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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 
بالعامرات األخرى، وقد  تأثره  الظروف، وعدم  للمجاورة وتشابه  النبوي األول؛  للمسجد  تكوينًا  املساجد 
العامرة  بالقصيم مجلًة وتفصياًل عن نظريهتا يف  املعارصة  املساجد  املناخية حاليًا يف تصاميم  املفاهيم  اختلفت 
هذا  هيدف  الطبيعية.  للطاقات  واستغالل  بتوافق  قرون،  لعدة  معها  املجتمع  تكيف  التي  باألمس؛  التقليدية 
ذات   - القصيم  منطقة  يف  التقليدية  املساجد  عامرة  يف  املـُبِدع  املناخي  التكيف  أوجه  استكشاف  إىل  البحث 
املناخ القاري احلار اجلاف - ومرئيات أستاذ البناء القصيمي؛ لالستفادة منها يف املساجد املعارصة، حيث قام 
الباحث باتباع املنهج الوصفي التحلييل بالدراسة لعيناٍت من مساجد باملنطقة تصل إىل قرابة ثالثني مسجدًا، 
التقليدية  املساجد  عامرة  يف  ناجحة  مناخية  تكيفية  ومعاجلاٍت  حلوالً  هناك  أن  ملخصها  نتائج  إىل  ل  وتوصَّ
بمنطقة القصيم، معتربة يف تشكيل الفراغات، وراٍض عنها كلٌّ من املعامري واملجتمع. تعايش املجتمع هبذا 
التكيف قرونًا باستخدام مخسة أماكن متنوعة للصالة فيها خالل فصول السنة الستَّة، وهي املصباح والرسحة 
عليه  بناء  الطبيعية.  بالطاقات  والتدفئة  والتهوية  بالتربيد  هبا  مستمتعًا  ة،  فَّ والصُّ واخللوة  والسطيح  والسطح 

يويص الباحث باالستفادة من هذه الدراسة بتصاميم املساجد املعارصة باملناخ نفسه.

املتنوعة،  الصالة  أماكن  البيئي،  احلراري  التكيف  التقليدية،  املساجد  سامت  البناء،  املفتاحية:أستاذ  الكلامت 

الفصول الستة، الثقافة املناخية املحلية. 
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1. املقدمة

املســاجد  يف  املناخيــة  الراحــة  توفــري  إنَّ 
ــامم  ــم اهت ــن صمي ــو م ــنة ه ــول الس ــدار فص ــىل م ع
املســلمني؛ لتخفيــف الوطــأة احلراريــة عــىل املصلــني 
بوســائل التربيــد والتدفئــة املتاحــة هلــم، حيــث يشــهد 
العــامل واململكــة العربيــة الســعودية ارتفاعــًا حــادًا يف 
ــات  ــة بســبب امللوث أســعار الطاقــة، وتغــريات مناخي
البيئيــة املتعــددة، وأمههــا التكييــف امليكانيكــي يف 
ــّو  ــرارة اجل ــاع ح ــاهم يف ارتف ــا س ــو م ــاين؛ وه املب
واالحتبــاس احلــراري باملــدن، ودفــع امليزانيــات 
الريــاالت  بمليــارات  املســاجد  عــىل  الكبــرية 
الســتهالك الطاقــة هبــا - تشــكل املكيفــات %70 
منهــا - وهــو مــا اســتلزم وضــع اســراتيجيات ورؤى 

ــاجد.  ــي للمس ــف املناخ ــدف التكي ــة هب متنوع

التكيــف  دراســة  أمهيــة  جــاءت  لذلــك،   
التقليديــة يف منطقــة  املســاجد  املناخــي يف عــامرة 
القصيــم حتــى أواخــر القــرن الرابــع عــرش اهلجــري، 
وقبــل التكييــف امليكانيكــي - كحالــٍة دراســية حمليــة 
ناجحــة آنــذاك - ألمهيــة إعطــاء األولويــة للطاقــات 
ــري  ــة )2030(، وتوف ــق رؤي ــة لتحقي ــددة النظيف املتج
الظــروف للتأقلــم والتكيــف مــع التغيــريات املناخيــة 
ــة  ــرت خالص ــد ذك ــل. وق ــة يف التعام ــرق حكيم بط
ــا إذا  ــة أنن ــريات املناخي ــة للتغ ــة الدولي ــر اللجن تقاري
كنــا ال نســتطيع وقــف التغــريات املناخيــة، أو ختفيفهــا 
 GE ( ــا ــش معه ــة التعاي ــم كيفي ــن أن نتعل ــدَّ م ــال ب ف
ــه  ــح ب ــا نج ــذا رّس م Look ahead Posted,2014(، وه

املجتمــع التقليــدي، فالســؤال املطــروح إذًا هــو: كيف 
ُيمكننــا التكيُّــف مــع تغــريات العوامــل املناخيــة التــي 

ــا يف املنطقــة؟  نجــح هبــا األجــداد مــن قبلن

لــذا، فقــد وجــد الباحــث أنَّ العــامرة التقليديــة 
بمســاجد منطقــة القصيــم مــن أفضــل الوســائل 
ــي  ــف املناخ ــاليب التكي ــة أس ــك - ملعرف ــة ذل لدراس
التــي تعايــش هبــا األجــداد مــن َقْبِلنــا باملنطقــة آنــذاك 
ة بصــدٍق عــن تعامــل  - فهــي العــامرة األصليــة املعــربِّ
املجتمــع احلقيقــي مــع العوامــل املناخيــة املؤثــرة فيهــا 
ــْت، وال  ــروٍن مض ــٍة لق ــرباٍت مراكم ــٍب، بخ ــال ري ب

ــة املصــدر. ســيَّام عندمــا تكــون هــذه العوامــل ثابت

مصطلــح التكيُّــف، أو التكيُّــف مــع تغــري 
ــل يف  ــو تعدي ــاخ:)Climate change adaptation( ه املن
ــرات  ــتجابًة للمؤث ــة؛ اس ــة َأو البرشي ــم الطبيعي النظ
املناخيــة الفعليــة، أو املتوقعــة أو تأثرياهتــا، هبــدف 
التخفيــف مــن األرضار، واســتغالٍل أفضــل للفــرص 
ــّي  ــن احل ــدرة الكائ ــه »ق ــك بأن ــّرُف كذل ــدة. يع املفي
ومنــه اإِلنســان، عــىل العيــش يف بيئتــه بالتأقلــم 
والتعايــش معهــا - للبقــاء عــىل احليــاة واالســتمرارية 
ــة، يف  يَّ ــل اجلوِّ ــوال، أو العوام ــة األَح ــع جَمموع - م
https://ar.wikipedia.( َمــكاٍن مــا مــن الُكــَرة األرضّيــة
org/wiki/(. يســتخلص مــن ذلــك أنَّ مفهــوم التكيــف 

إذًا جمموعــة مــن املالءمــة والتــرصف الســلوكي مــن 
الكائــن احلــي للتعايــش مــع الظــروف البيئيــة - 
ــامرة  ــاح الع ــبب نج ــو س ــًا - وه ــود حالي ــذا املفق وه

ــة. التقليدي

2. موقع منطقة الدراسة

  تقــع منطقــة القصيــم يف وســط اململكــة 
ــىل  ــامل، وع ــاًل إىل الش ــًة قلي ــعودية مائل ــة الس العربي
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مرتفــع هضبــة نجــد، ويبلــغ متوســط ارتفاعهــا 
ــا  ــر، وبعضه ــطح البح ــن س ــًا ع ــوايل 800م تقريب ح
ــد(.  ــطى )نج ــة الوس ــط املنطق ــٍل، وتتوس ــر بقلي أكث
القصيــم: أصــل الكلمــة جــاء يف لســان العــرب 
مــن القصيمــة، وهــي مــا َســُهَل مــن األرض، وكثــر 
شــجره ]األنصــاري، دون تاريــخ[، وهــي منبــت 
ــودي،  ــة )العب الغضــا واألرطــا والســلم، وهــي رملي
1400هـــ(. تعــد مــن املناطــق املناخيــة احلــارة صيفًا؛ 
ــًا  ــوٍل 40ه و44ه رشق ــّي ط ــني خط ــا ب ــع م ــث تق حي
ــة  ــارف، وكال ــرض 24ه و28ه )وزارة املع ــّي ع وخط
اآلثــار واملتاحــف، 1423هـــ(. املنــاخ هبــا بــارد 
ــار  ــرارة 17م ، وح ــة ح ــط درج ــتاء بمتوس ــر ش ممط
صيفــًا بمتوســط درجــة حــرارة 33 ْم )مصلحــة 
األرصــاد، 1439هـــ(، وهبــا الكثبــان الرمليــة الباعثــة 
ــر  ــذي أثَّ ــة، وال ــامء الصافي ــيل إىل الس ــعاع اللي لإلش
ــدد  ــغ ع ــف، ويبل ــل الصي ــوِّ يف فص ــة اجل ــىل لطاف ع
ــاحتها  ــًا، ومس ــمة تقريب ــون نس ــة ملي ــكان املنطق س
ــرب  ــة أك ــا وادي الرم ــم2، وخيرقه ــة 80000ك قراب
ــة  ــر هبــا التــالل الرملي ــة، وتكث ــرة العربي ــة اجلزي أودي

ــزارع.  وامل

3. أمهية الدراسة

ــب  ــرف إىل جوان ــة بالتع ــة الدراس ــل َأمهي تتمث
التميــز بالتكيفــات املناخيــة مــع املنــاخ احلــاّر اجلاف - 
واملوجــودة يف العــامرة التقليديــة للمســاجد يف منطقــة 
القصيــم - وتنــوع حلوهلــا املبدعــة مــن َأســاتذهتا1 من 
ــني؛ لدعــم اجلهــات العامــة واخلاصــة يف  مهــرة البنائ
خططهــا لبلــورة عــامرة إِقليميــة خاصــة بــكّل منطقــٍة، 
ولدعــم البحــث العلمــي بــامدٍة إضافيــٍة َأصيلــة لتْأثــري 
املنــاخ عــىل تكويــن عــامرة املســجد املحــيل، وكذلــك 
النظريــات التــي تتكلــم هبــذا املوضــوع؛ لتحقــق 
ــا  ــرج هب ــي خت ــات الت ــض التوصي ــن بع ــتفادة م االس
ــم  ــوب يف التصامي ــي املطل ــف املناخ ــة للتكيُّ الدراس

ــاخ احلــار اجلــاف. املعــارصة للمســاجد يف املن

4. املشكلة البحثية

تكيــف  هنــاك  كان  بأنَّــه  املشــكلة  تتمثــل 
ــم،  ــة القصي ــة يف منطق ــاجد التقليدي ــي يف املس مناخ
ــذاك،  ــة آن ــه املتاح ــابق بإمكانيات ــع الس ــل املجتم جع
ــتاذية  ــتادية أو األس ــىل الس ــع ع ــدال(، وجتم ــتاد )بال ــتاد/ االس )1(  الس
بالــذال. وهــو لقــب يطلــق باملنطقــة عــىل رؤســاء البنائــني احلرفيــني املهــرة 

ــة. ــاين الطيني باملب

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

الشكل رقم )2(. أماكن عينات الدراسة يف مدن وحمافظات 
منطقة القصيم. املصدر: الباحث.
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ــٍة إىل  يتأقلــم مــع املنــاخ احلــار اجلــاف، براحــٍة مناخي
ــاٍت  ــرٍي خــالل فصــول الســنة املتنوعــة، بطاق حــدٍّ كب

ــف؟  ــذا التكي ــف كان ه ــٍة، فكي طبيعي

5. أهداف البحث

أوجــه  إىل  التعــرف  عــىل  الدراســة  تركــز 
التكيــف املناخــي يف عــامرة املســاجد التقليديــة يف 
ــات »األســاتذة« مــن مهــرة  ــم - بمرئي ــة القصي منطق
البنائــني مــن أبنائهــا - التــي جعلــت املجتمــع الســابق 

ــٍة ــاف براح ــار اجل ــاخ احل ــع املن ــم م يتأقل

الســنة  فصــول  خــالل  داخلهــا  مناخيــٍة 
كبــرٍي.  حــّد  إىل  طبيعيــة  بطاقــات  املتنوعــة، 

ــرق  ــد ط ــدف حتدي ــذا اهل ــق ه ــب حتقي يتطل
املســاجد  املتَّبعــة يف  املناخــي  التكيــف  وأســاليب 
الحتياجــات  اســتجابتها  ومــدى  التقليديــة، 
ــة  ــا املراكم ــا بخرباهت ــة؛ لنجاحه ــتخدمني املناخي املس
ــة، وملــدة تزيــد عــن  ــة واملعامري يف التصاميــم العمراني
ــم توظيــف هــذه املامرســات  األلــف عــام، وكيــف ت
والتقنيــات التقليديــة ذات املــردود العــايل، والتكلفــة 
ــتخلصة  ــدروس املس ــن ال ــتفادة م ــة؛ لالس املنخفض
ــن  ــا متك ــارصة، إذا م ــاجد املع ــم املس ــا يف تصمي منه
ــة  ــاخ واللغ ــني املن ــة ب ــة العالق ــن معرف ــون م املعامري

ــة. ــة يف عامرتنــا املحلي التصميمي

ــًا  ــاك تكيف ــأن هن ــث ب ــة البحــ ــل فرضي   تتمث
ــم -  ــة يف القصي ــاجد التقليدي ــامرة املس ــًا يف ع مناخي
بشــكٍل دائٍم إىل حّد كبــرٍي - يف التصاميم واملامرســات، 
والتقنيــات التقليديــة بأماكــن الصــالة، بســامت حمليــة 

ــة.  فريــدة تتــواءم مــع البيئ

ــف  ــه التكي ــة أوج ــث إىل معرف ــيؤدي البح   س
املناخــي يف هــذه التصاميــم، وتكويناهتــا املعامريــة 
املصممــة وفــق اعتبــارات تكّيــف مناخيــة للمصلــني، 
ــا  ــدى تأثره ــا، وم ــباب تكوينه ــن أس ــف ع والكش
التســاؤل  يتمثــل  باملنطقــة.  املناخيــة  بالعوامــل 
ــة  ــا العالق ــايل: م ــؤال الت ــث يف الس ــروح بالبح املط
ــاخ  ــم ذي املن ــم القصي ــي يف إقلي ــف املناخ ــني التكي ب
ــًا  ــدل ربيع ــتاًء، املعت ــارد ش ــًا، الب ــاف صيف ــار اجل احل
ــا؟ ــة هب ــاجد التقليدي ــامرة املس ــن ع ــًا، وتكوي وخريف

جانــٍب  بتنــاول  الدراســة  حــدود  متثلــت 
موضوعــيٍّ هــو التكيــف املناخــي يف عــامرة املســاجد 
ــية يف  ــة دراس ــم - كحال ــة القصي ــة يف منطق التقليدي
وافــرض  زمنيــًا،   - الســعودية  العربيــة  اململكــة 
ــري(  ــرش اهلج ــع ع ــرن الراب ــرة )الق ــث أنَّ ف الباح
ــامرة  ــل أوج الع ــي مُتّث ــة الت ــة الزمني ــك احلقب ــي تل ه
ــرون  ــاج ق ــو نت ــه ه ــت إِلي ــا وصل ــة، وأن م التقليدي
عــدة مــن التطــور الفنــي والتقنــي، وقــد متــت 
ــل  ــي متث ــارة الت ــات املخت ــض العين ــىل بع ــة ع الدراس
النمــوذج الشــائع مــن املســاجد التقليديــة بالقصيــم.

