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ملخص البحث .يمثل الرتاث العمراين مصدر ًا رئيس ًا ملعارفنا وأفكارنا ،كام يوفر أرضية يمكن اإلنطالق منها
للتطوير واإلبداع .واليعني ذلك القبول املطلق برشعيته  ،وإنام اإلعرتاف بأصالته وأنه موروث ثقايف ذو قيمة
عالية كمصدر للحارض .هتدف هذه الدراسة إىل توثيق جتربة ذاتية ألحد أفراد اجليل األول من املعامريني
السعوديني وعالقته بالرتاث العمراين .وتنبع أمهية الدراسة من كوهنا معايشة واقعية حلياة املجتمع وتسجي ً
ال
لعالقته التبادلية مع البيئة املبنية وماصاحب ذلك من تغريات إجتامعية وثقافية وإقتصادية.
تعتمد منهجية الدراسة عىل تقديم سرية إنتقائية لألحداث التي مثلت حتوالً يف حياة الباحث وعالقته
بالعمران وفق ًا للتسلسل الزمني .وتركز عىل ثالثة حماور هي  :املكان والزمان واإلنسان  ،حيث تطرح جتربة
الباحث يف الوعي بالرتاث من خالل سبع مراحل هي )1 :الطفولة والدراسة االولية )2 ،املرحلة اجلامعية،
 )3مرحلة الدراسات العليا )4 ،التحول الفكري للباحث )5 ،تدريس العامرة باجلامعة )6 ،الوعي بالرتاث
يف العمل احلكومي )7 ،الوعي بالرتاث يف خدمة اجلامعة .ويغطى النطاق الزمني للدراسة الفرتة من هناية
اخلمسينيات من القرن العرشين امليالدي حتى الوقت احلارض.
تؤكد نتائج الدراسة عىل )1 :إسهام الباحث يف تقديم نموذج جديد لدراسة العمران يف اإلسالم ،
حيث إعتمد عىل مواد من الترشيع اإلسالمي  ،مما هيئ له تفسري ظاهرة العمران والتكوينات الفيزيائية التي
متيز املدن اإلسالمية عن غريها .وإستطاع بذلك طرح تعريف جديد للعامرة والعمران يف اإلسالم .كام فتح
منهج ًا جديد ًا للبحث يف هذا املجال )2 .أن معايشة األجيال للرتاث العمراين عامل مهم لفهمه وإستيعابه
واإلستفادة منه )3 .أن التجارب الذاتية لألفراد عموم ًا واملخططني واملعامريني خصوص ًا تقدم معلومات
أساسية عن تعايشهم مع املجتمع وعالقتهم بالبيئة العمرانية بإعتبارها مصادر أصلية قد التوفرها األبحاث
احلالية املتخصصة يف جمال العامرة والعمران )4 .أن توثيق هذه التجارب يوفر مصادر أولية لرصد تاريخ
وتطور العمران يف اململكة ويتيح للمختصني يف جمال تاريخ العامرة أرضية ومنطلق ًا للتحليل والنقاش والنقد
 )5 .مدى اخلسارة الكبرية التي حلقت باملجتمع بيئي ًا وثقافي ًا وإقتصادي ًا جراء إمهال اإلهتامم بالرتاث العمراين
وعدم املحافظة عليه وتطويره.

الكلامت املفتاحية :الرتاث العمراين  ،الوعي بالرتاث  ،املحافظة عىل الرتاث  ،تاريخ العمران يف اململكة العربية
السعودية  ،سرية ذاتية .
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املقدمة

السـعوديني الذين درسـوا العامرة يف جامعـات اململكة

هـذه جتربـة ذاتيـة عـن عالقـة الباحـث بالتراث

ورصـد مـدى تطـور وعيهـم بأمهيـة املحافظـة على

عليـه .وهـو ال ينطلـق هنـا مـن قبـول رشعيـة املايض

اجلوانـب يف حيـاة أحـد أفـراد هـذا اجليـل اللذيـن

العمـراين  ،ونمـو وعيـه به  ،وتطـور إهتاممـه باملحافظة

بشـكل مطلـق  ،ولكنـه يعترف ضمنـا بأصالـة تراثنـا
العمـراين وقيمتـه كمصـدر حلارضنـا ومسـتقبلنا .إننـا

يمكـن أن نقـدم أفـكار ًا عمرانيـة جديـدة ومبدعـة
ولكـن البد هلـذه األفكار مـن إطار يوجههـا .اليمكن

لإلنسـان أن يفكـر يف فـراغ  ،فنحـن دائ ً
ما ننطلـق مـن
بيئـة نعيشـها ونفكـر ضمنهـا ونبحـث عـن حلـول
إلشـكاالهتا .ولكـن التراث بحـد ذاتـه ال يكتسـب

صفـة الرشعيـة ملجـرد أنـه مـن املـايض  ،وإنما تكمـن

قيمتـه يف أنه حيمـل يف ثنايـاه موروث ًا ثقافيـ ًا وقي ًام تؤهله
ليكّـون أهـم مصـدر ملعارفنـا  ،كما أنه يمثل األسـاس
واملرجـع الـذي نبنـي عليهـا أفكارنـا وترصفاتنـا

( .)Anderson .1970مـن هـذا املنطلـق يتـم اسـتعراض

التراث العمـراين  ،وذلـك بتقديم طـرح حتلييل لبعض

سـامهوا يف جمـاالت العمران املختلفـة يف اململكة خالل
اخلمسـة عقـود املاضيـة.

 -2إيضـاح الكيفيـة التـي تم من خالهلا معايشـة

تراثنـا العمـراين  ،وتتبـع املراحـل التـي بدأنـا خالهلـا

نشـعر بفقـدان هـذا التراث وقـرب إختفائـه.

 -3إخـراج هـذه التجـارب وجعلهـا متاحـة

للمختصين بإعتبارهـا مصـدرا معرفيـا يثـرى جمـال
تاريـخ العمارة يف اململكـة العربيـة السـعودية.
أمهية البحث

 -1إن توثيـق وإسـتعراض مثـل هـذه التجربـة

وحتليـل جتـارب اجليـل األول مـن املعامريين يثـرى

هـذه التجربـة وتتبـع تطـور إهتمام الباحـث باملحافظة

القـارئ حيـث أهنـا نتـاج إنغامسـهم يف احليـاة اليوميـة

وتنهتـي الورقـة بطـرح بعـض األفـكار حـول الرتاث

يمثل سـجال لتاريـخ حركة الفكر املعماري والعمراين

على تراثنـا العمـراين الـذي ولـد وترعـرع يف حميطـه.
و برامـج التعليـم العمـراين وكيـف يمكـن أن نـزرع

الوعـي بالتراث وقيمته لـدى طالب مـدارس العامرة
والتخطيـط.

هدف الدراسة

هتدف هذه الدراسة إىل :

 -1توثيـق جتربـة اجليـل األول مـن املعامريين

ونتـاج جتارهبـم الشـخصية .هـذا التوثيـق والتحليـل

يف املراحـل األوىل لبـدأ تعليـم العمارة يف اململكـة .كام
يتيـح فرصة لألجيـال املعارصة ملعرفة جتـارب األجيال
السـابقة والتعلم منهـا .إذ إن جتارب احليـاة هذه تنطلق

مـن ممارسـة يومية حليـاة جمتمع بأكملـه يف مرحلة معينة
 ،وتكـون غنيـة باملعلومـات األولية األصليـة املعارصة
للحـدث التـي التوجـد يف غريها.

 -2أن هـذا التوثيـق يعـرض معلومـات مـن
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مصـادر أوليـة مل يسـبق تسـجيلها و التتوفـر يف
الدراسـات األخـرى ذات العالقـة.

(1992
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 .)Facey,وتتبـع اهلذلـول نمـو املسـتوطنات

يف منطقـة نجـد خلال القـرن الرابـع عشر اهلجـري

 -3يمثـل توثيقـا ألجـزاء من مسيرة العمران يف

 ،بدراسـة تفصيليـة لبلـدة البدائـع بالقصيـم ودرس

وهي الفترة التي حصلت فيها الطفـرات اإلقتصادية

 ،كالتعليـم  ،والصحـة ،وخدماهتـا ومرافقها ( اهلذلول

اململكـة يف مراحـل زمنية متتـد ألكثر من مخسـة عقود ،

ومـا صاحبهـا من نمـو عمـراين  ،وإنطلاق يف التعليم

املعماري ،وفقـدان لكثري من التراث العمراين.
أدبيات الدراسة

مراحل نموهـا العمراين  ،وتطور مؤسسـاهتا املجتمعية

 .)1983ودرس إبـن صالـح النمط واهليـكل والتطور
العمـراين لقريـة آل خلـف يف منطقـة

عسير(Eben

 ،)Saleh, 1995كما حلـل النمـط العمـراين التقليـدي

لقريـة العـكاس ( .)Eben Saleh, 1997ودرس احلصين

هنـاك العديـد مـن الدراسـات عـن البيئـة

أنماط وعنـارص العمـران باملدينـة املنـورة ( احلصني ،

( اهلذلـول ، 1994أكبر .)1992 ،ومـن أوائـل

( احلصين 1417 ،هــ) .ووثـق كليجـال عـدد ًا مـن

العمرانية التقليدية نشـوؤها وكيفية تكوينها وتشـكلها
الدراسـات اخلاصـة بمـدن اململكـة العربية السـعودية

وعمراهنا التقليدي عدد من رسـائل املاجسـتري أجراها

طلاب سـعوديون يف برنامـج التصميـم العمـراين

للمسـتوطنات يف معهـد ماساشوسـتس للتقنيـة خالل
السـبعينيات والثامنينيـات امليالدية مـن القرن العرشين

 .فـدرس اهلذلـول واحلصين والشـعيبي اسـتعامالت
األرض وأنماط التخطيـط العمـراين بمدينـة الريـاض

(AlHAthloul, et. al. 1975

) ،ودرس فـادان عمـران

مدينـة جده (  ، )Fadan,1977وقام طاشـكندي بدراسـة

أنماط العمـران يف مخيـس مشـيط ()Tashkandi, 1979
 ،وحلـل العتيبـي العمـران التقليـدي يف مكـة املكرمـة

( )AlOtaibi, 1980وركـز العوهلي على دراسـة أحيـاء
مدينـة عنيـزه ونمطهـا العمـراين ( .)AlOhali, 1983كام

كتـب فيسي عـن مدينـة الريـاض القديمـة وعمراهنـا

2010م) ،ونمـط العمـران التقليـدي بمدينـة الرياض
البيـوت التقليديـة مـع حتليـل لعنارصهـا ومكوناهتـا

باملنطقـة الوسـطى مـن اململكـة. ) Kalical, 1989( ،
وهـذه الدراسـات متثل مدخ ً
لا جيد ًا لدراسـة العمران

يف اململكـة العربيـة السـعودية  ،ولكنها تفتقـد التعايش
والتجربـة واإلنغماس يف هـذا العمـران .

وهنـاك نوع أخـر من الدراسـات ينحـو إىل ربط

العمـران بالواقـع املعـاش وحيـاة النـاس  .مثـال ذلك

ماقـام بـه السـدحان يف دراسـته لألمثـال الشـعبية.
حيـث وظـف هـذه األمثـال لتقديـم صـورة للعمارة
التقليديـة واملفاهيـم املصاحبـة هلـا يف منطقـة نجـد (

السـدحان  .)2004 ،وكذلك بحثه املوسـوم «دراسـة
البيئـة العمرانيـة التقليديـة مـن خلال الشـعر العامـي
بمنطقة نجـد» .حيث وظف األدب الشـعبي بمعطياته
املختلفـة من شـعر  ،وقصـص  ،وحكايات  ،للكشـف
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عـن خصائـص البيئـات العمرانيـة التقليديـة .خاصـة

أعاملـه املعامريـة والتخطيطية ( ،الغمـراوي .)2004 ،

ظـروف حيـاة النـاس واألحـداث التـي يعايشـوهنا يف

والتـي ترصـد فلسـفته مـن خلال أعاملـه املعامريـة( ،

وأن الشـعر العامـي كان هـو الوسـيلة األبـرز لتوثيـق
األزمنـة السـابقة ( السـدحان .)2006 ،

وماكتـب عـن أعمال وفكـر املعماري حسـن فتحـي
إبراهيـم .)Steele, 1997، 1987 ،وكتـاب ‘‘عامرة راسـم

تعتبر املجلات العلمية مصدر ًا رئيسـي ًا للباحثني

بـدران’’  ،والـذي يقـول مؤلفـه أنه إعـادة فهـم لثقافة

التخصصـات الفرعيـة .ففي جمـال التخطيـط العمراين

املرتبـط باألبعـاد اإلجتامعيـة والبيئيـة والثقافية  .ويرى

 ،وتتنـوع البحـوث التـي تنشر فيهـا بحسـب تنـوع
تنشر هـذه املجلات البحـوث ذات العالقـة باملـدن
وتركيبهـا العمـراين وإسـتعامالت األرايض ومايتعلـق
بتخطيـط املـرور والنقـل ..إلـخ ..وتركـز املجالت يف

جمـال العمارة على املجـاالت املتخصصـة كــ :تقنيات
العمارة من مـواد البناء وتقنيـات املنـاخ والصوتيات ،
واألبحـاث يف جمال طرق ومناهـج التصميم املعامري ،

و يف جمـال نظريـات العمارة وتارخيهـا.

التجمعـات البرشيـة مـن خلال املفهـوم العمـراين
أن بـدران حيـاول مـن خلال تصاميمـه حـل العالقـة

اجلدليـة ( األزليـة) بين اإلنسـان واملكان والزمـان ( ،

2005

.)Steele,

ومـن األدبيـات القريبـة ملوضوعنـا كتـاب «

إسـطنبول الذكريـات واملدينـة» لــ أورهـان بامـوق.
وهـو ليـس جمـرد سيرة ذاتيـة للكاتـب بـل نـص

يعبر عـن عالقـة محيمـة يتداخـل فيهـا اخلـاص بالعام

وقـد تنوعت املناهج البحثيـة ذات العالقة بتاريخ

يف رحلـة يكتشـف فيهـا بامـوق ذاتـه مـن خلال

العمارة حلقبة حمـددة أو ملكان أو منطقـة معينه ،أو توثق

 .إذ يسـتعيد الكاتـب شـجن طفولتـه وسيرة عائلتـه

ونظريـات العمارة  ،فنجدهـا تركـز إمـا على تاريـخ

أعمال معامريني مشـهورين .وتظهر بين احلني واألخر
بعـض اجلهـود واملحـاوالت التـي تـدرس التجـارب
الشـخصية للمخططين واملعامريني مثل دراسـة ثويني

‘‘ املعماري حممد صالـح مكيه  :حتليل للسيرة والفكر

إسترجاع التفاصيـل عبر عالقتهـا بالزمـان واملـكان
وسيرة إسـطنبول املدينـة ومكونـات هويتهـا الثقافيـة
والعمرانيـة وإيقـاع ذلـك كلـه يف حياته وحيـاة املدينة.

( بامـوق .)2010 ،

لا كام ً
واملنجـز’’  ،التـي طـرح فيهـا حتلي ً
لا لسيرته

منهجيات البحث

وتوجهاتـه يف جمـال التخطيـط والعمارة  ،وفلسـفته يف

للتطـور الفكـري والعملي وتوثيقـ ًا لتجربـة ذاتيـة

الذاتيـة والعمليـة  ،ومناقشـة وافيـة ومسـتفيضه ألرائه
احليـاة ( ثويني .)2013ودراسـة الغمـراوي ‘‘الدكتور

سـيد كريـم  :رائـد ختطيـط املـدن’’ ،التـي تنـاول فيهـا

نظـر ًا لطبيعـة هـذه الدراسـة وكوهنـا رصـد ًا

لكاتبهـا ،فسـيتم توظيـف التسلسـل الزمنـي يف
ترتيـب أجزائهـا ،لكنها لـن تكـون رسد ًا تارخييـ ًا حلياة
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الكاتـب ،بـل هي سيرة إنتقائيـة لتلك األحـداث التي

منطقـة القصيـم  ،ومتتـد قرابـة الثامنيـة عشر كيلومرتا

العمـراين .وستركز على ثالثـة حمـاور هـي  :املـكان

القـرن الثالـث عشر اهلجـري  ،وأول مزرعة أنشـئت

مثلـت حتـوالً يف حياتـه وعالقتـه بالعمـران والتراث

والزمـان واإلنسـان  ،وهـذه املحـاور كما يصفها حممد
مك َيـة هـي املثلـث الـذي يقـوم عليـه عمـران األرض

 .فاملـكان هـو حجـر الزاويـة يف العالقـة احلميمـة مـع
اإلنسـان  ،واإلنسـان خيتلف بإختالف املكان ويتشـابه

بتشـاهبه .وحينما تفقـد العمارة حـس املـكان  ،فإهنـا
تفقـد خصوصيتهـا  ،وبالتـايل أصالتهـا .بينما يتضمـن
املتغير .فاإلنسـان ينمو فكري ًا
الزمـان البعد الوجودي
َ
ويتطـور عمليـ ًا خلال الزمـن( ،ثوينـي  ،2015ص

ص.)186-185

بمحـاذاة الـوادي .بـدأ السـتيطان بالبدائـع مـع هنايـة
فيهـا هـي املزرعـة املسماة بالعمرييـة ( .العبـودي ،
2016م) .1ومـع بدايـة القـرن الرابـع عشر اهلجـري

ظهـرت مزرعـة الوابليـة .ثـم تالها سـت مـزارع قبل
عـام 1308هــ  .وإسـتمر إنشـاء املـزارع بعـد ذلـك.
ويف عـام 1314هــ تـم بنـاء مسـجد جامـع يتوسـط
املـزارع القائمـة حينـذاك .وكان صاحـب مزرعـة

سـمحه عبـد الرمحـن بـن حممـد السلامة املشـهور

بــ :عبيـد ( ت1327هــ) قـدأذن ملـن أراد بنـاء منـزل
جنـوب مزرعتـه كام قـام بتسـبيل املاء والطين .ونتيجة

سـيرتكزالنطاق املـكاين هلـذه الدراسـة ببلـدة

لذلـك بـدأت املنـازل يف الظهـور جنـوب مزرعـة

سـني حياته  ،وقـد إمتدت
قضى فيهما الكاتـب معظم
ِّ

قـام املسـتوطنون بنقل املسـجد قـرب هذه البيـوت ( ،

البدائـع بالقصيـم ومدينـة الرياض ومهـا األماكن التي

جتربـة الكاتـب لكثير مـن حـوارض العـامل العـريب
باإلضافـة لسـنوات الدراسـة يف الواليـات املتحـدة
األمريكيـة .بينما يغطـى النطـاق الزمني هلذه الدراسـة
الفترة مـن هنايـة اخلمسـينيات امليالديـة مـن القـرن

العرشيـن وحتـى منتصـف العقـد الثـاين مـن القـرن
احلـادي والعرشيـن امليلادي .

