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قدم للنرش يف 1440/1/1هـ ؛ وقبل للنرش يف 1440/3/28هـ
ملخص البحث .روعيت العوامل املناخية باملساجد منذ قيام أول تكوين معامري للمسجد بناه النبي صىل اهلل

عليه وسلم وأصحابه باملدينة ،بعنرصين مها رحبة وعريش ،فكان املرجعية األوىل للمساجد ،إذ كان املسجد
التقليدي يف منطقة القصيم حتى أواخر القرن الرابع عرش اهلجري  -وما قبل التكيف امليكانيكي  -من أقرب

املساجد تكوين ًا للمسجد النبوي األول؛ للمجاورة وتشابه الظروف ،وعدم تأثره بالعامرات األخرى ،وقد

اختلفت املفاهيم املناخية حالي ًا يف تصاميم املساجد املعارصة بالقصيم مجل ًة وتفصي ً
ال عن نظريهتا يف العامرة

التقليدية باألمس؛ التي تكيف املجتمع معها لعدة قرون ،بتوافق واستغالل للطاقات الطبيعية .هيدف هذا
البحث إىل استكشاف أوجه التكيف املناخي املـ ِ
ُبدع يف عامرة املساجد التقليدية يف منطقة القصيم  -ذات

املناخ القاري احلار اجلاف  -ومرئيات أستاذ البناء القصيمي؛ لالستفادة منها يف املساجد املعارصة ،حيث قام
ٍ
لعينات من مساجد باملنطقة تصل إىل قرابة ثالثني مسجد ًا،
الباحث باتباع املنهج الوصفي التحلييل بالدراسة

ٍ
وتوصل إىل نتائج ملخصها أن هناك حلوالً
ومعاجلات تكيفية مناخية ناجحة يف عامرة املساجد التقليدية
َّ
ٍ
وراض عنها ٌّ
كل من املعامري واملجتمع .تعايش املجتمع هبذا
بمنطقة القصيم ،معتربة يف تشكيل الفراغات،
التكيف قرون ًا باستخدام مخسة أماكن متنوعة للصالة فيها خالل فصول السنة الستَّة ،وهي املصباح والرسحة

والص َّفة ،مستمتع ًا هبا بالتربيد والتهوية والتدفئة بالطاقات الطبيعية .بناء عليه
والسطح والسطيح واخللوة
ُّ
يويص الباحث باالستفادة من هذه الدراسة بتصاميم املساجد املعارصة باملناخ نفسه.

الكلامت املفتاحية:أستاذ البناء ،سامت املساجد التقليدية ،التكيف احلراري البيئي ،أماكن الصالة املتنوعة،
الفصول الستة ،الثقافة املناخية املحلية.
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 .1املقدمة

نجــح هبــا األجــداد مــن قبلنــا يف املنطقــة؟

َّ
إن توفــر الراحــة املناخيــة يف املســاجد

لــذا ،فقــد وجــد الباحــث َّ
أن العــارة التقليديــة

املســلمني؛ لتخفيــف الوطــأة احلراريــة عــى املصلــن

لدراســة ذلــك  -ملعرفــة أســاليب التكيــف املناخــي
التــي تعايــش هبــا األجــداد مــن َق ْب ِلنــا باملنطقــة آنــذاك
 فهــي العــارة األصليــة املعــرة بصـ ٍـدق عــن تعامــل
ِّ

عــى مــدار فصــول الســنة هــو مــن صميــم اهتــام
بوســائل التربيــد والتدفئــة املتاحــة هلــم ،حيــث يشــهد
العــامل واململكــة العربيــة الســعودية ارتفاع ـ ًا حــاد ًا يف
أســعار الطاقــة ،وتغــرات مناخيــة بســبب امللوثــات
البيئيــة املتعــددة ،وأمههــا التكييــف امليكانيكــي يف
اجلــو
املبــاين؛ وهــو مــا ســاهم يف ارتفــاع حــرارة
ّ
واالحتبــاس احلــراري باملــدن ،ودفــع امليزانيــات

الكبــرة عــى املســاجد بمليــارات الريــاالت

الســتهالك الطاقــة هبــا  -تشــكل املكيفــات %70
منهــا  -وهــو مــا اســتلزم وضــع اســراتيجيات ورؤى
متنوعــة هبــدف التكيــف املناخــي للمســاجد.

لذلــك ،جــاءت أمهيــة دراســة التكيــف

املناخــي يف عــارة املســاجد التقليديــة يف منطقــة

القصيــم حتــى أواخــر القــرن الرابــع عــر اهلجــري،
وقبــل التكييــف امليكانيكــي  -كحالـ ٍ
ـة دراســية حمليــة

ناجحــة آنــذاك  -ألمهيــة إعطــاء األولويــة للطاقــات
املتجــددة النظيفــة لتحقيــق رؤيــة ( ،)2030وتوفــر
الظــروف للتأقلــم والتكيــف مــع التغيــرات املناخيــة

بطــرق حكيمــة يف التعامــل .وقــد ذكــرت خالصــة

تقاريــر اللجنــة الدوليــة للتغــرات املناخيــة أننــا إذا
كنــا ال نســتطيع وقــف التغــرات املناخيــة ،أو ختفيفهــا
فــا بــدَّ

مــن أن نتعلــم كيفيــة التعايــش معهــا ( GE

رس مــا نجــح بــه
 ،)Look ahead Posted,2014وهــذا ّ
املجتمــع التقليــدي ،فالســؤال املطــروح إذ ًا هــو :كيف
ُيمكننــا التك ُّيــف مــع تغــرات العوامــل املناخيــة التــي

بمســاجد منطقــة القصيــم مــن أفضــل الوســائل

املجتمــع احلقيقــي مــع العوامــل املناخيــة املؤثــرة فيهــا
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مضــت ،وال
لقــرون
مرتاكمــة
بخــرات
ريــب،
بــا
ْ

س ـ َّيام عندمــا تكــون هــذه العوامــل ثابتــة املصــدر.

مصطلــح التك ُّيــف ،أو التك ُّيــف مــع تغــر

املنــاخ )Climate change adaptation(:هــو تعديــل يف
النظــم الطبيعيــة َأو البرشيــة؛ اســتجاب ًة للمؤثــرات
املناخيــة الفعليــة ،أو املتوقعــة أو تأثرياهتــا ،هبــدف
ٍ
ـتغالل أفضــل للفــرص
التخفيــف مــن األرضار ،واسـ

احلــي
ف كذلــك بأنــه «قــدرة الكائــن
يعــر ُ
ّ
املفيــدةّ .
ومنــه ِ
اإلنســان ،عــى العيــش يف بيئتــه بالتأقلــم

والتعايــش معهــا  -للبقــاء عــى احليــاة واالســتمرارية
اجلو َّيــة ،يف
 مــع َمموعــة األَحــوال ،أو العوامــل ٍِّ
ـرة األرض ّيــة (https://ar.wikipedia.
َمــكان مــا مــن ال ُكـ َ
 .)/org/wikiيســتخلص مــن ذلــك َّ
أن مفهــوم التكيــف
إذ ًا جمموعــة مــن املالءمــة والتــرف الســلوكي مــن

الكائــن احلــي للتعايــش مــع الظــروف البيئيــة -
وهــذا املفقــود حالي ـ ًا  -وهــو ســبب نجــاح العــارة
التقليديــة.

 .2موقع منطقة الدراسة
تقــع منطقــة القصيــم يف وســط اململكــة
العربيــة الســعودية مائلــ ًة قليــ ً
ا إىل الشــال ،وعــى
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مرتفــع هضبــة نجــد ،ويبلــغ متوســط ارتفاعهــا
حــوايل 800م تقريبــ ًا عــن ســطح البحــر ،وبعضهــا
ٍ
بقليــل ،وتتوســط املنطقــة الوســطى (نجــد).
أكثــر

القصيــم :أصــل الكلمــة جــاء يف لســان العــرب
ـه َل مــن األرض ،وكثــر
مــن القصيمــة ،وهــي مــا َسـ ُ

شــجره [األنصــاري ،دون تاريــخ] ،وهــي منبــت

الغضــا واألرطــا والســلم ،وهــي رمليــة (العبــودي،
1400هـــ) .تعــد مــن املناطــق املناخيــة احلــارة صيف ًا؛
ٍ
طــول 40ه و44ه رشقــ ًا
خطــي
حيــث تقــع مــا بــن
ّ
وخطــي عــرض 24ه و28ه (وزارة املعــارف ،وكالــة
ّ
اآلثــار واملتاحــف1423 ،هـــ) .املنــاخ هبــا بــارد

ممطــر شــتاء بمتوســط درجــة حــرارة 17م  ،وحــار
صيفــ ًا بمتوســط درجــة حــرارة ْ 33م (مصلحــة

األرصــاد1439 ،هـــ) ،وهبــا الكثبــان الرمليــة الباعثــة
لإلشــعاع الليــي إىل الســاء الصافيــة ،والــذي أ َّثــر

اجلــو يف فصــل الصيــف ،ويبلــغ عــدد
عــى لطافــة
ِّ
ســكان املنطقــة مليــون نســمة تقريبــ ًا ،ومســاحتها
قرابــة 80000كــم ،2وخيرتقهــا وادي الرمــة أكــر
أوديــة اجلزيــرة العربيــة ،وتكثــر هبــا التــال الرمليــة

واملــزارع.

الشكل رقم ( .)2أماكن عينات الدراسة يف مدن وحمافظات
منطقة القصيم .املصدر :الباحث.

 .3أمهية الدراسة

تتمثــل َأمهيــة الدراســة بالتعــرف إىل جوانــب

ـار اجلاف -
التميــز بالتكيفــات املناخيــة مــع املنــاخ احلـ ّ

واملوجــودة يف العــارة التقليديــة للمســاجد يف منطقــة
القصيــم  -وتنــوع حلوهلــا املبدعــة مــن َأســاتذهتا 1من

مهــرة البنائــن؛ لدعــم اجلهــات العامــة واخلاصــة يف
ـكل منطقـ ٍ
خططهــا لبلــورة عــارة إِقليميــة خاصــة بـ ّ
ـة،
ـادة إضافيـ ٍ
ولدعــم البحــث العلمــي بـ ٍ
ـة َأصيلــة ْ
لتأثــر

املنــاخ عــى تكويــن عــارة املســجد املحــي ،وكذلــك

النظريــات التــي تتكلــم هبــذا املوضــوع؛ لتحقــق

االســتفادة مــن بعــض التوصيــات التــي ختــرج هبــا
الدراســة للتك ُّيــف املناخــي املطلــوب يف التصاميــم

املعــارصة للمســاجد يف املنــاخ احلــار اجلــاف.
 .4املشكلة البحثية

تتمثــل املشــكلة بأنَّــه كان هنــاك تكيــف

مناخــي يف املســاجد التقليديــة يف منطقــة القصيــم،

جعــل املجتمــع الســابق بإمكانياتــه املتاحــة آنــذاك،

الشكل رقم ( .)1موقع منطقة القصيم يف اململكة العربية
السعودية .املصدر :أطلس.

( )1الســتاد /االســتاد (بالــدال) ،وجتمــع عــى الســتادية أو األســتاذية
بالــذال .وهــو لقــب يطلــق باملنطقــة عــى رؤســاء البنائــن احلرفيــن املهــرة
باملبــاين الطينيــة.
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ـة مناخيـ ٍ
يتأقلــم مــع املنــاخ احلــار اجلــاف ،براحـ ٍ
ـة إىل
ـر خــال فصــول الســنة املتنوعــة ،بطاقـ ٍ
حــدٍّ كبـ ٍ
ـات
ٍ
طبيعيــة ،فكيــف كان هــذا التكيــف؟
 .5أهداف البحث

فريــدة تتــواءم مــع البيئــة.
ســيؤدي البحــث إىل معرفــة أوجــه التكيــف

املناخــي يف هــذه التصاميــم ،وتكويناهتــا املعامريــة
املصممــة وفــق اعتبــارات تك ّيــف مناخيــة للمصلــن،

والكشــف عــن أســباب تكوينهــا ،ومــدى تأثرهــا

ترتكــز الدراســة عــى التعــرف إىل أوجــه

بالعوامــل املناخيــة باملنطقــة .يتمثــل التســاؤل

منطقــة القصيــم  -بمرئيــات «األســاتذة» مــن مهــرة

بــن التكيــف املناخــي يف إقليــم القصيــم ذي املنــاخ
احلــار اجلــاف صيفــ ًا ،البــارد شــتا ًء ،املعتــدل ربيعــ ًا

التكيــف املناخــي يف عــارة املســاجد التقليديــة يف

املطــروح بالبحــث يف الســؤال التــايل :مــا العالقــة

البنائــن مــن أبنائهــا  -التــي جعلــت املجتمــع الســابق
ٍ
براحــة
يتأقلــم مــع املنــاخ احلــار اجلــاف

وخريفــ ًا ،وتكويــن عــارة املســاجد التقليديــة هبــا؟

ٍ
مناخيــة داخلهــا خــال فصــول الســنة
ٍ
كبــر.
املتنوعــة ،بطاقــات طبيعيــة إىل حــدّ
يتطلــب حتقيــق هــذا اهلــدف حتديــد طــرق

وأســاليب التكيــف املناخــي املتَّبعــة يف املســاجد
التقليديــة ،ومــدى اســتجابتها الحتياجــات

املســتخدمني املناخيــة؛ لنجاحهــا بخرباهتــا املرتاكمــة

يف التصاميــم العمرانيــة واملعامريــة ،وملــدة تزيــد عــن
األلــف عــام ،وكيــف تــم توظيــف هــذه املامرســات
والتقنيــات التقليديــة ذات املــردود العــايل ،والتكلفــة

املنخفضــة؛ لالســتفادة مــن الــدروس املســتخلصة

منهــا يف تصميــم املســاجد املعــارصة ،إذا مــا متكــن
املعامريــون مــن معرفــة العالقــة بــن املنــاخ واللغــة
التصميميــة يف عامرتنــا املحليــة.