6.  املنهجية

اتبــع الباحــث املنهجيــة اآلتيــة لتحديــد مســار 
ــيل  ــي التحلي ــج الوصف ــق املنه ــث وتطبي ــة البح خط

وفــق مــا يــيل:  

املتبعــة  ● املناخيــة  األســس  عــن  البحــث 
بالتكيــف بعــامرة املســاجد التقليديــة، وفقـــًا ملــا جــاء 
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يف املراجــع عــن االعتبــارات املناخيــة يف املنــاخ احلــار 
اجلــاف - كمنطقــة القصيــم - وكذلــك مرئيــات 
»األســاتذة« مــن مهــرة البنائــني باملنطقــة، ومــن 
ــع  ــم م ــة يف التأقل ــة املتبع ــة املناخي ــة الثقافي ــمَّ اخللفي َث

ــة.  ــة باملنطق العوامــل املناخي

اخلــروج بخالصــة األســس املناخيــة للتكيُّــف  ●
بعــامرة املســاجد التقليديــة يف املنطقــة.

ــف  ● ــة للتكيُّ ــس املناخي ــة األس ــق خالص  تطبي
مــع العوامــل املناخيــة عــىل عــامرة املســاجد التقليديــة 
ــن  ــث ع ــة بالبح ــت الدراس ــث قام ــة، حي يف املنطق
ــدي  ــجد التقلي ــامرة املس ــن ع ــع تكوي ــض مواض بع

ــف ــس التكي ــق ُأُس ــا تطبيـ ــي فيه ــي ُروِع الت

ــه - لالستشــهاد هبــا - وذلــك  ● املناخــي يف بنائ
باســتعراض بعــٍض منهــا يف هــذا البحــث حيــُث 
ــه  ــدف إلي ــا هي ــو م ــًا، وه ــا مجيع ــام هل ــع املق ال يتس

ــث.  البح

 الوصــف والتحليــل للحــاالت الدراســية  ●
ــىل  ــي ع ــف املناخ ــري التكي ــرف إىل تأث ــارة للتع املخت
ــالل  ــن خ ــة م ــاجد يف املنطق ــة للمس ــامرة التقليدي الع

ــاجد. ــارة للمس ــات املخت العين

 اخلروج بالنتائج والتوصيات.  ●

7. الدراسات السابقة

تــم اســتعراض بعــض مــا كتــب عــن املســاجد 
التقليديــة ومــا شــاهبها، وارتباطــه بالعوامــل املناخيــة 
الســابق  املجتمــع  معهــا  تعايــش  التــي  باملنطقــة 

بمصادرهــا املتعــددة، وقــد تــم ذلــك ابتــداًء بــام 
مــن  القصيــم  بمنطقــة  املســجد  عــامرة  اكتســبته 
ــىل  ــي )ص ــجد النب ــدوة بمس ــاكاة بالق ــه واملح التوجي
ــٍة  ــٍة ومرجعي ــواٍة تصميمي ــلم( األول كن ــه وس اهلل علي
ــار  ــاخ احل ــاجد باملن ــة للمس ــات املناخي أوىل للمعاجل
ــٍة،  ــاٍت ذات عالق ــن دراس ــا م ــا بعده ــاف، وم اجل
ومــن َثــمَّ اخلــروج بخالصــٍة تصــور مفاهيــم التكيــف 
بمنطقــة  للمســجد  املعــامري  بالتشــكيل  املناخــي 

ــبابه. ــم وأس القصي

هــًا بقواعــده    كان املســجد النبــوي األول موجِّ
ــاله  ــوف، فت ــع مكش ــور مرب ــكل س ــن ش ــة م املناخي
ــش  ــل العري ــًا؛ بعم ــراد صيف ــوي باإِلب ــه النب التوجي
اهلل  صــىل  بقولــه  املطــر  عــن  املصلــني  وحجــب 
ــح  ــى(2 ، ليصب ــِش موس ــٌش كعري ــلم )عري ــه وس علي
التكويــن املعــامري مــن الرحبــة املكشــوفة والعريــش 
النجــار،  ابــن  1374هـــ.  )الســمهودي،  املظلــل 
1417هـــ(. انتــرش املســجد بشــكله األصــيل داخــل 
اجلزيــرة العربيــة، وبقــي أقــرب مــا يكــون للمســجد 

ــح، 1419هـــ(.  ــن صال ــوي األول )ب النب

كــام جــاءت القيــم اإلســالمية يف رفــع املشــقة 
عــن املصلــني يف احلــرِّ والــربد، وتــم بلورهتــا إىل 
مســائل تصميميــة يف املســاجد بمنطقــة القصيــم 
ــات  ــت تكوين ــام، فأنتج ــف ع ــن أل ــر م ــور ألكث بتط
معامريــة بمرئيــات أســاتذهتا مــن مهــرة البنائــني، 
ــم  ــع واقعه ــع م ــف املجتم ــن تكي ــربة ع ــبة ومع مناس
املناخــي )King.G, 1986(، فالعــامرة اإلســالمية ومنهــا 

)2( أخرجــه ابــن أيب شــيبة يف »املصنــف« )2/100/1( وإســناده صحيــح 
مرســل.
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التقليديــة كــام قــال أكــرب: )هــي العــامرة املنشــأة وفــق 
مبــادئ الرشيعــة اإلســالمية واألعــراف املتوافقــة 
معهــا، مــع اعتبــار املوقــع اجلغــرايف( )أكــرب، 1412(. 
ة  ــربِّ ــة املع ــامرة األصلي ــي الع ــة ه ــامرة التقليدي إن الع
 ،)Popper,1968( بصــدٍق عــن املجتمــع بــال ريــٍب
وال ســيَّام عندمــا تكــون هــذه العوامــل ثابتــة املصــدر 
ــت  تناول ــرب، 1412هـــ(.  ــول، 1414هـــ. أك )اهلذل
ــاخ  ــة من ــة وعالق ــامرة البيئي ــات الع ــض الدراس بع
كاســتخدام  والعمــران  بالعــامرة  احلــارة  املناطــق 
وراحــة  الفنــاء  أو   ،)Al-Hathloul, 2017( النســيج 
قواعــد  وضــع  َأو   ،)2013 )الســيد،  اإِلنســان 
التصميــم املناخــي فيهــا )شــفق الوكيــل وحممــد 
ــم  ــرق إىل التصمي ــم التط ــك، ت رساج، 2018(. كذل
املعــامري واجلوانــب البيئيــة يف العنــارص املناخيــة 
املناخيــة  الرحيــم، 1418هـــ(، واملؤثــرات  )عبــد 
ــاخ  ــويل، 1975م(، واملن ــة )اخل ــامرة العربي ــىل الع ع
والعــامرة يف املســكن والعنــارص التــي تؤثــر فيــه 
)الســاعدي، 2011(، واملنــاخ والعــامرة )الثــروة، 

 .)2011 )األمحــر،   ،)1424

  جــاءت العــامرة التقليديــة يف احلضــارات 
الســابقة وفــق اعتبــاراٍت تصميميــٍة لعوامــل قــد 
َأثــرت عــىل تشــكيلها )ملتقــى الــراث العمــراين 
الوطنــي األول، 1435(، فأثبتــت نجاحهــا، وهــو مــا 
ــن،  ــامم والدراســة )رساج الدي ــرة باالهت جعلهــا جدي
ــأن العــامرة  2007م(، وقــد أشــاد بعــض املقــاالت ب
م للحــارض  التقليديــة حتــوي نــامذج مناســبة لُتقــدَّ
ــة  ــة مقبول ــل مناخي ــة كبدائ ــه احلالي ــارص بحاجات املع

.)1999 )الناجــم، 

منطقــة  يف  متقــٌن  علمــيٌّ  رصيــٌد  هنــاك   
ــدي  ــع التقلي ــة للمجتم ــة املناخي ــن الثقاف ــم م القصي
بنجــد، ســاعدهم تطبيقــه عــىل التكيــف املناخــي 
ــنة  ــاخ الس ــا من ــموا فيه ــث قس ــدًة، حي ــًا عدي قرون
إىل ســتة فصــوٍل موســميٍة3، تصــف تنقــالت أحــوال 
ــون  ــون اجلغرافي ــر املختص ــد ذك ــنوية، وق ــاخ الس املن
ــرة يف  ــة املؤث ــل الطبيعي ــم العوام ــارصون أن أه املع
ــون  ــرايف تك ــع اجلغ ــة يف املوق ــد واملتمثل ــاخ يف نج املن
وفقــًا للتقســيم املناخــي، ووضعــوا هلــا التقاويــم 
الســنوية اخلاصــة هبــا، واخلصائــص املناخيــة هلــا 
)املســند4، الزعــاق5، وغريمهــا(، وخلــص املناخيــون 
الشــعور  املؤثــرة عــىل  العوامــل  َأنَّ  إىل  املحليُّــون 
ــريات  ــا: تغ ــن مه ــل يف أمري ــة تتمث ــة احلراري بالراح
والرطوبــة  احلــرارة  يف  موقوتــة  فصليــة  مناخيــة 
ــرصاف، وال  ــد االن ــرَّ إاِل بع ــم: ال ح ــاح كقوهل والري
ــل  ــخصية مث ــل ش ــرصاف6، وعوام ــد االن ــرد إاِلَّ بع ب
الســن واملالبــس ونــوع النشــاط، )مفتــاح، 2012م(. 

البنــاء  يف  املناخيــة  االعتبــارات  جــاءت 

ــظ  ــف والقي ــع والصي ــتاء والربي ــمي والش ــي الوس ــتة ه ــول الس )3( الفص
ــا بســلم املجتمــع الســابق، يتأقلــم  واخلريــف، شــهرين لــكل فصــل تقريب
النــاس تدرجييــا مــع أحواهلــا املناخيــة الســائدة يف أوقاهتــا داخــل وخــارج 

املبنــى.
)4( عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن املســند. ســعودي، ولــد بعنيــزة عــام 
ــا بجامعــة القصيــم، التخصــص  ــاخ بقســم اجلغرافي 1386هـــ، أســتاذ املن
اجلغرافيــة املناخيــة، لــه اهتاممــات علميــة يف التغــري املناخــي، ودليــل 
ــة،  ــوام املاضي ــض األع ــم لبع ــور1410هـ، تقاوي ــوم منش ــع والنج الطوال
تغــري املنــاخ يف اململكــة العربيــة الســعودية ـ دراســة حالــة منطقــة القصيــم 
املناخيــة واجلغرافيــة وفلكيــة، واملــرشف العــام عــىل جــوال كــون املناخــي .
)5( خالــد بــن صالــح الزعــاق. ســعودي، مــن مواليــد مدينــة بريــدة لعــام 
1391هـــ، وباحــث فلكــي، عضــو االحتــاد العــريب لعلــوم الفلــك والفضاء 
- الســعودية وخبــري باألرصــاد واألحــوال اجلويــة مــرشف مرصــد بريــدة 
ــح  ــج صال ــك باخللي ــد الفل ــن رائ ــة م ــازة فلكي ــىل إج ــل ع ــي. حص الفلك
العجــريي. عضــو يف اإلحتــاد العــريب لعلــوم الفضــاء والفلــك، واجلمعيــة 

العربيــة ملتابعــة األهلــة. 
)6( يقصــد باالنــرصاف للشــمس بنقــص أو زيــادة زاويتهــا األفقيــة صيفــًا 

وشــتاء حيــث يبــدأ بعــد ذلــك اشــتداد احلــر أو الــربد.
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ــد  ــم رص ــام ت ــاين )Givoni, 1998(، ك ــا للمب ومالءمته
ــة  ــدالت املناخي ــد املع ــن حتدي ــي تتضم ــداول الت اجل
مناخيــة  ملعاجلــة  تصميميــة  كاعتبــارات  للموقــع 
معاجلــات  وتوظيــف   ،)Mahoney,  2005( للراحــة 
التصميــم البيئيــة يف مراحــل العمليــة التصميميــة 
ــاخ  ــرة يف املن ــة املؤث ــراتيجيات املعامري ــع االس ووض
صيفــًا وشــتاًء وربيعــًا وخريفــًا، مــع مراحــل العمليــة 
ــليم،  ــي )س ــري ومنهج ــل فك ــة يف تسلس التصميمي
ــواص  ــة وخ ــك بالطاق ــاط ذل رسي، 2016(، وارتب
املــواد واألداء احلــراري للمبــاين )اليحيــى وجمموعتــه، 
1436( وأن عمليــة تصميــم املبنــى أصبحــت حتتــاج 
ــات  ــن التقلب ــة م ــاليب احلامي ــعٍة بَأس ــٍة واس إىل دراي
املـُــناخية اخلارجيــة وخصوصــًا يف املناطــق ذات املناخ 
احلــار- اجلــاف )Givoni, 1994(. كــام تــم دراســة تنوع 
اخلصائــص التضاريســية للمدينــة أو القريــة، أو تلوث 
اجلــو، حيــث تســود يف املــدن الكبــرية ظاهــرة اجلزيــرة 
احلرارية Heat Island )املوســوي، الســاعدي، 2011، 
ــز  ــز )أحري ــة أحري ــت جمموع ــد قدم ــرون(. وق وآخ
ــكل  ــًا لش ــًا افراضي ــه، 1438هـــ( نموذج وجمموعت
ــارة يف  ــاري احل ــرية يف الصح ــاجد الصغ ــاد املس وأبع
ــٍة  ــرق تصميمي ــة بط ــة احلراري ــري الراح ــامل، لتوف الع