املكان :

تقـع البدائـع  -وهـي البلـدة التـي ولـد الباحث

ونشـأ فيهـا -على الضفـة اجلنوبيـة لـوادي الر َّمـة  ،يف
منتصـف املسـافة بين مدينتـي عنيـزة والـرس وسـط

سـمحه وإسـتمر النـاس يف البنـاء .ويف عـام 1317هـ
اهلذلـول.)1983 ،

وبظهـور املسـتوطنة حول مزرعة سـمحه أخذت

اسـم مؤسسـها ،فأصبحـت تعـرف بمنزلـة عبيـد أو
منزلـة السلامه  ،الشـكل ( .)1وقد شـكل إذن ورغبة
عبـد الرمحـن السلامة ( عبيد) بـأن يبنى النـاس مقابل
مزرعتـه من اجلنوب دافعـ ًا قوي ًا الرتباط السـكان هبذه

املزرعـة  .حيـث أنشـأ عبيـد حابوطـ ًا مفتوحـ ًا ( مدي

مـاء) خـارج املزرعه يرتـاده النـاس للوضـوء والتزود
( )1تتفـق مجيـع املصادر على أن العمريية هـي أول مزرعة تأسسـت بالبدائع
 ،وأشـار إبـن بسـام إىل أن إنشـاءها كان عـام 1299هــ  ،إال أن بعضهـم
يـرون أن إنشـاءها كان يف عـام 1297هــ أي قبل ماذكره ابن بسـام بسـنتني.
(اهلذلـول 1983م).
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الشكل ( )1خمطط البدائع عام 1390هـ1970/م  ،ويوضح موقع مزرعة سمحة يف اجلهة الشاملية.
املصدر :اهلذلول .1983 ،

باملـاء  .وجعـل فيـه حجـرة (فنـاء) للنسـاء وبجوارها

للبيـوت  ( .اهلذلـول 1983 ،م).

بشـكل أسـايس على حابوط سـمحة كمصدر أسـايس

قصر مزرعـة سـمحه ودفنـت بئرهـا ( القليـب)

مصلى هلن  .وإسـتمر النـاس عىل هذه احلـال معتمدين
للماء .وم َّثـل هذا احلابـوط مكان ًا لإللتقـاء مخس مرات

يف اليـوم بالنسـبة للرجـال  ،حيث يأتـون للوضوء قبل

ذهاهبـم للصلاة  ،ومرتعـ ًا للصبيان للعب والسـباحة،
ومنتـدى إجتامعيـ ًا للنسـاء حيـث يقضين وقتـ ًا طوي ً
ال

خلال اليـوم يف غسـيل األواين واملالبـس وتبـادل
األحاديـث ومـا إىل ذلـك .وإسـتمر ارتبـاط السـكان

بمزرعـة سـمحة حتـى بدايـة الثامنينيـات مـن القـرن
الرابـع عشر اهلجـري بدايـة السـتينيات مـن القـرن

العرشيـن امليلادي عندمـا تـم إيصـال شـبكة امليـاه

ويف صيـف عـام 1396هــ1976 /م هـدم

وأزيـل احلابـوط وذلك لتوسـعة الشـارع املـار بجانبها
 ،ضمـن برنامـج نـزع ملكيـات عامـة يف اململكـة ،

الشـكل ( .)2وقـد تسـبب هـذا الربنامج هبـدم الكثري

مـن املسـتوطنات باململكـة وتغيير النمـط العمـراين
التقليـدي السـائد يف حينـه .وقـد قال الشـاعر /صالح

بـن حممـد اجلهنـي ( ت 1417هــ) قصيـدة يرثـى هبـا

حاهلـا وماآلـت إليـه مطلعهـا:
ذكرت يل ٍ
قول يــردد من ســــنني

يـدعى به لسمحـــه وليل بناهــا
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الشكل ( )2صورة جوية للبدائع (منزلة عبيد) عام 1976 ،1396م .توضح مسار الشارع بعد هدم قرص سمحه.
املصدر  :هيئة املساحة اجليولوجية األمريكية (.)US Geological Survey

ويقول فيها :

حابوطها ياعبيد مــن عـقبكم هني

هـدوا بناها يف رجــب يوم عرشين

ثم يتذكر:

واملصىل اليل عمرنه نســــاهــــا

عـفا فهم قلع حوامـــي لزاهـــا

سمحة مالعبنا وحــــنا صغريين

جاها الدركرت أمحراملوت جاهـــا

وخيتم بفكرة ختطيطية بسيطة ولكنها غابت عن أذهان

مقصورته طاحت عىل البري من حني

حتى النخل عقب السعد شافن البـني

صـارن نبوع خاويات تراهــــا

طاحن مصاريع وصج الرحــومني

ٍ
بـادي يـــلون نامهــا
قــنياهنن

قاموا بتفريطـــه صـغار الوراعـني
ٍ
ومنـــول ياهلل تطـالع قــناهـــا

ســمحة لنا ظـل وحنا رجاهـــا

املخططني:

لو أهنم لفوا عن البري بوعني

تسلم لنا ســمحه ونقطف جناها

2

( )2تتكـون القصيـدة مـن عرشين بيت ًا  ،جـادت هبا قرحية الشـاعرأثناء عملية
اهلـدم بعد ظهـر يوم السـبت  20حمرم 1396هــ املوافـق  17يوليو1976م،
وألقاهـا يف حفـل نادي الر َّمة السـنوي يف ثـاين أيام عيد الفطر عـام 1396هـ
املوافق /26سـبتمرب1976 /م.
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الشكل ( )3صورة ملوقع حابوط وقرص سمحه يف صيف 2014م احلابوط تقوم يف مكانه شجرة خرضاء  ،أما القرص والبئر
فموقعهام يف وسط الشارع املسفلت .املصدر  :الباحث

وعندمـا هـدم القرصودفنـت البئر  ،ومر الشـارع

وكان ذلـك عـام 1379هــ 1959/م ( ،الشـكل .)4

الشـارع تأثـر النـاس كثير ًا نظـر ًا الرتباطهـم العاطفي

خبرة بالبنـاء ،فتعاونـا على جلـب الطني مـن الوادي

مـن خالل احلابـوط  ،وإقتلعـت النخيل التي يف مسـار
والفعلي باملكان ،الشـكل (.)3

 .1الوعي بالرتاث يف مرحلة الطفولة والدراسة االولية

وقـد اسـتعان بقريـب لـه بنفـس عمرهــ ولكـن لديـه
وإعـداد اللبـن الطينـي والقيـام بالبنـاء والتلييـس

(الشـباعه)  ،وإجـراء التعديلات واإلضافـات.

يف عـام 1384هــ 1964/م إنتقـل الكاتـب من

خلال نشـأة الكاتـب بالبدائع تعلـم البنـاء بامدة

البدائـع إىل الريـاض للعمل صباح ًا ومواصلة دراسـته

وتكويـن الفراغات والكتـل العمرانية يف املسـتوطنات

إىل البدائـع ليسـاعد أخاهــ األكبر يف اإلرشاف على

الطين وهـي املـادة األساسـية التـي تسـتخدم يف البناء

التقليدية يف نجد .فقد كان البيت الذي يسـكنه اليوجد

فيـه مـكان إلسـتقبال الضيـوف الرجـال ( قهـوه) ،مما
إسـتدعى إجـراء بعـض التعديلات واإلضافـات،

وذلـك بإسـتقطاع ثلثـي غرفـة كانـت تسـمى ( اخلان)
وتسـتخدم لتخزيـن األعلاف  ،وفتح بـاب ونوافذ هلا

 ،وتسـوير فنـاء خـاص هبـا  ،بحيـث يمكـن للضيوف
الدخـول واخلـروج دون جـرح خصوصيـة البيـت ،

الثانويـة لي ً
لا  .ويف صيـف 1386هــ 1966/م عـاد
بيـت كانـا يقومان ببنائـه من الطين ( عـروق ولبن ) ،
وقـد إتبـع يف خمطط هـذا البيـت النمط السـائد يف تلك

الفترة .وتـوىل البناء املعلـم  /عبد اهلـادي احلريب (ت

1417هــ ) .ويف صيـف 1388هــ1968/م خلال
تواجـد الكاتـب يف البدائـع قـام بإضافـة مسـتودع

يف هـذا البيـت بمسـاعدة إثنين آخريـن مـن أقرانـه،

الشـكل (.)5

جملة العامرة والتخطيط ،م  ،)1( 30الرياض ( 2018م 1439 /هـ )

87

الشكل ( )4خمطط البيت قبل التعديل واإلضافة وبعدها .املصدر  :الباحث.

الشكل ( )5خمطط وصورة لبيت البدائع الذي خططه الباحث ،وقام ببنائه وتشكيل واجهاته وطابعه املعامري املعلم عبداهلادي
احلريب عام 1386هـ1966/م .املصدر  :الباحث
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وقـت احلج.

4

 .2الوعي بالرتاث يف املرحلة اجلامعية

يف صيـف عـام 1969م بعد إهناء الباحث للسـنة

يف سـبتمرب 1967م التحـق الباحـث بكليـة

الثانيـة عماره قـرر أخاهــ اإلنتقـال إىل الريـاض فقاما

ختصصـه يف جمـال العمارة مـن السـنة الثانيـة يف الكلية

عنـد تقاطعـه مـع طريـق اخلـرج  ،وصممهـا رسيعـ ًا

اهلندسـة بالريـاض الكائنـة بحـي عليشـه  ،وبـدأ

يف سـبتمرب 1968م 3.وقـد بذل أعضاء هيئـة التدريس

بقسـم العمارة جهـد ًا كبير ًا يف توعيـة الطلاب بقيمـة
التاريـخ والعمـران التقليـدي باإلضافـة للعمارة
احلديثـة .حيـث كانـوا يوجهوننـا السـتخدام الفنـاء
الداخلي بالتصميم ويرشحـون لنا فوائده  .كما كلفونا

برفـع وتصويـر بيـوت الريـاض القديمـة وحتليـل
عنارصهـا خلال مـادة التصميم ملرشوع إسـكان  .من
خلال مـادة التخطيـط العمـراين كلفنا بإعـداد بحوث

عـن التاريخ العمـراين للمدن السـعودية  .بحيث تقوم
كل جمموعـة بدراسـة النمـو العمـراين ملدينـة معينـه .
وقـد قـام الباحث مـع زميلـه املهندس  /عيل الشـعيبي
بدراسـة التطـور العمـراين ملكة املكرمة عبر الزمن .كام

كلفنـا كمجموعة بدراسـة ختطيطية للمشـاعر املقدسـة
( )3انشـئت كليـة اهلندسـة عـام 1962م .كمشروع مشترك بين اململكـة
واليونسـكو  ،وإنضمت إىل جامعة امللك سـعود عام 1968م (engineering.
 . )ksu.edu.saكان التدريـس باللغـة اإلنجليزيـة  ،والدراسـة مخسـة أيـام يف
األسـبوع مـن السـبت إىل األربعاء .أما اخلميـس فكان خمصصـ ًا لإلمتحانات
يف املـواد الدراسـية ( .)quizzes
إفتتـح قسـم العمارة وقبـل أول دفعـة يف سـبتمرب 1967م  ،وكان يقبـل مـن
بدايـة السـنة الثالثـة بالكليـة أسـوة بالنظـام املتبـع يف بقيـة أقسـام الكليـة،
حيـث كانـت الدراسـة عامـة يف السـنتني األوىل و الثانيـة ،ويبـدأ التخصص
مـن السـنة الثالثـة يف مجيـع األقسـام  .ويف عـام 1968م ،غير القسـم نظامه
بحيـث يقبـل طالبـه إبتـداء ًا مـن السـنة الثانية .لـذا قبـل دفعتني يف سـبتمرب
أحدمهـا إنضمـوا للقسـم من السـنة الثالثـة .والدفعـة األخرى إنضمـوا بدا ًء
مـن السـنة الثانيـة ومـن ضمنهـم الباحث.

بشراء أرض بمسـاحة  110م 2يف هنايـة شـارع الريل
وأرشف على بنائهـا وإتبـع يف ذلك النموذج السـائد يف

حينـه حيـث يوضع فنـاء صغري يف وسـط البيـت وتأيت
حولـه الغـرف  .وحـاول قـدر اإلمـكان إسـتثامر مـا

تعلمه خالل السـنة التـي درس فيها العمارة يف تصميم
وتنفيـذ هذا البيـت .واملبنى عبـارة عن جـدران حاملة

مـن البلـك اإلسـمنتي وأساسـات مـن احلجـر مـع
إسـتخدام األخشـاب يف األسـقف  ،الشـكل (.)6

ووفقـ ًا لربنامـج التدريـب الـذي تتطلبـه الكليـة

للتخـرج  ،عمـل الباحث يف صيف عـام 1970م لدى

رشكـة كانسـلت ليمتـد 5.ويف صيـف عـام 1971م

قـام الدكتـور /عـادل إسماعيل بالتنسـيق مـع جامعـة

( )4تـوىل رئاسـة القسـم عنـد تأسيسـه وإفتتاحه الدكتـور  /حممـد املهايني ،
باإلضافـة لعمله األسـايس رئيسـ ًا لقسـم اهلندسـة املدنية.
ويف هنايـة عـام 1967م إنضـم الدكتـور أمحـد فريـد مصطفى هليئـة التدريس
يف الكليـة وتـوىل رئاسـة القسـم ويعتبر هـو املؤسـس واملطـور احلقيقـي
للقسـم .ويف سـبتمرب1970م .إنضـم الدكتـور عـادل عبـد الفتاح إسماعيل
هليئـة التدريـس بالقسـم .وكان هلذيـن األسـتاذين الدكتـور  /أمحـد فريـد
مصطفـى والدكتـور  /عـادل إسماعيل دور وتأثير كبير يف تعليـم وتنشـئة
األجيـال األوىل مـن املعامريين مـن خرجيـي القسـم.
( )5رشكـة كانسـلت ليمتـد رشكـة كنديـة كانت تصمـم وترشف على تنفيذ
شـبكة الصرف الصحـي وحمطـة التنقيـة ملدينـة الريـاض الكائنـة باحلايـر.
وقـد إسـتفادالباحث كثير ًا مـن جتربتـه تلك يف جمالين  :األول هو :حسـاب
الكميـات  ،حيـث أوكلـت له مراجعـة الكميات التـي يقدمها املقـاول الذي
يقـوم بتنفيـذ املحطة .واملجـال الثاين  :هو جمال الرسـم وتعلـم طريقة إخراج
الرسـومات التنفيذية .
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الشكل ( )6خمطط بيت الرياض الذي صممه وارشف عىل إنشائه الباحث عام 1969م .وصورة للواجهة األمامية عام2014م.
املصدر  :الباحث

كارلرسوهـا يف أملانيـا ملشـاركة عدد من طالب القسـم

بعـد التخـرج من الكليـة يف يونيـو 1972م تعني

الرحلـة هلـم اإلطلاع على الطـرز املعامريـة املختلفـة

فريد شـافعي  -يرمحه اهلل -خالل تدريسـه ملـادة تاريخ

يف دورة متخصصـة عـن العمـران 6.وقـد أتاحت هذه

التـي كانـو يدرسـوهنا بتاريـخ العمارة واإلطلاع عىل
املعـامل املعامريـة املشـهورة  ،كما فتحـت أعينهـم على

العامل .

( )6املشـاركون هـم :د /حممـد احلصين  ،م /علي الشـعيبي  ،وم /حممـد
الفنتـوخ والباحـث ،قامـوا برحلة بالسـيارة من الريـاض إىل أملانيـا  .وكانت
جتربـة رائعـة مـروا خالهلـا على عمان ودمشـق وبيروت والالذقية ووسـط
صحـراء األناضـول ،ثـم إسـطنبول وصوفيـا وعبر يوغسلافيا ثـم النمسـا
حيـث مـروا بمدينـة إنسبروك ثـم أملانيـا .ولكنهـم لسـوء احلـظ تأخـروا
عـن بـدء الـدورة ممـا حرمهـم اإلسـتفادة منهـا .فأكملـوا الرحلـة شماالً إىل
الدنمارك.

الباحـث معيـد ًا بقسـم العماره ،وعمل مـع الدكتور /
العامرة اإلسلامية يف العام الدرايس 1973/1972م.
وقـد تعلـم منـه الكثير عـن االبنيـة املشـهورة والطرز
املختلفـة للعمارة يف العامل االسلامي.