تتمثــل فرضيــة البحــــث بــأن هنــاك تكيف ـ ًا

مناخيــ ًا يف عــارة املســاجد التقليديــة يف القصيــم -
ـكل دائ ٍم إىل حدّ كبـ ٍ
بشـ ٍ
ـر  -يف التصاميم واملامرســات،

والتقنيــات التقليديــة بأماكــن الصــاة ،بســات حمليــة

ٍ
جانــب
متثلــت حــدود الدراســة بتنــاول

ـي هــو التكيــف املناخــي يف عــارة املســاجد
موضوعـ ٍّ

التقليديــة يف منطقــة القصيــم  -كحالــة دراســية يف
اململكــة العربيــة الســعودية  -زمنيــ ًا ،وافــرض

الباحــث َّ
أن فــرة (القــرن الرابــع عــر اهلجــري)
هــي تلــك احلقبــة الزمنيــة التــي ُت ّثــل أوج العــارة
التقليديــة ،وأن مــا وصلــت إِليــه هــو نتــاج قــرون
عــدة مــن التطــور الفنــي والتقنــي ،وقــد متــت
الدراســة عــى بعــض العينــات املختــارة التــي متثــل

النمــوذج الشــائع مــن املســاجد التقليديــة بالقصيــم.
 .6املنهجية

اتبــع الباحــث املنهجيــة اآلتيــة لتحديــد مســار

خطــة البحــث وتطبيــق املنهــج الوصفــي التحليــي
وفــق مــا يــي:

● ●البحــث عــن األســس املناخيــة املتبعــة
بالتكيــف بعــارة املســاجد التقليديــة ،وفقــ ًا ملــا جــاء
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يف املراجــع عــن االعتبــارات املناخيــة يف املنــاخ احلــار

بمصادرهــا املتعــددة ،وقــد تــم ذلــك ابتــدا ًء بــا

«األســاتذة» مــن مهــرة البنائــن باملنطقــة ،ومــن
ـم اخللفيــة الثقافيــة املناخيــة املتبعــة يف التأقلــم مــع
َثـ َّ

التوجيــه واملحــاكاة بالقــدوة بمســجد النبــي (صــى
ـة ومرجعيـ ٍ
ـواة تصميميـ ٍ
اهلل عليــه وســلم) األول كنـ ٍ
ـة

اجلــاف  -كمنطقــة القصيــم  -وكذلــك مرئيــات

العوامــل املناخيــة باملنطقــة.

● ●اخلــروج بخالصــة األســس املناخيــة للتك ُّيــف

بعــارة املســاجد التقليديــة يف املنطقــة.

● ● تطبيــق خالصــة األســس املناخيــة للتك ُّيــف

مــع العوامــل املناخيــة عــى عــارة املســاجد التقليديــة
يف املنطقــة ،حيــث قامــت الدراســة بالبحــث عــن

بعــض مواضــع تكويــن عــارة املســجد التقليــدي
التــي ر ِ
وعــي فيهــا تطبيـــق ُأ ُســس التكيــف
ُ

اكتســبته عــارة املســجد بمنطقــة القصيــم مــن

أوىل للمعاجلــات املناخيــة للمســاجد باملنــاخ احلــار
ٍ
ٍ
عالقــة،
دراســات ذات
اجلــاف ،ومــا بعدهــا مــن
ومــن َثــم اخلــروج بخالصـ ٍ
ـة تصــور مفاهيــم التكيــف
َّ

املناخــي بالتشــكيل املعــاري للمســجد بمنطقــة

القصيــم وأســبابه.

موجهـ ًا بقواعــده
كان املســجد النبــوي األول ِّ

املناخيــة مــن شــكل ســور مربــع مكشــوف ،فتــاه
التوجيــه النبــوي ِ
باإلبــراد صيفــ ًا؛ بعمــل العريــش

وحجــب املصلــن عــن املطــر بقولــه صــى اهلل
ـش كعريـ ِ
عليــه وســلم (عريـ ٌ
ـش موســى) ، 2ليصبــح

● ●املناخــي يف بنائــه  -لالستشــهاد هبــا  -وذلــك
ٍ
ُ
حيــث
بعــض منهــا يف هــذا البحــث
باســتعراض

التكويــن املعــاري مــن الرحبــة املكشــوفة والعريــش

البحــث.

1417هـــ) .انتــر املســجد بشــكله األصــي داخــل

ال يتســع املقــام هلــا مجيعــ ًا ،وهــو مــا هيــدف إليــه

املظلــل (الســمهودي1374 ،هـــ .ابــن النجــار،

● ● الوصــف والتحليــل للحــاالت الدراســية

اجلزيــرة العربيــة ،وبقــي أقــرب مــا يكــون للمســجد

العــارة التقليديــة للمســاجد يف املنطقــة مــن خــال

كــا جــاءت القيــم اإلســامية يف رفــع املشــقة

املختــارة للتعــرف إىل تأثــر التكيــف املناخــي عــى
العينــات املختــارة للمســاجد.

النبــوي األول (بــن صالــح1419 ،هـــ).

احلــر والــرد ،وتــم بلورهتــا إىل
عــن املصلــن يف
ِّ

● ● اخلروج بالنتائج والتوصيات.

مســائل تصميميــة يف املســاجد بمنطقــة القصيــم
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معامريــة بمرئيــات أســاتذهتا مــن مهــرة البنائــن،

تــم اســتعراض بعــض مــا كتــب عــن املســاجد

التقليديــة ومــا شــاهبها ،وارتباطــه بالعوامــل املناخيــة

باملنطقــة التــي تعايــش معهــا املجتمــع الســابق

بتطــور ألكثــر مــن ألــف عــام ،فأنتجــت تكوينــات
مناســبة ومعــرة عــن تكيــف املجتمــع مــع واقعهــم

املناخــي ( ،)King.G, 1986فالعــارة اإلســامية ومنهــا
( )2أخرجــه ابــن أيب شــيبة يف «املصنــف» ( )2/100/1وإســناده صحيــح
مرســل.
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التقليديــة كــا قــال أكــر( :هــي العــارة املنشــأة وفــق

مبــادئ الرشيعــة اإلســامية واألعــراف املتوافقــة

معهــا ،مــع اعتبــار املوقــع اجلغــرايف) (أكــر.)1412 ،
املعــرة
إن العــارة التقليديــة هــي العــارة األصليــة
ِّ
ٍ
ٍ
ريــب (،)Popper,1968
بصــدق عــن املجتمــع بــا

وال سـ َّيام عندمــا تكــون هــذه العوامــل ثابتــة املصــدر

(اهلذلــول1414 ،هـــ .أكــر1412 ،هـــ) .تناولــت
بعــض الدراســات العــارة البيئيــة وعالقــة منــاخ
املناطــق احلــارة بالعــارة والعمــران كاســتخدام

النســيج ( ،)Al-Hathloul, 2017أو الفنــاء وراحــة
ِ
اإلنســان (الســيدَ ،)2013 ،أو وضــع قواعــد
التصميــم املناخــي فيهــا (شــفق الوكيــل وحممــد

رساج .)2018 ،كذلــك ،تــم التطــرق إىل التصميــم
املعــاري واجلوانــب البيئيــة يف العنــارص املناخيــة

(عبــد الرحيــم1418 ،هـــ) ،واملؤثــرات املناخيــة
عــى العــارة العربيــة (اخلــويل1975 ،م) ،واملنــاخ

والعــارة يف املســكن والعنــارص التــي تؤثــر فيــه

(الســاعدي ،)2011 ،واملنــاخ والعــارة (الثــروة،

( ،)1424األمحــر.)2011 ،

جــاءت العــارة التقليديــة يف احلضــارات
ٍ
ٍ
تصميميــة لعوامــل قــد
اعتبــارات
الســابقة وفــق
َأثــرت عــى تشــكيلها (ملتقــى الــراث العمــراين
الوطنــي األول ،)1435 ،فأثبتــت نجاحهــا ،وهــو مــا

جعلهــا جديــرة باالهتــام والدراســة (رساج الديــن،
2007م) ،وقــد أشــاد بعــض املقــاالت بــأن العــارة
التقليديــة حتــوي نــاذج مناســبة لتُقــدَّ م للحــارض

املعــارص بحاجاتــه احلاليــة كبدائــل مناخيــة مقبولــة

(الناجــم.)1999 ،

علمــي متقــ ٌن يف منطقــة
هنــاك رصيــدٌ
ٌّ
القصيــم مــن الثقافــة املناخيــة للمجتمــع التقليــدي

بنجــد ،ســاعدهم تطبيقــه عــى التكيــف املناخــي
قرونــ ًا عديــدةً ،حيــث قســموا فيهــا منــاخ الســنة
ـول موسـ ٍ
إىل ســتة فصـ ٍ
ـمية ،3تصــف تنقــات أحــوال
املنــاخ الســنوية ،وقــد ذكــر املختصــون اجلغرافيــون

املعــارصون أن أهــم العوامــل الطبيعيــة املؤثــرة يف
املنــاخ يف نجــد واملتمثلــة يف املوقــع اجلغــرايف تكــون
وفقــ ًا للتقســيم املناخــي ،ووضعــوا هلــا التقاويــم

الســنوية اخلاصــة هبــا ،واخلصائــص املناخيــة هلــا
(املســند ،4الزعــاق ،5وغريمهــا) ،وخلــص املناخيــون
املحل ُّيــون إىل َأ َّن العوامــل املؤثــرة عــى الشــعور

بالراحــة احلراريــة تتمثــل يف أمريــن مهــا :تغــرات
مناخيــة فصليــة موقوتــة يف احلــرارة والرطوبــة
حــر إِال بعــد االنــراف ،وال
والريــاح كقوهلــم :ال َّ

بــرد إِالَّ بعــد االنــراف ،6وعوامــل شــخصية مثــل
الســن واملالبــس ونــوع النشــاط( ،مفتــاح2012 ،م).
جــاءت االعتبــارات املناخيــة يف البنــاء
( )3الفصــول الســتة هــي الوســمي والشــتاء والربيــع والصيــف والقيــظ
واخلريــف ،شــهرين لــكل فصــل تقريبــا بســلم املجتمــع الســابق ،يتأقلــم
النــاس تدرجييــا مــع أحواهلــا املناخيــة الســائدة يف أوقاهتــا داخــل وخــارج
املبنــى.
( )4عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن املســند .ســعودي ،ولــد بعنيــزة عــام
1386هـــ ،أســتاذ املنــاخ بقســم اجلغرافيــا بجامعــة القصيــم ،التخصــص
اجلغرافيــة املناخيــة ،لــه اهتاممــات علميــة يف التغــر املناخــي ،ودليــل
الطوالــع والنجــوم منشــور1410هـ ،تقاويــم لبعــض األعــوام املاضيــة،
تغــر املنــاخ يف اململكــة العربيــة الســعودية ـ دراســة حالــة منطقــة القصيــم
املناخيــة واجلغرافيــة وفلكيــة ،واملــرف العــام عــى جــوال كــون املناخــي .
( )5خالــد بــن صالــح الزعــاق .ســعودي ،مــن مواليــد مدينــة بريــدة لعــام
1391هـــ ،وباحــث فلكــي ،عضــو االحتــاد العــريب لعلــوم الفلــك والفضاء
 الســعودية وخبــر باألرصــاد واألحــوال اجلويــة مــرف مرصــد بريــدةالفلكــي .حصــل عــى إجــازة فلكيــة مــن رائــد الفلــك باخلليــج صالــح
العجــري .عضــو يف اإلحتــاد العــريب لعلــوم الفضــاء والفلــك ،واجلمعيــة
العربيــة ملتابعــة األهلــة.
( )6يقصــد باالنــراف للشــمس بنقــص أو زيــادة زاويتهــا األفقيــة صيفـ ًا
وشــتاء حيــث يبــدأ بعــد ذلــك اشــتداد احلــر أو الــرد.
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ومالءمتهــا للمبــاين ( ،)Givoni, 1998كــا تــم رصــد

اجلــداول التــي تتضمــن حتديــد املعــدالت املناخيــة

للموقــع كاعتبــارات تصميميــة ملعاجلــة مناخيــة
للراحــة

(2005

 ،)Mahoney,وتوظيــف معاجلــات

التصميــم البيئيــة يف مراحــل العمليــة التصميميــة

ووضــع االســراتيجيات املعامريــة املؤثــرة يف املنــاخ
صيفـ ًا وشــتا ًء وربيعـ ًا وخريفـ ًا ،مــع مراحــل العمليــة

التصميميــة يف تسلســل فكــري ومنهجــي (ســليم،

رسي ،)2016 ،وارتبــاط ذلــك بالطاقــة وخــواص
املــواد واألداء احلــراري للمبــاين (اليحيــى وجمموعتــه،

 )1436وأن عمليــة تصميــم املبنــى أصبحــت حتتــاج
ٍ
ٍ
واســعة َبأســاليب احلاميــة مــن التقلبــات
درايــة
إىل
املـُــناخية اخلارجيــة وخصوصـ ًا يف املناطــق ذات املناخ
احلــار -اجلــاف ( .)Givoni, 1994كــا تــم دراســة تنوع
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واملعاجلــات التصميميــة .ال زالــت بعــض املســائل

غامضــة التفســر يف التكويــن املعــاري للمســاجد
حتتــاج إىل بحـ ٍ
ـث يف أســباهبا املناخيــة؛ وهــو مــا حــدا

بالباحــث إىل دراســة دور تأثــر التك ُّيــف املناخــي

عــى التكويــن املعــاري للمســجد التقليــدي بمنطقــة
القصيــم ،وال سـ َّيام يف َأماكــن الصــاة املتنوعــة .هــذا

مــا اتبعــه الباحــث يف إثبــات تأثــر التك ُّيــف املناخــي

عــى التكويــن املعــاري يف احلــاالت الدراســية
للمســاجد التقليديــة يف املنطقــة  -مستشــهد ًا بحــاالت
التك ُّيــف يف هــذا املجــال  -للوصــول إىل اجلديــد منهــا

يف هــذا البحــث.

 .8أعامل الرفع للمساجد
قــام الباحــث بالبحــث امليــداين بزيــارة

اخلصائــص التضاريســية للمدينــة أو القريــة ،أو تلوث

بعــض املســاجد التقليديــة املوجــودة باملنطقــة،

احلرارية ( Heat Islandاملوســوي ،الســاعدي،2011 ،

بحالــة جيــدة ،مــع االطــاع عــى الصــور والوثائــق

اجلــو ،حيــث تســود يف املــدن الكبــرة ظاهــرة اجلزيــرة
وآخــرون) .وقــد قدمــت جمموعــة أحريــز (أحريــز
وجمموعتــه1438 ،هـــ) نموذجــ ًا افرتاضيــ ًا لشــكل
وأبعــاد املســاجد الصغــرة يف الصحــاري احلــارة يف
ٍ
تصميميــة
العــامل ،لتوفــر الراحــة احلراريــة بطــرق
ٍ
وطبيعيــة.