ــٍة. وطبيعي

األمَهيــة  إىل  الســابقة  الدراســات  خلصــت 
الكــربى لدراســة الطقــس واملنــاخ؛ للوصــول إىل 
ــة  ــة واملناخي ــروف اجلوي ــع الظ ــم م ــف والتأقل التكّي
الســائدة يف خمتلــف فــرات الســنة، وإمكانيــات ربــط 
ــراتيجيات  ــق اس ــة بتطبي ــة التصميمي ــل العملي مراح
ــاف  ــار واجل ــاخ احل ــة للمن ــراري الذاتي ــم احل التحك

ــائل  ــض املس ــت بع ــة. ال زال ــات التصميمي واملعاجل
ــاجد  ــامري للمس ــن املع ــري يف التكوي ــة التفس غامض
حتتــاج إىل بحــٍث يف أســباهبا املناخيــة؛ وهــو مــا حــدا 
بالباحــث إىل دراســة دور تأثــري التكيُّــف املناخــي 
عــىل التكويــن املعــامري للمســجد التقليــدي بمنطقــة 
القصيــم، وال ســيَّام يف َأماكــن الصــالة املتنوعــة. هــذا 
ــف املناخــي  مــا اتبعــه الباحــث يف إثبــات تأثــري التكيُّ
الدراســية  احلــاالت  يف  املعــامري  التكويــن  عــىل 
للمســاجد التقليديــة يف املنطقــة - مستشــهدًا بحــاالت 
التكيُّــف يف هــذا املجــال - للوصــول إىل اجلديــد منهــا 

ــث. ــذا البح يف ه

8. أعامل الرفع للمساجد

بزيــارة  امليــداين  بالبحــث  الباحــث  قــام    
باملنطقــة،  املوجــودة  التقليديــة  املســاجد  بعــض 
واملســح امليــداين، والرفــع لبعضهــا الــذي ال زال 
ــة جيــدة، مــع االطــالع عــىل الصــور والوثائــق  بحال
ــم املقابـــالت الشــخصية مــع  القديمــة للمســاجد، ث
ــن  ــال م ــذا املجـ ــوا هب ــن عرف ــة مل ــربة الفني ذوي اخل
ــاف،  ــويب األَوق ــى، ومنس ــني الُقدام ــاتذة البنائ األس
وَأئمــة ومــؤذين املســاجد ممــن لديـــهم خــربة يف هــذا 
ــع  ــرى م ــام ج ــك، ك ــم بذل ــة مرئياهت ــوع ملعرف املوض
ــة  ــاهدات واملالحظــات واملعايش ــك رصــد املش ذل
ــالة  ــة والص ــاجد التقليدي ــن املس ــاالت م ــض احل لبع
مــع مجاعتهــا، واملكــوث هبــا؛ ملعرفــة واستشــعار مــا 
ــا  ــق تكويناهت ــي وف ــف املناخ ــن التكيُّ ــا م ــد هب يوج
املعامريــة، وســلوك مســتخدميها خــالل الفصــول 
املناخيــة املختلفــة، فضــاًل عــن معايشــة الباحــث 
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ــنوات. ــل س ــا قب لبعضه

ماهيــة عــامرة املســجد يف منطقــة القصيــم . 1
ومكوناهتــا

يقــع املســجد يف وســط املدينــة أو احلــي، 
ــكل  ــىل ش ــى ع ــو مبن ــراين، وه ــيج العم ــل النس داخ
مســتطيٍل، أو مربــع، وقــد كان للعوامــل املناخيــة 
أثــر كبــري عــىل ختطيــط وتصميــم العنــارص األساســية 
للمســجد، بالتكامــل مــع وظيفتــه، فنتــج عــن ذلــك 
التكويــن املعــامري املميــز لــه، واملكــون مــن املصبــاح، 
فــة،  والرسحــة، والســطح، والســطيح، واخللــوة والصُّ
كــام هــي بالرســومات املعامريــة باألشــكال رقــم 
ــا  ــث تعريفه ــاول البح ــوف يتن ــي س )3، 4، 5( والت

ــا. وإيضاحه

ــة . 2 ــاجد يف منطق ــة باملس ــات الدراس ــض عين بع
ــم القصي

ــة،  ــات الدراس ــة لعين ــارات امليداني ــت الزي   مت
ووجــدت تطبيقــات التكيُّــف املناخــي باملســاجد 
التقليديــة بفلســفتها املعامريــة املحليــة، بخــربات 
مراكمــة للمجتمــع - لوحــظ مــن خالهلــا أن احللــول 
ــان  ــيولوجية اإِلنس ــع فيس ــجامًا م ــر انس ــة أكث الطبيعي
ــة  ــي تعتمــد عــىل الطاق ــة الت ــائل امليكانيكي مــن الوس
ــم ذلــك مــن خــالل معاجلــات  ــة املكلفــة - ت الناضب
منــاخ  لتوفــري  املعــامري  والتصميــم  التخطيــط 
7 مريــٍح للمناطــق احلــارة اجلافــة؛ بتشــكيٍل  موضعــيٍّ
، وتوجيــٍه مفضــٍل، ومــواد بيئيــٍة مناســبٍة  فراغــيٍّ

ــوايل  ــن ح ــدود م ــة يف ح ــص املناخي ــمل اخلصائ ــي ويش ــاخ اجلزئ )7( املن
https:// ــراين ــم العم ــيدة والتصمي ــة املش ــر بالبيئ ــم، ويتأث 100م إىل 1ك

.%/ar.wikipedia.org/wiki

ــك  ــع تل ــت مجي ــام عمل ــزل8. ك ــى والع ــالف املبن لغ
ــة  ــرارة والتهوي ــان يف احل ــة اإِلنس ــارات لراح االعتب
ــة  ــع املعاجل ــح، م ــي الناج ــم املناخ ــة للتصمي املؤدي
عنــد الــرورة بَأســاليب ميكانيكيــِة الطاقــة لتحســني 
ــة  ــة القاســية النامجــة عنهــا، َأو املناخي األَوضــاع البيئي
املؤقتــة إِذا لــزم األَمــر. وهــذه عينــات مــن احلــاالت 

ــل يف: ــم تتمث ــاجد القصي ــية ملس الدراس

مســجد املشــيقح يف مدينــة بريــدة، يتكــون  ●
مــن مصبــاح ورسحــة وخلــوة حتــت ســطح األرض، 
ــني،  ــني للمعتكف ــارة وغرفت ــتخدم، ومن ــطٍح مس وس
ولــه مدخــالن يف اجلهــة اخللفيــة. وقــد ُصممــت 
ــة  ــط القبل ــىل حائ ــًة ع ــًة ورفيع ــه ضيق ــات ب الفتح
اخللفيــة  الــرواق  وفتحــات  اجلانبــي،  واحلائــط 

الرشقيــة الشــاملية الكبــرية. الشــكل رقــم )3(.

ــون  ● ــزة، يتك ــة عني ــزة يف حمافظ ــجد اخلري مس
مــن مصبــاح وخلــوة حتــت ســطح األرض، وســطح 
مســتخدم َأعــىل املصبــاح كبديــٍل عــن الرسحــة 
ــع  ــع، م ــاحة املوق ــق مس ــة لضي ــود رسح ــدم وج لع
ــارٍة رفيعــٍة. تقــع مداخلــه يف اجلهــة  ــاء خلفــيٍّ ومن فن
ــه،  ــراين حول ــيج العم ــع النس ــق م ــة، ومتواف اخللفي
والفتحــات بــه ضيقــة ورفيعــة عــىل مجيــع احلوائــط، 
وبــه رواق خلفــي، مــع متيــزه بالســطح الدائــم، 
ــًا، وشــتاًء. الشــكل رقــم )4( .  ــه صيف لالســتفادة من

ــراري  ــاذ احل ــل اإلنف ــل معام ــب أال يق ــة جي ــارة اجلاف ــات احل )8( يف املناخ
ــيليوس(  ــة س ــع درج ــم مرب ــعر/ س ــو س ــن 1.1 )كيل ــي ع ــدار خارج جل
ــارب أن  ــت التج ــد أثبت ــبة. وق ــة مناس ــة حراري ــىل مقاوم ــول ع للحص
ــة  ــة املتعلق ــري رشوط الراح ــدًا لتوف ــم ج ــر( مالئ ــي )اآلج ــوب الطين الط
ــعار  ــع بأس ــح املجتم ــع رشائ ــره جلمي ــة لتوف ــراري باإلضاف ــط احل باملحي

ــة. معقول
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العمراين النسيج داخل العام املوقع
الشرقيةالواجهة

والقبو للمصباح األفقيان املسقطان

اجلنوبية اجلهة من للمنارة منظور

للمسجد الداخلية الواجهة

أ-أالقطاع

الشكل رقم )3(. الرسومات املعامرية ملسجد املشيقح بربيدة املصدر: الباحث.
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اخلريزة حبي للمسجد العام املسجداملوقع العمراين كتلة واالعالن:املصدرلنسيح للدعاية جند .وكالة

والسطح واملصباح اخللوة للمسجد املرتاكبة األفقية املساقط

أ أ–القطاع

ب–باعقطال

خارجي منظور

الشكل رقم )4(. الرسومات املعامرية ملسجد اخلريزة بعنيزة املصدر: الباحث.
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الشورقية حبي للمسجد العام املوقع
مكو ته تظهر ا الشورقية مسجد واملصباحكتلة السرحة

املسجد مكو ت مجيع به تظهر للمسجد األفقي املسقط
والّصفَّةك واملصباح السرحة

للمسجد خارجي وخفاجي:املصدرمنظور املشيقح

للمسجد الداخلية الواجهة

أقال أ-طاع

الشكل رقم )5(. الرسومات املعامرية ملسجد الشورقية باملذنب املصدر: الباحث.
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مســجد الشــورقية يف حمافظــة املذنــب، يتكــون  ●
ــة يف املقدمــة  مــن مصبــاح ورسحــة يف اخللــف، وصفَّ
عــىل ســطح األرض، مــع ســطح غــري مســتخدم 
ــع  ــد جلمي ــوب واح ــة، وبمنس ــاح والصّف ــىل املصب َأع
أماكــن الصــالة، ومنــارة يف الزاويــة الرشقيــة اخللفيــة 
للســطح. املســجد عبــارة عــن جزئــني رئيســني 
ــة  ــة، ورسح ــاح والصّف ــة للمصب ــة يف املقدم ــا كتل مه
ــة  ــة ورفيع ــه ضيق ــات ب ــت الفتح ــة، وصمم اخللفي
اجلانبيــني، فضــاًل عــن فتحــات  عــىل احلائطــني 
البواكــي اخللفيــة الشــاملية الرشقيــة الكبــرية ذات 
ــريه  ــًا لغ ــة، خالف ــه اخللفي ــة بأروقت ــواس الدائري األق

ــم )5( . ــكل رق ــة. الش ــي ُأفقي ــة َأو بواك ــن مثلث م

9.  عنارص ومصطلحات املساجد التقليدية يف منطقة 
القصيم

 9.1 تعريف العامرة التقليدية واملقصود هبا

ــم  ــرآن الكري ــاًم يف الق ــامرة قدي ــر الع ــاء ذك  ج
بقولــه تعــاىل: )َأَجَعْلُتــْم ِســَقاَيَة احْلَــاجِّ َوِعاَمَرَة امْلَْســِجِد 
ــَد يِف  ــِر َوَجاَه ــْوِم اآْلِخ ــاهللَِّ َواْلَي ــَن بِ ــْن آَم ــَراِم َكَم احْلَ
ــْوَم  ــِدي اْلَق ــَد اهللَِّ َواهللَُّ اَل هَيْ ــَتُووَن ِعنْ ــبِيِل اهللَِّ اَل َيْس َس
ف  الظَّاملِِــنَي( ]ســورة: التوبــة، اآليــة: 19[. ُتعــرَّ
ــا  ــا وتزيينه ــاين ونحوه ــييد املب ــّن تش ــا ف ــاَمَرة بأهن الِع
ــاين،  ــم املب ــة بعلــم أســاليب تصمي وفــق قواعــد معين
الوســيط، 1972م(.  وطريقــة تشــييدها )املعجــم 
ــا  ــد فيه ــة يقلِّ ــادة متوارث ــا ع ــة بأهن ــّرف التقليدي وُتع
1972م(.  الوســيط،  )املعجــم  الســلف  اخللــف 
فالتقليــد لغــة اختــاذ أثــر فنــي نموذجــًا والنســج عــىل 
منـــواله، إمــا مــن حيــث املضمـــون، وإمــا مــن حيث 

األســلوب، وإمــا مــن حيــث االثنــان معــًا عــىل 
اإِلنتـــاج اجلديــد، مثــل تقيـّــد معظــم شــعراء العــرب 

ــة9.  ــدة العمودي ــكل القصي بش

ــة يف  ــامرة التقليدي ــن الع ــاء ع ــا ج ــوع مل بالرج
ــى  ــر ملعن ــا مناظ ــى هل ــروج بمعن ــن اخل ــع، يمك املراج
ــدي،  ــدي )الرب ــدي الــذي ذكــره الرب العمــران التقلي
ف  1407هـــ(، مــع التــرصف، حيــث يمكــن أن ُتعــرَّ
العــامرة التقليديــة وفقــًا للســياق مــن املعاجــم اللغوية 
ر، بأهنــا: البنــاء املحــيل الــذي  بتعريــف خمتــرص مطــوَّ
فرضتــه رضورة البيئــة، والعوامــل األخــرى املتعــددة 
بحيــاة الســكان وفق احتياجـــاهتم الفرديـــة واجلامعية، 
ووفــق مبادئهــم وأعرافهــم وطبائعهــم، بمناهــج 
وَأســاليب متبعــة يف حتقيــق األثــر ويف مضمونــه، 
ــل،  ــد جي ــاًل بع ــلف جي ــن الس ــادًة ع ــوذة ع ومأخ
ــة،  ــة املحلي ــادر البيئي ــىل املص ــكيلها ع ــن بتش معتمدي
وبــدون وجــود أيــة مؤثــراٍت خارجيــة ســواء كانــت 
ــة، والتــي دخلــت عــىل املنطقــة  ــة أو اقتصادي اجتامعي
بعــد اكتشـــاف النفــط، وانفتـــاح البــالد عــىل العــامل 

اخلارجــي بشــكٍل واســـٍع ورسيــٍع. 