كل هـذه األعامل والتوجهـات لفتت نظرالباحث

لقيمـة املـايض والعمـران التقليـدي .ولكـن الوعـي
احلقيقـي بقيمـة التراث مل يتبلـور يف ذهنـه بعد.

حصـل الباحـث عىل قبول للامجسـتري باملدرسـة

صالح اهلذلول :الوعي بالرتاث العمراين واملحافظة عليه  :جتربة ذاتية.
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العليـا للتصميـم يف جامعـة هارفـارد  ،كمربيـدج ،

دراسـية  :الريـاض ،اململكـة العربيـة السـعودية’’.

التصميـم العمـراين .والتحـق بالربنامـج مـن سـبتمرب

الرسـالة وهـو مشروع تطويـر نمـوذج عمـراين للحي

ماساشوسـتس بالواليات املتحـدة األمريكية  ،يف جمال

1973م حتـى يونيـو1975م .وقـد إسـتفاد كثير ًا من

هـذا الربنامج حيـث فتح أفقه للحـركات والتوجهات
املعامريـة املختلفـة مـع الرتكيز على تاريخ نشـوء املدن
وتطورهـا .وخلال الفصل األخير من هـذا الربنامج

قـام بتسـجيل مادة إسـتديو مـع األسـتاذ  /هوراشـيو
كامينـوس ضمـن برنامـج التصميـم يف الـدول النامية

بمعهـد ماساشوسـتس للتقنيـه .وكان االسـتاذ
كامينـوس يركز على دراسـة البعد الثقـايف واحلضاري

للمجتمـع الـذي يعمل فيـه املصمم وإسـتنباط احللول

مـن التراث ،مـع األخـذ يف احلسـبان واألسـتفادة من
املؤثـرات والتقنيـات احلديثـة واملعـارصة .وكان مهت ًام

بحكـم خلفيتـه بمـدن أمريـكا الالتينيـة ،التـي يـرى
أهنـا نتـاج التجربـة األسـبانية .كما كان ينظـر للتجربة
األسـبانية يف بنـاء املـدن على أهنـا إمتـداد لتجربـة
وحضـارة العـرب املسـلمني.

وعمـل الباحـث يف هـذا االسـتوديومع زميليـه

الدكتـور  /حممـد احلصني واملهنـدس  /عيل الشـعيبي

 ،اللذيـن كانـا يدرسـان يف نفـس الربنامـج ويقومـان

ببحـث عـن إسـتعامالت األرايض احلرضيـة بمدينـة
الريـاض  ،ونتـج عنهـا رسـالتهم املشتركة للامجسـتري

بعنـوان‘‘ :إسـتعامالت األرايض احلرضيـة  ،حالـة

وانحصرت مشـاركة الباحـث يف اجلـزء الثـاين مـن

السـكني بمدينة الريـاض.)AlHathloul et.al, 1975( ، 7
كان تركيـز برنامـج التصميـم العمـراين خلال

العامين اللذيـن قضامهـا الباحـث يف جامعـة هارفارد

على العمارة والعمـران احلديـث واملعـارص  ،فتعلـم
مـن خالله أسـس ومبـادئ التصميـم العمراين بشـكل
رئيسي وإكتسـب خبرة يف التعامـل مـع واقـع املـدن

املعـارصة حيـث كانـت املواضيـع التـي تـدرس يف
ٍ
إشـكاليات تواجهها املدن
االسـتوديوهات تؤخذ مـن
األمريكيـة  .إال أن الباحـث كان يركـز أوراقـه البحثيه

للمـواد املختلفـة على مواضيـع ذات عالقـة ببيئتـه
( )7ركـزت الرسـالة على أنماط و إسـتعامالت األرايض بمدينـة الريـاض ،
مـن حيث كثافـة وفعالية هـذه اإلسـتعامالت .وتتكون من جزئني رئيسـيني.
اجلـزء األول :مسـح وحتليـل وتقييـم للبيئـة السـكنية بمدينـة الريـاض مـن
خلال دراسـة مخسـة أحيـاء هـي :حـي الديـره ويمثـل النمـط العمـراين
التقليـدي  ،وحـي منفوحـة ويمثل النمـط االنتقايل بين التقليـدي واملعارص
 ،وحـي اخلـزان ويمثـل النمـط املعـارص يف حينه  ،وحـي امللز ويمثـل النمط
الشـبكي املعـارص ،وأنشـئ من قبـل الدولـة كسـكن للموظفين احلكوميني
 ،وحـي خريـص وهو مشروع حكومـي إلسـكان ذوي الدخـل املنخفض.
وقـد تم حتليل احلـاالت الدراسـية عىل أربع مسـتويات هي :احلـي وإرتباطه
باملوقـع وعالقتـه باملدينـة ككل ،املجـاورة وتوضـح العنـارص الرئيسـية
كالشـوارع واملسـاكن وتقسـيامت األرايض  ،واملناطـق التجاريـة واخلدمـات
العامـة ،والبلـك السـكني ،والوحدة السـكنية ،كامتـم حتديد ثامنيـة أنامط من
املسـاكن والتـي متثـل نظام السـكن بمدينـة الرياض  ،وتـم حتليلهـا وتقييمها
 .وعنـي اجلـزء الثـاين من الدراسـة بتطويـر نموذج عمـراين للحي وإشـتمل
على :مراجعـة وحتليـل ملخطـط مدينة الريـاض املعتمـد عـام1972م واملعد
مـن قبـل اإلستشـاري دوكسـيادس مـع الرتكيـز عىل الدراسـات األساسـية
للتنميـة العمرانيـة ومقرتحـات التطويـر والتصميـم العمـراين لألحيـاء
السـكنية .وتـم طـرح إثنـى عشر نموذجـ ًا لكيفيـة تطويـر احلـي السـكني
بمدينـة الريـاض وتقييمهـا وفقـ ًا لفاعليـة اإلسـتعامل والكثافـة واحلركـة
للمشـاة والسـيارات.
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وباملـدن العربيـة اإلسلامية .حيـث قـدم بحثـ ًا عـن

تطورهـا ونموهـا وإشـكاالهتا  .وقـرأ الكثير ممـا

ملـادة ‘‘تاريـخ ختطيـط املـدن’’(.)AlHathloul.1974b

‘‘املدينـة اإلسلامية :يف البحـث عـن نمـوذج’’،

احلـج وإشـكاالته وتنظيـم احلركة يف املشـاعر املقدسـة

كتـب يف املوضـوع وخـرج بورقـة بحثيـة عنواهنـا:

ويف مـادة اإلسـكان عمـل على ورقـة بحثيـة

(1976b

( .)AlHathloul.1974aويف مـادة تاريـخ األنشـطة

للتقنية.

بعنـوان ‘‘ :اإلسـكان يف اململكـة العربيـة السـعودية’’

والوظائـف احلرضيـة أعـد ورقـة بحثيـة عـن مكـة
املكرمـة وتارخيهـا العمـراين وتأثير احلـرم املكـي على

 .)AlHathloul,وقـد شـكلت هـذه الورقـة

مفتـاح قبوله لربنامـج الدكتوراه يف معهد ماساشـوتس
10

إسـتعرضت الورقـة التوجهـات واملناهـج املتبعة

يف دراسـة املدن اإلسلامية حتى أواسـط السـبعينيات

املنطقـة املركزية بمكة املكرمـة.)AlHathloul.1975b( 8 .

مـن القـرن العرشيـن امليلادي .ركـز بعـض هـذه

 .3الوعي بأمهية الرتاث يف مرحلة الدراسات العليا-

اإلسلامي ،وإنشـاء مسـتوطنات وعواصـم جديـدة

النسق املتبع

التوجهـات على دراسـة عمليـة التحضر يف العـامل
خلال إمتـداد وتوسـع الدولـة اإلسلامية .بينما ركز

إنتظـم الباحـث خالل العـام الـدرايس -1975

آخـرون على مكانـة املـدن وحيـاة احلرض واإلسـتقرار

ماساشوسـتس للتقنيـة 9.وركـز خلال ذلـك العـام

التوجهـات تعريف وحتديـد اخلصائص املميـزة للمدن

( )8قـدم الباحـث ورقـة «احلـج وتنظيم احلركـة يف املشـاعر املقدسـة »،ملادة
تاريـخ ختطيـط املـدن مـع األسـتاذ  /لورانـس مـان يف ينايـر1974م .وأعد
ورقـة عن « اإلسـكان وإشـكاالته يف اململكـة العربيـة السـعودية» ،بالتعاون
مـع زميلـه املهندس  /عيل الشـعيبي  ،وقدماها ملادة اإلسـكان مع األسـتاذ /
كيلبردج يف مايـو1974م .وقـدم ورقـة عن « تأثير احلرم املكي على املنطقة
املركزيـة بمدينـة مكـة املكرمة» ملادة تاريخ األنشـطة والوظائـف احلرضية مع
األسـتاذ  /فرانسـوا فيجيه يف مـارس 1975م.

أو األوريب .بينما سـعى باحثـون آخـرون إىل حتديـد

1976م كطالـب خـاص  Special Studentيف معهـد

على دراسـة املـدن العربيـة اإلسلامية ودرس مراحل

( )9يف صيـف عـام 1975م حصـل على قبـول للدكتـوراه يف جامعـة
بنسـلفانيا  ،وقـام بزيـارة ملدينة فيالدلفيـا إسـتعداد ًا لإلنتقال إليهـا  .إال أنه مل
يشـعر باإلرتياح حيـث كانت اجلامعة يف مركـز فيالدلفيـا وكان حينها منطقة
متهالكة وموحشـة  .وبعـد عودته إىل كمربيدج علم أن معهد ماساشوسـتس
للتقنيـة ( أم آي يت) قـد اسـتحدثوا برناجمـ ًا للدكتوراه يف العامرة والدراسـات
البيئيـة  ،وأنـه سـيبدأ إعتبـار ًا مـن سـبتمرب 1975م  .لـذا تواصل مـع رئيس
الربنامـج األسـتاذ  /سـتانفورد آندرسـون يف حماولـة لقبولـه وقـد رحب به
إال أنـه أوضـح لـه أن القبـول قـد انتهـى لذلك العـام  .لكنـه اقترح عل َيه أن
ينتظـم معهـم كــ :طالـب خـاص “  ”Special studentخلال العـام الدرايس
1975م – 1976م ويأخـذ بعـض املـواد التـي تفيـده يف الربنامـج إذا قبل يف
العـام القـادم  ،وهـذا ماتـم بالفعل.

يف احلضـارة اإلسلامية .وحتـاول بعـض هـذه
اإلسلامية بمضاهتهـا ومقارنتهـا بالنمـوذج اهليلينـي
اخلصائـص املتكـررة التـي متيـز املـدن اإلسلامية مثل

النمـط العمراين املتامثل للشـوارع واألحيـاء  ،أو حتديد
( )10وكان األسـتاذ سـتانفورد آندرسـون الـذس سـيرشف على الباحـث
خلال دراسـته مهتـم بموضـوع التراث والتقاليـد وأثرمها على العمران يف
العـامل الغـريب .ولكن اإلشـكالية بالنسـبة هلـم يف املعهـد أنه مل يكـن هناك أي
مـن األسـاتذة خمتـص يف العمارة والعمـران يف اإلسلام .لـذا إرتـؤا أن يقنع
األسـتاذ  /أوليـج جرابـار مـن جامعـة هارفارد لعلـه يوافـق أن يكون ضمن
املرشفين على دراسـة الباحـث ورسـالته باإلضافـة لألسـتاذ /سـتانفورد
آندرسـون .وكان الباحـث خلال ذلـك العـام قـد أخذ مـادة مع األسـتاذ/
جرابـار عـن تاريـخ العمارة اإلسلامية ،وطـور معه عالقـة البأس هبـا .لذا
عندمـا طـرح عليه املوضـوع أبدى األسـتاذ جرابار إسـتعداده وكتب رسـالة
تزكيـة يـويص هبـا بقبـول الباحـث يف برنامـج الدكتـوراه يف إم أي يت  ،كما
أوضـح يف الرسـالة إسـتعداده للمشـاركة يف اإلرشاف عليـه وتوجيهـه فيما
خيـص العمـران يف العامل اإلسلامي .
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أنـواع متكـررة من املبـاين العامـة يف كل مدينةوحددت

 ،أو املـدن يف إقليـم بعينـه ،أو وضـع املـدن يف حلظـة

األول) يفترض وجـود نمـط حمـدد للمدينـة

احلالة الدراسـية التـي ختصصوا فيهـا نموذجـ ًا جتريدي ًا

‘‘(Grabar, 1969, von Grunebaum, 1969,

دوام وإسـتمرار التشـكيالت العمرانيـة ويغفلـون مـا

الثـاين) ويسير عكـس التوجـه األول حيـث

لدينـا ‘‘املدينـة اإلسلامية التقليديـة’’ التـي يفترض

احلرضيـة .لـذا فإنـه ال يتعامـل مـع املـدن بـل مـع

كما توصلـت الورقـة إىل إسـتنتاج أنـه البد مـن حتديد

الورقـة مخسـة مناهـج متبعـة يف البحـث يف حينـه:

اإلسلامية ويركز على الظاهرة احلرضيـة للمجتمعات

اإلسلامية

’’) Gibb & Bowen, 1950

يسـلم بوجـود سلسـلة متصلة مـن الريـف إىل املناطق
الرتكيب�ة اإلجتامعي�ة املتكامل�ة ريف� ًا وحضر ًاLapi�(  (،

1973

.)dus,1969,

زمنيـة حمددة مـن التاريخ اإلسلامي .ثم يطـورون من

يدعونـه بـ‘‘املدينـة اإلسلامية’’ .كام أهنـم يركزون عىل

يتـم عليهـا من تغيرات خلال الزمن .وبـذا أصبحت
أهنـا متـر بأدنى قـدر مـن التطـور والتغيري عبر الزمن.
وتعريـف مـا نسـميه ‘‘املدينـة اإلسلامية’’  ،وربطهـا

بموقعهـا مكانـ ًا وزمانـ ًا وبخلفيتهـا الثقافيـة ،وأنـه من

الثالـث) يطـرح نموذجـ ًا للمـدن اإلسلامية

غير املمكـن إجيـاد أو تطويـر نمـوذج ينطبـق على كل

املؤسسي مـع املـدن اإلغريقيـة والرومانيـة أو املدينـة

السـابع امليلادي إىل وقتنـا احلارض .لذا فقـد يكون من

ويمكـن حتديـده بمقارنـة تنظيمهـا الفراغـي وهيكلها

الصناعيـة.)Von Grunebaum, 1969, Lapidus, 1967(،

مدينـة يف كافـة أرجـاء العـامل اإلسلامي مـن القـرن

املناسـب ربـط املـدن اإلسلامية بمجتمعاهتـا والثقافة

الرابـع ) يركـز على دراسـة األوضـاع الراهنـة ،

السـائدة يف منطقتهـا  ،فنقـول مثلا :املدينـة العربيـة

تطـور وعمـران مدينـة حمددة خلال الزمـن أو البحث

اإلسلامية يف األندلـس .إذ أن ذلـك سـيتيح للباحـث

ويشـمل ذلـك دراسـة مـدن متعـددة  ،أو البحـث يف

اإلسلامية  ،املدينـة اإلسلامية يف اهلنـد  ،واملدينـة

يف فترة فاصلـة يف تاريخ إحدى املـدنClerget,1934,( ،

دراسـة هذه املـدن ضمن إطارهـا الثقـايف واإلجتامعي

اخلامـس) دراسـة عنرص أو عدة عنـارص عمرانية

وتغري ( إعادة تشـكل) العنـارص والتكوينات العمرانية

الزمـن يمكن تطوير بعـض النتائـج أو النظريات حول

على التشـكيل العـام للمدينـة .وإذا ما إسـتطعنا حتقيق

.)Sauvaget,1941

يف املجتمـع اإلسلامي .وبتتبـع تغير العنرصخلال
تشـكل املدينـة.)Garabar,1969, Ismail, 1969(.

وخلصـت الورقـة إىل أن معظـم الباحثني يف جمال

املدينة اإلسلامية ينحون إىل الرتكيز على مدينة واحدة

واجلغـرايف .وأنتهـت الورقـة للحاجـة إىل تتبـع تطـور

يف املـدن العربيـة اإلسلامية ،وإيضـاح كيـف أثر ذلك

ذلـك فسـنتمكن مـن ( )1تطويـر توجه نظـري لكيفية
تشـكل املدينـة العربيـة األسلامية ،و( )2سـنتوصل
إىل نمـوذج يمكننـا مـن توقـع التغيرات املحتملـة يف
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 .4الوعي بالرتاث يف مرحلة الدراسات العليا-التحول
الفكري

عـاد الباحـث إىل كيمبردج مـع بدايـة العـام

مثـل عام 1976م بدايـة إهتامم الباحـث بالرتاث

الـدرايس يف سـبتمرب 1976م  .وركزدراسـته و بحوثه

صيـف ذلك العـام  ،فتـح بالبدائـع شـارعني وهدمت

حيـث عمـل على ورقتين بحثيتين أحدمها بعنـوان «

العمـراين بشـكل واعـي .فخلال وجـوده باململكة يف

مزرعـة سـمحة .وإسـتمع لقصيـدة رثائهـا مسـجلة
بصـوت الشـاعر فعـادت بـه الذاكـرة أليـام طفولتـه
وصباهــ .وخلال رحلـة دراسـية للمدينـة املنـورة

يف ذلـك الصيـف (1976م) شـاهد الباحـث اجلـزء
الغـريب مـن املدينـة املنـورة القديمـة املجاور للمسـجد
النبـوي مـن الغـرب وقد هـدم وحلت مكانـه مظالت

مؤقتـة من الشـينكو ،الشـكل ( .)7كام كانـت احلارات
املجاورة للمسـجد مـن اجلهة الشمالية الغربيـة مفرغة

مـن سـكاهنا يف طريقهـا لإلزالـة  ،الشـكل ( ، )8وكان
ذلـك يف بدايـة مراحـل توسـعة املسـجد النبـوي .وقد

قـام بتوثيـق حـارات املدينـة املنـورة بالصـور ( رشائح

)  ،كما أنتـج عنهـا فيل ً
ما وثائقيـ ًا ( ) 8mmملـدة عرشين
دقيقـة  .وقام بجمـع معلومات وخرائـط وصور جوية

للمدينـة املنورة ،الشـكلني ( .)10،9تلـك كانت بداية

إهتمام الباحـث بالتراث بشـكل واعـي وعميق.