خلصــت الدراســات الســابقة إىل األَمهيــة

الكــرى لدراســة الطقــس واملنــاخ؛ للوصــول إىل
التك ّيــف والتأقلــم مــع الظــروف اجلويــة واملناخيــة

الســائدة يف خمتلــف فــرات الســنة ،وإمكانيــات ربــط
مراحــل العمليــة التصميميــة بتطبيــق اســراتيجيات

التحكــم احلــراري الذاتيــة للمنــاخ احلــار واجلــاف

واملســح امليــداين ،والرفــع لبعضهــا الــذي ال زال

القديمــة للمســاجد ،ثــم املقابـــات الشــخصية مــع

ذوي اخلــرة الفنيــة ملــن عرفــوا هبــذا املجـــال مــن
األســاتذة البنائــن ال ُقدامــى ،ومنســويب األَوقــاف،
و َأئمــة ومــؤذين املســاجد ممــن لديـــهم خــرة يف هــذا

املوضــوع ملعرفــة مرئياهتــم بذلــك ،كــا جــرى مــع
ذلــك رصــد املشــاهدات واملالحظــات واملعايشــة

لبعــض احلــاالت مــن املســاجد التقليديــة والصــاة
مــع مجاعتهــا ،واملكــوث هبــا؛ ملعرفــة واستشــعار مــا

يوجــد هبــا مــن التك ُّيــف املناخــي وفــق تكويناهتــا
املعامريــة ،وســلوك مســتخدميها خــال الفصــول
املناخيــة املختلفــة ،فضــ ً
ا عــن معايشــة الباحــث
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لبعضهــا قبــل ســنوات.
1.1ماهيــة عــارة املســجد يف منطقــة القصيــم

ومكوناهتــا

يقــع املســجد يف وســط املدينــة أو احلــي،

داخــل النســيج العمــراين ،وهــو مبنــى عــى شــكل
ٍ
مســتطيل ،أو مربــع ،وقــد كان للعوامــل املناخيــة

أثــر كبــر عــى ختطيــط وتصميــم العنــارص األساســية

للمســجد ،بالتكامــل مــع وظيفتــه ،فنتــج عــن ذلــك
التكويــن املعــاري املميــز لــه ،واملكــون مــن املصبــاح،
والصفــة،
والرسحــة ،والســطح ،والســطيح ،واخللــوة ُّ

كــا هــي بالرســومات املعامريــة باألشــكال رقــم
( )5 ،4 ،3والتــي ســوف يتنــاول البحــث تعريفهــا
وإيضاحهــا.

2.2بعــض عينــات الدراســة باملســاجد يف منطقــة

القصيــم

متــت الزيــارات امليدانيــة لعينــات الدراســة،

لغــاف املبنــى والعــزل .8كــا عملــت مجيــع تلــك
االعتبــارات لراحــة ِ
اإلنســان يف احلــرارة والتهويــة
املؤديــة للتصميــم املناخــي الناجــح ،مــع املعاجلــة
عنــد الــرورة َبأســاليب ميكانيكيـ ِ
ـة الطاقــة لتحســن

األَوضــاع البيئيــة القاســية النامجــة عنهــاَ ،أو املناخيــة
املؤقتــة إِذا لــزم األَمــر .وهــذه عينــات مــن احلــاالت
الدراســية ملســاجد القصيــم تتمثــل يف:

● ●مســجد املشــيقح يف مدينــة بريــدة ،يتكــون

مــن مصبــاح ورسحــة وخلــوة حتــت ســطح األرض،
ٍ
وســطح مســتخدم ،ومنــارة وغرفتــن للمعتكفــن،

ولــه مدخــان يف اجلهــة اخللفيــة .وقــد ُصممــت
الفتحــات بــه ضيقــ ًة ورفيعــ ًة عــى حائــط القبلــة
واحلائــط اجلانبــي ،وفتحــات الــرواق اخللفيــة

الرشقيــة الشــالية الكبــرة .الشــكل رقــم (.)3

● ●مســجد اخلريــزة يف حمافظــة عنيــزة ،يتكــون

مــن مصبــاح وخلــوة حتــت ســطح األرض ،وســطح
ٍ
كبديــل عــن الرسحــة
مســتخدم َأعــى املصبــاح

ووجــدت تطبيقــات التك ُّيــف املناخــي باملســاجد

لعــدم وجــود رسحــة لضيــق مســاحة املوقــع ،مــع
ـارة رفيعـ ٍ
فنــاء خلفــي ومنـ ٍ
ـة .تقــع مداخلــه يف اجلهــة
ٍّ
اخللفيــة ،ومتوافــق مــع النســيج العمــراين حولــه،

مــن الوســائل امليكانيكيــة التــي تعتمــد عــى الطاقــة

وبــه رواق خلفــي ،مــع متيــزه بالســطح الدائــم،
لالســتفادة منــه صيف ـ ًا ،وشــتا ًء .الشــكل رقــم (. )4

التقليديــة بفلســفتها املعامريــة املحليــة ،بخــرات

مرتاكمــة للمجتمــع  -لوحــظ مــن خالهلــا أن احللــول
الطبيعيــة أكثــر انســجام ًا مــع فيســيولوجية ِ
اإلنســان

الناضبــة املكلفــة  -تــم ذلــك مــن خــال معاجلــات

التخطيــط والتصميــم املعــاري لتوفــر منــاخ
ـح للمناطــق احلــارة اجلافــة؛ بتشـ ٍ
ـي 7مريـ ٍ
ـكيل
موضعـ ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مناســبة
بيئيــة
مفضــل ،ومــواد
وتوجيــه
فراغــي،
ٍّ
( )7املنــاخ اجلزئــي ويشــمل اخلصائــص املناخيــة يف حــدود مــن حــوايل
100م إىل 1كــم ،ويتأثــر بالبيئــة املشــيدة والتصميــم العمــراين https://
.%/ar.wikipedia.org/wiki

والفتحــات بــه ضيقــة ورفيعــة عــى مجيــع احلوائــط،

( )8يف املناخــات احلــارة اجلافــة جيــب أال يقــل معامــل اإلنفــاذ احلــراري
جلــدار خارجــي عــن ( 1.1كيلــو ســعر /ســم مربــع درجــة ســيليوس)
للحصــول عــى مقاومــة حراريــة مناســبة .وقــد أثبتــت التجــارب أن
الطــوب الطينــي (اآلجــر) مالئــم جــد ًا لتوفــر رشوط الراحــة املتعلقــة
باملحيــط احلــراري باإلضافــة لتوفــره جلميــع رشائــح املجتمــع بأســعار
معقولــة.
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اﳌﻮﻗﻊ اﻟﻌﺎم داﺧﻞ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻌﻤﺮاﱐ

اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﻣﻨﻈﻮر ﻟﻠﻤﻨﺎرة ﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ

اﳌﺴﻘﻄﺎن اﻷﻓﻘﻴﺎن ﻟﻠﻤﺼﺒﺎح واﻟﻘﺒﻮ

اﻟﻘﻄﺎع أ  -أ

الشكل رقم ( .)3الرسومات املعامرية ملسجد املشيقح بربيدة املصدر :الباحث.
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اﳌﻮﻗﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﲝﻲ اﳋﺮﻳﺰة

ﻛﺘﻠﺔ اﳌﺴﺠﺪ ﻟﻨﺴﻴﺢ اﻟﻌﻤﺮاﱐ اﳌﺼﺪر :وﻛﺎﻟﺔ ﳒﺪ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻻﻋﻼن.

اﻟﻘﻄﺎع أ – أ

اﻟﻘﻄﺎع ب – ب

اﳌﺴﺎﻗﻂ اﻷﻓﻘﻴﺔ اﳌﱰاﻛﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﳋﻠﻮة واﳌﺼﺒﺎح واﻟﺴﻄﺢ

ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎرﺟﻲ

الشكل رقم ( .)4الرسومات املعامرية ملسجد اخلريزة بعنيزة املصدر :الباحث.
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اﳌﻮﻗﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﲝﻲ اﻟﺸﻮرﻗﻴﺔ

ﻛﺘﻠﺔ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺸﻮرﻗﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺎ ﻣﻜﻮ ﺗﻪ اﻟﺴﺮﺣﺔ واﳌﺼﺒﺎح

ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﳌﺼﺪر :اﳌﺸﻴﻘﺢ وﺧﻔﺎﺟﻲ

اﳌﺴﻘﻂ اﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻪ ﲨﻴﻊ ﻣﻜﻮ ت اﳌﺴﺠﺪ
واﻟﺼ ﱠﻔﺔ
ﻛﺎﻟﺴﺮﺣﺔ واﳌﺼﺒﺎح ّ
اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ

اﻟﻘﻄﺎع أ  -أ

الشكل رقم ( .)5الرسومات املعامرية ملسجد الشورقية باملذنب املصدر :الباحث.
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● ●مســجد الشــورقية يف حمافظــة املذنــب ،يتكــون
مــن مصبــاح ورسحــة يف اخللــف ،وص َّفــة يف املقدمــة

عــى ســطح األرض ،مــع ســطح غــر مســتخدم
َأعــى املصبــاح والص ّفــة ،وبمنســوب واحــد جلميــع
أماكــن الصــاة ،ومنــارة يف الزاويــة الرشقيــة اخللفيــة

للســطح .املســجد عبــارة عــن جزئــن رئيســن
مهــا كتلــة يف املقدمــة للمصبــاح والص ّفــة ،ورسحــة
اخللفيــة ،وصممــت الفتحــات بــه ضيقــة ورفيعــة

عــى احلائطــن اجلانبيــن ،فضــ ً
ا عــن فتحــات

البواكــي اخللفيــة الشــالية الرشقيــة الكبــرة ذات
األقــواس الدائريــة بأروقتــه اخللفيــة ،خالفــ ًا لغــره
مــن مثلثــة َأو بواكــي ُأفقيــة .الشــكل رقــم (. )5
 .9عنارص ومصطلحات املساجد التقليدية يف منطقة
القصيم
 9.1تعريف العامرة التقليدية واملقصود هبا
جــاء ذكــر العــارة قديــ ًا يف القــرآن الكريــم
بقولــه تعــاىلَ ( :أجع ْل ُتـ ِ
ـاج َو ِعمر َة ا َْلسـ ِ
ـج ِد
الـ ِّ َ َ ْ
ـم سـ َقا َي َة ْ َ
َ َ ْ
ــو ِم ْال ِخ ِ
اهــدَ ِف
ــر َو َج َ
ــرا ِم ك ََمــ ْن آ َمــ َن بِــاللَِّ َوا ْل َي ْ
ال َ
َْ
ِ
يل اللَِّ َل يس ـتَو َ ِ
َســبِ ِ
ـو َم
ون عنْــدَ اللَِّ َواللَُّ َل َ ْيــدي ا ْل َقـ ْ
َْ ُ
ُعــرف
ال َّظالِ َ
ــن) [ســورة :التوبــة ،اآليــة .]19 :ت َّ
ِ
ــا َرة بأهنــا فــ ّن تشــييد املبــاين ونحوهــا وتزيينهــا
الع َ
وفــق قواعــد معينــة بعلــم أســاليب تصميــم املبــاين،

وطريقــة تشــييدها (املعجــم الوســيط1972 ،م).
ُعــرف التقليديــة بأهنــا عــادة متوارثــة يق ِّلــد فيهــا
وت ّ

اخللــف الســلف (املعجــم الوســيط1972 ،م).
فالتقليــد لغــة اختــاذ أثــر فنــي نموذجـ ًا والنســج عــى

منـــواله ،إمــا مــن حيــث املضمـــون ،وإمــا مــن حيث

األســلوب ،وإمــا مــن حيــث االثنــان معــ ًا عــى
ِ
اإلنتـــاج اجلديــد ،مثــل تقيـّــد معظــم شــعراء العــرب
بشــكل القصيــدة العموديــة.9

بالرجــوع ملــا جــاء عــن العــارة التقليديــة يف

املراجــع ،يمكــن اخلــروج بمعنــى هلــا مناظــر ملعنــى
العمــران التقليــدي الــذي ذكــره الربــدي (الربــدي،

1407هـــ) ،مــع التــرف ،حيــث يمكــن أن تُعـ َّـرف
العــارة التقليديــة وفقـ ًا للســياق مــن املعاجــم اللغوية

ـور ،بأهنــا :البنــاء املحــي الــذي
بتعريــف خمتــر مطـ َّ
فرضتــه رضورة البيئــة ،والعوامــل األخــرى املتعــددة

بحيــاة الســكان وفق احتياجـــاهتم الفرديـــة واجلامعية،
ووفــق مبادئهــم وأعرافهــم وطبائعهــم ،بمناهــج
و َأســاليب متبعــة يف حتقيــق األثــر ويف مضمونــه،
ومأخــوذة عــاد ًة عــن الســلف جيــ ً
ا بعــد جيــل،

معتمديــن بتشــكيلها عــى املصــادر البيئيــة املحليــة،
وبــدون وجــود أيــة مؤثـ ٍ
ـرات خارجيــة ســواء كانــت

اجتامعيــة أو اقتصاديــة ،والتــي دخلــت عــى املنطقــة

بعــد اكتشـــاف النفــط ،وانفتـــاح البــاد عــى العــامل
اخلارجــي بشـ ٍ
ـكل واسـ ـ ٍع ورسي ـعٍ.
 9.2الســتاد البنــاء (االســتاد /األســتاذ  /املـُــع ِّلم)
(العمــر1428 ،هـــ) هــو معــاري األمــس،
والشــخص الــذي يتــوىل عمليــة ختطيــط املبــاين
وتصميمهــا وتصورهــا يف املوقــع ،ورئيــس عمليــة
التشــييد واملــرف عليهــا ،ويقــوم بالعمليات الرئيســة

( )9كــا تُعـ ّـرف التقاليــد :أدبيـ ًا :بأهنــا أعــراف وعــادات يف بلــد ،أو شــائل
وطبائــع خــرة ،وســمو يف خمالفــة النــاس .فني ـ ًا :مناهــج وأســاليب متبعــة
يف حتقيـــق األثـــر ويف مضمونــه ،ومأخـــوذة عــادة عــن الســلف جيـ ً
ا بعــد
جيــل ،بحيــث تصبــح مــع مــرور الزمــن ميــزة عضويــة يف أدب مــن
اآلداب ،أو فــن مــن الفنــون ،ويعتــر التحــرر منهــا أو االبتعــاد عنهــا
خروج ـ ًا عــن الس ـنّة املســلم هبــا ،أو ثــورة عــى الــراث املتــوارث [عبــد
النــور ،ص .]76-75
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يف البنــاء بنفســه كوضــع الســاقف واملشــاش.10
 9.3تعريف املسجد وعنارصه

ـجدَ  ،واملسـ ِ
ـجد
● ●املســجد :كلمــة مأخــوذة من َسـ َ

بخفــض اجليــم املعجمــة ونصبهــا :املــكان الــذي
ـجدُ فيــه ،وموضــع الســجود نفســه( .األَنصــاري،
ُيسـ َ

د.ت).