ــعلِّم(  ــتاذ / املـُ ــتاد/ األس ــاء )االس ــتاد البن 9.2 الس
األمــس،  معــامري  هــو  1428هـــ(  )العمــري، 
والشــخص الــذي يتــوىل عمليــة ختطيــط املبــاين 
ــة  ــس عملي ــع، ورئي ــا يف املوق ــا وتصوره وتصميمه
التشــييد واملــرشف عليهــا، ويقــوم بالعمليات الرئيســة 
)9( كــام ُتعــّرف التقاليــد: أدبيــًا: بأهنــا أعــراف وعــادات يف بلــد، أو شــامئل 
وطبائــع خــرية، وســمو يف خمالفــة النــاس. فنيــًا: مناهــج وأســاليب متبعــة 
يف حتقيـــق األثـــر ويف مضمونــه، ومأخـــوذة عــادة عــن الســلف جيــاًل بعــد 
ــن  ــة يف أدب م ــزة عضوي ــن مي ــرور الزم ــع م ــح م ــث تصب ــل، بحي جي
ــا  ــاد عنه ــا أو االبتع ــرر منه ــرب التح ــون، ويعت ــن الفن ــن م اآلداب، أو ف
ــد  ــوارث ]عب ــراث املت ــىل ال ــورة ع ــا، أو ث ــلم هب ــنّة املس ــن الس ــًا ع خروج

النــور، ص 76-75[.
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يف البنــاء بنفســه كوضــع الســاقف واملشــاش10.

9.3 تعريف املسجد وعنارصه

املســجد: كلمــة مأخــوذة من َســَجَد، واملســِجد  ●
ــذي  ــكان ال ــا: امل ــة ونصبه ــم املعجم ــض اجلي بخف
ُيســَجُد فيــه، وموضــع الســجود نفســه. )األَنصــاري، 

د.ت(.

ــوه  ● ــراٍش ونح ــالة، أو ف ــكان الص ــىل: م املص
ليصــىل عليــه. )املعجــم الوســيط، 1972م(. 

ــيط،  ● ــم الوس ــرساج )املعج ــو ال ــاح: ه املصب
ــه  ــا علي ــن زكري ــى ب ــث حيي ــاء يف حدي 1972م(. ج
ــح  ــارا ً، ويصب ــدس هن ــت املق ــدم بي ــالم: كان خي الس
فيــه ليــاًل، أي يــرسج الــرساج، فاملصبــاح هــو املــكان 
املضــاء ليــاًل مــن املســجد لتعليــق القناديــل فيــه 
ــاًم بالعريــش: وهــو مــا  للصــالة، وهــو معــروٌف قدي
يســتظل بــه )األَنصــاري، دون تاريــخ(. فهــو ُيغطــي 
ــاٍط  ــري حم ــر، غ ــمس واملط ــن الش ــم م ــني ويقيه املصل
باجلــدران مــن مجيــع جوانبــه، ومفتــوح مــن اخللــف 
ــامعيل، 2000م(.  ــة )اإِلس ــاءة والتهوي ــة لإِلض بَأروق
ــة  ــة الغربي ــة األَمامي ــادًة يف اجله ــاح ع ــع املصب يوض
للمســجد، بــه حمــراٌب، وأروقــة متوازيــة - بَأقــواٍس 
ــاه  ــع اجت ــدة م ــة( - واملتعام ــدون )َأفقي ــة، َأو ب مثلث
َأعمــدة أســطوانية. يكــون  القبلــة، ترتكــز عــىل 
ارتفــاع ســقف املصبــاح مــا بــني )3.20 م - 4.30 

ــم 6، 7(. ــكل رق م( )الش

املحــراب مقــام اإلمــام مــن املســجد )املعجــم  ●
ــيط، 1972م(.  الوس

)10( التشطيب النهائي للحوائط.

الرسحــة: هــي الفنــاء )املعجــم الوســيط،  ●
ــي  ــاحة الت ــي الس ــة، وه ــرف بالرحب 1972م(، وُتع
)الــويل،  ظلــة.  وال  ســقف  بــال  املصبــاح،  تــيل 
ــع  ــًا م ــبة طردي ــاحتها متناس ــون مس 1406هـــ(، تك
ــادًة يف  ــع ع ــة، توض ــجد املتاح ــع املس ــاحة موق مس
ــة  ــري التهوي ــجد لتوف ــة للمس ــة الرشقي ــة اخللفي اجله
ــاح واخللــوة.  ــة للمصب ــة الروري واإِلضــاءة الطبيعي
ُيصــىلَّ بالرسحــة بأوقــات املغــرب والعشــاء والفجــر 
ــًا للهــواء والنســيم العليــل، َأو يف الشــتاء  صيفــًا؛ طلب
هنــارًا يف َأوقــات صــاليت الظهــر والعــرص طلبــًا 
ــًا  ــة تقريب ــق الرسح ــون عم ــمس. يك ــة بالتش للتدفئ

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

الشكل رقم )7(. مثال ملسجد املعارك بربيدة، ويتضح به 
مكونات املصباح التقليدي بالقصيم واألروقة األفقية للتهوية 
واإلضاءة يف القصيم. املصدر: هيئة السياحة والرتاث الوطني.
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ــاح؛  ــق املصب ــن عم ــني م ــٍف إىل مرت ــرٍة ونص ــن م م
لتحــوي مصليــني، صيفــي يف املقدمــة، وشــتوي 

خلفــي. )الشــكل رقــم 8، 9(.

معــزول  ● خــالء،  مــكان  اســم  اخللــوة: 
)العاليــيل، 1974م(. فهــي معزولــة عــن البيئــة 
اخلارجيــة لراحــة املصلــني املناخيــة، تقــام حتــت 
ــة،  ــف غاطس ــًا أو نص ــة كلي ــون غاطس األَرض، وتك
ــاحة  ــري املس ــاح لتوف ــت املصب ــون حت ــا تك ــًا م وغالب
ــارب  ــاع يق ــري، 1428هـــ(، وبارتف ــة )العم والتكلف

2.60 م، ومجيــع حوائطهــا مصمتــة مــا عــدا الرشقي، 
ــم  ــرية للتحك ــات صغ ــع بفتح ــه باجلوام ــريب مع والغ
ــوة  ــتخدم اخلل ــو. تس ــًا بالقب ــرف حالي ــة، وتع بالتهوي
ــاردة جــدًا، واحلــارة  ــة الب ــة املناخي يف الظــروف اجلوي
جــدًا، الســتغالل طاقتهــا احلراريــة ليصــىل هبــا 
دافئــًة هروبــًا مــن الــربد القــارس واألمطــار، وبــاردًة 
بالقيــظ الشــديد ذي احلــرِّ الالهــب ملنــاخ نجــٍد، 
وكذلــك للقيلولــة هبــا، ومكانــًا إِلقامــة الغربــاء عــن 
البلــد، ومعتكفــًا للمصلــني يف شــهر رمضــان املبــارك. 

الشــكل رقــم )10، 11(. الشكل رقم )8(. مكونات الرسحة باملسجد التقليدي بالقصيم 
- جامع الربقاء باألسياح - يتضح هبا املصليان الصيفي 

والشتوي. املصدر: الباحث.

الشكل رقم )10(. مكونات اخللوة بمسجد اجلوز بعنيزة 
املصدر: الباحث.

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

الشكل رقم )9(. موقع وفرش مصىل الرسحة الصيفي 
بالقصيم- جامع الربقاء باألسياح - يتضح هبا قرب املصىل 

الصيفي من كتلة املصباح. املصدر: الباحث.
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الســطح أو الصطــح بالعاميــة، أو الطايــة، وهو  ●
ظهــر املبنــى. )األَنصــاري، بــدون تاريــخ(. وهــو مــا 
ــدران  ــىل ج ــوي ع ــاح وحيت ــىل املصب ــادة أع ــون ع يك
ــتمدوا  ــة؛ ليس ــني املناخي ــة املصل ــل لراح ــاترة، عم س
إبرادهــم مــن الريــاح املحببــة صيفــًا، وتدفئتهــم 
ــايل  ــت لي ــه وق ــىل ب ــث يص ــمس، حي ــن الش ــتاًء م ش
وفجــر الصيــف طلبــًا للهــواء والنســيم العليــل، كــام 
يصــىل بــه يف الشــتاء هنــارًا يف أوقــات صــاليت الظهــر 
ــون  ــا تك ــمس، عندم ــة بالتش ــًا للتدفئ ــرص طلب والع
الرسحــة قليلــة العمــق فــال تأتيهــا الشــمس عــرصًا، 
أو ضيقــة فــال تتســع جلميــع املصلــني. الشــكل رقــم 

.)12(

الســطيح، وهــو الســطح املنخفــض املنســوب  ●
عــن الســطح الرئيــي، عــادة مــا يكــون أعــىل اخللــوة 
املنخفضــة بنصــف دور يعمــل عندمــا تكــون الرسحــة 
ــامن.  ــجد املي ــو بمس ــام ه ــرصًا، ك ــة ع ــري مشمس غ

ــم )13(. ــكل رق الش

ــة: تعنــي ســقيفة، مــكان ُمَظلَّــل )معجــم  ● فَّ الصُّ
https://www.almaany.com/ar/ ،ــع ــاين اجلام املع
dict/ar( كصالــة داخليــٍة حماطــة بأربعــة حوائــط 

ــة،  ــدودة للحاج ــواب حم ــا أب ــع، 1418هـــ(، هب )املان
ليــس هبــا أروقــة، عاليــة الســقف يف الغالــب، توضــع 
يف مؤخــرة أو مقدمــة املســجد، ليــس هلــا أروقــة 
ــق  ــن طري ــل ع ــث ُتدَخ ــارج؛ حي ــىل اخل ــارشة ع مب
أبــواب تفتــح عــىل املصبــاح، وتكــون عــادة بفتحــات 
ســم،   80 إىل  تصــل  ســميكة  وحوائــط  ضيقــة، 
ومنســوهبا منســوب املصبــاح تقريبــًا، وتســتخدم 
كاخللــوة للتدفئــة والتربيــد، إاِلَّ أن اخللــوة أدفــأ وأبــرد 
ــة )الشــكل  ــاًل بســبب حــرارة األَرض الثابت منهــا قلي

ــم 5(. رق

ــداِء  ● ــرش األذان بالن ــيلة لن ــي وس ــارة: وه املن
ــىل  ــل ع ــع ال ُيظل ــع بموق ــا توض ــًا م ــالة، وغالب للص
فتكــون  الســطح؛  أو  املصلــني شــتاًء يف الرسحــة 
باملنتصــف بــني الرسحــة  باخللــف للمســجد، أو 
ــاح  ــة للمصب ــاملية الرشقي ــة الش ــاح يف الزاوي واملصب

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

للدعاية واإلعالن.

الشكل رقم )13(. يتضح به السطح العايل أعىل املصباح 
الصيفي والسطيح املنخفض أعىل اخللوة الشتوي بمسجد امليامن 

باخلرباء القديمة. املصدر: الباحث.
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لتفــادي تظليلهــا عــىل الرسحــة والســطح عــرص 
الشــتاء )الشــكل رقــم 3، 4(.

9.4 تعريف بعض التفاصيل املعامرية: ومنها

ــا  ● ــىل م ــرشف ع ــايل ي ــع الع ف: املوض َ ــرشَّ ال
حولــه. الواحــدة رُشفــة وجتمــع عــىل أرشاف )املعجــم 
ــة  ــارص املعامري ــد العن ــو أح ــيط، 1972م(، وه الوس
اخلارجيــة اجلامليــة التــي توضــع عــىل قمــم اجلــدران 
اخلارجيــة يف األدوار العلويــة والســفلية )العمــري، 
1428هـــ(. ويف حديــث ابــن عبــاس ريض اهلل عنهام: 
ــًا، أراد  ــاجد مُجَّ ــًا واملس ف ــن رُشّ ــي املدائ ــا أن نبن أمرن
ــدون  ــاري، ب ِف )األَنص ــرشَّ ــت بال ــي طول ــا الت أبنيته

ــخ(. تاري

ــول  ● ــام يف ق ــال رشف، ك ــاء ب ــم: البن ــاء اجل البن
ابــن عبــاس ريض اهلل عنهــام: » أمرنــا أن نبنــي املدائــن 
فــًا َوامْلََســاجد مُجَّــًا«. كقــول العــرب بوصــف  رُشّ
التيــس األجــم أو الشــاة اجلــاّمء، وهــي التــي ال 
ــجد  ــيل يف مس ــا أن نص ــد: هنين ــال جماه ــا، وق ــرن هل ق
ــم  ٍة )معج ــْرَ ــري ُس ــطُح: كان بغ ــّم السَّ ف. َج ــرشَّ م
https://www.almaany.com/ar/ ،ــع ــاين اجلام املع

.)dict/ar

ــرية  ● ــات صغ ــي مثلث ــر(: ه ــنوف )احلدائ الش
ــض  ــا البع ــب بعضه ــرص بجان ــفل ت ــها لألس رؤوس
عــىل هيئــة مســننة مســنمة بــارزة عــن واجهــة اجلــدار 
بمقــدار 5 ســم تقريبــًا، توضــع حلاميــة األجــزاء 
الســفلية مــن تأثــري األمطــار عــىل الواجهــة، وتنفــذ يف 
مرحلــة التشــطيب النهائــي للجــدار املســامة املشــاش. 

