانتظــام توزي يف الواجهــات اخلارجي
ــدة  ــًا بالوح ــي إحساس ــت يعط ــول ثابـ ــب مدي حسـ
ــة إىل  ــة، بالضاف ــات املدين ــع واجه ــق جلمي والتناس
ــية  ــة الرأس ــدات الزخرف ــة لوح ــات التكراري اليقاع
واألقــواس املفرغــة يف أعــى البيــت. كــام أن التناقــض 

الشكل رقم )7( : التباين يف الواجهات نتيجة العنارص البارزة والغائرة. )الباحث، 2018(

درب املحامض، جنوب حي الفيصليةدرب آل حيدر، احلضن



95 جملة العامرة والتخطيط، م 31 )1(،  الرياض ) 2019م / 1440هـ (

احلاصــل بــني الظــل الناشــئ مــن الفتحــات والطــار 
ــى  ــل ع ــررًا يعم ــًا مك ــق إيقاع ــض يل ــوين األبي الل
ــة.  ــوت التقليدي ــذه البي ــامري هل ــكل املع ــد الش توحي

ــم 3(.  ــكل رق )الش

ح.  خط السامء وحواف الكتل:

يتميــز التكويــن لبيــوت نجــران التقليديــة 
بأحجامــه املتميــزة والنابعــة مــن اختــاذ الشــكل املربــع 
ــي،  ــقط األفق ــع يف املس ــب إىل املرب ــتطيل القري واملس
وارتفــاع املبــاين إىل مخســة طوابــق أحيانــًا فتظهــر 
الكتلــة رشــيقة تؤكــد االجتــاه الــرأيس للمبنــى، ويتــم 
إهنــاء التكويــن بكتلــة مرتــدة إىل الداخــل مــن ثــالث 
ــات  ــع اجله ــن مجي ــًا م ــب، وأحيان ــات يف الغال جه
وهــو مــا يســهم يف خلــق حركــة بريــة للعــني 
ــوي  ــطح العل ــة إىل الس ــل، بالضاف ــدم املل ــن ع تؤم
املكشــوف والــذي يســتخدم كرشفــة وحيــاط بسلســلة 
مــن العقــود املبنيــة بالطــني ومغطــاة باجلــص األبيــض 
ــة  ــية وهتيئ ــة األساس ــاء الكتل ــة إهن ــن معاجل ــوع م كن
ارتــداد املفــرج. يتكــون املبنــى يف الغالــب مــن كتلــة 
ــذه  ــواف ه ــز ح ــى وتتمي ــة إىل األع ــدة متجه واح
الكتلــة بنهايــات منحنيــة متجهــة رأســيًا عــى شــكل 
جــذوع النخــل تعمــل عــى حتديــد كتلــة البيــت 
ــراغ  ــى والف ــني املبن ــل ب ــل كمفص ــدي وتعم التقلي

ــم 9(.  ــكل رق ــى )الش ــط باملبن املحي

 خ.  التالزم:

هنــاك جمموعــة مــن املعاجلــات والعنــارص 
للبيــت  التقليديــة  الواجهــات  ضمــن  املعامريــة 
ــرض  ــالزم. حت ــة الت ــة بعالق ــر مرابط ــراين تظه النج
ــال  ــد االتص ــالزم لتأكي ــل م ــة كمفص ــرة اللوني الظاه
ــراغ إال  ــر الف ــث ال يظه ــراغ، حي ــة والف ــني الكتل ب
ــات  ــالزم الفتح ــة. فتت ــض للكتل ــون األبي بإطــار بالل
)النافــذة، والبــاب( مــع اللــون األبيــض. كــام أن 

الشكل رقم )8( : جتسيد طبيعة املواد وملمسها يف واجهات 
البيوت التقليدية )الباحث، 2018(

قرص اإلمارة، البلد

قرية آل منجم، حي آل منجم
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هنــاك تالزمــًا بــني الزخرفــة األفقيــة ومتفصــل كتلــة 
املبنــى عــن الســامء، فحيــث يكــون هنايــة البنــاء تظهــر 
الزخرفــة واللــون األبيــض. املدخــل الرئيــي يتــالزم 
مــع إطــار بــارز إىل اخلــارج يؤكــد حضــوره ويعمــل 
كذراعــني ترحــب بالــزوار. كــام تبــدو اخلســوف 
األفقيــة املتتابعــة عــى طــول الواجهــات مكــررة 
ــدي،  ــت التقلي ــات البي ــية واجه ــع رأس ــة م ومتالزم
ــع  ــة باملجتم ــاة املحيط ــو احلي ــًا بنم ــذا مرتبط ــد ه ويع