ٍ
فــراش ونحــوه
● ●املصــى :مــكان الصــاة ،أو

الشكل رقم ( .)6مثال جلامع اخلرباء وهو أهم مسجد تراثي يف
بلدة اخلرباء يف القصيم .املصدر :هيئة السياحة والرتاث الوطني.

ليصــى عليــه( .املعجــم الوســيط1972 ،م).

● ●املصبــاح :هــو الــراج (املعجــم الوســيط،

1972م) .جــاء يف حديــث حييــى بــن زكريــا عليــه
الســام :كان خيــدم بيــت املقــدس هنــارا ً ،ويصبــح
فيــه ليـاً ،أي يــرج الــراج ،فاملصبــاح هــو املــكان
املضــاء ليــ ً
ا مــن املســجد لتعليــق القناديــل فيــه

ـروف قدي ـ ًا بالعريــش :وهــو مــا
للصــاة ،وهــو معـ ٌ
يســتظل بــه (األَنصــاري ،دون تاريــخ) .فهــو ُيغطــي
املصلــن ويقيهــم مــن الشــمس واملطــر ،غــر حمـ ٍ
ـاط

باجلــدران مــن مجيــع جوانبــه ،ومفتــوح مــن اخللــف
َبأروقــة ِ
لإلضــاءة والتهويــة ِ
(اإلســاعيل2000 ،م).

يوضــع املصبــاح عــاد ًة يف اجلهــة األَماميــة الغربيــة
ـراب ،وأروقــة متوازيــة َ -بأقـ ٍ
ـواس
للمســجد ،بــه حمـ ٌ

مثلثــةَ ،أو بــدون ( َأفقيــة)  -واملتعامــدة مــع اجتــاه
القبلــة ،ترتكــز عــى َأعمــدة أســطوانية .يكــون

ارتفــاع ســقف املصبــاح مــا بــن ( 3.20م 4.30 -

م) (الشــكل رقــم .)7 ،6

● ●املحــراب مقــام اإلمــام مــن املســجد (املعجــم

الوســيط1972 ،م).

( )10التشطيب النهائي للحوائط.

الشكل رقم ( .)7مثال ملسجد املعارك بربيدة ،ويتضح به
مكونات املصباح التقليدي بالقصيم واألروقة األفقية للتهوية
واإلضاءة يف القصيم .املصدر :هيئة السياحة والرتاث الوطني.

● ●الرسحــة :هــي الفنــاء (املعجــم الوســيط،

1972م) ،وتُعــرف بالرحبــة ،وهــي الســاحة التــي

تــي املصبــاح ،بــا ســقف وال ظلــة( .الــويل،
1406هـــ) ،تكــون مســاحتها متناســبة طرديــ ًا مــع
مســاحة موقــع املســجد املتاحــة ،توضــع عــاد ًة يف
اجلهــة اخللفيــة الرشقيــة للمســجد لتوفــر التهويــة
ِ
واإلضــاءة الطبيعيــة الرضوريــة للمصبــاح واخللــوة.

ُيصـ َّ
ـى بالرسحــة بأوقــات املغــرب والعشــاء والفجــر
صيف ـ ًا؛ طلب ـ ًا للهــواء والنســيم العليــلَ ،أو يف الشــتاء
هنــار ًا يف َأوقــات صــايت الظهــر والعــر طلبــ ًا
للتدفئــة بالتشــمس .يكــون عمــق الرسحــة تقريبــ ًا
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ٍ
ٍ
ونصــف إىل مرتــن مــن عمــق املصبــاح؛
مــرة
مــن

لتحــوي مصليــن ،صيفــي يف املقدمــة ،وشــتوي
خلفــي( .الشــكل رقــم .)9 ،8

الشكل رقم ( .)8مكونات الرسحة باملسجد التقليدي بالقصيم
 جامع الربقاء باألسياح  -يتضح هبا املصليان الصيفيوالشتوي .املصدر :الباحث.

 2.60م ،ومجيــع حوائطهــا مصمتــة مــا عــدا الرشقي،
والغــريب معــه باجلوامــع بفتحــات صغــرة للتحكــم
بالتهويــة ،وتعــرف حاليــ ًا بالقبــو .تســتخدم اخللــوة
يف الظــروف اجلويــة املناخيــة البــاردة جــد ًا ،واحلــارة
جــد ًا ،الســتغالل طاقتهــا احلراريــة ليصــى هبــا

دافئـ ًة هروبـ ًا مــن الــرد القــارس واألمطــار ،وبــارد ًة
ٍ
نجــد،
احلــر الالهــب ملنــاخ
بالقيــظ الشــديد ذي
ِّ
وكذلــك للقيلولــة هبــا ،ومكان ـ ًا ِ
إلقامــة الغربــاء عــن
البلــد ،ومعتكفـ ًا للمصلــن يف شــهر رمضــان املبــارك.
الشــكل رقــم (.)11 ،10

الشكل رقم ( .)10مكونات اخللوة بمسجد اجلوز بعنيزة
املصدر :الباحث.
الشكل رقم ( .)9موقع وفرش مصىل الرسحة الصيفي
بالقصيم -جامع الربقاء باألسياح  -يتضح هبا قرب املصىل
الصيفي من كتلة املصباح .املصدر :الباحث.

● ●اخللــوة :اســم مــكان خــاء ،معــزول

(العاليــي1974 ،م) .فهــي معزولــة عــن البيئــة
اخلارجيــة لراحــة املصلــن املناخيــة ،تقــام حتــت
األَرض ،وتكــون غاطســة كليــ ًا أو نصــف غاطســة،
وغالبــ ًا مــا تكــون حتــت املصبــاح لتوفــر املســاحة

والتكلفــة (العمــر1428 ،هـــ) ،وبارتفــاع يقــارب

الشكل رقم ( .)11ارتفاعات اخللوة بمسجد املبارك بربيدة.
املصدر :الباحث.

جملة العامرة والتخطيط ،م  ،)1( 32الرياض (2020م 1441 /هـ )

15

● ●الســطح أو الصطــح بالعاميــة ،أو الطايــة ،وهو
ظهــر املبنــى( .األَنصــاري ،بــدون تاريــخ) .وهــو مــا
يكــون عــادة أعــى املصبــاح وحيتــوي عــى جــدران

ســاترة ،عمــل لراحــة املصلــن املناخيــة؛ ليســتمدوا
إبرادهــم مــن الريــاح املحببــة صيفــ ًا ،وتدفئتهــم

شــتا ًء مــن الشــمس ،حيــث يصــى بــه وقــت ليــايل
وفجــر الصيــف طلب ـ ًا للهــواء والنســيم العليــل ،كــا
يصــى بــه يف الشــتاء هنــار ًا يف أوقــات صــايت الظهــر
والعــر طلبــ ًا للتدفئــة بالتشــمس ،عندمــا تكــون
الرسحــة قليلــة العمــق فــا تأتيهــا الشــمس عــر ًا،

أو ضيقــة فــا تتســع جلميــع املصلــن .الشــكل رقــم

(.)12

الشكل رقم ( .)13يتضح به السطح العايل أعىل املصباح
الصيفي والسطيح املنخفض أعىل اخللوة الشتوي بمسجد امليامن
باخلرباء القديمة .املصدر :الباحث.

الص َّفــة :تعنــي ســقيفة ،مــكان ُم َظ َّلــل (معجــم
● ● ُّ

املعــاين اجلامــعhttps://www.almaany.com/ar/ ،

● ●الســطيح ،وهــو الســطح املنخفــض املنســوب

ٍ
داخليــة حماطــة بأربعــة حوائــط
 )dict/arكصالــة

املنخفضــة بنصــف دور يعمــل عندمــا تكــون الرسحــة
غــر مشمســة عــر ًا ،كــا هــو بمســجد امليــان.

ليــس هبــا أروقــة ،عاليــة الســقف يف الغالــب ،توضــع

عــن الســطح الرئيــي ،عــادة مــا يكــون أعــى اخللــوة

الشــكل رقــم (.)13

(املانــع1418 ،هـــ) ،هبــا أبــواب حمــدودة للحاجــة،
يف مؤخــرة أو مقدمــة املســجد ،ليــس هلــا أروقــة
مبــارشة عــى اخلــارج؛ حيــث ت َ
ُدخــل عــن طريــق

أبــواب تفتــح عــى املصبــاح ،وتكــون عــادة بفتحــات

ضيقــة ،وحوائــط ســميكة تصــل إىل  80ســم،
ومنســوهبا منســوب املصبــاح تقريبــ ًا ،وتســتخدم
كاخللــوة للتدفئــة والتربيــد ،إِالَّ أن اخللــوة أدفــأ وأبــرد

منهــا قلي ـ ً
ا بســبب حــرارة األَرض الثابتــة (الشــكل

رقــم .)5

ِ
بالنــداء
● ●املنــارة :وهــي وســيلة لنــر األذان
للصــاة ،وغالبــ ًا مــا توضــع بموقــع ال ُيظلــل عــى

الشكل رقم ( .)12مسجد اخلريزة بعنيزة ،بحي اخلريزة ويتضح
به مكونات السطح باملسجد التقليدي .املصدر :وكالة نجد
للدعاية واإلعالن.

املصلــن شــتا ًء يف الرسحــة أو الســطح؛ فتكــون

باخللــف للمســجد ،أو باملنتصــف بــن الرسحــة
واملصبــاح يف الزاويــة الشــالية الرشقيــة للمصبــاح
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لتفــادي تظليلهــا عــى الرسحــة والســطح عــر
الشــتاء (الشــكل رقــم .)4 ،3

 9.4تعريف بعض التفاصيل املعامرية :ومنها
الــرف :املوضــع العــايل يــرف عــى مــا
● ● َّ َ

حولــه .الواحــدة ُشفــة وجتمــع عــى أرشاف (املعجــم

الوســيط1972 ،م) ،وهــو أحــد العنــارص املعامريــة
اخلارجيــة اجلامليــة التــي توضــع عــى قمــم اجلــدران
اخلارجيــة يف األدوار العلويــة والســفلية (العمــر،

1428هـــ) .ويف حديــث ابــن عبــاس ريض اهلل عنهام:
جــ ًا ،أراد
شفــ ًا واملســاجد ُ َّ
أمرنــا أن نبنــي املدائــن ُ ّ
بالــر ِ
ف (األَنصــاري ،بــدون
أبنيتهــا التــي طولــت
َّ

تاريــخ).

● ●البنــاء اجلــم :البنــاء بــا رشف ،كــا يف قــول

ابــن عبــاس ريض اهلل عنهــا « :أمرنــا أن نبنــي املدائــن
جــ ًا» .كقــول العــرب بوصــف
شفــ ًا َوا َْل َســاجد ُ َّ
ُّ
اجلــاء ،وهــي التــي ال
التيــس األجــم أو الشــاة
ّ

ُتــف احلدائــر يف معظــم احلــاالت باحلقــاف 11أســفل

منهــا (العمــر1428 ،هـــ).

● ●احلجــا (ســرة الســطح /الــذروة) :هــي تلــك

اجلــدران التــي حتــف أســطح املبنــى مــن اخلــارج

(العمــر1428 ،هـــ) .يقــر ارتفــاع اجلــزء اخللفــي

الرشقــي منهــا املطــل عــى الرسحــة إذا كانــت رسحــة
املســجد غــر عميقــة ،ح ّتــى ال يعــوق أشــعة شــمس

عــر الشــتاء مــن الســقوط بالرسحــة فتدفــئ
املصلــن عــر ًا.
أ َّمــا عــن فــرش املســجد فــكان يف القــدم ترابـ ًا

رمليــ ًا ،ثــم بعــد ذلــك فــرش بحصــر مــن ســعف

النخــل ،ثــم عيــدان اخليــزران الصغــرة مــع بعــض
الســجادات املنســوجة يدويــ ًا لإلمــام واملصلــن.
ومجيــع هــذا الفــرش كان متناســب ًا مــع املصلــن

خلواصــه يف العــزل والتربيــد والتدفئــة واالمتصــاص

للحــرارة( ..الشــكل رقــم .)16 ،15 ،14

قــرن هلــا ،وقــال جماهــد :هنينــا أن نصــي يف مســجد
ــر ٍة (معجــم
الس ُ
ــطح :كان بغــر ُس ْ َ
ــم َّ
مــرفَ .ج ّ
َّ
املعــاين اجلامــعhttps://www.almaany.com/ar/ ،

.)dict /ar

● ●الشــنوف (احلدائــر) :هــي مثلثــات صغــرة

رؤوســها لألســفل تــرص بجانــب بعضهــا البعــض

عــى هيئــة مســننة مســنمة بــارزة عــن واجهــة اجلــدار
بمقــدار  5ســم تقريبــ ًا ،توضــع حلاميــة األجــزاء
الســفلية مــن تأثــر األمطــار عــى الواجهــة ،وتنفــذ يف
مرحلــة التشــطيب النهائــي للجــدار املســاة املشــاش.

الشكل رقم (.)14الفرش بالرمل بمسجد العمر بربيدة.
املصدر :الباحث.
( )11خد غائر مستقيم يف اجلدار ،يبدو كأن الشنوف ترتكز عليه.
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وتتميــز باخلــرات املناخيــة املرتاكمــة ملجتمــع اإلقليــم
عــر قـ ٍ
ـرون ،وبتقســيامهتا الفصليــة ،وبمعايشــته هلــا،
ومعرفــة مــا يالئــم منهــا للراحــة ومــا يتفــادى،

وكيــف يتأقلــم مــع بيئتــه؛ فعمــل بعــض احللــول
التك ُّيفيــة املناخيــة املناســبة لبنــاء املســجد يف منطقــة
ٍ
جمموعــة
القصيــم .خلــص الباحــث مــن ذلــك إىل

مــن األُ ُســس املناخيــة املتبعــة التــي تب ّينــت فيهــا
مرئيــات األســاتذة مــن مهــرة البنائــن يف القصيــم،

الشكل رقم ( .)15فرش املسجد باحلصري .املصدر :الباحث.