حُتــف احلدائــر يف معظــم احلــاالت باحلقــاف11 أســفل 
منهــا )العمــري، 1428هـــ(.

احلجــا )ســرة الســطح/ الــذروة(: هــي تلــك  ●
ــارج  ــن اخل ــى م ــطح املبن ــف أس ــي حت ــدران الت اجل
)العمــري، 1428هـــ(. يقــرص ارتفــاع اجلــزء اخللفــي 
الرشقــي منهــا املطــل عــىل الرسحــة إذا كانــت رسحــة 
املســجد غــري عميقــة، حّتــى ال يعــوق أشــعة شــمس 
فتدفــئ  بالرسحــة  الســقوط  مــن  الشــتاء  عــرص 

ــرصًا.  ــني ع املصل

ــا عــن فــرش املســجد فــكان يف القــدم ترابــًا  أمَّ
ــعف  ــن س ــري م ــرش بحص ــك ف ــد ذل ــم بع ــًا، ث رملي
ــض  ــع بع ــرية م ــزران الصغ ــدان اخلي ــم عي ــل، ث النخ
الســجادات املنســوجة يدويــًا لإلمــام واملصلــني. 
ومجيــع هــذا الفــرش كان متناســبًا مــع املصلــني 
خلواصــه يف العــزل والتربيــد والتدفئــة واالمتصــاص 

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

)11( خد غائر مستقيم يف اجلدار، يبدو كأن الشنوف ترتكز عليه.

الشكل رقم )14(.الفرش بالرمل بمسجد العمر بربيدة. 
املصدر: الباحث.
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10. مرئيات األساتذة من مهرة البنائني يف القصيم عن 
التكيُّف املناخي يف عامرة املساجد التقليدية:

تأثــر  لألســتاذ:  الفكــري  التأثــر   10.1
ــوارث  ــكل املت ــة الش ــم بمرجعي ــاء بالقصي ــتاذ البن أس
ــش يف  ــن عري ــون م ــوي األول، واملك ــجد النب للمس
ــاين  ــم مب رة، وبتصامي ــوَّ ــاء( مس ــة )فن ــة ورحب القبل
ــة  ــاخ احلــار اجلــاف باملنطق عــامرة الصحــراء ذات املن
ــم  ــي تتس ــيل، والت ــاء الداخ ــدم وذات الفن ــُذ الق من

وتتميــز باخلــربات املناخيــة املراكمــة ملجتمــع اإلقليــم 
ــة، وبمعايشــته هلــا،  عــرب قــروٍن، وبتقســيامهتا الفصلي
ومعرفــة مــا يالئــم منهــا للراحــة ومــا يتفــادى، 
ــول  ــض احلل ــل بع ــه؛ فعم ــع بيئت ــم م ــف يتأقل وكي
ــة  ــجد يف منطق ــاء املس ــبة لبن ــة املناس ــة املناخي التكيُّفي
ــٍة  ــك إىل جمموع ــن ذل ــث م ــص الباح ــم. خل القصي
مــن األُُســس املناخيــة املتبعــة التــي تبّينــت فيهــا 
ــم،  ــني يف القصي ــرة البنائ ــن مه ــاتذة م ــات األس مرئي
ــة  ــاجد التقليدي ــامرة املس ــي يف ع ــف املناخ ــن التكيُّ ع
مــن خــالل الرفوعــات واملقابــالت والزيــارات، 

ــيل:  ــام ي ــا في ــل اتباعه واملتمث

ــًا  ● ــجد حراري ــب للمس ــكل األنس ــار الش اختي
ــات  ــة للتكوين ــة احلجمي ــن الناحي ــًا( م ــع تقريب )املرب

ــة.  املعامري

ــه  ● ــاح، وخلف ــتطيل للمصب ــكل املس ــار ش اختي
ــة، والشــمس  الرسحــة - لتزويــده باإِلضــاءة والتهوي
صباحــا ًمــن اخللــف الشــاميل الرشقــي - بعمــٍق 
ــع  ــال شــمٍس بَأوقــات الصــالة، مــع التمت مناســٍب ب

ــطح. ــة والس ــتاًء يف الرسح ــمس ش بالش

بالطــني  ● بالبنــاء  املحليــة  املــواد  اســتخدام 
والّلبــن املتمّيزيــن بســعتهام احلراريــة، والتأســيس 
باحلجــر ملقاومــة جــرف األمطــار، مــع تســميك 
احلوائــط لزيــادة العــزل احلــراري عــن طريــق تأخــري 

وصــول احلــرارة إىل الداخــل.

ــاء  ● ــًة بفن ــًة طبيعي ــاًل هتوي ــجد كام ــة املس هتوي
ــى ال  ــٍة حتَّ ــري رفيع ــواٍر غ ــة(، وبَأس ــيل )الرسح داخ

ــح. ــب الري حتج

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

الشكل رقم )16(. فرش املسجد بالسجادات بمسجد اخلريزة 
بعنيزة. املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة وكالة نجد للدعاية 

واإلعالن.
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توزيــع أماكــن الصــالة يف املســجد بــال إعاقــة  ●
ــاح  ــن الري ــا ع ــٍب لبعضه ــة، أو حج ــة املحبب للتهوي

ــة. املحبب

املجــاور؛  ● مــع  املتضــام  البنــاء  اســتخدام 
لتخفيــف التعــرض ألشــعة الشــمس عــىل واجهــات 

ــجد. ــة املس كتل

اجلــودة واإلتقــان للمــرشوع يف العمــل بــروح  ●
، ويتمثــل ذلــك  مجاعيــة بــني األســتاذ وســكان احلــيِّ
يف: التصميــم - التربعــات واملشــاركة بالتنفيــذ - 
انتقــاء املــواد - جــودة التنفيــذ - استشــارة املختصــني.

ــه يف  ــتمرار علي ــق واالس ــم التواف ــا ت ــذا م ه   
ــة  ــامرة التقليدي ــع الع ــي لواق ــف املناخ ــس التكيُّ أس
ــرن  ــر الق ــى أواخ ــم حت ــة القصي ــاجد بمنطق للمس
الرابــع عــرش اهلجــري، وحتدثــت املراجــع عــن 
بعضهــا يف قواعــد التصميــم املناســب للمنــاخ احلــار 
ــة  ــات امليداني ــن الدراس ــده م ــم رص ــا ت ــاف، وم اجل
ــاجد  ــات للمس ــالت واملالحظ ــاهدات واملقاب واملش
ــرت  ــام ظه ــابقًا. ك ــر س ــام ذك ــم ك ــة بالقصي التقليدي
بتلــك األُســس املناخيــة املتبعــة عالقــات قويــة تربــط 
ــا  ــف معه ــي تكيَّ ــة الت ــل املناخي ــني العوام ــا وب بينه
احلــرارة  والريــاح  كالشــمس  الســابق،  املجتمــع 
ــث  ــيلقي البح ــا س ــذا م ــار، وه ــة، واألمط والرطوب

ــه. ــوء علي الض

القصيمــي:  البنــاء  أســتاذ  مرئيــات   10.2
جــاءت فلســفة مرئيــات األســتاذ بالتعامــل والتكيُّــف 
مــع العوامــل املناخيــة املؤثــرة عــىل التصميــم املعامري 
بتطبيــق بعــض االعتبــارات التصميميــة للتكيــف 

املناخــي يف تكويــن عــامرة املســاجد التقليديــة يف 
االســراتيجيات  بعــض  عــىل  مشــتملة  القصيــم 

ــك يف: ــري، وذل ــض املعاي ــة وبع التصميمي

حتديــد املعلومــات املناخيــة باملنطقــة، واملوقــع  ●
املوضعــي الــذي يقــع فيــه املبنــى لــكل فصــٍل 
ُمناخــي )الشــكري، 1431هـــ(، مــع تقييــم الظروف 
الداخليــة واخلارجيــة للطقــس للوصــول إىل حــاالت 
ــاًل  ــجد، لي ــاغيل املس ــراري لش ــاح احل ــق االرتي حتقي
ــن  ــع م ــا ُيتوق ــول، وم ــذه الفص ــالل ه ــارًا خ أو هن

ــا12.  أحواهل

َأجــاد األســتاذ القصيمــي التقليــدي وجمتمعــه  ●
ــيِّ  ــف البيئ ــك بالتكيُّ ــة، وذل ــة العالي ــة املناخي الثقاف
مناســٍب،  مناخــيٍّ  لتصميــٍم  باملوقــع  احلــراريِّ 
واملراقــب،  واملقــاول  املعــامري  هــو  فاألســتاذ 
هــو  وجمتمعــه  للمجتمــع،  املشــارك  واملســتخدم 
املســتخدم املقّيــم، والناقــد الفاحــص، واملشــارك 
ــم  ــل بعضه ــه، فكمَّ ــامري يف حين ــج املع ــور للمنت املط
النقــد، كــام  البعــض باجلهــد واملشــورة، وتقبُّــل 
يتضــح ذلــك مــن خــالل اســتعراض فهــم األســتاذ 
ــده بجــداول فصــول الســنة  وإدراكــه، ومتابعتــه وتقيُّ
ــا،  ــب هل ــالة املناس ــكان الص ــاره م ــا، واختي وأحواهل
مــع اعتبــار الســلوك اإِلنســاين التنقــيل للوصــول 
للراحــة احلراريــة داخــل املســاجد التقليديــة بمفاهيــم 
بمنطقتهــم  الســائد  وفكرهــم  الســابق،  اجليــل 

للمعاجلــات البيئيــة املناخيــة آنــذاك. 

ــنة إىل  ● ــول الس ــدي فص ــع التقلي ــم املجتم قس

ــع  ــب م ــًا يتناس ــاًم خاص ــم تقوي ــول واملواس ــون بالفص ــذ املهتم )12( اخت
ــم. ــول املواس دخ
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ــودة  ــة املعه ــمياهتا املتوارث ــب تس ــاٍم بحس ــتة أقس س
ــع  ــن واق ــة، م ــة املناخي ــا بالراح ــد، وحاالهت يف نج
معايشــتهم هلــا بموقعهــم اجلغــرايف، وحتديــد فراهتــا 
ــالف  ــم 1(، بخ ــدول رق ــة )اجل ــواهدها املحسوس بش
ه  الواقــع للتقســيم اجلغــرايف بأربعــة فصــوٍل، وقــد نــوَّ

ــاق14.  ــند13 والزع ــك املس بذل

املصدر: الباحث، بيانات املصدر: املسند. جريدة  الرياض15

)13( التقســيم املحســوس للفصــول. صحيفــة تواصــل اإللكرونيــة  
./http://www12.0zz0.com/2014/03/21

https://sabq. 1439 ــّوال ــو 2018 - 11 ش ــظ. 25يوني ــرة القي )14( مج
org/BN3mgp

ــمرب 2009م  ــة 1430هـــ - 7 ديس ــني 20 ذو احلج ــاض، اإلثن )15( الري
العدد 15141. 

ــة  ــاس يف معرف ــدف األس ــق اهل ــك حق كل ذل
ــة  ــة املناخي ــراتيجيات التصميمي ــارات واالس االعتب
ــٍل،  ــكلِّ فص ــجد ل ــراري يف املس ــي احل ــف البيئ للتكي
وطريقــة التفكــري هبــا بشــكٍل مــدروس مــع الســلوك 
اإِلنســاين للمصلــني، ومعرفــة دراســاهتم وحتليالهتــم 
الدقيقــة لعمليــة وضــع األُســس التصميميــة املناســبة 
للعوامــل املناخيــة يف كلِّ فصــٍل مــن الســنة، ومقارنتها 
لقيــاس  لإلنســان؛  احلراريــة  الراحــة   بمتطلبــات 
مــدى نجاحهــا واالســتفادة منهــا يف عــامرة املســاجد 
شــملت  كذلــك  الطبيعيــة.  الطاقــات  باســتغالل 
فلســفة أســتاذ البنــاء القصيمــي االســراتيجيات 

ــت يف:  ــد متثل ــة والتربي ــة للتدفئ التصميمي

دراســة بيئــة املواقــع املجــاورة للمبنــى ملعرفــة  ●
ــيدة  ــة املش ــر بالبيئ ــي املتأث ــاخ املوضع ــص املن خصائ

ــه.  حول

الختــاذ  ● اجليولوجيــة  املواقــع  بيئــة  دراســة 
قــرارات احلفــر باملوقــع مــن عدمــه، واالمتــداد 

باملســجد. الــرْأيس  أو  األُفقــي 

الشكل رقم )17(. أحد بنّائي القصيم/ األستاذ البناء عبد 
اهلل العبد الرحيم من مدينة بريدة. العمر 90 عامًا. املصدر: 

الباحث.

الشكل رقم )18(. أحد بنّائي القصيم/ األستاذ البناء إبراهيم 
الكبيدة من حمافظة عنيزة. العمر 87 عامًا. املصدر: الباحث. من(تقريبا)املدةالفصول :اىل..:الفرتة

فرباير١٤-ديسمرب15شهرانالشتاء
أبريل١٤–فرباير15شهرانالربيع
يونيو١٤–أبريل15شهرانالصيف
أغسطس١٤-يونيو15شهرانالقيظ
توبرأك١٤-أغسطس15شهراناخلريف
ديسمرب١٤–كتوبرأ15شهرانالومسي

جدول رقم )1(. إيضاح فرتات الفصول الستة يف السنة.
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حتديــد اإلجــراءات التصميميــة املنــوي اتباعها  ●
Strategies إلنشــاء مبنــى متكامــل شــكاًل ومضمونــًا، 

وتنوعــًا يف أماكــن الصــالة، وأداًء كاإلضــاءة والتهوية 
ــمس والتظليل. ــني، والتش الطبيعيت

معرفــة طبيعــة التشــغيل الفعــيل والســلوك  ●
ــد محلــه  اإلنســاين باملســجد، ونســبة اإلشــغال لتحدي

ــراري. احل

ــي  ● ــة الت ــة املرحي ــة املناخي ــول إىل املنطق الوص
ــم يف: ــد التصمي ــار عن ــني االعتب ــذ بع ــب َأن تؤخ جي

ــة  ــرارة التصميمي ــة احل ــى: )درج ــل املبن داخ
ــة(. ــة والرطوب ــًا، التهوي ــتاًء وصيف ــة ش الداخلي

ــول،  ــرارة للفص ــة احل ــى: )درج ــارج املبن خ
رسعــة الريــاح واجتاههــا(.