الفصليـة على املـدن العربيـة واحلضـارة اإلسلامية.

إبـن خلـدون  :فلسـفته يف التاريـخ وعلـم املجتمـع»،

( .)Al Hathloul, 1976aوتطـرق يف هذا البحث لفلسـفة
إبـن خلـدون ومرجعيتـه ورؤيتـه للتاريـخ وتقسـيمه

إىل ظاهـر وباطـن .كما رشح طرحـه للعلـم اجلديـد
الـذي أسماه علـم املجتمـع ،والذي أسـس بـه لعلمي

اإلجتماع واألنثروبولوجيا املعارصيـن .وتطرق لرؤيته
للدولـة واملدينـة وتشـبيهه هلما بالكائـن احلـي  ،الـذي

يولـد ويشـب عـن الطـوق ثـم يصـل ملرحلـة الكهولة

فاملشـيب .وحلـل البحـث أراءه وقارهنـا بـأراء بعـض

املعارصين من الفالسـفة واملؤرخني وعلماء اإلجتامع.
والورقـة الثانية بعنـوان ‘‘ :مبـدأ التوحيد واملدينة

اإلسلامية :تأثير اإلسلام عىل البيئـة العمرانيـة املبنية

يف العصر الوسـيط .)AlHathloul, 1977d( ’’،تركز هذه

الورقـة على املبـدأ اإلسلامي األسـايس ‘‘التوحيد’’ ،

وكيـف إنعكـس على أو يف البيئـة العمرانيـة .وتأخـذ

ويف هنايـة صيـف 1976م زار الباحـث مـدن

خطين متوازيين يف حتليـل املوضـوع مهـا :اخلصائص

وإطلـع بشـكل مفصـل على أعمال التوثيـق والصيانة

اإلسلامية خلال العصـور الوسـطى .حيـث تـدرس

املغـرب العـريب :تونس والقيروان وفـاس ومكناس.
والرتميـم ضمـن برامـج احلفاظ على املـدن العتيقة يف

كل مـن تونـس وفـاس.

الفيزيائيـة وطرق ووسـائل العمـل واإلنتـاج يف املدينة

التنظيـم واهليـكل العـام للمدينـة ،السـكان واألحيـاء
السـكنية  ،السـوق ومواقـع اإلنتـاج ،املسـجد واحليـاة
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الشكل ( )8املباين الواقعه عىل شارع الساحة  ،شامل – غرب املسجد النبوي  ،صيف 1976م  .املصدر  :الباحث
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الشكل ( )9رسم لصورة جوية للمدينة املنورة كام كانت يف هناية العقد الثاين من القرن العرشين امليالدي  .املصدر  :هيئة
تطوير املدينة املنورة  ،مبنى عىل خمطط من إعداد هيئة املساحة املرصية عام 1952م.

اليوميـة  ،ودور العلماء يف توحيـد ومجـع العنـارص

1971 ،م) .كما قـام بإعـداد خمطـط لتقسـيم األرايض

حضري موحـد .وتنتهـي الورقـة بتحليـل للنمـط

يف ذلـك على عـدة مصـادر منهـا  :الصـور اجلويـة ،

املختلفـة يف املدينـة لتعمل مـع بعضها البعـض ملجتمع

العمراين للمدينة الذي يشـكل إنعكاسـ ًا هلـذا التنظيم.
كان توجـه الباحـث هـو إعـداد مقترح لرسـالة

الدكتـوراه يركـز فيـه على التطـور العمـراين للمدينـة

املنـورة منـذ اهلجـرة النبويـة إىل فترة اخلمسـينيات
امليالديـة ،والبحـث يف كيفيـة التحـول للوضع احلارض

يف السـبيعنيات مـن القـرن امليالدي املـايض  .وقطع يف

ذلـك شـوط ًا كبير ًا حيـث قـام بدراسـة خطـط املدينة
املنـورة يف الفترة النبويـة معتمـد ًا على كتـايب ابن شـبه

والسـمهودي( ،ابـن شـبه1402 ،11هــ  ،السـمهودي
( )11كان الدكتـور /فهيـم شـلتوت يقـوم بتحقيـق كتاب عمر بن شـبه (ت
877م) فقابلـه الباحـث بالقاهـرة بدايـة صيـف 1977م ،وحصـل منـه عىل
أجـزاء مـن نسـخة مطبوعة باآللـة الكاتبة مـن الكتاب ،واسـتفاد منهـا كثري ًا
يف حتديـد خطـط املدينـة املنورة واملسـاكن حـول املسـجد النبوي.

للمدينـة املنـورة ملا هـو داخل السـور القديـم  ،معتمد ًا

وخرائـط نـزع امللكيـة املعـدة مـن قبـل مكتـب ختطيط

املدينـة املنـورة ووزارة املاليـة الشـكل (.)10

ويف مـارس 1977م قدم الباحـث مقرتح ًا مبدئي ًا

لرسـالته للدكتوراه بعنوان ‘‘ :التقاليد والتغيري يف البيئة
العمرانيـة’’ .)AlHathloul, 1977c( ،ويتلخـص بالتايل :

مـع التغير الرسيـع للبيئـة العمرانيـة يف املـدن العربيـة

 ،حـاول عـدد مـن الباحثين دراسـة هـذه التغيرات

مـن حيـث الرتكيـب الديموغـرايف واإلجتامعـي أو
اإلقتصـادي للمدينـة العربيـة.ومل تتـم أي حماولة جادة

لدراسـة البيئـة العمرانيـة املبنيـة للمدينة ومـدى حتوهلا

وتغريهـا خلال عمليـة التغير هـذه .هتدف الدراسـة
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لبحـث وحتليل البيئـة العمرانية املبنيـة يف املدينة العربية

على األخـر ،وحتـدد مـدى إسـتمرارية هـذا التغري.

الفترة احلـارضة ( الوضـع الراهـن) .وستركزعىل

هـي املـكان واحلاضـن الـذي نشـأت وتطـورت فيـه

اإلسلامية تارخييـ ًا ،ويف املـايض القريـب وخلال

عمليـة املوائمـة بني البيئـة املبنيـة يف املدينـة واملتغريات
اإلجتامعيـة – الثقافيـة والعوامـل األخـرى املؤثـرة يف
البنيـة العمرانيـة .كام سـتحاول حتديـد عمليـة وطبيعة

التغير ذاهتـا نتيجـة للتغيرات اهليكليـة للمجتمـع

وإعـادة هيكلة وتشـكيل البنيـة العمرانيـة للمدينة .كام

سترصد الدراسـة تأثري كل من هذه التغيرات أحدمها

ينطلـق املقرتح مـن أن البيئـة العمرانيـة التقليدية

التقاليـد واألعراف واملؤسسـات اإلجتامعيـة ،لذا فمن

الضروري فهـم هـذة البيئـة فه ً
ما جيـد ًا كـي ننطلـق

لبنـاء املسـتقبل بشـكل منطقـي  ،وأن هـدم وفقـدان
البيئـة العمرانيـة التقليدية سـيقود إىل إنقطـاع وإختفاء

املؤسسـات اإلجتامعيـة التقليديـة  ،وبالتـايل إنفصـام
املجتمـع عـن ماضيـه  ،إذ أن البيئـة العمرانيـة اجلديدة

الشكل ( )10خمطط تقسيامت األرايض للمدينة املنورة  ،داخل السور األول.

املصدر  :من اعداد الباحث بناء عىل عدة خرائط من مكتب ختطيط املدن باملدينه املنورة ومكتب نزع امللكيات بوزارة املالية
وأمانة املدينة املنورة ().AlHathloul, 1981b, p.57
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التوفـر لتلـك املؤسسـات التقليديـة الفرصـة أو البيئة

نمـط الطـرق املسـتحدثه عىل اهليـكل العمـراين العام ،

كما ينطلـق املقرتح مـن الفرضيـة بـأن البيئـة العمرانية

أحيائهـا التقليدية .كام سـتتم دراسـة التنميـة العمرانية

املناسـبة التـي تسـاعدها على اإلسـتمرار والتطـور.
اجلديـدة التـي المتـت بـأي عالقـة للتقاليـد سـوف

تـؤدي إلنقطـاع املجتمع مـع ماضيـه وثقافته وشـعور
أفـراده بالغربـة.

وعلى األنشـطة واإلسـتعامالت يف مركز املدينـة وأحد
خـارج حـدود املدينـة القديمـة وحتليلهـا ومقارنتهـا

بالنمـط اإلجتامعـي والعمـراين التقليـدي .وبنـاء على
مـا يتم حتليله ودراسـته يف األجزاء السـابقة  ،سيرصد

يطـرح املقرتح تقسـيم الدراسـة إىل أربعـة أجزاء

اجلزءالرابـع اإلحتماالت واإلمكانـات إلسـتمرار

اجلـزء األول  :سـيتطرق للتاريـخ العمـراين

– الثقـايف -وقـوى اإلقتصـاد ومـدى الكيفيـة التـي

بحيـث يوفـر كل جزء األسـاس للجـزء الـذي يليه .

للمدينـة املنورة مع الرتكيـز عىل التأثيرات املتبادلة بني
البيئـة املبنيـة والعوامـل اإلجتامعيـة والثقافيـة يف الفرتة

اإلسلامية املبكـرة والعصر الوسـيط  .وسـنتمكن يف

هنايـة هـذا اجلـزء مـن حتديـد اهليـكل العمـراين العـام
للمدينـة املنـورة .وسـيتناول اجلـزء الثـاين عمليـة

التغيير يف بيئـة املدينـة املنـورة املبنية نتيجـة للتفاعالت
اإلجتامعيـة والثقافيـة التـي حصلت يف الفترة املتأخرة

مـن احلكـم العثماين ،مـع الرتكيز على عمليـة املواءمة

بني اهليـكل العمراين القائـم وتفاعل القـوى والعوامل
اإلجتامعيـة واإلقتصاديـة والسياسـية يف ذلـك الوقت.
وسيكون التحليل عىل مسـتوى املدينة من حيث نموها

العمـراين وتطـور املركـز والتغري يف اإلسـتعامالت  ،كام

سـيتم رصـد التغريات عىل مسـتوى األحياء السـكنية.
وسيرصد اجلـزء الثالـث عمليـة التغيري نتيجـة إلعادة

هيكلـة البيئـة العمرانيـة حول املسـجد النبوي ووسـط

املدينـة  .كما سـيتتبع التكوينـات العمرانية املسـتحدثة

يف األحيـاء اجلديـدة .وستركز الدراسـة على تأثير

التغير على اجلانـب العمـراين واجلانـب اإلجتامعـي

يتوقـع أن تتفاعـل هبـا هـذه القـوى مـع بعضهـا
البعض (.)AlHathloul.1977c

وبعـد تقديـم املقرتح عمـل الباحث على ورقتني

تتبـع فيهما املراجـع واملصـادر للموضـوع .االوىل

بعنـوان‘‘ :املـدن العربيـة اإلسلامية  :مراجـع خمتارة’’
(1977b

 .)AlHathloul,احتـوت الورقـة على قائمـة

باملراجـع املتوفـرة يف حينه عن املدن العربية اإلسلامية

 .وتغطـي العمارة والتحضر واجلوانـب اإلجتامعيـة
وماكتـب حـول التغير اإلجتامعـي يف العـامل العـريب.
وكذلـك تغطي اجلانـب اإلقتصـادي والتنمية احلرضية
وإنعـكاس ذلـك على املـدن والعمـران  .باإلضافـة

للحـاالت الدراسـية ملـدن بذاهتـا.

والثانيـة بعنـوان‘‘ :املدينـة املنـورة يف كتابـات

املؤرخين واجلغرافيين والرحالـة’’.

(AlHathloul,

 .)1977aإحتـوت هـذه الورقـة على مراجعـة ملـا يزيـد

على الثامنين كتابـ ًا وتقريـر ًا ومقالـة علمية عـن املدينة

املنـورة .وكان اهلـدف منهـا دعـم املقترح املقـدم مـن
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الباحـث للعمل عىل التاريـخ العمـراين للمدينة املنورة

كموضـوع رسـالته للدكتـوراه.

يف دراسـة التحضر والعمـران يف املدينـة الغربية.

ويف إحـدى مناقشـات الباحـث مـع أسـتاذه /

يف تلـك املرحلـة كان الباحـث مهتام بمـدى تأثري

أوليـج جرابـار حول املوضـوع يف إبريـل 1977م ذكر

للثقافـة واحلضـارة اإلسلامية  -على العمـران .وكان

اإلسلامي ’’،نشرت بالفرنسـية يف هنايـة األربعينيات

الديـن اإلسلامي  -حيـث أنه منطلـق املبـادئ والقيم

يقـرأ ويبحـث وحيـاول الوصول إىل شـئ مـن ذلك .إذ

مل يكـن مقتنعـ ًا بالتوجهـات واملناهج العلمية السـائدة
املتبعـة يف دراسـة التشـكيالت العمرانيـة يف املـدن

اإلسلامية التقليديـة .حيـث كانت تلـك املناهج تركز

على توصيـف العنـارص الفيزيائيـة يف املبـاين كاملرشبية
والفنـاء وما إىل ذلـك ،وحتليل دورهـا وأدائها املناخي.
وخلال تلـك الفرتة  -النصـف الثاين من السـبعينيات

مـن القـرن العرشيـن – كانـت هنـاك حركـة دائبـة يف
جمـال دراسـة العمـران يف اإلسلام  .كما كانـت هناك
حمـاوالت عديـدة للخروج من املنهـج الوصفي والذي

مقالـة حول ‘‘التحضر يف العصور الوسـطى والترشيع
يف إحـدى املجلات التـي تصدر عـن املغـرب العريب.

(.)Brunschvig,1947

تلـك املقالـة مثلـت مفتـاح توجـه الباحـث

لدراسـة الترشيـع اإلسلامي وعالقتـه بالعمـران
حيـث إهتدى منهـا إىل خمطوطتـي كتابين مهمني مها :

«كتـاب اجلدار» لـ عيل بن موسـى (ت 996 /386م)
وخمطوطتـه موجـودة باملكتبـة الوطنيـة باجلزائـر( 12.
إبـن االمـام ) وكتـاب ‘‘ :اإلعلان بأحكام البنيـان’’ ،

البـن الرامـي (ت 734هــ 1334 /م) وكان ال يـزال
خمطوطـ ًا .فتدبر احلصول عىل نسـخة خمطوطـة منه من

كان دائ ً
ما يقـارن املدن اإلسلامية باملـدن الغربية .وقد
ٍ
حينئـذ جائـزة األغاخـان للعمارة اإلسلامية
أسسـت

بـدأ الباحـث دراسـة هاذيـن الكتابين ثم توسـع منهام

األغاخـان للعمارة اإلسلامية مشتركا بين جامعتـي

(مالـك ، 1905 ،ابـن قدامـه 1997،م).

ومن خالهلما عقدت العديـد من اللقـاءات والندوات

فبـدالً مـن العمل على خطط املدينـة املنـورة وتطورها

عـام 1977م .كامتـم يف عـام 1979م إنشـاء برنامـج

هارفـارد ومعهد ماساشوسـتس للتقنيـة. )akdn.org( ،
وحلقـات النقـاش للمختصين بالعمارة والعمـران يف

اإلسلام .)Aga Khan Award, 1978,1979,1980( ،وكان

الباحثـون يركـزون يف مناقشـتهم على إجيـاد نمـوذج
فكـري يمكـن من خاللـه فهـم التحرض والعمـران يف
اإلسلام  ،بـدالً مـن اإلعتامد على النامذج املسـتخدمة

دار اخلزانـة بالربـاط املغـرب (ابن الرامـي 1323 ،م).

لدراسـة املصـادر الفقهية األخـرى كا :املدونة واملغني.
م ّثـل هـذا التوجـه حتوالً كبير ًا يف تركيـز الباحث

العمـراين كمثـال للمـدن العربيـة اإلسلامية التقليدية
( )12حصـل على صـورة مايكروفيلـم مـن املخطوطـة بالعربية مـن املكتبة
الوطنيـة باجلزائرعـن طريـق العاملين بقسـم دراسـات الشرق األوسـط
بمكتبـة وايدنـر  ،بجامعـة هارفـارد ،اللذيـن قامـوا مشـكورين باملراسـلة
واملتابعـة مـع مكتبـة اجلزائر حتـى أحرضوا لـه الصـورة  .وقد نشر الكتاب
يف بدايـة القـرن العرشيـن امليلادي بالفرنسـية يف إحـدى املجلات التـي
ختتـص باملغـرب العـريب .
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إتسـع جمـال بحثه وحتول مـن الرتكيز عىل مدينـة بعينها

للآراء الفقهيـة .ودعمـت احلـاالت األفرتاضيـة التي

وإنعـكاس مبادئـه على التشـكيالت والتكوينـات

عـاد الباحـث إىل كيمربيـدج يف خريـف عـام

إىل موضـوع الترشيـع اإلسلامي وأثـره على العمران

العمرانيـة يف املدينـة العربية اإلسلامية.