عــن التك ُّيــف املناخــي يف عــارة املســاجد التقليديــة

مــن خــال الرفوعــات واملقابــات والزيــارات،
واملتمثــل اتباعهــا فيــا يــي:

● ●اختيــار الشــكل األنســب للمســجد حراريــ ًا
(املربــع تقريبــ ًا) مــن الناحيــة احلجميــة للتكوينــات

املعامريــة.

● ●اختيــار شــكل املســتطيل للمصبــاح ،وخلفــه
الرسحــة  -لتزويــده ِ
باإلضــاءة والتهويــة ،والشــمس
الشكل رقم ( .)16فرش املسجد بالسجادات بمسجد اخلريزة
بعنيزة .املصدر :وزارة البيئة واملياه والزراعة وكالة نجد للدعاية
واإلعالن.

ٍ
بعمــق
صباحــا ًمــن اخللــف الشــايل الرشقــي -
مناسـ ٍ
ـب بــا شـ ٍ
ـمس َبأوقــات الصــاة ،مــع التمتــع
بالشــمس شــتا ًء يف الرسحــة والســطح.

● ●اســتخدام املــواد املحليــة بالبنــاء بالطــن

 .10مرئيات األساتذة من مهرة البنائني يف القصيم عن
التك ُّيف املناخي يف عامرة املساجد التقليدية:

وال ّلبــن املتم ّيزيــن بســعتهام احلراريــة ،والتأســيس

 10.1التأثــر الفكــري لألســتاذ :تأثــر

احلوائــط لزيــادة العــزل احلــراري عــن طريــق تأخــر

باحلجــر ملقاومــة جــرف األمطــار ،مــع تســميك

أســتاذ البنــاء بالقصيــم بمرجعيــة الشــكل املتــوارث

وصــول احلــرارة إىل الداخــل.

مســورة ،وبتصاميــم مبــاين
القبلــة ورحبــة (فنــاء)
َّ

● ●هتويــة املســجد كامــ ً
ا هتويــ ًة طبيعيــ ًة بفنــاء
ٍ
ٍ
داخــي (الرسحــة)َ ،
رفيعــة حتَّــى ال
ســوار غــر
وبأ

للمســجد النبــوي األول ،واملكــون مــن عريــش يف

عــارة الصحــراء ذات املنــاخ احلــار اجلــاف باملنطقــة
ُ
منــذ القــدم وذات الفنــاء الداخــي ،والتــي تتســم

حتجــب الريــح.
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● ●توزيــع أماكــن الصــاة يف املســجد بــا إعاقــة
ٍ
حجــب لبعضهــا عــن الريــاح
للتهويــة املحببــة ،أو
املحببــة.

● ●اســتخدام البنــاء املتضــام مــع املجــاور؛

لتخفيــف التعــرض ألشــعة الشــمس عــى واجهــات
كتلــة املســجد.

● ●اجلــودة واإلتقــان للمــروع يف العمــل بــروح

ـي ،ويتمثــل ذلــك
مجاعيــة بــن األســتاذ وســكان احلـ ِّ

يف :التصميــم  -التربعــات واملشــاركة بالتنفيــذ -

انتقــاء املــواد  -جــودة التنفيــذ  -استشــارة املختصــن.
هــذا مــا تــم التوافــق واالســتمرار عليــه يف

أســس التك ُّيــف املناخــي لواقــع العــارة التقليديــة

للمســاجد بمنطقــة القصيــم حتــى أواخــر القــرن
الرابــع عــر اهلجــري ،وحتدثــت املراجــع عــن

بعضهــا يف قواعــد التصميــم املناســب للمنــاخ احلــار
اجلــاف ،ومــا تــم رصــده مــن الدراســات امليدانيــة

واملشــاهدات واملقابــات واملالحظــات للمســاجد
التقليديــة بالقصيــم كــا ذكــر ســابق ًا .كــا ظهــرت
بتلــك األُســس املناخيــة املتبعــة عالقــات قويــة تربــط
بينهــا وبــن العوامــل املناخيــة التــي تك َّيــف معهــا

املجتمــع الســابق ،كالشــمس والريــاح احلــرارة

والرطوبــة ،واألمطــار ،وهــذا مــا ســيلقي البحــث
الضــوء عليــه.

 10.2مرئيــات أســتاذ البنــاء القصيمــي:

جــاءت فلســفة مرئيــات األســتاذ بالتعامــل والتك ُّيــف

مــع العوامــل املناخيــة املؤثــرة عــى التصميــم املعامري
بتطبيــق بعــض االعتبــارات التصميميــة للتكيــف

املناخــي يف تكويــن عــارة املســاجد التقليديــة يف

القصيــم مشــتملة عــى بعــض االســراتيجيات
التصميميــة وبعــض املعايــر ،وذلــك يف:

● ●حتديــد املعلومــات املناخيــة باملنطقــة ،واملوقــع
ٍ
فصــل
املوضعــي الــذي يقــع فيــه املبنــى لــكل
ُمناخــي (الشــكري1431 ،هـــ) ،مــع تقييــم الظروف
الداخليــة واخلارجيــة للطقــس للوصــول إىل حــاالت

حتقيــق االرتيــاح احلــراري لشــاغيل املســجد ،ليــ ً
ا
أو هنــار ًا خــال هــذه الفصــول ،ومــا ُيتوقــع مــن

أحواهلــا.12

● ● َأجــاد األســتاذ القصيمــي التقليــدي وجمتمعــه

البيئــي
الثقافــة املناخيــة العاليــة ،وذلــك بالتك ُّيــف
ِّ
ٍ
مناســب،
مناخــي
احلــراري باملوقــع لتصميــ ٍم
ِّ
ٍّ

فاألســتاذ هــو املعــاري واملقــاول واملراقــب،
واملســتخدم املشــارك للمجتمــع ،وجمتمعــه هــو

املســتخدم املق ّيــم ،والناقــد الفاحــص ،واملشــارك

فكمــل بعضهــم
املطــور للمنتــج املعــاري يف حينــهَّ ،

البعــض باجلهــد واملشــورة ،وتق ُّبــل النقــد ،كــا

يتضــح ذلــك مــن خــال اســتعراض فهــم األســتاذ
وإدراكــه ،ومتابعتــه وتق ُّيــده بجــداول فصــول الســنة

وأحواهلــا ،واختيــاره مــكان الصــاة املناســب هلــا،
مــع اعتبــار الســلوك ِ
اإلنســاين التنقــي للوصــول

للراحــة احلراريــة داخــل املســاجد التقليديــة بمفاهيــم
اجليــل الســابق ،وفكرهــم الســائد بمنطقتهــم

للمعاجلــات البيئيــة املناخيــة آنــذاك.

● ●قســم املجتمــع التقليــدي فصــول الســنة إىل
تقويــا خاصــ ًا يتناســب مــع
( )12اختــذ املهتمــون بالفصــول واملواســم
ً
دخــول املواســم.
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ســتة أقســا ٍم بحســب تســمياهتا املتوارثــة املعهــودة
يف نجــد ،وحاالهتــا بالراحــة املناخيــة ،مــن واقــع
معايشــتهم هلــا بموقعهــم اجلغــرايف ،وحتديــد فرتاهتــا

بشــواهدها املحسوســة (اجلــدول رقــم  ،)1بخــاف
الواقــع للتقســيم اجلغــرايف بأربعــة فصـ ٍ
ـوه
ـول ،وقــد نـ َّ
بذلــك املســند 13والزعــاق.14

جدول رقم ( .)1إيضاح فرتات الفصول الستة يف السنة.

اﻟﻔﺼﻮل
اﻟﺸﺘﺎء
اﻟﺮﺑﻴﻊ
اﻟﺼﻴﻒ
اﻟﻘﻴﻆ
اﳋﺮﻳﻒ
اﻟﻮﲰﻲ

اﳌﺪة )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ(
ﺷﻬﺮان
ﺷﻬﺮان
ﺷﻬﺮان
ﺷﻬﺮان
ﺷﻬﺮان
ﺷﻬﺮان

الشكل رقم ( .)18أحد بنّائي القصيم /األستاذ البناء إبراهيم
الكبيدة من حمافظة عنيزة .العمر  87عام ًا .املصدر :الباحث.

اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ..:اﱃ:
15دﻳﺴﻤﱪ ١٤ -ﻓﱪاﻳﺮ
15ﻓﱪاﻳﺮ –  ١٤أﺑﺮﻳﻞ
15أﺑﺮﻳﻞ –  ١٤ﻳﻮﻧﻴﻮ
15ﻳﻮﻧﻴﻮ١٤ -أﻏﺴﻄﺲ
15أﻏﺴﻄﺲ ١٤ -أﻛﺘﻮﺑﺮ
15أﻛﺘﻮﺑﺮ –  ١٤دﻳﺴﻤﱪ

املصدر :الباحث ،بيانات املصدر :املسند .جريدة الرياض

كل ذلــك حقــق اهلــدف األســاس يف معرفــة

االعتبــارات واالســراتيجيات التصميميــة املناخيــة
ٍ
ِّ
فصــل،
لــكل
للتكيــف البيئــي احلــراري يف املســجد
15

وطريقــة التفكــر هبــا بشـ ٍ
ـكل مــدروس مــع الســلوك
ِ
اإلنســاين للمصلــن ،ومعرفــة دراســاهتم وحتليالهتــم

الدقيقــة لعمليــة وضــع األُســس التصميميــة املناســبة
كل فصـ ٍ
للعوامــل املناخيــة يف ِّ
ـل مــن الســنة ،ومقارنتها

بمتطلبــات الراحــة احلراريــة لإلنســان؛ لقيــاس
مــدى نجاحهــا واالســتفادة منهــا يف عــارة املســاجد

باســتغالل الطاقــات الطبيعيــة .كذلــك شــملت
فلســفة أســتاذ البنــاء القصيمــي االســراتيجيات
التصميميــة للتدفئــة والتربيــد متثلــت يف:

الشكل رقم ( .)17أحد بنّائي القصيم /األستاذ البناء عبد
اهلل العبد الرحيم من مدينة بريدة .العمر  90عام ًا .املصدر:
الباحث.
( )13التقســيم املحســوس للفصــول .صحيفــة تواصــل اإللكرتونيــة

./http://www12.0zz0.com/2014/03/21
شــوال https://sabq. 1439
( )14مجــرة القيــظ25 .يونيــو ّ 11 - 2018
org/BN3mgp

( )15الريــاض ،اإلثنــن  20ذو احلجــة 1430هـــ  7 -ديســمرب 2009م
العدد .15141

● ●دراســة بيئــة املواقــع املجــاورة للمبنــى ملعرفــة

خصائــص املنــاخ املوضعــي املتأثــر بالبيئــة املشــيدة

حولــه.

● ●دراســة بيئــة املواقــع اجليولوجيــة الختــاذ

قــرارات احلفــر باملوقــع مــن عدمــه ،واالمتــداد
األُفقــي أو الــر ْأيس باملســجد.
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● ●حتديــد اإلجــراءات التصميميــة املنــوي اتباعها
 Strategiesإلنشــاء مبنــى متكامــل شــك ً
ال ومضمونـ ًا،
وتنوعـ ًا يف أماكــن الصــاة ،وأدا ًء كاإلضــاءة والتهوية
الطبيعيتــن ،والتشــمس والتظليل.

● ●معرفــة طبيعــة التشــغيل الفعــي والســلوك

اإلنســاين باملســجد ،ونســبة اإلشــغال لتحديــد محلــه
احلــراري.

(كالســن واملالبــس والنشــاط) ،وعوامــل
شــخصية
ِّ
بيئيــة (كاحلــرارة والرطوبــة والريــاح).

 .11تطبيقات التك ُّيف املناخي يف املساجد

بدراســة وحتليــل عينـ ٍ
ـات للمســاجد التقليديــة
يف القصيــم  -ذات املنــاخ احلــار اجلــاف  -مت َّثــل
التكيــف هبــا بوجهــن مهــا:

األول :تلطيــف وحتســن ُمنــاخ البيئــة املجاورة

● ●الوصــول إىل املنطقــة املناخيــة املرحيــة التــي
جيــب َأن تؤخــذ بعــن االعتبــار عنــد التصميــم يف:

ـي،
للمســجد بتطبيــق النســيج العمــراين املتضــام للحـ ِّ

داخــل املبنــى( :درجــة احلــرارة التصميميــة
الداخليــة شــتا ًء وصيفــ ًا ،التهويــة والرطوبــة).

تظليــل النســيج بالشــوارع الضيقــة املتعرجــة ذات

خــارج املبنــى( :درجــة احلــرارة للفصــول،

رسعــة الريــاح واجتاههــا).

● ● معرفــة خصائــص املــواد ِ
اإلنشــائية املنــوي

اســتخدامها كاملؤخــرة للحــرارة كالطــن ،واملرسعــة
للحــرارة كالرمــل ،والعازلــة كاخلشــب واحلجــر

فــا تُعـ َّـرض مجيــع واجهــات املســجد للشــمس ،مــع

الســقيفات ،وبنــاء احلــي بكثافــة عاليــة تقلــل تعــرض
املوقــع ألشــعة الشــمس؛ َف ِ
تخــف وطــأة احلــرارة

اخلارجيــة عليــه .كذلــك ،عــدم حجــب الريــح

والتهويــة عــن املســاجد برفــع املبــاين املجــاورة ،أو
ٍ
ٍ
مناســبة
بيئيــة
البنــاء فوقهــا ،مــع اســتخدام مــواد

ٍ
ماصــة أو
للشــوارع والســاحات واملبــاين ،غــر

ملقاومــة جــرف املطــر.

● ● معرفــة شــدة ِ
الشــميس للموقــع،
اإلشــعاع
ِّ
وحركــة الشــمس وزاوية ســقوط األَشــعة لالســتفادة

منهــا أو تفادهيــا.

● ● عــدم حجــب الشــمس اجلزئــي عــن الرسحــة
شــتا ًء بكتلــة املنــارة الر ْأســية بتفــادي وضعهــا
بالزاويــة اجلنوبيــة الغربيــة.