ــوي  ● ــائية املن ــواد اإِلنش ــص امل ــة خصائ  معرف
ــة  ــني، واملرسع ــرارة كالط ــرة للح ــتخدامها كاملؤخ اس
للحــرارة كالرمــل، والعازلــة كاخلشــب واحلجــر 

ــر.  ــرف املط ــة ج ملقاوم

ــع،  ● ــميِّ للموق ــعاع الش ــدة اإِلش ــة ش  معرف
وحركــة الشــمس وزاوية ســقوط األَشــعة لالســتفادة 

ــا. ــا أو تفادهي منه

 عــدم حجــب الشــمس اجلزئــي عــن الرسحــة  ●
وضعهــا  بتفــادي  الرْأســية  املنــارة  بكتلــة  شــتاًء 

ــة.  ــة الغربي ــة اجلنوبي بالزاوي

معرفــة العوامــل املؤثــرة عــىل الشــعور بالراحة  ●
عوامــل  يف  وتتمثــل   )2007 )وزيــري،  احلراريــة 

ــل  ــاط(، وعوام ــس والنش ــن واملالب ــخصية )كالسِّ ش
ــاح(. ــة والري ــرارة والرطوب ــة )كاحل بيئي

11. تطبيقات التكيُّف املناخي يف املساجد 

 بدراســة وحتليــل عينــاٍت للمســاجد التقليديــة 
يف القصيــم - ذات املنــاخ احلــار اجلــاف - متثَّــل 

ــا:  ــني مه ــا بوجه ــف هب التكي

األول: تلطيــف وحتســني ُمنــاخ البيئــة املجاورة 
 ، للمســجد بتطبيــق النســيج العمــراين املتضــام للحــيِّ
ض مجيــع واجهــات املســجد للشــمس، مــع  فــال ُتعــرَّ
ــة ذات  ــة املتعرج ــوارع الضيق ــيج بالش ــل النس تظلي
الســقيفات، وبنــاء احلــي بكثافــة عاليــة تقلــل تعــرض 
املوقــع ألشــعة الشــمس؛ َفتِخــف وطــأة احلــرارة 
اخلارجيــة عليــه. كذلــك، عــدم حجــب الريــح  
ــاورة، أو  ــاين املج ــع املب ــاجد برف ــن املس ــة ع والتهوي
ــبٍة  ــٍة مناس ــواد بيئي ــتخدام م ــع اس ــا، م ــاء فوقه البن
أو  ماصــٍة  غــري  واملبــاين،  والســاحات  للشــوارع 

الشكل رقم )19(. منابع رؤية وفلسفة أستاذ البناء البيئية مع 
الواقع املناخي احلار اجلاف وفق اإلمكانيات املتاحة املحدودة 

باملنطقة. املصدر: الباحث.
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ــل  ــني، والرم ــل والط ــًا كاألث ــرارة صيف ــٍة للح خمزن
ــارصة  ــواد املع ــالف امل ــة، بخ ــرارة برسع ــد للح الفاق
ــا درجــة احلــرارة  ــغ هب ــانات تبل كأســفلت وخرس
قرابــة )70 م(. فضــاًل عــن اخلــرة الدائمــة بالنخيــل 
ــال  ــواء ب ــاء األج ــي، ونق ــراين للح ــيج العم يف النس

ــم )21، 22(. ــكل رق ــرارّي. الش ــاٍس ح احتب

الثــاين: عمــل االســراتيجيات التصميميــة 
ــني  ــدال للمصل ــة واالعت ــراد والتدفئ ــبة يف اإِلب املناس
يف التكويــن املعــامري للمســجد - للوصــول للراحــة 
األحــوال  حســب   - الصــالة  بأماكــن  احلراريــة 

ــك يف:  ــنة وذل ــول الس ــة لفص املناخي

ــع . 1 ــة، بالطاب ــاين الصحراوي ــط املب ــار نم اختي
ــيل  ــاء الداخ ــميكة والفن ــط الس ــيل، ذات احلوائ املح
للمســجد )باســتخدام الرسحــة( والفتــح عليهــا. كــام 

ــم )21(. ــكل رق يف الش

ــًا . 2 ــع مواقــع أماكــن الصــالة أفقي ــع وتنوي توزي
لراحــة  املناخــي  التكيــف  إىل  للوصــول  ورْأســيًا 
ــكال  ــة كاألش ــول املناخي ــا للفص ــني، ومالءمته املصل
ــة.  ــة واجلغرافي ــل املناخي ــب العوام )3، 4، 5(، وحس

ــة يف:  ــم )23( واملتمثل ــكل رق الش

باتبــاع  وذلــك  الشــمس،  عامــل   2.1
يف: املتمثلــة  االســراتيجيات 

الشكل رقم )20(. أسس فهم التكيف املناخي باملساجد 
التقليدية بالقصيم لدى املجتمع التقليدي بمنطقة القصيم. 

املصدر: الباحث.

الشكل رقم )21(. مسجد اخلريزة بالنسيج املتضام، غري 
حمجوب عن الريح، وحماط بمواد بيئية مناسبة للمناخ. املصدر: 

وكالة نجد للدعاية واإلعالن.

الشكل رقم )22(. السقيفات بالنسيج املتضام بعنيزة؛ لتظليل 
املشاة والشوارع واملباين، وبمواد بيئية مناسبة للمناخ. املصدر: 
https://www.youtube.com/watch?v=98fBJPRPcq8
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ــًا عــىل  2.1.1 تفــادي الشــمس احلــارة صيف
ــة: املصلــني باألَوجــه التالي

املوقــع  يف  بالتنســيق  املناخــي  بالتوفيــق   -
ــة  ــار حرك ــريب( ومس ــويب الغ ــة )اجلن ــاه القبل ــني اجت ب
الشــمس اليومــي مــن رشوقهــا لغروهبــا؛ وذلــك يف:

توزيــع كتــل املســجد لعمــل الظــالل باملوقــع  ●
حيــث وِضــع املصبــاح باجتــاه اجلنــوب الغــريب؛ 

ــن ــني م ــة املصل حلامي

والعــرص  ● الظهــرية  شــمس  وحــر  َأشــعة 
ــعتها  ــول َأش ــاء بدخ ــًا؛ باالكتف ــعتها صيف ــادي أش بتف
الرشقيــة صباحــًا مــن األَروقــة اخللفيــة بغــري َأوقــات 
الصــالة، واإلضــاءة غــري املشمســة بأوقــات الصــالة 

كــام يف األَشــكال رقــم )24، 25، 26، 27(.

وضــع ُمَصلَّيــني يف الرسحــة؛ أحدمهــا صيفــي  ●
ــاح،  ــة املصب ــرصًا بكتل ــة ع ــة املظلل ــة الرسح يف مقدم
ــرد  ــون َأب ــة؛ ليك ــاح اخللفي ــة املصب ــاورة ألَروق واملج
مــكاٍن يف الرسحــة لصــالة املغــرب والعشــاء والفجر. 

الشــكل رقــم )8(.

عمــل التــدرج احلــراري باملســجد بــني املــكان  ●
املشــمس واملظلــل مــن الــرشق إىل الغــرب، الشــكل 

رقــم )28(.

اخلارجــي  بالغــالف  الفتحــات  معاجلــة   -
الكبــرية  الفتحــات  بوضــع  وذلــك  للمصبــاح، 
البــاردة،  الرشقيــة  الشــاملية  اجلهــة  )األروقــة( يف 
ــع  ــرى، َأو وض ــات األخ ــات باجله ــدام الفتح وانع
ــد احلاجــة  ــط األخــرى عن فتحــات صغــرية يف احلوائ

السنة فصول
فرتة

ال
نطاق
درجة
احلرارة

و أوقاتالصالة حرارة مالحظاتماكنهاأدرجة
مكانالفجر

الصالة
مكانالظهر

الصالة
مكانالعرص

الصالة
مكاناملغرب

الصالة
مكانالعشاء

الصالة
بالسحب شتاء

١٢
مرب

ديس
 -

بغياباخللوة٧-٥اخللوة١٠-٥الرسحة١٥-٨الرسحة١٢-١٠اخللوة٥-١٥٠-٠ اخللوة نزول
الشمس

مغطى شتاء
بالسحبواملطر

اخللوة٥-٢اخللوة٧-٣اخللوة١٠-٥اخللوة١٥-٧اخللوة٧-١٥٢-٥

الربيع

-مار٢٢

عىلاملصباحفضليالرسحة٢٦-٢٤الرسحة٢٨-٢٦املصباح٣٢-٢٨املصباح٣٢-٢٢املصباح١٨-٣٠١٢-١٢
حاالتالرسحة يف

والغيوم الغبار
الصيفأول

٢٢واخره
وليو

ي
-

٢١
مرب

سبت

الرسحة٣٠-٢٦الرسحة٣٥-٣٠املصباح٤٠-٣٥املصباح٣٥-٣٠الرسحة٢٢-٤٠١٨-١٨

حرارة قمة
الصيف

يفالسطح٣٨-٣٦السطح٣٨-٣٦املصباح٤٣-٤٠املصباح٤٢-٤٠الرسحة٢٥-٤٥٢٠-٢٠ السطح يفضل
الريح سكون
للنسائم

اخلريف

٢٢
مرب

سبت
-

١٣

عىلاملصباحفضليالرسحة٢٥-٢٣الرسحة٢٨-٢٦املصباح٣٢-٢٨املصباح٣١-٢٢املصباح١٨-٣٠١٢-١٢
حاالتالرسحة يف

والغيوم الغبار

جدول رقم )2(.  تطبيقات حاالت التكيف مع تغريات الطقس واحلرارة ألوقات الصالة، واختيار أماكنها املناسبة يف املسجد 
التقليدي
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لإلضــاءة والتهويــة، بجامــٍع أو مصبــاٍح عميــق، فــال 
تتجــاوز مســاحتها 3-5 % تقريبــًا مــن احلوائــط.

- اســتخدام مــواد بيئيــة مناســبة لتخفيــف 
ــني ذي  ــالف، كالط ــىل الغ ــمس ع ــعة الش ــرارة أش ح
ــة، واخلشــب العــازل، ومــادة  ــة العالي الســعة احلراري
اجلــص البيضــاء العاكســة لأَلشــعة خارجيــًا وداخليــًا 
)الشــكل رقــم 16(، والرمــل الفاقــد برسعــة للحرارة 
ألَرضيــات َأماكــن الصــالة )الشــكل رقــم 16، 15، 

ــط.  ــميك احلوائ ــع تس 25(، م

- عــزل بعــض َأماكــن الصــالة عــن الشــمس 
كيّل  شــبه  َأو  كاخللــوة،  ُكليــًا  اخلارجيــة  والبيئــة 

ّفــة. كالصُّ

2.1.2 جلــب أشــعة الشــمس وحرارهتــا 

ــة:  ــه التالي ــني باألوج ــتاًء للمصل ــة ش الدافئ

- بالصــالة ظهــرًا وعــرصًا حتــت الشــمس 
مبــارشًة بالرسحــة والســطح والســطيح، ووضــع 
ــرة  ــتوي يف مؤخ ــا ش ــة؛ أحدمه ــني يف الرسح مصلي
ــة  ــن كتل ــدًا ع ــالة بعي ــه والص ــمس ب ــة، للتش الرسح
ــة؛  ــن الرسح ــي م ــزء األَمام ــة للج ــاح املظلل املصب
ليكــون أدفــأ مــكان للصــالة فيــه عــرصًا، مــع تقصــري 
ــمس  ــب الش ــى ال حتج ــة حتَّ ــطح الرشقي ــرة الس س
املنخفضــة شــتاًء. الشــكل رقــم )24، 27(. وبذلــك 
يكــون عمــق الرسحــة ال يقــل عــن )ضعفــي ارتفــاع 
املصبــاح  عمــق   + للمصبــاح  الرشقيــة  الواجهــة 
تقريبــًا(16 إِلدراك شــمس العــرص املنخفضــة ومتزايدة 

ــروب. ــى الغ ــاض حت االنخف

)16( أن صــالة العــرص تدخــل عندمــا يكــون ظــل الــيء مثليــه، فتكــون 
هــذه املنطقــة غــري مشمســة شــتاًء، فيبــدأ املصــىل الشــتوي مــن بعدهــا.

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

والعرصصيفًا.١ الظهر صالة صيفًا٧( منطقة العشاء صالة شت،( منطقة اء.والظهر
صيفًا.٢ والفجر والعشاء املغرب صالة العرصشتاًء٨( منطقة صالة صيفًاةمؤقتومنطقة،( منطقة برمضان ليالً النساء .لصالة
املغرب(٣ صالة وخريفًامنطقة ربيعًا والفجر برمضانةمؤقت( منطقة٩.والعشاء ليالً النساء .ربيعًالصالة
شت(٤ والعشاء املغرب صالة الظهرمنطقة وكذلك برمضانةمؤقت( منطقة١٠.اًء ليالً النساء .خريفًالصالة
والغائمة. ٥ املمطرة األجواء يف والعرصشتاًء الظهر صالة مؤقت١١( منطقة شتاءة( منطقة برمضان النساء .لصالة
صالة٦ املشمس( منطقة الشتاء الشمسالعرصيف توفر عدم عند

بالرسحة.
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ــة َأو  ــة الغربي ــارة باجله ــع املن ــادي وض - بتف
اجلنوبيــة الغربيــة للرسحــة أو الســطح، ملنــع تظليلهــا 

ــكل )26(. ــتاًء. الش ــام ش عليه

ــرض  ــة، ليتع ــفل الرسح ــوة َأس ــع اخلل - بوض
ســقفها ألَشــعة الشــمس، فيــزداد دفؤهــا شــتاًء، 
ــول  ــع وص ــارش ملن ــري مب ــد غ ــاب واح ــا بب وجعله
ــاه  ــوب جت ــه للجن ــا، وتوجيه ــة عليه ــارات التهوي تي

ــا. ــظ حرارهت ــتاًء، فتحف ــة ش ــاح الدافئ الري

- وضــع بــاب غرفــة النســاء الســتامع اخلطبــة 

الشكل رقم )24(. جهة القبلة )اجلنوبية الغربية( يف القصيم 
وحركة الشمس اليومية يف منطقة القصيم وطريقة تفادهيا بتوزيع 

الكتل باملوقع. املصدر: الباحث. 