كان الفقهاء يناقشـوهنا يف كتب الفقـة كاملدونة واملغني.
1977م وركـز جهـده بالبحـث يف موضـوع الترشيـع

ويف صيـف 1977م  .قـام برحلـة دراسـية لـكل

يف اإلسلام .فقـام بالتسـجيل يف مادتين أحدمهـا

يف القاهـرة بحـث خالهلـا يف حمافـظ أبحـاث احلجـاز

اإلسلام’’ ،والثانيـة‘‘ :أصول الفقـه’’ ،وذلك يف مركز

مـن القاهـرة واملدينة املنـورة  ،حيث قىض عدة أسـابيع
املحفوظـة يف دار الوثائـق القوميـة بالقلعـة .ثـم عمـل

بقيـة ذلـك الصيف باملدينـة املنورة يبحث يف سـجالت

حمكمـة املدينـة املنـورة عـن قضايـا ختـص العمـران
والبنـاء  13.وقد خـرج من بحثه يف سـجالت املحكمة
بقرابـة األربعين قضيـة ختتـص بالعمـران واخلالفات

بين اجليران ،الشـكل ( .)11هـذه القضايـا باإلضافة

للحـاالت الواقعيـة التي حدثـت يف تونـس ووثقها لنا
ابـن الرامي يف خمطوطتـه ‘‘:اإلعالن بأحـكام البنيان’’،
مثلـت رصيـد ًا جيـد ًا ملـا هـو عليـه الواقـع والتطبيـق

( )13تبـدأ سـجالت املحكمـة مـن سـنة 963هــ 1555/م وحتـى عـام
1977م وهـو العـام الـذي أجرى فيـه الباحث بحثـه .ماقبل سـنة 1000هـ
1591 /م ،تعـرض بعـض السـجالت للعطـب  ،ولـذا فقـد فقـدت بعـض
القضايـا منهـا .أمـا مـا بعـد األلف هجـري فهـي مكتملـة ومرتبـة وحمفوظة
بشـكل جيـد  .ومـع بدايـة القـرن الثـاين عشر اهلجـري  /الثامـن عشر
امليلادي  ،إشـتملت السـجالت يف هنايـة كل عام عىل أسماء املتوفني يف ذلك
العـام ومـا خلفـوه مـن تركـة لورثتهـم .كام حيتـوى السـجل رقـم  141عىل
أسماء الذيـن إسـتلموا نصيبـ ًا ممـا وزعـه السـلطان حممـود خـان على أهايل
املدينـة خالل عامي 1240هـ1824 /م – 1241هـ 1825 /م .أما بالنسـبة
لبقيـة السـنوات بعـد ذلـك فيتـم إضافـة االسماء واألنصبة املخصصـة لكل
منهـم يف هنايـة سـجل ذلـك العـام  .كما حيتـوي أحد السـجالت عىل أسماء
القضـاة اللذيـن تعاقبـوا على املدينة املنـورة خلال العهد العثماين .و حتتوى
هذه السـجالت على معلومات قيمـة عن التاريـخ االجتامعـي واالقتصادي
للمدينـة املنـورة ،ومتثـل مصـدر ًا أوليـ ًا هلـذا النـوع مـن الدراسـات لألربعة
قـرون املاضيـة .قـام الشـيخ  /عبـد الرمحـن احلصين  ،مديـر عـام املحكمـة
يف حينـه  -يرمحـه اهلل -بتقديـم الباحـث لرئيـس املحكمـة فضيلـة الشـيخ /
عبـد العزيـز بـن صالـح  -يرمحـه اهلل – الـذي أذن لـه باإلطلاع على تلـك
السـجالت والبحـث فيها.

عـن ‘‘تاريـخ الترشيـع وتطـور املـدارس الفقهيـة يف
دراسـات الشرق األوسـط بجامعـة هارفـارد .كما

أسـتمر يف العمـل على دراسـة املخطوطتين والقضايا
التـي إصطفاهـا مـن حمكمة املدينـة املنـورة .ومتكن من

تطويـر توجـه إلسـتخدام هـذه النـوازل والقضايـا يف
حتليـل أنامط العمـران والتكوينات العمرانيـة يف املدينة
اإلسلامية :ويف شـتاء عـام 1978م خـرج بورقـة

بعنـوان ‘‘ :القوانين واألنظمة يف املدن اإلسلامية  :أثر

الترشيـع اإلسلامي على البيئـة العمرانيـة التقليدية’’،
(1978b

 .)AlHathloul,وقدمهـا لألسـتاذ  /أوليـج

جرابـار يف جامعـة هارفـارد .ثم قـام بصقـل املوضوع
والتوسـع فيـه يف ورقـة أخرى بنفـس العنـوان وقدمها

يف مايـو 1978م لكل من األسـتاذ  /جرابار واألسـتاذ
 /هنـري ميلـون يف معهـد ماساشوسـتس للتقنيـة .

بـدأت الورقـة بمراجعـة لألدبيـات السـابقة

خاصـة تلـك التـي تطرقـت ألراء الفقهـاء ودور
املحتسـب يف إدارة املدينـة اإلسلامية وأوردت وجهـة

نظـر برونشـيفج الـذي بين أن الفقهـاء تعاملـوا مـع
القضايـا واإلشـكاالت املتعلقـة بحيـاة املدينـة  ،حيث

تناولـوا أنظمـة البنـاء والتسـاؤالت اخلاصة بإسـتعامل

صالح اهلذلول :الوعي بالرتاث العمراين واملحافظة عليه  :جتربة ذاتية.

100

الفراغـات العامـة واخلاصـة  ،الشـوارع واملمـرات

القضائيـة تقـدم لنـا ليس فقـط فهم طريقة تشـكل هذه

وماشـاهبها .)Brunschvig, 1947( ،كامتـم التطرق ألراء

جتيـب عىل كثير من التسـاؤالت التـي أثارهـا ويثريها

ووجـوب إصلاح اجلـدران التي هتـدد احليـاة العامة ،

فـون جروناباوم حيث أشـار إىل هذه املسـائل وإىل دور
املحتسـب يف املدينـة اإلسلامية .إال أنه هو وبرنشـفيج

يتوصلان لإلسـتنتاج ‘‘بـأن املشـاكل والقضايـا التـي

التكوينـات وتطورهـا والترشيعـات احلاكمـة هلـا بـل
الباحثـون يف هـذا املجـال .فـاألراء الفقهيـة تقـدم لنـا

إيضاحـ ًا وتتابعـ ًا زمنيـ ًا يشرح لنـا البنـاء التدرجيـي

الـذي مـرت به املـدن العربيـة االسلامية .كما أن آراء

عاجلهـا الترشيع اإلسلامي إنما كانت تعالـج يف نطاق

الفقهـاء واألحـكام الصـادرة يف قضايـا اخللاف بين

واضـح حيكـم املدينـة  ،ويتعامـل مـع الصعوبـات

للتكوينـات العمرانيـة التـي نراهـا يف املدينـة العربيـة

القانـون ذاتـه ،وليـس ضمـن معاجلـة عامـة ونظـام
القانونيـة التـي تعرتضها’’،ومـع ذلـك يسـلم كالمهـا

بـأن هـذه املشـاكل كانـت تعالـج بتوسـع وبكفـاءة

عاليـة،

(Grunebaum, 1962

.)Von

اجليران توضـح لنـا كيفيـة التشـكل التدرجيـي املجزء

اإلسلامية التقليديـة.

ومـن خلال قـراءة وحتليـل أراء عدد مـن فقهاء

املدرسـة املالكيـة وكتـب احلسـبة  ،طرحـت الورقـة

وأوردت الورقـة إشـارة قرابـار للموضـوع

عـدة فرضيـات تتعلـق بالبيئـة العمرانيـة التقليديـة يف

واملواطنـون ’’،حيـث تنـاول اخلالفـات بين اجليران

تشـكلت مـن خالهلـا التكوينـات العمرانيـة التقليديـة

بشـكل مقتضـب ورسيـع يف مقالـة بعنـوان ‘‘املـدن
حـول ملكيـة اجلـدران املشتركة بين منازهلـم واحلـق

يف إسـتخدام الشـوارع واملمـرات .ومخـن أن العـامل
اإلسلامي يف العصور الوسـطى كان ينحو يف إجتاه سن

املـدن العربيـة اإلسلامية ،وأوضحـت الكيفيـة التـي

يف املدينـة العربيـة اإلسلامية  ،وملـاذا أخـذت شـكلها
املميـز ومـدى كـون هـذه التكوينـات نتاجـ ًا للترشيـع

اإلسلامي  .كما رصـدت التوجهـات العامـة التـي

أنظمـة للبنـاء وإسـتعامالت األرايض.)Grabar,1976(،

كانـت تأخـذ يف اإلعتبـار مـن قبـل الفقهـاء بشـكل

اإلجتامعيـة إال أنـه ركـز على أن األنماط والتكوينات

املناطـق احلرضيـة .وناقشـت الورقة مـا إذا كانت املدن

بينما مل يسـتبعد الباحـث تأثير املنـاخ أو اخللفيـة

العمرانيـة يف املدينـة العربيـة اإلسلامية إنما هـي نتاج

للترشيعات اإلسلامية .وكـي نفهم ونسـتوعب أصل
هـذه التكوينـات وطريقـة تشـكلها فإن الترشيـع يمثل

جمـاالً اليمكـن جتـاوزه بـل وجتـب دراسـته وتبيـان

تأثيره .كام أوضـح الباحث أن أراء الفقهـاء واألحكام

معلـن أو ضمني للتحكـم يف توجيه التنيـة العمرانية يف
اإلسلامية لدهيـا تنظيمات بنـاء أو أنظمة إسـتعامالت

أرايض  ،ومـا إذا كانـت هـذه التنظيمات تفهـم ضمنـ ًا
 ،أو أهنـا معلنـة ومعروفـة للجميـع  ،أو أهنـا وصلـت

ملرحلـة التسـجيل كأنظمـة مكتوبـه.

بـدأت الورقة باملسـتوى العام للمدينة .فناقشـت
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الشكل ( )11نسخة مطبوعة باالله الكاتبه ،ألحد القضايا املنقولة من سجالت حمكمة املدينة املنورة.
املصدر AlHathloul, 1981(a), p.322 :

وحللت تقسـيم اإلسـتعامالت إىل مناطق عىل مسـتوى

اخلصوصيـة داخـل املسـكن وأوضحـت أراء الفقهـاء

رضرهـا وإزعاجهـا للسـاكنني  ،كالدخـان والرائحـة

تكوينـات وتشـكيالت عمرانيـة تسـتجيب أو تفـي

املدينـة وكيـف يتعامـل الترشيـع معهـا مـن حيـث
واألصـوات أو الضوضـاء املقلقـة لراحـة السـكان

وكذلـك تنظيـم اإلسـتعامالت يف األسـواق .ثـم تنتقل
الورقة إىل التشـكيل العمـراين أو التكوينـات الفيزيائية

،حيـث تتطـرق آلراء الفقهـاء يف حـاالت إفرتاضيـة
وواقعية تتعلق بالشـوارع الرئيسـية والفرعية  ،ومفهوم
الفنـاء والزقاق  ،وحتديـد عروض الشـوارع واملمرات

ومـن له احلـق يف البناء فوق املمـرات واملعايري الواجب

الوفـاء هبـا للسماح بذلـك .ثـم تطرقـت ملوضـوع

يف ذلـك  ،وكيـف نتـج عـن هـذه األراء والترشيعـات
باملحـددات والشروط املسـتقاة مـن الترشيـع ،خاصة

مـا يتعلق بإرتفاعـات املباين وفتح األبـواب والنوافذ..
إلـخ .كامتطرقـت الورقـة للحوائـط املائلـة واألبنيـة
املهددة بالسـقوط وأوضحـت األحكام التـي حتكمها.

وتطرقـت كذلـك لتقسـيامت األرايض والترشيعـات
واألعـراف التـي حكمـت ذلـك مماأنتـج لنـا النموذج
الـذي تـم تعريفـه بــ :املدينـة العربيـة اإلسلامية
التقليديـة .وإنتهت الورقة بتحليـل للترشيعات املطبقة
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يف املدينـة واملؤسسـات القائمـة على ذلـك والطـرق

وقد رأى األسـتاذ جرابار يف هـذه الورقة العلمية

(Paradigm

دراسـة العمران وبالـذات يف عمران املدن اإلسلامية.

 ،حيـث قـام الباحـث بالعـودة لألصـول واجلـذور يف

دراسـة وفهم التشـكيالت العمرانية يف املدن اإلسالمية

املتبعـة يف التطبيـق (.)AlHathloul.1978b

مثلـت هـذه الورقـة حتـوالً فكريـ ًا

 )Shiftيف جمـال دراسـة العمـران يف املـدن اإلسلامية
احلضـارة والثقافـة اإلسلامية .فدرس أسـس الترشيع
واملبـادئ التـي بنـى عليهـا والقيـم املنبثقـة عـن ذلك ،

وكيـف أثـرت بصيغة تبادلية مـع التكوينـات واألنامط

العمرانيـة لتنتـج لنـا البيئـة العمرانيـة التقليديـة باملدن

العربية اإلسلامية .وقام ببناء مسـار جديـد يف التفكري
والتحليـل وطـور نموذجـ ًا خمتلفـ ًا عما كان متبعـ ًا يف

السابق.

إسـهام ًا جيد ًا وأهنا ترسـم تقليد ًا بحثيـ ًا جديد ًا يف جمال

وتوقـع أن هـذا التوجـه سـيفتح أفاقـ ًا جديـد ًة يف جمال
 ،لـذا نصـح الباحـث بأن ينشر أجـزاء منهـا يف أقرب
وقـت ممكـن .فقـدم الباحـث ورقـة باللغـة اإلنجليزية

ملؤمتـر اإلسـكان املنعقد بجامعـة البترول بالظهران يف
أكتوبـر 1978م بعنـوان‘‘ :مبـادئ تصميميـة لتطوير

اإلسـكان يف املـدن العربيـة اإلسلامية ’’،ونشرت
ضمـن وثائـق املؤمتـر،

(1978a

 .)AlHathloul,تقـدم

الورقـة حتلي ً
لا لعنـارص النمـط العمـراين واملعماري

وإذا مـا أخذنـا بطـرح تومـاس كـون يف كتابـه

التقليـدي باملـدن العربية اإلسلامية  ،خاصـة ما يتعلق

وصـف مـا قـام بـه الباحـث بإنـه إنتقـال مـن نمـوذج

اإلسلامية  ،وحتقيـق اخلصوصيـة وتفـادي اإلطلاع

‘‘بنيـة الثـورات العلميـة’’ (كـون1992،م)  ،يمكـن
أو إطـار فكـري كان متبعـ ًا يف دراسـة أنماط العمـران
والتشـكيالت العمرانية يف املدن اإلسلامية إىل نموذج

إرشـادي جديـد ،حيـث تغيرت الصيـغ والقواعـد
واملصطلحـات املتبعـة بالبحـث وأخـذت معنـى كيفي ًا

جديـد ًا .وهكـذا أمكـن للنمـوذج اإلرشـادي اجلديـد

أن يوجـه مسـار البحـث يف جمـال العمران يف اإلسلام
 ،حتـى وإن مل يضـع قواعـد أساسـية متفـق عليهـا .كام

أمكـن للنموذج أن يرسـم توجه ًا بحثي ًا جديد ًا اسـتنتج
منـه الباحثـون نتائـج خمتلفـة ولكـن ليسـت متباينة.

14

( )14انظـر أعمال  :مجيـل أكبر  ،مصطفـى بـن محـوش  ،حممـد الرشيـف ،
مجـال سلاغور  ،فهـد السـعيد  ،فهـد احلريقـي  ،حسـام مجعـه وغريهـم ممن
أخـذوا نفـس املسـار أو إسـتفادوا مـن النمـوذج اإلرشـادي اجلديد.

منهـا بمفهـوم الفـراغ يف أفنيـة وشـوارع وأزقـة املدينة
والكشـف بين اجليران .ومـن خلال إسـتعراض
وحتليـل آراء الفقهـاء مـن كتـب النوازل ودراسـة عدد

مـن قضايا اخلالف بين اجلريان مأخوذه من سـجالت
حمكمـة املدينة املنـورة  ،وتطبيـق هـذه األراء عىل حارة
األغـوات باملدينـة املنـورة كحالـة دراسـية واقعيـة ،

توضـح الورقـة إىل أي مـدى أثـر مفهـوم الفـراغ لدى
السـكان وإهتاممهـم بموضـوع اخلصوصيـة وعـدم
الكشـف عىل التشـكيالت والتكوين العمراين يف املدن
اإلسلامية .كامتركز الورقـة عىل املبـادئ الضمنية التي

حتكـم التنميـة العمرانيـة يف هذه املدن  ،وتطـرح تطوير
هـذه املبـادئ كضوابـط للتصميـم العمـراين بحيـث
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يمكن إسـتخدامها يف تنميـة املناطق السـكنية يف املدينة

يوفـر لنـا البنيـة التحتيـة غير املرئيـة التـي يمكننـا من

خلال العـام الـدرايس 1979/78م واصـل

والعمـران يف املجتمـع املسـلم .ومـن خلال دراسـة

والعمران يف اإلسلام  ،باإلضافة إلستعداده لإلمتحان

أمدنـا هبا إبـن الرامي من تونـس يف بداية القـرن الرابع

املعارصة.