● ●معرفــة العوامــل املؤثــرة عــى الشــعور بالراحة

احلراريــة (وزيــري )2007 ،وتتمثــل يف عوامــل

الشكل رقم ( .)19منابع رؤية وفلسفة أستاذ البناء البيئية مع
الواقع املناخي احلار اجلاف وفق اإلمكانيات املتاحة املحدودة
باملنطقة .املصدر :الباحث.
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الشكل رقم ( .)20أسس فهم التكيف املناخي باملساجد
التقليدية بالقصيم لدى املجتمع التقليدي بمنطقة القصيم.
املصدر :الباحث.

الشكل رقم ( .)22السقيفات بالنسيج املتضام بعنيزة؛ لتظليل
املشاة والشوارع واملباين ،وبمواد بيئية مناسبة للمناخ .املصدر:

ٍ
خمزنــة للحــرارة صيفــ ًا كاألثــل والطــن ،والرمــل

الثــاين :عمــل االســراتيجيات التصميميــة
املناســبة يف ِ
اإلبــراد والتدفئــة واالعتــدال للمصلــن

قرابــة ( 70م) .فضـ ً
ا عــن اخلــرة الدائمــة بالنخيــل

احلراريــة بأماكــن الصــاة  -حســب األحــوال

الفاقــد للحــرارة برسعــة ،بخــاف املــواد املعــارصة
كأســفلت وخرســانات تبلــغ هبــا درجــة احلــرارة
يف النســيج العمــراين للحــي ،ونقــاء األجــواء بــا
ٍ
حــراري .الشــكل رقــم (.)22 ،21
احتبــاس
ّ

https://www.youtube.com/watch?v=98fBJPRPcq8

يف التكويــن املعــاري للمســجد  -للوصــول للراحــة
املناخيــة لفصــول الســنة وذلــك يف:

1.1اختيــار نمــط املبــاين الصحراويــة ،بالطابــع

املحــي ،ذات احلوائــط الســميكة والفنــاء الداخــي

للمســجد (باســتخدام الرسحــة) والفتــح عليهــا .كــا
يف الشــكل رقــم (.)21

2.2توزيــع وتنويــع مواقــع أماكــن الصــاة أفقي ـ ًا
ور ْأســي ًا للوصــول إىل التكيــف املناخــي لراحــة
املصلــن ،ومالءمتهــا للفصــول املناخيــة كاألشــكال

( ،)5 ،4 ،3وحســب العوامــل املناخيــة واجلغرافيــة.

الشــكل رقــم ( )23واملتمثلــة يف:
الشكل رقم ( .)21مسجد اخلريزة بالنسيج املتضام ،غري
حمجوب عن الريح ،وحماط بمواد بيئية مناسبة للمناخ .املصدر:
وكالة نجد للدعاية واإلعالن.

 2.1عامــل الشــمس ،وذلــك باتبــاع

االســراتيجيات املتمثلــة يف:
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● ●وضــع ُم َص َّليــن يف الرسحــة؛ أحدمهــا صيفــي
يف مقدمــة الرسحــة املظللــة عــر ًا بكتلــة املصبــاح،
واملجــاورة ألَروقــة املصبــاح اخللفيــة؛ ليكــون َأبــرد
مـ ٍ
ـكان يف الرسحــة لصــاة املغــرب والعشــاء والفجر.

 2.1.1تفــادي الشــمس احلــارة صيف ـ ًا عــى
املصلــن باألَوجــه التاليــة:
 -بالتوفيــق املناخــي بالتنســيق يف املوقــع

بــن اجتــاه القبلــة (اجلنــويب الغــريب) ومســار حركــة

الشــكل رقــم (.)8

الشــمس اليومــي مــن رشوقهــا لغروهبــا؛ وذلــك يف:

● ●عمــل التــدرج احلــراري باملســجد بــن املــكان

● ●توزيــع كتــل املســجد لعمــل الظــال باملوقــع
حيــث ِ
وضــع املصبــاح باجتــاه اجلنــوب الغــريب؛

املشــمس واملظلــل مــن الــرق إىل الغــرب ،الشــكل

رقــم (.)28

حلاميــة املصلــن مــن

 -معاجلــة الفتحــات بالغــاف اخلارجــي

● ● َأشــعة وحــر شــمس الظهــرة والعــر
بتفــادي أشــعتها صيف ـ ًا؛ باالكتفــاء بدخــول َأشــعتها
الرشقيــة صباح ـ ًا مــن األَروقــة اخللفيــة بغــر َأوقــات

للمصبــاح ،وذلــك بوضــع الفتحــات الكبــرة

(األروقــة) يف اجلهــة الشــالية الرشقيــة البــاردة،
وانعــدام الفتحــات باجلهــات األخــرىَ ،أو وضــع

الصــاة ،واإلضــاءة غــر املشمســة بأوقــات الصــاة
كــا يف األَشــكال رقــم (.)27 ،26 ،25 ،24

فتحــات صغــرة يف احلوائــط األخــرى عنــد احلاجــة

جدول رقم ( .)2تطبيقات حاالت التكيف مع تغريات الطقس واحلرارة ألوقات الصالة ،واختيار أماكنها املناسبة يف املسجد
التقليدي

ﺷﺘﺎء ﻣﻐﻄﻰ

ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ واﳌﻄﺮ

واﺧﺮه

ﻗﻤﺔ ﺣﺮارة
اﻟﺼﻴﻒ

٢٢ﺳﺒﺘﻤﱪ ١٣-

اﳋﺮﻳﻒ

 ٢٢ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢١ -ﺳﺒﺘﻤﱪ

أول اﻟﺼﻴﻒ

٢٢ﻣﺎر-

اﻟﺮﺑﻴﻊ

١٢دﻳﺴﻤﱪ-

ﺷﺘﺎء ﺑﻼ ﺳﺤﺐ

اﻟﻔﱰة

ﻓﺼﻮل اﻟﺴﻨﺔ

ﻧﻄﺎق

درﺟﺔ

درﺟﺔ ﺣﺮارة أوﻗﺎت اﻟﺼﻼة وأﻣﺎﻛﻨﻬﺎ
اﻟﻔﺠﺮ

ﻣﻜﺎن

اﻟﻈﻬﺮ

ﻣﻜﺎن

اﻟﻌﴫ

اﳊﺮارة
١٥- ٠

٥-٠

١٥-٥

٧-٢

اﳋﻠﻮة

٣٠-١٢

١٨-١٢

اﳌﺼﺒﺎح

٣٢-٢٢

٤٠-١٨

٢٢-١٨

اﻟﴪﺣﺔ

٣٥-٣٠

اﳌﺼﺒﺎح

٤٥-٢٠

٢٥-٢٠

اﻟﴪﺣﺔ

٤٢-٤٠

اﳌﺼﺒﺎح

٤٣-٤٠

٣٠-١٢

١٨-١٢

اﳌﺼﺒﺎح

٣١-٢٢

اﳌﺼﺒﺎح

٣٢-٢٨

اﻟﺼﻼة
اﳋﻠﻮة

١٢-١٠

اﻟﺼﻼة
اﻟﴪﺣﺔ

١٥-٨

ﻣﻜﺎن

اﳌﻐﺮب

اﻟﺼﻼة
اﻟﴪﺣﺔ

١٠-٥

ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻣﻜﺎن

اﻟﻌﺸﺎء

ﻣﻜﺎن

اﻟﺼﻼة
اﳋﻠﻮة

اﻟﺼﻼة
اﳋﻠﻮة

٧-٥

١٥-٧

اﳋﻠﻮة

١٠-٥

اﳋﻠﻮة

٧ -٣

اﳋﻠﻮة

٥-٢

اﳋﻠﻮة

اﳌﺼﺒﺎح

٣٢-٢٨

اﳌﺼﺒﺎح

٢٨-٢٦

اﻟﴪﺣﺔ

٢٦-٢٤

اﻟﴪﺣﺔ

٤٠-٣٥

اﳌﺼﺒﺎح

٣٥-٣٠

اﻟﴪﺣﺔ

٣٠-٢٦

اﻟﴪﺣﺔ

اﳌﺼﺒﺎح

٣٨-٣٦

اﻟﺴﻄﺢ

٣٨-٣٦

اﻟﺴﻄﺢ

اﳌﺼﺒﺎح

٢٨-٢٦

اﻟﴪﺣﺔ

٢٥ -٢٣

اﻟﴪﺣﺔ

ﻧﺰول اﳋﻠﻮة ﺑﻐﻴﺎب
اﻟﺸﻤﺲ

ﻳﻔﻀﻞ اﳌﺼﺒﺎح ﻋﲆ
اﻟﴪﺣﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت
اﻟﻐﺒﺎر واﻟﻐﻴﻮم

ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺴﻄﺢ ﰲ
ﺳﻜﻮن اﻟﺮﻳﺢ
ﻟﻠﻨﺴﺎﺋﻢ

ﻳﻔﻀﻞ اﳌﺼﺒﺎح ﻋﲆ
اﻟﴪﺣﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت
اﻟﻐﺒﺎر واﻟﻐﻴﻮم
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 )١ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻼة اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﴫ ﺻﻴﻔ ًﺎ.
 )٢ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻼة اﳌﻐﺮب واﻟﻌﺸﺎء واﻟﻔﺠﺮ ﺻﻴﻔﺎً.
 )٣ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻼة اﳌﻐﺮب واﻟﻌﺸﺎء واﻟﻔﺠﺮ رﺑﻴﻌ ًﺎ وﺧﺮﻳﻔ ًﺎ.
 )٤ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻼة اﳌﻐﺮب واﻟﻌﺸﺎء ﺷﺘﺎ ًء وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻈﻬﺮ.
 )٥ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻼة اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﴫ ﺷﺘﺎ ًء ﰲ اﻷﺟﻮاء اﳌﻤﻄﺮة واﻟﻐﺎﺋﻤﺔ.
 )٦ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻼة اﻟﻌﴫ ﰲ اﻟﺸﺘﺎء اﳌﺸﻤﺲ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﻤﺲ
ﺑﺎﻟﴪﺣﺔ.
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 )٧ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء ﺻﻴﻔ ًﺎ ،واﻟﻈﻬﺮ ﺷﺘﺎء.
 )٨ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻼة اﻟﻌﴫ ﺷﺘﺎ ًء ،وﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺼﻼة اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻴﻼً ﺑﺮﻣﻀﺎن ﺻﻴﻔﺎً.
 )٩ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺼﻼة اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻴﻼً ﺑﺮﻣﻀﺎن رﺑﻴﻌ ًﺎ.
 )١٠ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺼﻼة اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻴﻼً ﺑﺮﻣﻀﺎن ﺧﺮﻳﻔ ًﺎ.
 )١١ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺼﻼة اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺮﻣﻀﺎن ﺷﺘﺎء.

الشكل رقم ( .)23توزيع األستاذ ألماكن الصالة باملسجد بمنطقة القصيم للحصول عىل التكيف البيئي املناخي بأيام السنة .املصدر:
الباحث

لإلضــاءة والتهويــة ،بجام ـ ٍع أو مصبـ ٍ
ـاح عميــق ،فــا
تتجــاوز مســاحتها  % 5-3تقريبــ ًا مــن احلوائــط.
 -اســتخدام مــواد بيئيــة مناســبة لتخفيــف

حــرارة أشــعة الشــمس عــى الغــاف ،كالطــن ذي
الســعة احلراريــة العاليــة ،واخلشــب العــازل ،ومــادة
اجلــص البيضــاء العاكســة ل َ
ألشــعة خارجيـ ًا وداخليـ ًا
(الشــكل رقــم  ،)16والرمــل الفاقــد برسعــة للحرارة
ألَرضيــات َأماكــن الصــاة (الشــكل رقــم ،15 ،16

 ،)25مــع تســميك احلوائــط.

 عــزل بعــض َأماكــن الصــاة عــن الشــمسكيل
والبيئــة اخلارجيــة كُليــ ًا كاخللــوةَ ،أو شــبه ّ

كالص ّفــة.
ُّ

 2.1.2جلــب أشــعة الشــمس وحرارهتــا

الدافئــة شــتا ًء للمصلــن باألوجــه التاليــة:
 -بالصــاة ظهــر ًا وعــر ًا حتــت الشــمس

مبــارش ًة بالرسحــة والســطح والســطيح ،ووضــع
مصليــن يف الرسحــة؛ أحدمهــا شــتوي يف مؤخــرة
الرسحــة ،للتشــمس بــه والصــاة بعيــد ًا عــن كتلــة
املصبــاح املظللــة للجــزء األَمامــي مــن الرسحــة؛
ليكــون أدفــأ مــكان للصــاة فيــه عــر ًا ،مــع تقصــر
ســرة الســطح الرشقيــة حتَّــى ال حتجــب الشــمس

املنخفضــة شــتا ًء .الشــكل رقــم ( .)27 ،24وبذلــك

يكــون عمــق الرسحــة ال يقــل عــن (ضعفــي ارتفــاع

الواجهــة الرشقيــة للمصبــاح  +عمــق املصبــاح
تقريبـ ًا)ِ 16إلدراك شــمس العــر املنخفضــة ومتزايدة
االنخفــاض حتــى الغــروب.

( )16أن صــاة العــر تدخــل عندمــا يكــون ظــل الــيء مثليــه ،فتكــون
هــذه املنطقــة غــر مشمســة شــتا ًء ،فيبــدأ املصــى الشــتوي مــن بعدهــا.
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الشكل رقم ( .)24جهة القبلة (اجلنوبية الغربية) يف القصيم
وحركة الشمس اليومية يف منطقة القصيم وطريقة تفادهيا بتوزيع
الكتل باملوقع .املصدر :الباحث.

الشكل رقم ( .)25متوسط قبلة القصيم بانحراف  216درجة
عن الشامل ،ودخول الشمس الصباحية للمصابيح يف منطقة
القصيم بغري أوقات الصالة كمسجد الغامس بربيدة .املصدر:
الباحث.
الشكل رقم ( .)27التوفيق والتحكم يف منطقة القصيم بإشعاع
الشمس والتظليل بني اجتاه القبلة واجلهة اجلنوبية الغربية
الساخنة بالشمس صيف ًا ،واستغالل أشعة الشمس للتدفئة يف
الشتاء عرص ًا برشق رسحة املسجد .مسجد املشيقح بربيدة.
املصدر :الباحث.