الشكل رقم )27(. التوفيق والتحكم يف منطقة القصيم بإشعاع 
الشمس والتظليل بني اجتاه القبلة واجلهة اجلنوبية الغربية 

الساخنة بالشمس صيفًا، واستغالل أشعة الشمس للتدفئة يف 
الشتاء عرصًا برشق رسحة املسجد. مسجد املشيقح بربيدة. 

املصدر: الباحث.

الشكل رقم )25(. متوسط قبلة القصيم بانحراف 216 درجة 
عن الشامل، ودخول الشمس الصباحية للمصابيح يف منطقة 

القصيم بغري أوقات الصالة كمسجد الغامس بربيدة. املصدر: 
الباحث. 

الشكل رقم )26(. مواقع املنارة بالنسبة للرسحة لتفادي الظالل 
يف حركة الشمس الشتوية ظهرًا وعرصًا. املصدر: الباحث
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باجلهــة اجلنوبيــة لتدخــل الشــمس الدافئــة للمــكان، 
وال تدخــل الريــاح الشــاملية، والشــاملية الرشقيــة 

ــم )31(. ــكل رق ــتاًء. الش ــاردة ش الب

باتبــاع  وذلــك  احلــرارة:  درجــة   2.2
يف:  املتمثلــة  االســراتيجيات 

التكيُّــف يف التعامــل مــع حــرارة الطقــس،  ●
والشــعور هبــا املتوافــق مــع اخللفيــة الثقافيــة املناخيــة 
العاليــة للمجتمــع التقليــدي، بتقاويمهــا املحليــة 
للفصــول الســتة، وجتــاوب املجتمــع الســلوكي معهــا 

ــارج،  ــل واخل ــني الداخ ــل ب بالتنق

بمناســيب متعــددة بحثــًا عــن الراحــة احلرارية  ●
ــة عــىل  ــة التنقلي يف كل حــني حســب َأحواهلــا احلراري

مــدار العــام. 

بإجيــاد  ● احلراريــة  الراحــة  عــن  البحــث 
وتنويــع )مخســة( أماكــن باملســجد، مــا بــني مســقوفٍة 
والســطح(،  )كالرسحــة  ومكشــوفة  كاملصبــاح، 
ــة(،  َف ــة )كالصُّ ــبه معزول ــوة(، وش ــة )كاخلل ومعزول
يتنقلــون بينهــا للصــالة باملســجد خــالل الســنة 
حســب مناســبتها للطقــس اليومــي للفصــول املناخيــة 
املعروفــة لأَلجيال الســابقة، الشــكل رقــم )3، 4، 5(.

مقاومــة احلــرارة اخلارجيــة، أو جلبهــا. يكــون  ●
ذلــك يف:

- بنــاء غــالف للمبنــى وتشــطيبه بمــواد بيئيــة 
مناســبة ملنــاخ املنطقــة احلــار اجلــاف للراحــة احلراريــة 
ــز  ــا تتمي ــل(؛ مل ــد، ورم ــل وجري ــر، وأث ــني وحج )ط
بــه هــذه املــواد مــن خــواص، مــن ســعة حراريــة17، 
وعــزل وتنفــس، واكتســاب للحــرارة وافتقادهــا 
ــًا  ــون دافئ ــات - فيك ــل يف األَرضي ــة - كالرم برسع
ــال  ــرًا، ف ــاًل وفج ــًا لي ــاردًا صيف ــمس، وب ــتاًء بالش ش

ــرارة. ــزن احل خي

األبيــض  َأو  فاحتــة،  ألــوان  اســتخدام   -
ــرارة،  ــس احل ــات لعك ــار الفتح ــات، َأو إط للواجه
اخلشــبية  واألبــواب  النوافــذ  اســتخدام  وكذلــك 

احلــراري. للعــزل 

- تســميك احلوائــط )30 - 80( ســم ذات 
)17( يبلــغ االنتقــال احلــراري باحلوائــط الطينيــة مــن الداخــل إىل اخلــارج 
ــة، ص:  ــاعات )جريش ــة 5 س ــانية قراب ــام يف اخلرس ــاعة، بين ــة 11 س قراب

.)305

الشكل رقم )28(. تدرج 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

الشكل رقم )29(. مصباح مسجد اهلاللية بفتحات فقط يف 
األروقة اخللفية الكبرية. املصدر: الباحث
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درجــة  فــرق  فيكــون  العاليــة،  احلراريــة  الســعة 
ــل  ــدران الداخ ــني ج ــرًا ب ــف ظه ــرارة يف الصي احل
ــى،  ــة18 ) مرت ــة 15 درج ــل إىل قراب ــارج يص واخل

ممدوح(. )بدون تاريخ(. ص )40 - 41(.

- انعــدام الفتحــات، َأو تضييقهــا عنــد احلاجــة 
لإلضــاءة يف حوائــط املصبــاح؛ ملنــع دخــول احلــرارة 
ــل إىل  ــب ال تص ــون بنس ــة، وتك ــري املحبب ــاح غ والري
5% مــن مســاحة الواجهــات غــري املحببــة للفتــح، مع 
عملهــا عــىل شــكل مثلــث، وتوســيعها بأروقــة كبــرية 
ــاح  ــاه الري ــة باجت ــاملية الرشقي ــة الش ــة يف اجله خلفي
ــار  ــة، أو ذات إجه ــري املشمس ــاءة غ ــة، واإلض املحبب
للمصلــني أثنــاء وقــت صــالة الظهــر والعــرص. 

ــم )29(.  ــكل رق الش

- حتقيــق التكيُّــف املناســب للمصلــني يف شــدة 
األَحــوال املناخيــة يف الــربد واملطــر والريــح البــاردة، 
واحلــرارة اجلافــة؛ بإجيــاد فــراغ معــزول عــن العوامــل 
ــات  ــتغالل الطاق ــة، وباس فَّ ــوة والصُّ ــة كاخلل املناخي
اخلــارج.  مــع  املتباينــة  األَرض  حلــرارة  الطبيعيــة 

ــم )23، 28(. ــكل رق الش

الريــاح والتهويــة الطبيعيــة: وذلــك    2.3
باتبــاع اســراتيجيات التكيــف معهــا حســب حاجــة 

ــة يف: ــا، واملتمثل ــن هل األماك

التربيــد والتهويــة املحببــان للمصلــني مــن  ●
خــالل الريــاح. وذلــك يف:

ــراث العمــراين يف  ــل ال ــق وحتلي ــق مــرشوع توثي )18( وفــق مــا ذكــر فري
ــل  ــم للخــرباء واملذنــب )2011 - 2014(، يف جــزء التحلي منطقــة القصي
احلــراري هلــم للمبــاين التقليديــة ص )40 - 41(، وتــم ذلــك يف رصدهــم 
حلوائــط مبــاٍن تقليديــة الســاعة الثانيــة ظهــرًا، لشــهر يونيــو، لعــام 2013 

وكانــت درجــة حــرارة األســفلت يف حينهــا 63م ْ.

الريــاح املحببــة  - توجيــه املســجد باجتــاه 
ــاملية  ــاملية، والش ــي الش ــًا وه ــة صيف ــائدة باملنطق الس
الصيفيــة  الصــالة  أماكــن  يف  وذلــك  الرشقيــة، 
واالعتداليــة، مــع التــدرج الــرأيس التصاعــدي بكتــل 
ــوب  ــي إىل اجلن ــامل الرشق ــن الش ــالة م ــن الص أماك
ــرة  ــاح، فس ــم املصب ــة، ث ــور الرسح ــن س ــريب م الغ
الســطح الرشقيــة القصــرية، فالغربيــة الرفيعــة - فــال 
ــب  ــا - وحج ــن أي منه ــة ع ــاح املحبب ــب الري حتج
ــع  ــازيل، م ــدرج التن ــا بالت ــة عنه ــري املحبب ــاح غ الري
ــم )30(.  ــكل رق ــجد، الش ــوق املس ــاء ف ــدم البن ع
عمــل فنــاء باملســجد )الرسحــة( لتقــوم بدورهــا 
كمنظــم طبيعــي لتهويــة مصبــاح املســجد، مــع 
ــن  ــة م ــىل الرسح ــد ع ــاٍه واح ــراغ باجت ــيابية للف االنس
ــواء  ــًا اهل ــتقبل صيف ــث تس ــاح، حي ــف يف املصب اخلل
ــواء  ــا اهل ــن خالهل ــرج م ــاًل، وخي ــل لي ــارد الثقي الب

ــارًا. ــع هن ــار املتجم احل

- اســتخدام الرمــل ألرضيــة الرسحــة لتميــزه 
ــة  ــدها برسع ــارًا، وفقـ ــٍة هن ــرارة برسع ــاب احل باكتس
ليــاًل، فيســاهم يف تربيــد  الفنــاء، وحتريــك تيــار اهلــواء 
مــن أســفل إىل أعــىل والعكــس؛ فينفــذ إىل املصبــاح. 

الشــكل رقــم )25(. 

األَماكــن  البــاردة عــن  الريــاح  - حجــب 
املطــوب تدفئتهــا، مثــل: اجلهــة اخللفيــة مــن الرسحــة 
للمصــىل الشــتوي هنــارًا بالســور الرشقــي للرسحــة، 
وكذلــك مداخــل اخللــوة بحيث تفتــح باجتــاه اجلنوب 
مــع كرسهــا، أو جعلهــا مــن داخــل املصبــاح بعيــدة 
ــة  ــة الداخلي ــل الصف ــك مداخ ــة، وكذل ــن الرسح ع
بقبلــة املصبــاح، وتوجيــه بــاب مــكان اســتامع اخلطبــة 
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ــودة  ــع ج ــم )31(، م ــكل رق ــوب. الش ــاء للجن للنس
وتقليلهــا، ومعاجلــة  الفتحــات  بتضييــق  التهويــة 
التحكــم بتهويــة اخللــوة بإغــالق وفتــح النوافــذ 

ــة. ــبه املخفي ــرية ش الصغ

الصيفيــة  الصــالة  أماكــن  ســقف  رفــع   -
ــيام  سَّ والتربيــد وال  للتهويــة  م  كاملصبــاح )5-4( 
ــا  ــني، أو عندم ــة باملصل ــة العالي ــع ذات الكثاف اجلوام
يكــون عمــق املصبــاح كبــريًا باملســجد إلبعــاد اهلــواء 
الســاخن عــن املصلــني، مــع عمــل األقــواس املثلثــة 
ــة  ــة وحرك ــقف؛ خللخل ــن الس ــرية ع ــة والقص الرفيع

اهلــواء بــني صفــوف أروقــة األعمــدة يف دخولــه 
ــقف  ــض الس ــك يف ختفي ــس ذل ــم عك ــه. ت وخروج
ــوة؛  ــاع )2,6م( كاخلل ــتوية بارتف ــالة الش ــن الص بأماك
لزيــادة االحتبــاس احلــراري باخللــوة لتدفئــة أجســام 
ــر.  ــه َأكث ــراغ لتدفئت ــم الف ــري حج ــني، وتصغ املصل

الشــكل رقــم )11، 15(.

ــغل  ــال يش ــالة ف ــن الص ــعة أماك ــار س - اعتب
ــرارة.  ــة واحل ــد التهوي ــون جي ــه ليك ــن ثلثي ــر م أكث

الشــكل رقــم )32(.

ــا  ــاح م ــة للمصب ــات اجلانبي ــع الفتح - توزي
ــن  ــاهتا ع ــع جلس ــع رف ــدة، م ــوف األَعم ــني صف ب
قامــة الرجــل لتحريــك اهلــواء بــني الصفــوف وفــوق 

ــم )6، 33(. ــكل رق ــني. الش املصل

الشكل رقم )30(. فتحات 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.

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

الشكل رقم )32(. سعة أماكن الصالة ال تزيد عن ثلثي مكان 
الصالة كحد أقىص. املصدر: الباحث.
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2.4 الرطوبــة: وذلــك باتبــاع االســراتيجيات 
املتمثلــة يف:

ــادة الرطوبــة الداخليــة صيفــًا، حيــث  - زي
ــف  ــم التكي ــًا، فت ــن 20% صيف ــل م ــض إىل أق تنخف
ــالف  ــاء الغ ــًا ببن ــاف داخلي ــذا اجلف ــع ه ــي م املناخ
ــبة  ــة مناس ــواد بيئي ــطيبه بم ــى وتش ــي للمبن اخلارج
ملنــاخ املنطقــة احلــار اجلــاف مــن طــني وحجــر ولياقــة 
ــقف،  ــد لأَلس ــل وجري ــط، وأث ــن للحوائ ــة بالتب طيني
ورمــل باألَرضيــات؛ مجيعهــا ذات اخلاصية املســامية - 
تتنفــس ليــاًل وهنــارًا - لتخــزن الرطوبــة ليــاًل، وتبثهــا 
ــة.  ــالة الداخلي ــن الص ــاف أماك ــف جف ــارًا فتخف هن
فضــاًل عــن تصميــم املبنــى باألَروقــة الداخليــة 
ــاًل، وحتتفــظ هبــا  ــة لي ــي تكتســب الرطوب الرفيعــة الت

ــني. ــيل للمصل ــو الداخ ــف اجل ــارًا، فتلط هن

ــك  ــًا، وذل ــة صيف ــة اخلارجي ــادة الرطوب - زي
بــرش الرسحــات الرمليــة املكشــوفة باملــاء مســاًء كل 
يــوم قبــل الغــروب، مــن كل يــوم قيــظ شــديد احلــر، 
ــه  ــش بربودت ــريي املنع ــد التبخ ــه التربي ــل ب فيحص

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

الباحث. 