الكاتـب البحـث والدراسـة يف موضـوع الترشيـع
العـام للدكتـوراه الـذي تقدم له يف مايـو 1979م  .ويف
صيـف عـام 1979م أعد ورقـة بعنـوان ‘‘:التكوينات

العمرانيـة يف املدينـة العربيـة اإلسلامية :أهـي عنارص
فيزيائيـة أم مبـادئ وقيـم ؟’’ وقدم هذه الورقـة للندوة
العامليـة للعمارة اإلسلامية والتخطيـط املنعقـدة بكلية

العمارة والتخطيـط  ،جامعـة امللـك فيصـل  ،الدمـام،

 10-5ينايـر .)AlHathloul, 1980( ، 1980أوضحـت

الورقـة أن اإلجتـاه البحثـي السـائد ينظـر للتكوينـات
أو األشـكال املعامريـة والعمرانيـة يف املدينـة العربيـة
اإلسلامية كعنـارص فيزيائيـة  ،مثـل  :املرشبيـات
واألقـواس والقبـاب  ،وأن العمارة اإلسلامية تعـرف

هبـذه العنـارص والتكوينـات الفيزيائيـة وأوردت مثلا

على ذلـك التوجـه الـذي يأخـذ به أيرنسـت جـراويب
يف مقدمـة كتـاب ‘‘عمارة العـامل اإلسلامي’’ حيـث
يناقـش ‘‘ماهي العمارة اإلسلامية؟’’ (،)Grube, 1978
وحيـاول الوصـول إىل تعريـف هلـا مـن خلال حتديـد

خلال فهمهـا وإسـتيعاهبا وتفسيرها تعريـف العمارة
النـوازل وأراء الفقهـاء حوهلا واحلـاالت الواقعية التي

عشر امليلادي  ،وحـاالت حدثـت يف املدينـة املنـورة
منـذ هنايـة القـرن السـادس عشر امليلادي  ،أوضـح

الباحـث أن هنـاك نظ ً
ما تعتمـد على املبـادئ والتقاليد

طـورت إىل أعـراف حتكـم ترصفـات سـكان املدينـة
العربية اإلسلامية .وقد شـكلت هذه األعـراف نظام ًا

تراتبيـ ًا يوجـه إسـتخدام التشـكيالت والتكوينـات
العمرانيـة باملدينـة.

ويقـود هـذا التوجـه إىل تعريـف خمتلـف للعامرة

اإلسلامية  ،إذ ينطلـق هنـا مـن املبـادئ واألعـراف

التـي حتكـم العمـران وتوجهـه وليـس مـن عنـارص
وتكوينـات العمارة ذاهتـا  ،وبالتـايل فـإن بإمكاننـا

حتويرهـذه العنـارصو أو التكوينـات وتعديلها أو حتى
تغيريهـا وإسـتبداهلا بعنـارص جديـدة  ،طاملـا حافظنـا

على النظـام الرتاتيبـي احلاكـم ( املبـادئ واألعـراف)
واملوجـه هلـذه العنـارص والتكوينـات العمرانيـة.

وقـد نشر جزء مـن هـذا البحث يف عـدد خاص

عنارصهـا الفيزيائيـة كاملرشبيـة  ،والقـوس  ،والقبـة..

مـن إكسـتكس

اإلسـتنتاج بـأن هـذه التشـكيالت ثابتـة وأن األخـذ

املحـرر -مـع االسـف -ركـز عىل نشر اجلـزء اخلاص

إلـخ .وأوضحـت الورقـة أن هـذا التوجـه يقـود إىل

هبـا كام هـي يقـود إىل اجلمـود وعـدم التطـور أو إتاحة
الفرصـة لإلبـداع والتغيري .وجتـادل الورقـة أن الرتاث

(1980

 )AlHathloul,التـي نشرت

بعـض األبحاث املميـزه التـي قدمت للمؤمتـر  ،إال أن

بالنـوازل والقضايـا مـن تونـس واملدينـة  ،وأغفـل
اجلدليـة األساسـية للبحـث التي تقـدم تعريفـ ًا جديد ًا
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للعمارة اإلسلامية وتطـرح منهجـ ًا خمتلفـ ًا للبحـث

مـن مسـتوى الشـكل والنمـط العمـراين .فقـد أفادنـا

العلميـة للبحـث وإسـهامه يف هـذا املجـال.

مها  :املسـتوى الفكري والرتكيبـي للمجتمع  ،وكذلك

يف هـذا املجـال  ،ممـا حجـب جـزء ًا رئيسـ ًا مـن القيمة

الترشيـع يف الوصـول إىل مسـتويني آخريـن يف التحليل

قـدم الباحـث رسـالته للدكتـوراه للمناقشـة مـع

املسـتوى التطبيقـي لألنظمـة والترشيعات .كما مكننا

والتغيير يف البيئـة العمرانيـة  :املدينـة العربيـة

العمرانيـة يف إطارهـا االجتامعـي والثقـايف .ففـي

بداية فربايـر1981م بعنوان ‘‘ :التقاليد  ،اإلسـتمرارية
اإلسلامية .)AlHathloul.1981b( ’’.عنيـت الرسـالة

بموضـوع التقاليـد (التراث) ومـدى إسـتمراريتها
وتغريهـا مـع الرتكيـز على املدينـة العربيـة اإلسلامية

كحالـة دراسـية .وتوصلـت الدراسـة إىل أن التقاليـد
عمليـة متطـورة أكثـر منهـا هدفـ ًا جامـد ًا ال يتغير.

ففـي تطـور املدينـة العربيـة اإلسلامية خضعـت
التقاليـد لتغيرات مسـتمرة لكن اإلحسـاس بوجودها
وإسـتمراريتها كان ماث ً
لا على الـدوام .ويف الثالثـة

عقـود األخيرة من القـرن العرشيـن امليلادي جاهبت
هـذه التقاليـد حتديـات كثيرة وبذلـت حمـاوالت عدة

إلعـادة الصلـة باملـايض لكنهـا مجيعـ ًا باءت بالفشـل ،
تكونـت لدينـا بيئـة عمرانيـة معـارصة
ونتيجـة لذلـك َ

مغايـرة كليـة للبيئـة العمرانيـة التقليديـة يف املدينـة

العربيـة اإلسلامية .وقـد ركـز البحـث على إيضـاح
الكيفيـة التـي حدثـت هبا عمليـة التحول  ،حيـث تتبع

نشـأة البيئـة العمرانيـة التقليديـة وكيفيـة تطورهـا ،ثم

نظـر إىل البيئـة العمرانية املعـارصة ،أين نشـأت وكيف
أدخلـت إىل املدينـة العربيـة اإلسلامية  .وبإسـتخدام

الترشيـع يف هـذه الدراسـة والتحليـل للبيئـة العمرانية
التقليديـة واملعارصة اسـتطعنا أن نذهـب إىل ماهو أبعد

الترشيـع أيضـ ًا من التعامـل مع األشـكال والتكوينات
حتليـل البيئـة العمرانية التقليدية اسـتخدمت الدراسـة
النـوازل من أراء الفقهـاء وأحكام القضـاة يف احلاالت

الواقعيـة مـن تونـس واملدينـة املنـورة وكتب احلسـبة،
حيـث تـم مـن خالهلـا إعـادة تصـور الكيفيـة التـي
نمت وتطـورت هبـا األشـكال والتكوينـات العمرانية

يف املدينـة العربيـة التقليديـة .ومـن خالل دراسـة نظم
وترشيعـات البناء املطبقـة يف املدينة العربيـة املعارصة ،

أمكن إيضاح أسـباب اإلنفصـام بني البيئتين التقليدية
واملعـارصة .وقد رسـم إسـتخدام الترشيـع واألحكام

والنظـم العمرانيـة منهجـ ًا جديـد ًا يف البحـث يف جمـال
العمـران والعمارة .كما قادنـا إىل اخلـروج بتعريـف

للعمارة اإلسلامية أدق واوىف وأكثـر منطقـ ًا وإقناعـ ًا.
كما إسـتطاعت الدراسـة إيضاح وفهـم عمليـة التغيري
يف البيئـة العمرانيـة التـي متـت خلال القـرن العرشين
امليلادي يف املدينـة العربيـة اإلسلامية  ،وبالتـايل

فتحـت البـاب للتفكير يف كيفية إجياد صلـة مع الرتاث
واملـايض( ،اهلذلـول.)AlHathloul 1981b ، 2010،

 )5الوعــي بالــراث يف تدريــس العــارة بجامعــة

امللــك ســعود

جملة العامرة والتخطيط ،م  ،)1( 30الرياض ( 2018م 1439 /هـ )

يف األول مـن مـارس 1981م املوافـق

105

وخلال تدريـس مـادة  ‘‘ :تاريـخ العمارة

1401/4/24هــ  .بـارش الكاتـب عملـه أسـتاذ ًا

اإلسلامية ’’.الحـظ الباحـث أن املسـاجد مـن أول

سـعود الكائنـة يف حـي عليشـه  .وذهـب مبـارشة

املسـلحة  ،وأننـا بدأنـا نفقـد الكثير منهـا .لـذا طـور

مسـاعد ًا بقسـم العمارة بكلية اهلندسـة  ،جامعـة امللك

للمشـاركة وتقديم بحث يف مؤمتر املـدن العربية املنعقد
باملدينـة املنورة حـول ‘‘املدينـة العربية اإلسلامية’’،

املبـاين العامـة التـي يتـم إعـادة بنائهـا باخلرسـانة

برناجمـ ًا لتوثيـق املسـاجد التقليدية يف املنطقة الوسـطى

15

 .وجعـل مـن ضمـن متطلبـات مقـرر‘‘ تاريـخ العامرة

يف األنماط العمرانيـة .)AlHathloul, 1981 a( ’’،يناقش

وتوثيـق أحـد املسـاجد التقليديـة يف املنطقـة الوسـطى

وكان بحثـه بعنـوان‘‘ :التنـازع احلضـاري وإنعكاسـه

اإلسلامية’’ أن يقـوم كل ثالثـة أو أربعة طلاب برفع

هـذا البحث النظـم والترشيعـات العمرانيـة املطبقة يف

 .وتـم مـن خالل ذلـك توثيـق مايربـوا على العرشين

املدينـة العربيـة اإلسلامية املعـارصة ويوضـح أن هذه

النظـم والترشيعـات ختتلـف متامـ ًا مـع القيـم الثقافيـة
واملبـادئ الدينيـة واإلجتامعيـة لسـكان وجمتمـع هـذه

املـدن .ويتبـع البحـث تطور هـذه النظـم والترشيعات
مـع إيضـاح البيئـة احلضاريـة التـي نشـأت وتطـورت
فيهـا .ومـن خلال ثلاث قضايـا هـي :احلـد األدنـى
ملسـاحة قطعـة األرض  ،متطلبـات ورشوط اإلرتـداد

والفتحـات  ،ودور وأثر ومفهوم نـزع ملكية العقارات

للمصلحـة العامـة  ،يسـتعرض البحـث وحيلـل البيئـة

التـي نشـأت فيها هـذه النظـم واإلختلاف احلضاري
والعمـراين بينهـا وبين بيئة املدينـة العربية اإلسلامية.
كما يقـدم رشحـ ًا لألبعـاد والتأثيرات واملضامين

اإلجتامعيـة والعمرانيـة التـي نتجـت عـن فـرض هذه

النظـم على بيئـة املدينـة العربيـة اإلسلامية.

( )15وبعـد عـودة الباحـث مـن املؤمتـر وجـد أن عميـد الكليـة يف حينـه
الدكتـور /حممـد آل الشـيخ قـد أصـدر قـرار ًا بتكليفـه باإلرشاف عىل قسـم
العمارة بـدالً منه ،حيث مل يكن للقسـم رئيـس يف تلك الفرتة .وخلال العام
عي رئيسـ ًا
الـدرايس التايل يف صفر 1402هـ املوافق لشـهر ديسـمرب1981م ّ
للقسـم ملـدة عامين إنتهـت مع هنايـة صفر 1404هــ  /ديسـمرب 1983م.

مسـجد ًا ،الشـكل ( .)12ويف تلـك الفرتة تقـرر إعادة
بنـاء املسـجد اجلامع بعنيـزه وكان مـن املبـاين التارخيية
املميـزة .فكلـف فريقـ ًا مـن الفنيني بالقسـم للسـفر إىل

هنـاك وعمل رفـع دقيـق للمسـجد وتوثيقـه بالصور.
وتواصـل مـع فضيلـة الشـيخ /حممـد بن عثيمين- 16

يرمحـه اهلل -هاتفيـ ًا ورشح لـه مـا سـيقومون بـه فحبـذ

الفكـرة وشـجعهم عليهـا  .كما قـام فضيلـة الشـيخ
بكتابـة ملخص مـن صفحـة واحدة عن عامرة مسـجد

وضمنـت يف ملـف التوثيـق،
عنيـزه أرسـلها للباحـث َّ

الشـكل ( .)13وقـد رغـب فضيلتـه تزويـده بنسـخة
كاملـة مـن العمـل الـذي تـم إعـداده .وبعـد إكتمال
العمـل ومراجعتـه زار الكاتب فضيلة الشـيخ يف شـهر

( )16الشـيخ  /حممـد بـن صالـح العثيمين ( 1421-1347هــ-1927/
2001م) إمـام املسـجد اجلامـع الكبير بعنيزه مـن عام 1376هــ1956 /م
إىل 1421هــ2001/م مـن العلامء األعلام األجالء ،بلغت شـهرته وعلمه
درس يف معهـد
األفـاق وشـهد لـه القـايص والـداين بفضلـه وعلـو مكانتـهّ .
عنيـزه العلمـي مـن عـام  1954حتـى 1978م ،ثـم عمـل أسـتاذ ًا بكليـة
الرشيعـة وأصـول الديـن  /جامعـة اإلمـام ثـم جامعـة القصيم حتـى وفاته
يرمحـه اهلل .وتتوىل مؤسسـة الشـيخ حممـد بن صالـح العثيمني اخلرييـة بعنيزة
االهتمام بالتراث العلمـي الـذي خلفه يرمحـه اهلل ،
(.)www. Binothaimeen.net
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ذي احلجه1403هــ 1983/م يف نفـس املسـجد قبـل

البكالوريـوس يف العمارة .ومـع هنايـة العـام الدرايس

عىل نسـخة مـن املخططـات ومـن التوثيـق الفوتغرايف

الكليـة ،وافتتحـت الكليـة يف ذي احلجـة 1404هــ

هدمـه بأشـهر قليلـة وسـلمه ملفـ ًا متكام ً
لا حيتـوي

للمسـجد ،الشـكل (.)14

1404 -1403هــ مايـو 1984م متـت املوافقـة على
املوافـق لشـهر سـبتمرب1984هـ 18 .وصـدر العـدد

وخالل عـام 1403هــ1983/م رأس الباحث

األول مـن املجلـة يف عـام 1405هــ1985/م  .بينما

مقترح لكليـة مسـتقلة للعمارة والتخطيـط ووضـع

بتأسيسـها إال عام 1409هــ 1989/م .حيث تكونت

فريقـ ًا مـن أعضـاء هيئـة التدريـس بالقسـم إلعـداد
الربامـج اإلكاديميـة واملتطلبـات اإلداريـة لذلـك،

وكان منسـق الفريـق الدكتـور فيصـل التميمـي .وقـد

متـت املوافقـات على املقترح مـن املجالـس باجلامعـة
واملجلس األعلى للتعليم  ،وكان ذلـك بدعم ومؤازرة

مـن الدكتـور  /حممـد آل الشـيخ  ،عميد كلية اهلندسـة
ومـن الدكتور  /منصـور الرتكي مديـر اجلامعة أنذاك.
وقـد أحتوى املقترح الـذي رفـع إلدارة اجلامعة

إنشـاء ‘‘كليـة التخطيـط والتصميمات العمرانيـة’’،
وإصـدار جملـة علـوم العمـران  ،وتأسـيس مجعيـة

علـوم العمـران 17.وقـد اسـتعملنا كلمـة العمـران هنا

بمفهومهـا الـذي طرحـه ابـن خلـدون يف مقدمتـه.
وتضمـن الربنامـج األكاديمـي املقترح للكلية مسـار ًا

يف جمـال احلفـاظ عىل التراث العمـراين ضمـن برنامج
( )17تـم إعداد ملف متكامـل جتاوز الثالثامئة صفحـة باملقرتحات الثالث.
تضمـن األقسـام املقرتحـة للكليـة اجلديـدة والربامـج األكاديمية لكل قسـم
وتوصيفـ ًا للمـواد يف كل برنامـج أو مسـار .وإشـتمل كذلـك على مقترح
تفصيلي للمجلـة وللجمعيـة .كامتـم إعـداد مذكـرة مـن ثامن صفحـات عىل
شـكل ملخـص تنفيـذي رفعـت ملجلـس اجلامعـة بعنـوان « مذكـرة مرفوعة
إىل جملـس اجلامعة إلنشـاء كليـة للتخطيـط والتصميمات العمرانيـة بجامعة
امللـك سـعود ».وإشـتملت املذكـرة على مقدمـة  ،مـدى احلاجـة إىل كليـة ،
املجـاالت املقرتحـة يف الكليـة  ،إسـتعدادات وإعتبـارات التنفيـذ  ،باإلضافة
ألربعـة جـداول إحصائيـة على شـكل مقارنـات وتوقعـات اإلحتيـاج مـن
لدي نسـخة مـن املذكرة).
املعامريين واملخططين وأعضاء هيئة التدريس ّ ( .

تأجـل تأسـيس اجلمعيـة ومل نحصـل على اإلذن
بإسـم ‘‘اجلمعيـة السـعودية لعلـوم العمـران’’ .وقـد
رأس الباحـث جملـس إدراهتا للدورتين األوىل والثانية
ملـدة أربـع سـنوات .