 -بتفــادي وضــع املنــارة باجلهــة الغربيــة َأو

اجلنوبيــة الغربيــة للرسحــة أو الســطح ،ملنــع تظليلهــا

عليهــا شــتا ًء .الشــكل (.)26

 بوضــع اخللــوة َأســفل الرسحــة ،ليتعــرضســقفها ألَشــعة الشــمس ،فيــزداد دفؤهــا شــتا ًء،
وجعلهــا ببــاب واحــد غــر مبــارش ملنــع وصــول

تيــارات التهويــة عليهــا ،وتوجيهــه للجنــوب جتــاه
الشكل رقم ( .)26مواقع املنارة بالنسبة للرسحة لتفادي الظالل
يف حركة الشمس الشتوية ظهر ًا وعرص ًا .املصدر :الباحث

الريــاح الدافئــة شــتا ًء ،فتحفــظ حرارهتــا.

 -وضــع بــاب غرفــة النســاء الســتامع اخلطبــة
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باجلهــة اجلنوبيــة لتدخــل الشــمس الدافئــة للمــكان،
وال تدخــل الريــاح الشــالية ،والشــالية الرشقيــة

البــاردة شــتا ًء .الشــكل رقــم (.)31
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● ●بمناســيب متعــددة بحثـ ًا عــن الراحــة احلرارية
يف كل حــن حســب َأحواهلــا احلراريــة التنقليــة عــى
مــدار العــام.

● ●البحــث عــن الراحــة احلراريــة بإجيــاد
وتنويــع (مخســة) أماكــن باملســجد ،مــا بــن مسـ ٍ
ـقوفة

كاملصبــاح ،ومكشــوفة (كالرسحــة والســطح)،
(كالص َفــة)،
ومعزولــة (كاخللــوة) ،وشــبه معزولــة
ُّ
الشكل رقم ( .)28تدرج درجة احلرارة كلام تعمق الداخل يف
املسجد ،وتصل َأقل مستوى يف عمق املصباح  ،وتكون حرارة
الرسحة األعىل يف اخللف تيل املداخل مبارشة  -مسجد املشيقح
بربيدة .املصدر :الباحث

يتنقلــون بينهــا للصــاة باملســجد خــال الســنة

حســب مناســبتها للطقــس اليومــي للفصــول املناخيــة
املعروفــة ل َ
ألجيال الســابقة ،الشــكل رقــم (.)5 ،4 ،3
● ●مقاومــة احلــرارة اخلارجيــة ،أو جلبهــا .يكــون

ذلــك يف:

 -بنــاء غــاف للمبنــى وتشــطيبه بمــواد بيئيــة

مناســبة ملنــاخ املنطقــة احلــار اجلــاف للراحــة احلراريــة

(طــن وحجــر ،وأثــل وجريــد ،ورمــل)؛ ملــا تتميــز

بــه هــذه املــواد مــن خــواص ،مــن ســعة حراريــة،17

الشكل رقم ( .)29مصباح مسجد اهلاللية بفتحات فقط يف
األروقة اخللفية الكبرية .املصدر :الباحث

 2.2درجــة احلــرارة :وذلــك باتبــاع

االســراتيجيات املتمثلــة يف:

● ●التك ُّيــف يف التعامــل مــع حــرارة الطقــس،

والشــعور هبــا املتوافــق مــع اخللفيــة الثقافيــة املناخيــة

العاليــة للمجتمــع التقليــدي ،بتقاويمهــا املحليــة
للفصــول الســتة ،وجتــاوب املجتمــع الســلوكي معهــا

بالتنقــل بــن الداخــل واخلــارج،

وعــزل وتنفــس ،واكتســاب للحــرارة وافتقادهــا
برسعــة  -كالرمــل يف األَرضيــات  -فيكــون دافئــ ًا
شــتا ًء بالشــمس ،وبــارد ًا صيفــ ًا ليــ ً
ا وفجــر ًا ،فــا
خيــزن احلــرارة.

 اســتخدام ألــوان فاحتــةَ ،أو األبيــضللواجهــاتَ ،أو إطــار الفتحــات لعكــس احلــرارة،

وكذلــك اســتخدام النوافــذ واألبــواب اخلشــبية

للعــزل احلــراري.

 -تســميك احلوائــط ( )80 - 30ســم ذات

( )17يبلــغ االنتقــال احلــراري باحلوائــط الطينيــة مــن الداخــل إىل اخلــارج
قرابــة  11ســاعة ،بينــا يف اخلرســانية قرابــة  5ســاعات (جريشــة ،ص:
.)305
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الســعة احلراريــة العاليــة ،فيكــون فــرق درجــة
احلــرارة يف الصيــف ظهــر ًا بــن جــدران الداخــل

 توجيــه املســجد باجتــاه الريــاح املحببــةالســائدة باملنطقــة صيفــ ًا وهــي الشــالية ،والشــالية

ممدوح)( .بدون تاريخ) .ص (.)41 - 40

واالعتداليــة ،مــع التــدرج الــرأيس التصاعــدي بكتــل

واخلــارج يصــل إىل قرابــة  15درجــة ( 18مرتــى،
 -انعــدام الفتحــاتَ ،أو تضييقهــا عنــد احلاجــة

لإلضــاءة يف حوائــط املصبــاح؛ ملنــع دخــول احلــرارة
والريــاح غــر املحببــة ،وتكــون بنســب ال تصــل إىل

 %5مــن مســاحة الواجهــات غــر املحببــة للفتــح ،مع
عملهــا عــى شــكل مثلــث ،وتوســيعها بأروقــة كبــرة
خلفيــة يف اجلهــة الشــالية الرشقيــة باجتــاه الريــاح

املحببــة ،واإلضــاءة غــر املشمســة ،أو ذات إجهــار

للمصلــن أثنــاء وقــت صــاة الظهــر والعــر.
الشــكل رقــم (.)29

 -حتقيــق التك ُّيــف املناســب للمصلــن يف شــدة

األَحــوال املناخيــة يف الــرد واملطــر والريــح البــاردة،

واحلــرارة اجلافــة؛ بإجيــاد فــراغ معــزول عــن العوامــل
والص َّفــة ،وباســتغالل الطاقــات
املناخيــة كاخللــوة ُّ
الطبيعيــة حلــرارة األَرض املتباينــة مــع اخلــارج.
الشــكل رقــم (.)28 ،23

 2.3الريــاح والتهويــة الطبيعيــة :وذلــك

باتبــاع اســراتيجيات التكيــف معهــا حســب حاجــة
األماكــن هلــا ،واملتمثلــة يف:

● ●التربيــد والتهويــة املحببــان للمصلــن مــن

خــال الريــاح .وذلــك يف:

( )18وفــق مــا ذكــر فريــق مــروع توثيــق وحتليــل الــراث العمــراين يف
منطقــة القصيــم للخــراء واملذنــب ( ،)2014 - 2011يف جــزء التحليــل
احلــراري هلــم للمبــاين التقليديــة ص ( ،)41 - 40وتــم ذلــك يف رصدهــم
حلوائــط مبـ ٍ
ـان تقليديــة الســاعة الثانيــة ظهــر ًا ،لشــهر يونيــو ،لعــام 2013
وكانــت درجــة حــرارة األســفلت يف حينهــا 63م ْ.

الرشقيــة ،وذلــك يف أماكــن الصــاة الصيفيــة

أماكــن الصــاة مــن الشــال الرشقــي إىل اجلنــوب
الغــريب مــن ســور الرسحــة ،ثــم املصبــاح ،فســرة

الســطح الرشقيــة القصــرة ،فالغربيــة الرفيعــة  -فــا

حتجــب الريــاح املحببــة عــن أي منهــا  -وحجــب
الريــاح غــر املحببــة عنهــا بالتــدرج التنــازيل ،مــع
عــدم البنــاء فــوق املســجد ،الشــكل رقــم (.)30

عمــل فنــاء باملســجد (الرسحــة) لتقــوم بدورهــا

كمنظــم طبيعــي لتهويــة مصبــاح املســجد ،مــع
االنســيابية للفــراغ باجتـ ٍ
ـاه واحــد عــى الرسحــة مــن
اخللــف يف املصبــاح ،حيــث تســتقبل صيفــ ًا اهلــواء

البــارد الثقيــل ليــاً ،وخيــرج مــن خالهلــا اهلــواء
احلــار املتجمــع هنــار ًا.
 اســتخدام الرمــل ألرضيــة الرسحــة لتميــزهباكتســاب احلــرارة برسعـ ٍ
ـة هنــار ًا ،وفقـــدها برسعــة

ليـاً ،فيســاهم يف تربيــد الفنــاء ،وحتريــك تيــار اهلــواء
مــن أســفل إىل أعــى والعكــس؛ فينفــذ إىل املصبــاح.
الشــكل رقــم (.)25

 -حجــب الريــاح البــاردة عــن األَماكــن

املطــوب تدفئتهــا ،مثــل :اجلهــة اخللفيــة مــن الرسحــة
للمصــى الشــتوي هنــار ًا بالســور الرشقــي للرسحــة،

وكذلــك مداخــل اخللــوة بحيث تفتــح باجتــاه اجلنوب
مــع كرسهــا ،أو جعلهــا مــن داخــل املصبــاح بعيــدة

عــن الرسحــة ،وكذلــك مداخــل الصفــة الداخليــة
بقبلــة املصبــاح ،وتوجيــه بــاب مــكان اســتامع اخلطبــة
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اهلــواء بــن صفــوف أروقــة األعمــدة يف دخولــه
وخروجــه .تــم عكــس ذلــك يف ختفيــض الســقف

بأماكــن الصــاة الشــتوية بارتفــاع (2,6م) كاخللــوة؛
لزيــادة االحتبــاس احلــراري باخللــوة لتدفئــة أجســام
املصلــن ،وتصغــر حجــم الفــراغ لتدفئتــه َأكثــر.

الشكل رقم ( .)30فتحات املصباح اخللفية كبرية (مسجد
املشيقح) الستقبال الرياح املحببة (الشاملية الرشقية) ،وفتحات
اخللوة صغرية لتدفئتها شتاء ،مع تقصري سرتة السور فال حتجب
الريح عنه وال يبنى فوقه .املصدر :الباحث.

الشــكل رقــم (.)15 ،11

 -اعتبــار ســعة أماكــن الصــاة فــا يشــغل

أكثــر مــن ثلثيــه ليكــون جيــد التهويــة واحلــرارة.
الشــكل رقــم (.)32

 توزيــع الفتحــات اجلانبيــة للمصبــاح مــابــن صفــوف األَعمــدة ،مــع رفــع جلســاهتا عــن

قامــة الرجــل لتحريــك اهلــواء بــن الصفــوف وفــوق
املصلــن .الشــكل رقــم (.)33 ،6

الشكل رقم ( .)31حجب غرفة جلوس النساء عن الرياح
الباردة ،وشمس الضحى احلارة صيف ًا .املصدر :الباحث.

للنســاء للجنــوب .الشــكل رقــم ( ،)31مــع جــودة

التهويــة بتضييــق الفتحــات وتقليلهــا ،ومعاجلــة
التحكــم بتهويــة اخللــوة بإغــاق وفتــح النوافــذ
الصغــرة شــبه املخفيــة.

 -رفــع ســقف أماكــن الصــاة الصيفيــة

كاملصبــاح ( )5-4م للتهويــة والتربيــد وال َّســيام

اجلوامــع ذات الكثافــة العاليــة باملصلــن ،أو عندمــا
يكــون عمــق املصبــاح كبــر ًا باملســجد إلبعــاد اهلــواء

الســاخن عــن املصلــن ،مــع عمــل األقــواس املثلثــة
الرفيعــة والقصــرة عــن الســقف؛ خللخلــة وحركــة

الشكل رقم ( .)32سعة أماكن الصالة ال تزيد عن ثلثي مكان
الصالة كحد أقىص .املصدر :الباحث.
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ورطوبتــه يف الليــل صيفــ ًا للمصلــن ،عــاو ًة عــى
اهلبــوب الليليــة الرطبــة ،والبيئــة املجــاورة املزروعــة.
 2.5األَمطــار :وذلــك باتبــاع االســراتيجيات
املتمثلــة يف إِكنــان املصبــاح عــن املطــر بتشــطيب

الشكل رقم ( .)33نسبة فتحات احلوائط اخلارجية الغربية
بالواجهة ،مع تأسيس احلوائط باألحجار وقاية من عوامل
التعرية املطرية من جريان ماء املطر عىل األرض .املصدر:
الباحث.

 2.4الرطوبــة :وذلــك باتبــاع االســراتيجيات

املتمثلــة يف:

 زيــادة الرطوبــة الداخليــة صيفــ ًا ،حيــثتنخفــض إىل أقــل مــن  %20صيفــ ًا ،فتــم التكيــف
املناخــي مــع هــذا اجلفــاف داخليــ ًا ببنــاء الغــاف

اخلارجــي للمبنــى وتشــطيبه بمــواد بيئيــة مناســبة

ملنــاخ املنطقــة احلــار اجلــاف مــن طــن وحجــر ولياقــة
طينيــة بالتبــن للحوائــط ،وأثــل وجريــد ل َ
ألســقف،
ورمــل باألَرضيــات؛ مجيعهــا ذات اخلاصية املســامية -

تتنفــس ليـ ً
ا وهنــار ًا  -لتخــزن الرطوبــة ليـاً ،وتبثهــا
هنــار ًا فتخفــف جفــاف أماكــن الصــاة الداخليــة.
فضــ ً
ا عــن تصميــم املبنــى باألَروقــة الداخليــة
الرفيعــة التــي تكتســب الرطوبــة لي ـاً ،وحتتفــظ هبــا
هنــار ًا ،فتلطــف اجلــو الداخــي للمصلــن.
 -زيــادة الرطوبــة اخلارجيــة صيفــ ًا ،وذلــك

بــرش الرسحــات الرمليــة املكشــوفة باملــاء مســا ًء كل

يــوم قبــل الغــروب ،مــن كل يــوم قيــظ شــديد احلــر،
فيحصــل بــه التربيــد التبخــري املنعــش بربودتــه

ُســمى التنعيلــة)،
ســقفه بطينــة خاصــة معاجلــة (ت ّ
املقاومــة بشــكل كبـ ٍ
ـر آنــذاك لنفــاذ املطــر بالســقف،

مــع عمــل امليــول الالزمــة للمزاريــب ،والتشــطيب

النهائــي اخلارجــي للواجهــات بخلطــة اللياقــة
املقاومــة للتــآكل ،وعمــل الشــنوف (املثلثــات البارزة)

ملقاومــة انجــراف األمطــار عــى الواجهــة .كذلــك تــم
تأســيس احلوائــط الطينيــة باألَحجــار ،ورفعهــا ذراعـ ًا
عــن األرض حتــى ال تــذوب َأســافلهاَ ،أو تتــآكل مــع
جريــان مـ ِ
ـاء املطــر.
 .12النتائج
مــن خــال الدراســة والتحليــل للمســاجد

التقليديــة ،ومرئيــات األســاتذة مــن مهــرة البنائــن -

يف منطقــة القصيــم ذات املنــاخ احلــار اجلــاف  -يمكن
اخلــروج ببعــض النتائــج لتأثــر التكيــف املناخــي عىل

التكويــن املعــاري ملســجد املنطقــة ،وهــي:

1.1إن تكويــن النســيج العمــراين التقليــدي املتضام

للحــي ،لــه تأثــر كبــر يف تلطيف وحتســن منــاخ البيئة
املجــاورة للمســجد ،إذ َّ
إن لــه انعكاســاته اإلجيابيــة يف
ختفيــف احلــرارة يف أماكــن الصــاة داخــل املســجد.