فجــذوع شــجرة النخلــة املرتبطــة باملجتمــع النجــراين 
تنمــو بتتابــع رأيس متالزمــة مــع متفصــل أفقــي 

ــوي.  عض

البيــت  نمــط  إن  القــول:  يمكــن  إمجــاالً 
ــق  ــيًا، وف ــكل رأس ــران يتش ــة نج ــدي يف مدين التقلي
ــوع إىل  ــة. بالرج ــل أفقي ــو بفواص ــوي ينم ــع عض تتاب
ــل  ــم مراح ــع أه ــن تتب ــه يمك ــم 10. فإن ــكل رق الش

الشكل رقم )9( : هنايات الكتل وخط السامء يف واجهة املساكن النجرانية )الباحث، 2018(

البدئي الشكل والتالزم الكتلةالتفريغ حواف والنمومتفصل –التتابع

النخلة جذع
التقليدي نجران-البيت

الشكل رقم )10( : هنايات الكتل وخط السامء يف واجهة املساكن النجرانية )الباحث، 2018(
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ــر  ــران ع ــدي يف نج ــت التقلي ــكل للبي ــة التش عملي
تآلــف جمموعــة مــن اخلصائــص واملفاهيــم األساســية 

ــًا.  ــتها آنف ــم مناقش ــي ت والت

6. اخلالصة والتوصيات:

ــة  ــة وصفي ــاول هــذا البحــث دراســة ميداني تن
ــة يف  ــكنية التقليدي ــاين الس ــن املب ــدد م ــة لع وحتليلي
مدينــة نجــران هبــدف الوصــول للخصائص الشــكلية 
ــة إىل  ــت الدراس ــة. وخلص ــوت التقليدي ــامرة البي لع

ــة: ــج التالي النتائ

ــة نجــران بأهنــا  ● ــة بمدين متيــزت العــامرة الراثي
ذات طابــع فريــد، فقــد كانــت انعكاســًا لتفاعــل 
واالقتصاديــة  واالجتامعيــة  البيئيــة  املحــددات 
ــاء  ــى الوف ــا ع ــزت بقدرهت ــام متي ــييد، ك ــرق التش وط
بإحتياجــات املجتمــع، فهــي عــامرة وظيفيــة تســتخدم 

ــة. ــة املحلي ــرة يف البيئ ــواد املتوف امل

تتنــوع أنــامط البيــوت التقليديــة يف مدينــة  ●
ــدد األدوار  ــقط وع ــكل املس ــث ش ــن حي ــران م نج
إىل مخســة أنــامط: الــدرب، املشــولق، املربــع، املقــدم، 

ــة. القصب

للبيــت  ● التقليديــة  الواجهــات  تشــكيل  إن 
النجــراين ككتــل وعنــارص معامريــة وزخرفيــة تؤكــد 
ــدأ البســاطة يف صياغتهــا، فكانــت عــامرة رصحيــة  مب

ــا. ــن أجله ــئت م ــي أنش ــة الت ــن الوظيف ــر ع تع

ــن 2% إىل %7  ● ــا م ــذ يف أحجامه ــدرج النواف تت
ــط  ــددات وضواب ــًا ملح ــى تبع ــفل اىل األع ــن االس م

ــة. ــة واجتامعي ــة وبيئي وظيفي

يتكــون البيــت التقليــدي يف الغالــب مــن  ●
كتلــة واحــدة متجهــة إىل األعــى ضمــن تتابــع رأيس 
بفواصــل أفقيــة مكــررة، كــام تتميــز حوافــه بنهايــات 
ــدي. ــت التقلي ــة البي ــد كتل ــة تعمــل عــى حتدي منحني

مــن  العديــد  إىل  البحــث  خلــص  كــام 
التــايل: أمههــا  التوصيــات 

دراســة  ● يف  بالتعمــق  البحــث  يــويص 
ــال:  ــبيل املث ــى س ــران، ع ــة يف نج ــامرة التقليدي الع
ــع  ــران وتتب ــدي يف نج ــت التقلي ــا البي )مورفولوجي
ــوب  ــامرة يف جن ــن الع ــط م ــذا النم ــور ه ــو وتط نم
ــي يف  ــي والوظيف ــم الفراغ ــادئ التنظي ــة، ومب اململك
البيــت التقليــدي، وتتبــع األنســاق العالقاتيــة يف لغــة 

العــامرة التقليديــة يف مدينــة نجــران، وغريهــا(.