ــىل  ــالوًة ع ــني، ع ــًا للمصل ــل صيف ــه يف اللي ورطوبت
اهلبــوب الليليــة الرطبــة، والبيئــة املجــاورة املزروعــة.

2.5 األَمطــار: وذلــك باتبــاع االســراتيجيات 
املتمثلــة يف إِكنــان املصبــاح عــن املطــر بتشــطيب 
ــة(،  ــّمى التنعيل ــة )ُتس ــة معاجل ــة خاص ــقفه بطين س
املقاومــة بشــكل كبــرٍي آنــذاك لنفــاذ املطــر بالســقف، 
ــطيب  ــب، والتش ــة للمزاري ــول الالزم ــل املي ــع عم م
اللياقــة  بخلطــة  للواجهــات  اخلارجــي  النهائــي 
املقاومــة للتــآكل، وعمــل الشــنوف )املثلثــات البارزة( 
ملقاومــة انجــراف األمطــار عــىل الواجهــة. كذلــك تــم 
تأســيس احلوائــط الطينيــة باألَحجــار، ورفعهــا ذراعــًا 
عــن األرض حتــى ال تــذوب َأســافلها، َأو تتــآكل مــع 

ــان مــاِء املطــر. جري

12. النتائج

ــاجد  ــل للمس ــة والتحلي ــالل الدراس ــن خ م
التقليديــة، ومرئيــات األســاتذة مــن مهــرة البنائــني - 
يف منطقــة القصيــم ذات املنــاخ احلــار اجلــاف - يمكن 
اخلــروج ببعــض النتائــج لتأثــري التكيــف املناخــي عىل 

التكويــن املعــامري ملســجد املنطقــة، وهــي: 

إن تكويــن النســيج العمــراين التقليــدي املتضام . 1
للحــي، لــه تأثــري كبــري يف تلطيف وحتســني منــاخ البيئة 
املجــاورة للمســجد، إذ إنَّ لــه انعكاســاته اإلجيابيــة يف 

ختفيــف احلــرارة يف أماكــن الصــالة داخــل املســجد.

املجتمــع . 2 أتقنهــا  هنــاك تطبيقــات مناخيــة 
التقليــدي احلــري بالقصيــم قرونــًا عديــدة، فأجــاد 
ــة  ــة الثقافي ــق اخللفي ــاخ وف ــع املن ــل م ــن التعام ــا ف هب
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ــة  ــيامهتا الدقيق ــه، بتقس ــة لدي ــة العالي ــة املحلي املناخي
لفصوهلــا املناخيــة الســتة، املتفــق عــىل تصنيفهــا 
املختصــني،  لــدى  املتنوعــة  باحلــرارة  للشــعور 
وأحواهلــا اجلويــة، وفــق مواقيتهــا املعروفــة بموقعهــا 
بالتكّيــف  معهــا  املجتمــع  فتجــاوب  اجلغــرايف؛ 
املناخــي بحلولــه املبدعــة مــن مهــرة البنائــني باملنطقــة 
ــة  ــات الطبيعي ــتغالل الطاق ــل، باس ــب كل فص لتناس
مــا أمكــن يف اإلبــراد والتدفئــة يف كل حــني - حســب 
مــا تتطلبــه أحــوال املنــاخ عــىل مــدار العــام - فحقــق 
ــام  ــني؛ ب ــة للمصل ــة املجاني ــة الطبيعي ــة احلراري الراح

ــنة.  ــام الس ــن أي ــبة 80% م ــارب نس يق

بخــربات مراكمــة يف . 3 ودرايــة  فــن  هنــاك 
وضــع االســراتيجيات املناســبة باإِلبــراد، والتدفئــة، 
واالعتــدال للمصلــني يف تصميــم التكويــن املعــامري 
ــق  ــة - بتحقي ــة احلراري ــول للراح ــجد - للوص للمس
التكيــف املناخــي حســب العوامــل املناخيــة وتأثريهــا 

ــة يف: ــجد، واملتمثل ــىل املس ــع ع باملوق

التصميــم باســتخدام نمــط املبــاين الصحراويــة  ●
ــح  ــيل والفت ــاء الداخ ــميكة والفن ــط الس ذات احلوائ
املحــيل )عــرشة  للطابــع  بنــامذج متعــددة  عليــه، 
ــجد،  ــالة باملس ــة للص ــتة متنوع ــن س ــامذج(، وأماك ن
ــة  ــوفة كالرسح ــاح، ومكش ــقوفة كاملصب ــني مس ــا ب م
والســطح والســطيح، ومعزولــٍة كاخللــوة، وشــبه 
ــالل  ــالة خ ــا للص ــون بينه ــة، يتنقل ف ــٍة كالصُّ معزول

ــارًا.  ــاًل أو هن ــس لي ــب الطق ــنة حس الس

بتوزيــع  ● للمســجد،  املعــامري  التكويــن  يف 
ــيًا -  ــًا أو رأس ــالة أفقي ــن الص ــع أماك ــع مواق وتنوي

واجليولوجــي  اجلغــرايف  املوقــع  ظــروف  حســب 
ومســاحته - للوصــول إىل اهلــدف املنشــود يف التكيف 

ــي. املناخ

ــة  ● ــنوية واليومي ــمس الس ــة الش ــار حرك  اعتب
بزواياهــا األفقيــة والرأســية بتوزيــع الكتــل باملوقــع، 
ــع  ــات، م ــامق الفراغ ــات وأع ــات واالرتفاع والفتح
صيفــًا  احلــارة  الشــمس  أشــعة  وصــول  تفــادي 
ــا. ــة فيه ــتاًء للتدفئ ــتغالهلا ش ــالة، واس ــن الص ألَماك

التوافــق يف التصميــم والتشــكيل، وتوزيــع  ●
املحببــة  الريــاح  مــع  ورَأســيًا  ُأفقيــًا  العنــارص 
ــا  ــة، وحجبه ــة( باملنطق ــاملية الرشقي ــاملية، والش )الش

عــن األَماكــن املعزولــة شــتاًء.

هنــاك فــن ودرايــة يف املعاجلــات املناخيــة . 4
يف: واملتمثلــة  التقليديــة،  للمســاجد 

الصيفيــة  ● الصــالة  أماكــن  ســقف  رفــع   
واالعتداليــة كاملصبــاح )4.00-5.00م( ملعاجلــة 

والتربيــد.  التهويــة 

ــن  ● ــاع )2.6م( بأماك ــقف بارتف ــض الس  ختفي
لتقريــب االحتبــاس  الشــتوية كاخللــوة؛  الصــالة 
احلــراري باخللــوة لتدفئــة أجســام املصلــني وتصغــري 

ــة. ــراغ للتدفئ ــم الف حج

قليلــٍة  ● فتحــاٍت  ذي  للمبنــى  غــالف  بنــاء 
وضيقــٍة، وتشــطيبه بمــواد بيئيــٍة حمليــٍة مناســبٍة لراحــة 
ــة  ــعة احلراري ــاف ذات الس ــار اجل ــة احل ــاخ املنطق من
والعــزل، وختزيــن الرطوبــة ليــاًل، وبثهــا هنــارًا؛ 
فتخفــف حــرارة وجفــاف أماكــن الصــالة الداخليــة.
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وأخــريًا، وجــد الباحــث أن العــامرة التقليديــة 
ــن  ــة؛ م ــادات فردي ــج اجته ــت نتائ ــاجد ليس للمس
ــا  ــارص، ولكنه ــا املع ــه كواقعن ــا برأي ــرد هب ــامٍر متف مع
ــاع  ــو بالقط ــام ه ــًا - ك ــف مناخي ــي متكي ــاج مجاع نت
املوضــح أدنــاه باملنــاخ احلــار اجلــاف - مــع تغـــريات 
الفصــول املناخيــة يف املنطقــة بأماكنهــا املتنوعــة لتوفري 

ــة.  ــتهالك الطاق ــة واس ــة احلراري الراح

13. اخلامتة 

ــة االســتفادة مــن    توصلــت الدراســة إىل َأمهي
ــا التكيــف املناخــي يف عــامرة املســاجد  جتــارب ومزاي
ــاتذهتا  ــات أس ــم، ومرئي ــة القصي ــة يف منطق التقليدي
ــض  ــم بع ــك بتقدي ــلوكية؛ وذل ــا الس ــرة، وإدارهت امله
التوصيــات املقرحــة التــي تســاعد عــىل تطويــر 

التكيــف املناخــي للمســاجد املعــارصة يف املنــاخ 
ــك يف: ــل ذل ــاف، ويتمث ــار اجل احل

التصميميــة . 1 باالعتبــارات  التقيــد  رضورة 
ــاة  ــاف ملراع ــار اجل ــاخ احل ــق ذات املن ــة باملناط املناخي
ــم  ــامد تصامي ــق يف اعت ــام يتعل ــة في ــب املناخي اجلوان
املســاجد مــن وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف.

ــرق . 2 ــيل، وط ــاخ املح ــم املن ــن عل ــتفادة م االس
ــارج  ــني اخل ــل ب ــه يف التنق ــلوكي مع ــاوب الس التج
ذلــك  ألمهيــة  التقليــدي؛  املجتمــع  يف  والداخــل 
املعــارصة،  املســاجد  لعــامرة  البيئــي  التصميــم  يف 

وتدريــس ذلــك يف كليــات العــامرة.

االســتفادة مــن ختطيــط وتكويــن النســيج . 3
ــاورة  ــة املج ــاخ البيئ ــف من ــدي لتلطي ــراين التقلي العم

القصيم مبنطقة التقليدي املسجد يف السنة فصول يف اليومي الطقس حالة حسب الصلوات أماكن توزيع

الفجر صالة والعصروقت الظهر صالة والعشاءوقت املغرب صالة وقت

السطحاخللوةالسرحةاملصباح

الشكل رقم )34(. قطاع 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. 

االســتفادة مــن نــامذج تطبيقــات التكيــف . 4
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 
ــام ال  ــالة، ب ــن الص ــع أماك ــع وتوزي ــارصة، بتنوي املع
يقــل عــن ثالثــٍة هــي: بيــت الصــالة والفنــاء والقبــو؛ 
الســتغالل الطاقــات الطبيعيــة، وعــدم االكتفــاء 
بصالــٍة واحــدٍة فقــط حيكمهــا التكييــف امليكانيكــي. 
املناســبة للبيئــة  كذلــك االســتفادة مــن موادهــا 
ــة  ــة الطبيعي ــة احلراري ــري الراح ــا؛ لتوف ــد تطويره بع
للمصلــني عــىل مــدار العــام مــا أمكــن ذلــك، بطاقــٍة 
ــد  ــي إاِلَّ عن ــف امليكانيك ــأ للتكيي ــال يلج ــٍة، ف صفري

ــتاًء. ــًا وش ــرورة، صيف ال

تطويــر اخللفيــة املناخيــة الســلوكية لــدى إمــام . 5
ــة -  ــات الطبيعي ــتغالل الطاق ــؤذن باس ــجد وامل املس
ــم  ــالمية - لتثقيفه ــؤون اإلس ــة بالش ــدورات خاص ب
ــارج،  ــل واخل ــني الداخ ــالت ب ــات التنق ــة أوق بمعرف
ــني  ــع املصل ــجيعهم م ــتاًء، وتش ــو ش ــزول للقب أو الن
ــادية  ــعار إرش ــزة استش ــع أجه ــع وض ــك، م ــىل ذل ع

ــاجد. ــل املس ــس داخ ــع الطق ــاوب م للتج

اٍش أو خــادٍم( لــكلِّ . 6 ختصيــص عامــٍل )فــرَّ
مســجٍد لتهيئــة األَجــواء املطلوبــة للمصلــني بالفنــاِء، 
ــًا  ــارًا، يدوي ــاًل وهن ــجاد، لي ــال الس ــراج وإِدخ إِلخ
ــكان  ــة امل ــدم هتيئ ــكلة ع ــاوز مش ــًا؛ لتج أو ميكانيكي

ــة. ــم األئم ــا معظ ــج هب ــذي حيت ال

ــة . 7 ــق بدراس ــامم والتعم ــن االهت ــد م ــي املزي تبن
ــة يف املناطــق داخــل كليــات  عــامرة املســاجد التقليدي
ومكوناهتــا  فلســفتها  يف  أكثــر  ملعرفــة  العــامرة، 
وأنامطهــا وخرباهتــا التصميميــة، وتغطيــة جانــب 
النقــص يف الفهــم املناخــي هبــا، وبمرئيــات أســتاذهيا، 
ــا يف  ــتفادة منه ــة؛ لالس ــربات التقليدي ــر اخل ــع تطوي م

ــارصة. ــم املع التصامي

اإلســالمية . 8 الشــؤون  وزارة  َتبنّــي  رضورة 
واألَوقــاف وضــع دليــٍل لأُلُســس املناخيــة املعمـــارية 
املطلوبــة للتكّيــف املناخــي باملســـاجد املعــارصة، 
للرجـــوع إِليــه مــن قبــل املعامريــني لالسرشـــاد به يف 
تصميـــم املســاجد، وتوزيعــه عــىل املختصني، شــاماًل 
ــَؤذنني  التوجيهــات اخلاصــة بالتطبيقــات لألئمــة واملـُ

ــدم. واخل

.... وأخــريًا، فإننــي أتقــدم بالشــكر جلميع من 
ــني  ــاتذة واملختص ــني واألس ــن املرشف ــي م ــاون مع تع
والطــالب ومنســويب الشــؤون اإلســالمية واملأمومــني 
عــىل تزويــدي بــأي معلومــة أو فائــدة، وكذلــك جملــة 

كليــة العــامرة الســتقباهلا البحــث.
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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 tradi-
tional 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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