2.2هنــاك تطبيقــات مناخيــة أتقنهــا املجتمــع
التقليــدي احلــري بالقصيــم قرون ـ ًا عديــدة ،فأجــاد

هبــا فــن التعامــل مــع املنــاخ وفــق اخللفيــة الثقافيــة
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املناخيــة املحليــة العاليــة لديــه ،بتقســيامهتا الدقيقــة

حســب ظــروف املوقــع اجلغــرايف واجليولوجــي

للشــعور باحلــرارة املتنوعــة لــدى املختصــن،

املناخــي.

لفصوهلــا املناخيــة الســتة ،املتفــق عــى تصنيفهــا
وأحواهلــا اجلويــة ،وفــق مواقيتهــا املعروفــة بموقعهــا
اجلغــرايف؛ فتجــاوب املجتمــع معهــا بالتك ّيــف

املناخــي بحلولــه املبدعــة مــن مهــرة البنائــن باملنطقــة

لتناســب كل فصــل ،باســتغالل الطاقــات الطبيعيــة
مــا أمكــن يف اإلبــراد والتدفئــة يف كل حــن  -حســب

مــا تتطلبــه أحــوال املنــاخ عــى مــدار العــام  -فحقــق
الراحــة احلراريــة الطبيعيــة املجانيــة للمصلــن؛ بــا

يقــارب نســبة  %80مــن أيــام الســنة.

3.3هنــاك فــن ودرايــة بخــرات مرتاكمــة يف
وضــع االســراتيجيات املناســبة ِ
باإلبــراد ،والتدفئــة،

واالعتــدال للمصلــن يف تصميــم التكويــن املعــاري

للمســجد  -للوصــول للراحــة احلراريــة  -بتحقيــق
التكيــف املناخــي حســب العوامــل املناخيــة وتأثريهــا

باملوقــع عــى املســجد ،واملتمثلــة يف:

● ●التصميــم باســتخدام نمــط املبــاين الصحراويــة

ذات احلوائــط الســميكة والفنــاء الداخــي والفتــح

عليــه ،بنــاذج متعــددة للطابــع املحــي (عــرة
نــاذج) ،وأماكــن ســتة متنوعــة للصــاة باملســجد،
مــا بــن مســقوفة كاملصبــاح ،ومكشــوفة كالرسحــة
ٍ
ومعزولــة كاخللــوة ،وشــبه
والســطح والســطيح،

ٍ
كالصفــة ،يتنقلــون بينهــا للصــاة خــال
معزولــة ُّ
الســنة حســب الطقــس ليــ ً
ا أو هنــار ًا.
● ●يف التكويــن املعــاري للمســجد ،بتوزيــع
وتنويــع مواقــع أماكــن الصــاة أفقيــ ًا أو رأســي ًا -

ومســاحته  -للوصــول إىل اهلــدف املنشــود يف التكيف
● ● اعتبــار حركــة الشــمس الســنوية واليوميــة

بزواياهــا األفقيــة والرأســية بتوزيــع الكتــل باملوقــع،

والفتحــات واالرتفاعــات وأعــاق الفراغــات ،مــع
تفــادي وصــول أشــعة الشــمس احلــارة صيفــ ًا
ألَماكــن الصــاة ،واســتغالهلا شــتا ًء للتدفئــة فيهــا.
● ●التوافــق يف التصميــم والتشــكيل ،وتوزيــع
العنــارص ُأفقيــ ًا ور َأســي ًا مــع الريــاح املحببــة

(الشــالية ،والشــالية الرشقيــة) باملنطقــة ،وحجبهــا
عــن األَماكــن املعزولــة شــتا ًء.
4.4هنــاك فــن ودرايــة يف املعاجلــات املناخيــة

للمســاجد التقليديــة ،واملتمثلــة يف:

● ● رفــع ســقف أماكــن الصــاة الصيفيــة

واالعتداليــة كاملصبــاح (5.00-4.00م) ملعاجلــة

التهويــة والتربيــد.

● ● ختفيــض الســقف بارتفــاع (2.6م) بأماكــن

الصــاة الشــتوية كاخللــوة؛ لتقريــب االحتبــاس
احلــراري باخللــوة لتدفئــة أجســام املصلــن وتصغــر

حجــم الفــراغ للتدفئــة.

ٍ
ٍ
قليلــة
فتحــات
● ●بنــاء غــاف للمبنــى ذي
ـة مناسـ ٍ
ـة حمليـ ٍ
ـة ،وتشــطيبه بمــواد بيئيـ ٍ
وضيقـ ٍ
ـبة لراحــة

منــاخ املنطقــة احلــار اجلــاف ذات الســعة احلراريــة
والعــزل ،وختزيــن الرطوبــة ليــاً ،وبثهــا هنــار ًا؛

فتخفــف حــرارة وجفــاف أماكــن الصــاة الداخليــة.
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عبد السالم بن حممد بن عبد الكريم املشيقح :التك ُّيف املناخي يف عامرة املساجد التقليدية يف منطقة القصيم باململكة العربية السعودية ...

وأخــر ًا ،وجــد الباحــث أن العــارة التقليديــة

للمســاجد ليســت نتائــج اجتهــادات فرديــة؛ مــن
ٍ
معــار متفــرد هبــا برأيــه كواقعنــا املعــارص ،ولكنهــا
نتــاج مجاعــي متكيــف مناخيــ ًا  -كــا هــو بالقطــاع

املوضــح أدنــاه باملنــاخ احلــار اجلــاف  -مــع تغـــرات

الفصــول املناخيــة يف املنطقــة بأماكنهــا املتنوعــة لتوفري
الراحــة احلراريــة واســتهالك الطاقــة.

التكيــف املناخــي للمســاجد املعــارصة يف املنــاخ
احلــار اجلــاف ،ويتمثــل ذلــك يف:

1.1رضورة التقيــد باالعتبــارات التصميميــة

املناخيــة باملناطــق ذات املنــاخ احلــار اجلــاف ملراعــاة

اجلوانــب املناخيــة فيــا يتعلــق يف اعتــاد تصاميــم

املســاجد مــن وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف.
2.2االســتفادة مــن علــم املنــاخ املحــي ،وطــرق

 .13اخلامتة
توصلــت الدراســة إىل َأمهيــة االســتفادة مــن

جتــارب ومزايــا التكيــف املناخــي يف عــارة املســاجد
التقليديــة يف منطقــة القصيــم ،ومرئيــات أســاتذهتا

املهــرة ،وإدارهتــا الســلوكية؛ وذلــك بتقديــم بعــض

التوصيــات املقرتحــة التــي تســاعد عــى تطويــر

التجــاوب الســلوكي معــه يف التنقــل بــن اخلــارج
والداخــل يف املجتمــع التقليــدي؛ ألمهيــة ذلــك

يف التصميــم البيئــي لعــارة املســاجد املعــارصة،

وتدريــس ذلــك يف كليــات العــارة.

3.3االســتفادة مــن ختطيــط وتكويــن النســيج

العمــراين التقليــدي لتلطيــف منــاخ البيئــة املجــاورة

ﺗﻮزﻳﻊ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺼﻠﻮات ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﰲ ﻓﺼﻮل اﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ

اﳌﺼﺒﺎح

وﻗﺖ ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ

اﻟﺴﺮﺣﺔ

اﳋﻠﻮة

وﻗﺖ ﺻﻼة اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﺼﺮ

اﻟﺴﻄﺢ

وﻗﺖ ﺻﻼة اﳌﻐﺮب واﻟﻌﺸﺎء

الشكل رقم ( .)34قطاع نموذجي لفلسفة اتباع اسرتاتيجية التكيف مع تغريات العوامل املناخية الفصلية بتنوع أماكن الصالة،
واختيار املكان األمثل منها للصالة حسب احلالة الطقسية .املصدر :الباحث.
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املوضعيــة للمســجد.
4.4االســتفادة مــن نــاذج تطبيقــات التكيــف

املناخــي املبدعــة يف تصاميــم املســاجد التقليديــة،

وســلوكيات املجتمــع التقليــدي يف التعامــل مــع

العوامــل املناخيــة املؤثــرة يف التصميــم املناخــي لعامرة
املســاجد؛ للتكيــف معهــا يف التطبيقــات املعامريــة

املعــارصة ،بتنويــع وتوزيــع أماكــن الصــاة ،بــا ال
يقــل عــن ثالثـ ٍ
ـة هــي :بيــت الصــاة والفنــاء والقبــو؛

الســتغالل الطاقــات الطبيعيــة ،وعــدم االكتفــاء
ـة واحـ ٍ
بصالـ ٍ
ـدة فقــط حيكمهــا التكييــف امليكانيكــي.

كذلــك االســتفادة مــن موادهــا املناســبة للبيئــة

بعــد تطويرهــا؛ لتوفــر الراحــة احلراريــة الطبيعيــة
للمصلــن عــى مــدار العــام مــا أمكــن ذلــك ،بطاقـ ٍ
ـة
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7.7تبنــي املزيــد مــن االهتــام والتعمــق بدراســة

عــارة املســاجد التقليديــة يف املناطــق داخــل كليــات
العــارة ،ملعرفــة أكثــر يف فلســفتها ومكوناهتــا
وأنامطهــا وخرباهتــا التصميميــة ،وتغطيــة جانــب

النقــص يف الفهــم املناخــي هبــا ،وبمرئيــات أســتاذهيا،

مــع تطويــر اخلــرات التقليديــة؛ لالســتفادة منهــا يف
التصاميــم املعــارصة.

8.8رضورة تَبنّــي وزارة الشــؤون اإلســامية
ـل ل ُ
واألَوقــاف وضــع دليـ ٍ
أل ُســس املناخيــة املعمـــارية

املطلوبــة للتك ّيــف املناخــي باملســـاجد املعــارصة،
للرجـــوع إِليــه مــن قبــل املعامريــن لالسرتشـــاد به يف

تصميـــم املســاجد ،وتوزيعــه عــى املختصني ،شــام ً
ال

ـؤذنني
التوجيهــات اخلاصــة بالتطبيقــات لألئمــة واملـُـ َ

ٍ
صفريــة ،فــا يلجــأ للتكييــف امليكانيكــي إِالَّ عنــد
الــرورة ،صيفــ ًا وشــتا ًء.

 ....وأخــر ًا ،فإننــي أتقــدم بالشــكر جلميع من

املســجد واملــؤذن باســتغالل الطاقــات الطبيعيــة -

والطــاب ومنســويب الشــؤون اإلســامية واملأمومــن

واخلــدم.

5.5تطويــر اخللفيــة املناخيــة الســلوكية لــدى إمــام

تعــاون معــي مــن املرشفــن واألســاتذة واملختصــن

بــدورات خاصــة بالشــؤون اإلســامية  -لتثقيفهــم

عــى تزويــدي بــأي معلومــة أو فائــدة ،وكذلــك جملــة

بمعرفــة أوقــات التنقــات بــن الداخــل واخلــارج،
أو النــزول للقبــو شــتا ًء ،وتشــجيعهم مــع املصلــن

كليــة العــارة الســتقباهلا البحــث.
املراجع

عــى ذلــك ،مــع وضــع أجهــزة استشــعار إرشــادية
للتجــاوب مــع الطقــس داخــل املســاجد.

(فــر ٍ
ٍ
ِّ
لــكل
اش أو خــاد ٍم)
عامــل
6.6ختصيــص
َّ
ـجد لتهيئــة األَجــواء املطلوبــة للمصلــن بالفنـ ِ
مسـ ٍ
ـاء،
ِ
إلخــراج وإِدخــال الســجاد ،ليــ ً
ا وهنــار ًا ،يدويــ ًا
أو ميكانيكيــ ًا؛ لتجــاوز مشــكلة عــدم هتيئــة املــكان
الــذي حيتــج هبــا معظــم األئمــة.
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و ا لتو ز يــع ،
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Abstract. Since the first architectural formation of the mosque built by the Prophet and his companions in
the city, two elements, Rahba and Arish, were considered the primary reference for the mosques. The traditional mosque in the Qassim region until the end of the fourteenth century AH, and before mechanical air
conditioning, was one of the most similar mosques to the Prophet mosque in terms of formation. The current
climatic design concepts of contemporary mosques in Qassim are different than their counterparts in the
traditional architecture of yesterday, to which the community has adapted for centuries by exploiting natural
resources. This research aims to explore the climatic adaptations of the traditional mosques in the Qassim
region - the warm dry continental climate – as well as the views of the construction masters in the Qasimi
area on how to make use this in contemporary mosque design. The researcher applied a descriptive analytical
approach to study mosques in the region. The research results indicate that there are successful solutions and
adaptive climatic treatments in the architecture of traditional mosques in Qassim, particularly considering
the formation of spaces, which satisfied both the architect and the community. The community lived with
this adaptation for centuries by using specific five different places to pray during the six seasons of the year,
enjoying the cooling, ventilation and heating by natural means. Based on this, the researcher recommends
the benefits from this study to the contemporary mosque designs in a similar climate.s.

Key words: Master Builder, Characteristics of Traditional Mosques, Environmental Thermal Adjustment,
Miscellaneous Places of Prayer, Six Seasons , and Local Climate Culture
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