ــاظ  ● ــامم بالــراث املعــامري واحلف يعــد الهت
ــرز  ــة 2030. وت ــة اململك ــات رؤي ــن أولوي ــه م علي
أمهيــة هــذه الدراســة بإعتبارهــا األوىل يف دراســة 
ــون  ــويص الباحث ــة. وي ــران التاريي ــة نج ــراث مدين ت
وتوظيفهــا  الدراســات  هــذه  مثــل  يف  بالتوســع 
املســتدامة، ولتوثيــق وتطويــر  التنميــة  ألغــراض 
مناطــق الــراث املعــامري والعمــراين يف اململكــة 
بشــكل عــام ونجــران بشــكل خــاص. وجيمــل 

البحــث جمموعــة مــن التوصيــات كالتــايل: 

تعزيــز ثقافــة احلفــاظ عــى املــوروث املعــامري . 1
ــع  ــاًل م ــاميض وتواص ــارًا لل ــاره إحض ــايف باعتب والثق
املســتقبل، وذلــك مــن خــالل محــالت التوعيــة 
يف  الدراســية  املناهــج  حمتــوى  وتعزيــز  الشــعبية 

مســتويات التعليــم األســايس واجلامعــي.
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ــراث . 2 ــياحة وال ــة للس ــة العام ــل دور اهليئ تفعي
بتبنــي  اخلــاص  والقطــاع  والبلديــات،  الوطنــي، 
الــراث  هــذا  للحفــاظ عــى  تطويريــة  مشــاريع 

والســتفادة منــه تنمويــًا وســياحيًا. 

ــص . 3 ــدار تراخي ــة بإص ــات املختص ــوم اجله تق
ــل  ــري التعام ــق معاي ــييد، وتطبي ــة التش ــاء ومراقب البن
ــية  ــب اهلندس ــجيع املكات ــامري وتش ــراث املع ــع ال م
ــة  ــره يف املامرســات املعامري ــي الــراث وتطوي عــى تبن

ــة. احلديث

تأســيس مركــز متخصــص يعنــى بدراســة . 4
ــواد  ــع وم ــة والطاب ــث اهلوي ــن حي ــة م ــامرة املحلي الع

ــا. ــى تطويره ــل ع ــة والعم ــاء التقليدي البن

ــارب . 5 ــا جت ــي لدهي ــدول الت ــن ال ــتفادة م الس
مشــاهبة، يف دراســة وحتليــل وتوثيــق املــدن التقليديــة 

ــوروث. ــذا امل ــى ه ــاظ ع ــة واحلف ــراض التنمي ألغ

شكر وعرفان:

ــامدة  ــر لع ــكر والتقدي ــون بالش ــه الباحث يتوج
البحــث العلمــي بجامعــة نجــران لدعــم هــذا البحث 
مــن خــالل  املــرشوع رقــم: )NU/ESCI/15/061(.  كــام 
يتوجــة الباحثــون بالشــكر لــكاًل مــن : م. فهــد 
لســلوم )اهليئــة العامــة للســياحة والــراث الوطنــي(، 
واألســتاذ دالمــة آل حيــدر لتســهيلهم أعــامل البحــث 

ــداين. املي
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Abstract. Architectural heritage is one of the most important signs of a nation’s civilization. The traditional 
architecture of Najran city, particularly the traditional house, is an evidence of its ancient history. However, 
because of the lack of related studies that examine the characteristics of this traditional architecture, this 
study aims to explore the formal elements and characteristics of the traditional house that bestows the 
architectural identity to the city. The study adopted a descriptive analytical method for monitoring the most 
important elements and formal characteristics of the traditional house of Najran city. The study concluded 
that based on the house layout )footprint( and number of stories, there are several types of the traditional 
houses but they share the principle of simplicity in their facades formulation. The traditional house grows 
in a hierarchical, organic way within horizontal intervals that help to achieve a set of formal characteristics 
including Proportion, Rhythm, Contrast, and Correlation, whereas, the details on the vertical and horizontal 
edges work as a joint between the traditional house and the surrounding space.

Key words: Architectural Characteristics; Formal Types; Traditional House; Najran City.