ويف عام 1982م ،خلال عمله يف اجلامعة ،عمل

الباحـث مع جمموعـة البيئة االستشـارية مستشـار ًا غري
متفـرغ .وقـد شـارك يف العمـل على مشروع تطويـر

منطقـة قصر احلكـم بالريـاض .وتضمـن املشروع
إعـادة ختطيـط معظـم املنطقـة التـي كانت داخل سـور
الريـاض بمسـاحة تزيـد عـن  45هكتـار ًا ،وإعـداد

تصميم عمـراين متكامل هلـا ،الشـكل ( .)15وركزت
فكـرة التصميـم العمراين للمنطقـة عىل إعـادة التطوير

بحيـث جيمـع بين خصائـص البيئـة املحليـة وتوفير
االحتياجـات احلديثـة .كما يأخـذ يف احلسـبان اخللفية

الثقافيـة واإلجتامعيـة للسـكان مـن خلال تطويـر

أنظمـة بنـاء تراعـي القيـم واملبـادئ التـي يقـوم عليها
العمـران يف هـذه املنطقـة .)AlHathloul, 1984( ،كام تم

( )18عدلـت خطـة الدراسـة بالكليـة عـدة مـرات خلال الثالثين سـنة
املاضيـة ومل يؤخـذ بفكـرة املسـارات  .كما عـدل اسـم الكليـة إىل اإلسـم
احلـايل وهـو « :كلية العمارة والتخطيـط» يف اجللسـة األوىل للمجلس األعىل
للجامعـة بتاريـخ 1405/4/29هــ املوافـق 1985/1/20م.
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وضـع إشتراطات التطويـر بحيـث تضمـن العدالة يف

للملاك .وهو ما يتامشـى مـع املبدأ الرشعـي يف حتقيق

واملوازنـة يف ضمان حقهم يف االسـتفادة من التحسين

اخلاصة.

إرشاك امللاك األصليين للعقـارات املـراد تطويرهـا،
الـذي سـينتج عـن تنفيـذ املشروع 19.إذ أن اهلـدف

مـن املشروع هـو تطويـر املنطقـة وليـس اإلسـتغالل
العقـاري هلـا .وهـذا يعاكس املنظـور الرأسمايل الغريب
ملبـدأ تطويـر املناطـق القديمـة وجتديدهـا ،والـذي

جيعـل املصلحـة العامـة فـوق كل إعتبـار حتـى وإن
حلـق رضر بأصحـاب املصالـح اخلاصـة كامللاك
األصليين .كما أن املنظـور الرأسمايل البحـت ال يأخذ

يف األعتبـار حقوق امللاك األصليني يف القيمـة الكامنة

للمـكان التـي سـتنتج مـن التطويـر وعىل من سـتعود.
(اهلذلـول، 2010،

(1981 (a

.)AlHathloul

املصلحـة العامـة مـع عـدم احلـاق الضرر باملصالـح

 .6الوعــي بالــراث يف العمــل احلكومــي -وكالــة

وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة لتخطيــط املــدن

يف منتصـف عـام 1404هــ  /ابريـل 1984م ،

إنتقـل الباحـث مـن جامعـة امللـك سـعود إىل وزارة

الشـئون البلديـة والقرويـة وعمـل وكي ً
لا للـوزارة

لتخطيـط املـدن .وقـد أتـاح لـه عملـه اجلديـد فرصـة
لدخـول املعترك العملي للمحافظـة على التراث
العمـراين  .إذ أن البلديـات هـي اجلهات املعنيـة بإدارة
املـدن قديمهـا واحلديـث  .كما أن وكالة ختطيـط املدن

لـذا أكـد الفريـق يف الدراسـة على األخـذ بفكرة

هـي اجلهـة التي تقـع عليهـا مسـئولية تنظيـم وختطيط

للعقـارات كمسـامهني بقيمـة عقاراهتـم وقـام بتطويـر

لقـد كانـت اجلدليـة املسـتمرة بين احلفـاظ على

تأسـيس رشكـة قابضـة يدخـل فيهـا امللاك األصليون
مقترح بذلـك ،نظـر ًا ملـا يوفـره مـن حتقيـق للمصلحة

العامـة ويضمـن يف نفـس الوقـت احلقـوق اخلاصـة
( )19كانـت هناك عدة مقرتحات مطروحة؛ أحدهـا :أن تقوم الدولة بعملية
تطويـر املنطقـة لتحافـظ على وضعهـا كعقـار عـام حيـازة وإدارة؛والثـاين:
أن تسـلم اىل أحـد املسـتثمرين مـن القطـاع اخلـاص رشيطـة تقيـده بتنفيـذ
املخططـات املقرتحـة للتطويـر ،والثالث :تأسـيس رشكة قابضة يشـارك فيها
امللاك بقيمـة عقاراهتـم وهو ما طرحـة فريق الدراسـة .نظر ًا لتغير الظروف
يف أواسـط الثامنينيـات امليالديـة مل يتم تنفيـذ املرشوع .وقد صـدر قرار جملس
الـوزراء رقم  221يف  1403/9/2ه املوافـق 1983/6/13م بضم مكتب
مشروع قصر احلكـم ومكتـب مشروع وزارة اخلارجيـة وحـي السـفارات
ليكونـا :مركـز املشـاريع والتخطيـط ،والـذي مثـل فيما بعـد الـذراع الفنـي
للهيئـة العليـا لتطويـر مدينـة الريـاض .وكان قرار املجلـس بنا ًء على اقرتاح
مرفـوع مـن رئيـس اهليئة العليـا( ،عثمان 1999م) .وقد قام فريـق من املركز
الحقـ ًا بتعديـل التصميـم العمـراين ملنطقـة قرص احلكـم ،مـع تقليص حجم
املشروع والرتكيـز على مبنـى قصر احلكـم واملسـجد اجلامـع والسـاحات
املحيطـة هبما .ثـم كلـف املهنـدس راسـم بـدران بتصميـم املسـجد والقرص
والسـاحات وإفتتحت عـام 1992م.

البيئـة العمرانيـة.

التراث وضمان األسـتمرارية يف احلـارض واملسـتقبل،

حيـة دائ ًام يف ذهـن الباحـث .وكان التواصل مع املايض
والتراث واالسـتفادة منـه هدفـ ًا دائما يسـعى اليـه،

وذلـك إلهتاممـه بالوضـع احلـارض وتطويـره .فهـو ال

يقبـل بالتراث ورشعيتـه قبـوالً مطلق ًا ،ولكنـه يعرتف
بأصالتـه ومـن ثـم بام لـه من قيمـة كمصـدر للحارض.
إن التراث العمـراين ال يكتسـب الصفـة الرشعيـة،
ولكـن قيمتـه تكمـن يف أنـه يمثـل األسـاس واملرجـع
الـذي نبنـي عليـه أفكارنـا وترصفاتنـا .وبالتـايل فهـو

يوفـر لنـا أرضيـة صلبـة نسـتطيع التحـرك واالنطالق
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الشكل ( )14املسجد اجلامع بعنيزه عام 1403هـ 1983 ،م.

صورة للواجهة اخلارجية اجلنوبية املطلة عىل امليدان الرئييس للبلدة ( املجلس).

صورة من اجلزء الذي يعلو القبو ( اخللوه)  ،وتبدو قاعة الصالة الرئيسية ( املصابيح) يف اجلهة اليمني من الصورة  ،بينامغطى
جزء من الفناء بمظالت حديدية .املصدر  :الباحث

منهـا ،ولكنهـا البـد أن ختضع للنقـد والتقويـم .وهذا

العامـة للتخطيط العمراين يف عام 1406هـ1986 /م.

بـه ليـس جمـرد كم مـن املعرفـة أو جـزء مـن األحداث

منطقـة مـن مناطـق اململكـة .وهـدف الربنامـج إلختاذ

املدخـل يعنـي ‘‘ ...أن التراث العمـراين الـذي نعتـز

التارخييـة غير املميـزة ،بـل هـو تـراث حيـوي يمثـل

جمموعـة مـن األفـكار والقيـم واملبـادئ ممـا النـزال

نجـده صامـد ًا أمـام النقـد.)Anderson, 1970( ،’’...

كما تم تطويـر برنامـج توثيق التراث العمـراين يف كل
خطـوات علميـة ذات طابـع عملي نحـو احلفـاظ عىل

تراثنـا العمـراين يف مجيـع مناطـق اململكـة .وقـد بـدأ
الربنامـج بعمل املسـوحات امليدانيـة والتوثيـق لتكون

مـن هـذا املنطلـق تـم إعـادة صياغـة أهـداف

القاعـدة األساسـية للقيـام بالدراسـات التحليليـة

 :املحافظـة على التراث العمـراين والتوعيـة بأمهيتـه

 -1الوصـول للقـرار العلمي الصحيـح ملعرفة ما

ومهـام وكالـة ختطيـط املـدن وأضيـف هلـذه األهداف
وإحيائـه وجـاء اهلـدف الثالـث مـن بين إثنـي عشر

هدفـ ًا للوكالـة كالتـايل  :وضـع السياسـات املرتبطـة

باحلفـاظ على التراث العمـراين( ،وكيـل الـوزارة
لتخطيـط املـدن1405 ،هــ) .ولتحقيـق هـذا اهلدف،
تم إسـتحداث وحدة للتراث العمراين ضمـن اإلدارة

وتركـزت األهـداف على حتقيـق التـايل :

جيب احلفـاظ عليه مـن هذا التراث وتطويره.

 -2الكيفيـة التـي يمكـن هبا احلفاظ على املناطق

الغنية بالتراث العمراين وطـرق إحيائها.

 -3وضـع برامـج تنفيذيـة تشـارك هبـا مجيـع

القطاعـات املهتمـة بالتراث العمـراين وإحيائـه.
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الشكل ( )15التصميم العمراين ملنطقة قرص احلكم الذي شارك الباحث يف اعداده مع جمموعة البيئية االستشارية حينام كان
عضوء هيئة تدريس يف اجلامعة عام 1982م ،املوقع العام .املصدر :البيئة  -التجربة املعامرية ،الرياض .1989 ،ص .12

 -4الوصول إىل تقويم شـامل لألنماط العمرانية

الوعـي بأمهيـة التراث العمـراين واملحافظة علي املعامل

العمـراين لـكل منطقـة لالسـتفادة منهـا يف ختطيـط

 -7إثـارة إهتمام القطـاع اخلـاص بمختلـف

يف اململكـة  ،وإعـداد اخلطـوات اإلرشـادية للتصميـم

وتطويـر املناطـق احلديثـه .

احلضاريـة واإلهتمام هبا .

مؤسسـاته وهيئاتـه وأفـراده وحفزهـم لإلسـهام بدور

 -5التأكيـد على أمهية الرتاث العمـراين واحلفاظ

فاعـل يف املحافظـة على التراث والعنايـة بـه( .وكالـة

وجممعـات قرويـة يف الربنامـج  ،وذلـك إنطالقـ ًا مـن

ولتحقيـق ذلـك كونـت فـرق عمـل يف كل

عليـه من خلال ارشاك الفاعلني من أمانـات وبلديات
دورهـا يف تطويـر املـدن وإعـداد وتنفيـذ املخططـات
التفصيليـة واإلرشاف املبـارش على تنفيذها .

 -6مشـاركة وسـائل اإلعلام املختلفـة يف تنمية

ختطيـط املـدن 1423 ،هــ)

منطقـة مـن مناطـق اململكـة لتوثيـق التراث العمراين

يف منطقتهـم ،ووضعـت منهجيـة واضحـة للتوثيـق

التباعهـا مـن قبـل كل فريق .وشـارك مع هـذه الفرق
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القائمـون على الربنامـج يف وكالة ختطيط املـدن وذلك

العمـراين واحلاجـة لإلهتمام بـه واملحافظة عليـه لدى

املواقـع الرتاثيـة سـوء ًا كانـت على مسـتوى مدينـة أو

شـاركوا يف برامـج التوثيق .كما أنه مثل بدايـة وخطوة

للتأكـد مـن أوالً :تطبيـق املعايير يف إختيـار وحتديـد
حـي أو مبنـى منفـرد  ،وثانيـ ًا  :إتبـاع الطـرق العلميـة
بالتوثيـق.

رؤسـاء البلديـات والعاملني هبا خاصـة أولئك اللذين

على الطريـق يف جمـال املحافظـة على الرتاث.

ولقناعـة الباحـث بـأن التخطيط ليس جمـرد علم

وخلال العمـل يف الربنامـج تـم عقـد لقـاءات

حمايـد  ،وإنما هـو مرتبـط إرتباطـ ًا وثيقـ ًا بحيـاة وثقافة

العمـل واإلطلاع على النتائـج .وتوجـت هـذه

الوكالة سياسـة واضحـة يف العمل عىل ربـط التخطيط

متعـددة ونـدوات ملناقشـة املوضـوع ومتابعـة سير

اللقـاءات بإنعقـاد ‘‘نـدوة املحافظـة على التراث

العمـراين’’ ،التـي عقـدت بوكالـة ختطيط املـدن يف عام

وخلفيـة املجتمـع الـذي خيطـط له ،لـذا فقـد انتهجت

بقضاياهــ ومتطلباتـه املحدثة مـع الرتاث واالسـتفادة

منـه يف ذلـك .كما تـم إيـكال كافـة أعمال التخطيـط

1408هــ 1988/م .وقـد شـارك فيهـا منسـقوا فرق

إلستشـاريني وخمططين سـعوديني أكفـاء ،ممـن هلـم

الوكالـة .كام دعى هلا أسـاتذة خمتصـون يف جمال الرتاث

وتقاليـده وكذلـك لدهيـم معرفـة واهتمام باملحافظـة

العمـل من البلديـات واملناطـق وأعضـاء الربنامج من

العمـراين مـن عـدة جامعـات ومؤسسـات عامليـة.

خلفيـة ومعرفـة تامـة باملجتمـع السـعودي وعاداتـه

على التراث العمـراين وتطويـره واالسـتفادة منـه يف

أنتجـت فـرق العمـل تقاريـر لـكل منطقـة توثق

معاجلـة قضايـا احلـارض .وضمـن هـذا التوجـه أوكل

كتـاب بعنـوان ‘‘التراث العمـراين يف اململكـة العربيـة

السـكنية .وكان اهلـدف منـه تصحيـح مسـار التخطيط

تراثهـا العمـراين .وقـد تـم توثيـق كامـل العمـل يف

السـعودية’’ ،إال أنـه  -مـع األسـف الشـديد  -تأخـر
نشره ألكثـر من عشر سـنوات لعدم توفـر خمصصات

ماليـة للنرش يف حينه .لذا مل يصـدر إال يف عام 1423هـ

2003 /م ( 20،وكالـة ختطيط املـدن 1423 ،هـ) .وقد
نتـج عـن هـذا الربنامـج إثـارة الوعـي بقيمـة التراث

( )20أعيـد نشر الكتـاب مـن قبـل وكالـة ختطيـط املـدن عـام 1431هــ ،
الطبعـة الثانيـة :مـع ترمجـة باللغـة اإلنجليزيـة وإضافـة فصلين قصريين يف
هنايتـه  ،وحذفـت أسماء املرشفين عىل الكتـاب وإسـتبدلت بأسماء أخرى.

ملكتـب البئيـة االستشـاري إعـداد دليـل للمخططـات

بعـد االنفضـال عـن التراث وحتقيـق املواءمـة بين
االحتياجـات احلديثة واخلصائص املسـتقاة من الرتاث

التي تناسـب حياتنا احلـارضة وترفع من مسـتواها .كام
يأخـذ الدليـل يف احلسـبان تقاليد وخصائـص املجتمع

السـعودي ،ويضمـن توفير املتطلبـات احلديثـة،
بإلضافـة لإلقتصـاد يف البنيـة األساسـية ،وتوفير بيئـة

مرحيـة للمشـاة والسـكان داخل احلـي السـكني(البيئة
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1413 ،هــ) .وكان هلـذا الدليـل دور فاعـل يف إنتاج

والدكتـور أسـامة اجلوهـري يف حتريـر املجلـد اخلاص

العديـد مـن النامذج التي تسـتجيب هلـذه املعايري؛ مثل:

بالعمارة التقليدية ،ضمن العمل املوسـوعي املوسـوم:

باملدينـة املنـورة ومكـة املكرمـة واملـدن األخـرى يف

الـذي قـاده ونسـق لـه الدكتـور سـعد الصويـان،

خمطـط احلمـراء بالريـاض ،والعديـد مـن املخططـات

اململكـة .كما كلـف مكتـب النعيـم لالستشـارات
بدراسـة إلعـادة وجتديـد احلي السـكني القائـم بمدينة

الريـاض .فقدمو دراسـة تفصيلية لنموذج حي سـكني

مكـون مـن مربعـة دوكسـيادس املعروفـة  2×2كلـم،
والتـي متثل اغلـب األحياء السـكنية بمدينـة الرياض.
وهدفـت الدراسـة لتحويـل احلـي مـن بيئـة خمصصـة

للسـيارة وطـاردة لإلنسـان إىل حـي يمكـن لإلنسـان

العيـش فيـه بشـكل مريح والوصـول للخدمات سير ًا

على األقدام( ،النعيم 1413 ،هــ) 21.وتم تطبيق منتج
الدراسـة عىل جـزء من حـي النزهـة بمدينـة الرياض.
ولكـن التجربة قوبلـت بإعرتاضات مـن املجاورين يف

‘‘الثقافـة التقليديـة يف اململكـة العربيـة السـعودية’’،
وتولـت دار الدائرهــ للنشر والتوثيـق نشره عـام

2000م .وإحتـوى هـذا اجلـزء على إسـهامات لعـدد

مـن الزمالء الباحثين يف العامرة التقليديـة وغطى مجيع
مناطـق اململكـة( ،الصويـان2000 ،م).

وضمـن أهتاممـات الباحـث وإسـهاماته يف

جمـال التراث العمـراين واملحافظـة عليـه خلال عمله

يف ختطيـط املـدن شـارك يف العديـد مـن امللتقيـات
والنـدوات واملؤمتـرات وألقى العديد مـن املحارضات

حـول املوضـوع .كما شـارك يف هيئـات حتكيـم منها:

هيئـة حتكيم جائزة منظمـة املدن العربيـة لعدة دورات،

وهيئ�ة حتكيم جائ�زة األغاخ�ان ل�دور ة 1998م (�Da

األجـزاء األخـرى من احلـي فأوقفت األمانـة تنفيذها.

 ، )vidson, 1998وهيئـة حتكيم جائزة األمري سـلطان بن

املـايض شـارك الباحث مـع كل مـن م /عيل الشـعيبي

جائـزة عبداللطيف الفوزان للمسـاجد للدورة األوىل.

ويف أواخـر التسـعينات مـن القـرن امليلادي

( )21خلال الفترة التـي تـوىل فيها الباحـث عمل وكيـل الـوزارة لتخطيط
املـدن تـم إيـكال كافـة مشـاريع التخطيـط والدراسـات ملكاتـب إستشـارية
حمليـة .والتـايل أمثلـة لذلك:
اﻟﺑﯾﺋﺔ )م /ﻋﻠﻲ اﻟﺷﻌﯾﺑﻲ

م /ﻋﺑداﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺻﯾﻧﻲ(

 -ﺗﺧط�� ﻣدﯾﻧﺔ �ﺎ�ان.

 -اﻟﺗﺻﻣ�م اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟوﺳ� �ﺑ�ﺎ.

 -ﻣﺧط� اﻟﺗﻧﻣ�ﺔ اﻟﺳ�ﺎﺣ�ﺔ ﻟﻠﻌ�ﯾر.

 -اﻟﺗﺻﻣ�م اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟوﺳ� ﺧﻣ�� ﻣﺷ��.

 دﻟﯾﻞ اﻟﻣﺧططﺎ� اﻟﺳ�ﻧ�ﺔ.اﻟﻧﻌ�م )م� /رﺣﺎ� طﺎﺷ�ﻧد� م /ﻣﺣﻣد اﻟﻧﻌ�م
م /ﻣﺣﻣد �ﺎد� اﻟﺑر�ﺎو�(

 ﻧﻣو�� �ﻋﺎدة �ﺣ�ﺎء ﺣﻲ ﺳ�ﻧﻲ �ﺎﺋم �ﻣدﯾﻧﺔ اﻟر�ﺎ�.� -ﻋﺎدة ﺗ��ﯾﻞ ﺣﻲ اﻟﻧ��ﺔ �ﺎﻟر�ﺎ�.

�ر�ﻲ ��ن )د /ﻋﺑد� ﺑﺧﺎر�(

 -ﻣﺧط� ﺗﻧﻣ�ﺔ ﻣﻧط�ﺔ �ﺎ�ان.

ﻣﻌﻣﺎر )د /ﻋﺎدل اﺳﻣﺎﻋﯾﻞ(

 ﻣﺧط� ﺗﻧﻣ�ﺔ اﻟطﺎﺋ�. ﻣﺧط� ﺗﻧﻣ�ﺔ ﻋﺳﯾر. -ﻣﺧط� ﺗﻧﻣ�ﺔ واد� اﻟدواﺳر.

ﻣ�ﺗ� اﻟد�ﺗور� /ﺣﻣد �ر�د ﻣﺻط��

 ﺗﺣدﯾث ﻣﺧططﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة. ﻣﺧططﺎ� ﺗ�ﺻﯾﻠ�ﺔ ﻟﻣﻧﺎط� اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺧﺗﺎرة �ﺎﻟﻣ�ﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة. -ﻣﺧططﺎ� ﻣﻧﺎط� اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺧﺗﺎرة �ﻲ ﻣ�ﺔ اﻟﻣ�رﻣﺔ.

ﻣ�ﺗ� د /ﺳﻌﯾد ﻣﺻﻠﻲ

 -ﻣﺧط� ﻣﻧط�ﺔ اﻟ�ﺻ�م.

ﻣ�ﺗ� اﻟﺧر��ﻲ )م /ﺳﻠ�ﻣﺎن اﻟﺧر��ﻲ(

 -ﻣﺧط� ا�ﺣﺳﺎء.

سـلامن للرتاث العمـراين للـدورة األوىل ،وهيئة حتكيم
كما سـاهم يف التدريـس يف هـذا املجـال يف املدرسـة
الوطنيـة للعمارة والتعمري يف تونس ،حيـث كان يغطي
اجلـزء اخلـاص بالعمـران يف اإلسلام ،ضمـن برنامج

املعمقـة يف التخطيط (املاجسـتري) يف الفرتة
الدراسـات َّ

مابين 2000-1996م .كما شـارك يف العديـد مـن
األنشـطة واحلكـم على رسـائل الدكتـوراه يف معهـد

التراث العلمـي العـريب يف جامعـة حلـب ،خلال
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بوكالة ختطيط املدن عىل مواصلة دراسـتهم للامجسـتري

وطـوال اإلحـدى وعرشيـن عامـ ًا التـي قضاهـا

يف برنامـج الدراسـات العليـا بكلية العمارة والتخطيط

إرتباطـ ًا وثيقـ ًا .فـكان يقـوم باملشـاركة بالتدريس متى

كفاءهتـم ،كما يتيـح هلـم ولوكالـة ختطيط املـدن العمل

الباحـث يف وزاة البلديـات بقـي مرتبطـ ًا باجلامعـة
مـا سـنحت لـه الفرصـة ،ويشـارك يف جلـان التحكيـم
ملشـاريع الطلاب وبالـذات الطلاب اخلرجيين.
وحيـدوه يف ذلـك الرغبـة والدافـع العلمـي والفكري،
وحماولـة نقـل التجربـة واخلبرة العمليـة ومزجهـا يف

اجلانـب األكاديمـي ،وإنتقـاء بعض اخلرجيين ليعملوا

يف جمـال التخطيـط .كذلـك كان حيفـز وحيـث العاملني
( )22تنوعـت أنشـطة الباحـث ذات العالقـة بالوعـي بالتراث اثناء شـغله
ملنصـب وكيـل وزارة الشـؤون البلديـة والقرويـة لتخطيـط املـدن .مـن تلك
األنشـطة عضويـات استشـارية مهنيـة يف مؤسسـات حملية وخارجيـة أمهها:
عضـو اهليئـة العليـا لتطويـر مدينـة الريـاض مـن 1985م اىل  2004ثـم
مستشـارا للهيئـة مـن  2004وحتـى 2009م ،عضـوا يف اللجنـة التوجيهية
جلائزة األمري سـلطان بن سـلامن للرتاث مـن  1999/5وحتى 2006/4م،
عضـو هيئـة تطويـر فيفـا بجـازان مـن  1987/4وحتـى  .2004/8عضو
اللجنـة العليـا لتطويـر الدرعيـة مـن  1988/5وحتـى  ،2004/8عضـو
يف اهليئـة العليـل لتطويـر مكـة املكرمـة  2000/1وحتـى 2004/8م،
عضـو جلنـة التحكيـم جلائـزة املـدن العربيـة يف الدوحـة 1988/1987م،
و 2012م .عضـو جلنـة التحكيـم جلائـزة اآلخـان للعمارة يف جنيـف
1998/1997م ،رئيـس جملـس إدارة اجلمعيـة السـعودية لعلـوم العمـران
مـن  1989وحتـى 1993م.
ومـن املحـارضات العامـة ذات العالقـة بالوعـي بالتراث والتـي قدمهـا
الباحـث اثنـاء عملـه بالـوزارة « :الترشيـع والعمـران يف املدينـه العربيـه
االسلاميه» ،عـرض قـدم لـ  :ديـوان املعمار ،عمان  22 ،أبريـل 2002،م،
« عمارة الريـاض خلال مائـة عـام» ،حمـارضه عامـه ،دارة الفنـون ،عمان،
 21أبريـل 2002م « ،الترشيـع والعمـران يف األسلام»  ،حمـارضة رئيسـيه
يف منتـدى :العمـران يف األسلام ،كليـة اهلندسـه  ،جامعـة األزهـر ،القاهره
 ،نوفمبر « ،2001العمـران التقليـدي واملعارص:أثـر الترشيـع يف تكويـن
البيئـة العمرانيـة» ،نـدوة إشـكالية النظريـة والتطبيـق يف العمارة التقليديـة ،
مجعيـة املهندسين البحرينيـة  ،املنامـة  18-16 ،ينايـر  1995م « ،ملاذا نعتني
باحلفـاظ عىل التراث العمراين «  ،نـدوة احلفاظ عىل الرتاث العمـراين ،بلدية
ديب  5-3 ،يونيـو 1995م  « ،املدينـة املنورة  :النموذج للمدينة اإلسلامية «،
حمـارضة يف نـادي مكـة الثقـايف األديب  ،مكةاملكرمـة 1994/10/ 26 ،م« ،
النظـرة إىل التقاليد و أثرها يف تشـكيل املسـتقبل «  ،ندوة احلفـاظ عىل الرتاث
العمـراين اخلليجـي املميـز  ،بلديـة الدوحـة  ،قطـر  3-1أكتوبـر  1994م،
« العمـران يف اإلسلام ودور الترشيـع يف تشـكيل البيئـة العمرانيـة « موسـم
أصيلـة الثقـايف السـابع عشر  ،أغسـطس  1994م  ،أصيلـة  ،املغـرب« ،
العمارة األسلامية  :أثـر التقاليد يف أعمال املعامريني السـعوديني املعارصيني
«  ،حمـارضة ضمـن النشـاط الصيفـي لنـادي أهبـا األديب  ،يوليـو  1992م.

بجامعة امللك سـعود .وهـذا يزيد مـن معرفتهم ويرفع
يف رسـائلهم على مواضيـع وقضايـا واقعيـة تفيدهـم
وحتفزهـم وتعـود بالنفـع على البلـد واملجتمع بشـكل

عـام وعلى العمـل يف وكالـة التخطيط بشـكل مبارش.
 .7الوعــي بالــراث يف خدمــة اجلامعة-التدريــس

والبحــث واالرشاف عــى طــاب الدراســات العليــا
يف سـبتمرب 2004م عـاد الباحـث للتدريـس

بقسـم العمارة وعلـوم البناء بكليـة العمارة والتخطيط

بجامعـة امللـك سـعود .وركـز جهـده منذ ذلـك احلني

على إثـارة وعـي وإهتمام طلاب الدراسـات العليـا

وتوجيههـم للبحـث يف جمـال التراث العمـراين .وقـد
كانـت التسـاؤالت التاليـة حـارضة يف ذهنـه دائ ً
ما:
 -ملاذا نعنى باحلفاظ عىل الرتاث العمراين ؟

 -ماهو الرتاث الذي جيب أن نحافظ عليه ؟

 -كيـف نحافظ على الرتاث العمـراين؟ وماهي

املشـكالت التـي تواجهنـا عنـد القيـام بذلك ؟

 -هـل هنـاك حاجـة للمجتمـع يف أن يرتسـم

املـايض أو أن يشـعر أفـراده بالصلة بامضيهـم ؟ وكيف

نضمـن اإلسـتمرارية مـع املـايض ؟

يدرسـها لطلاب
ومـن خلال املـواد التـي كان
ّ

الدكتـوراه كان الباحـث يتطـرق دائ ً
ما لفلسـفة العلوم
واملعرفـة وعالقتهـا بالعمـران والتقاليـد والتراث.

صالح اهلذلول :الوعي بالرتاث العمراين واملحافظة عليه  :جتربة ذاتية.
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ويسـتثري إهتامم الطالب مـن خالل إثارة هذه األسـئلة

وتوجيـه النقـد الـذايت ألنفسـنا وإخضـاع ماضينـا

ينظـر البعـض ملوضـوع املحافظـة مـن اجلانـب

سـواء كانـت مكتوبـة أو على شـكل عمـران قائـم .إذ

يكـون املبنـى غري جمـد إقتصاديـ ًا فإنه اليمكـن احلفاظ

جلميـع املجتمعـات واحلضـارات  ،خاصـة يف البلـدان

وحماولـة اإلجابـة عليهـا .

اإلقتصـادي البحـت ،لـذا فهم ينـادون أنـه بمجرد أن

عليـه .واذا مـا أخذنا هبـذا املبدأ كمنطلق لنـا فإن فكرة

احلفـاظ على التراث بأكملهـا تصبح غيرذات معنى.
ان قيـاس قيمـة أو كفـاءة وفاعليـة مبنـى مـا باألرقـام
فقـط خطـأ كبير جيـب علينـا جتنبـه واحلـذر منـه .إن

قيمـة ذلك املبنى ليسـت يف عنـارصه املنفصلـة كل عن
اآلخـر  ،ولكنهـا تكمـن فيما يمثلـه بالنسـبة للمجتمع

بأكملـه  .مثـال  :اللوحـة الفنية أو املخطوطـة التي تباع
بمئـات اآلالف أو املاليين  ،إن مـا يباع ويشترى فيها

هـو قيمتهـا احلضاريـة وليـس عنارصهـا مـن ورق أو
قام ش .

لالختيـار يعتمـد على وجـود السـجالت والوثائـق ،

أن البيئـة العمرانيـة التقليديـة متثـل سـجال وثائقيا مهام
الناميـة التـي مل تظهـر بعـد فيهـا فكـرة السـجالت
والتوثيـق بشـكل منظـم.

 -2القيـم اجلامليـة  ..العديـد مـن املبـاين الرتاثية

والبيئـات العمرانيـة التقليديـة زاخرة بأعمال فنية ذات

قيـم مجاليـة رائعـة تسـتوجب منـا عناية خاصـة هبا .

 -3النظـر اليهـا كنماذج معامريـة وعمرانيـة

نتعـرف مـن خالهلـا على كيفية قيـام االقدمين يف هذه
البقعـة مـن االرض وحتـت الظـروف املناخيـة التـي

كانـت سـائدة بتحقيـق تكيـف سـليم مـع بيئاهتـم عىل
مسـتوى املبـاين الفرديـة واملدينـة ككل ،وهـي نماذج

وينظـر آخرون مـن اجلانب النفسي  ،حيث نعنى

نتعلـم منها ونسـتقي منهـا حارضنـا .ولكننـا اليمكننا

عليـه أحيانـا ألنـه يمثـل قصصنـا وذكرياتنـا .ولكـن

النماذج لألجيال القادمـة .ان جمرد التسـجيل والتوثيق

عـادة برتاثنـا ألنـه يشـعرنا بصلتنـا بامضينـا .ونتحسر
اذا اسـتبعدنا اجلانبين األقتصـادي والنفيس فـإن هناك

أربعـة أسـباب رئيسـية تسـتوجب العنايـة بالتراث
العمـراين واملحافظـة عليـه:

توقـع الـدروس والعبر التـي يمكـن أن تلقنهـا تلـك
 مـع غيـاب الواقـع الفعلي  -اليتعـدى كونـه عمليةانتقائيـة قـد التسـتجيب لتسـاؤالت األجيـال التالية ،

بـل اهنـا قـد التصـل حتـى لدرجـة اثـارة األسـئلة من

 -1كسـجل حضـاري ..ليـس هـذا هـو املـكان

قبلهـم  .ويف مجيـع الظروف فـإن الوثائق والسـجالت

املميـزة لالمـم  ،إذا أن معرفـة املـرء ملاضيـه متكنـه مـن

حيصلـوا عليه من خلال جتربتهـم وممارسـتهم للعيش

املناسـب لتطوير جدليه حـول أمهية اخللفيـة احلضارية
فهـم وادراك ذاتـه ،وهـذا مهـم للفـرد واملجتمـع على

السـواء  ،ويف كلتـا احلالتين فـإن قدرتنـا على التذكـر

اليمكـن ان تنقـل لألجيـال القادمـة مـا يمكـن أن
يف البيئـة التقليديـة.

 -4كمصـدر ومـورد حيـث متثـل البيئـات
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كلمـة التخطيـط بمعناهـا املسـتقبيل  ،فنحـن نخطـط

ملـا سـيكون بنـاء على توقعاتنـا لذلـك .االشـكالية يف

تعاملنـا مـع الرتاث هـي أننا جيـب أن نخطط ملـا كان ،

مـن خلال عمليـة البنـاء واعـادة البنـاء والتغري

وملـا هو موجـود لدينا حاليـا  ،وملا نتوقع أنه سـيكون .

باحلفـاظ على التراث ونضمن شـعورا باالسـتمرارية

 -مـع مـا سـيكون  ،مع املسـتقبل فقط  ،ومـع قليل من

التـي متـر هبـا مدننـا  ،إىل أي مـدى جيـب أن نلتـزم

مـع املـايض؟ ..كيـف يمكـن أن نوفـق بين الناحيـة
اإلقتصاديـة  ،والشـعور النفسي  ،واإلسـتمرارية
احلضاريـة ؟ ..مامـدى االثـراء احلقيقـي أو الفعلي

الـذي يقدمـه املـوروث العمـراين لصـورة املدينـة يف

أذهاننـا؟ يقـول كيفـن لينـش ‘‘:حتـت مظلـة احلفـاظ
على التراث  ،قمنـا بإبقاء العديـد من املباين املشـكوك
يف قيمتهـا احلضاريـة  ،وجودهتـا النوعيـة احلاليـة .

أبقينهـا منفصلـة ومعزولـة عما حييـط هبـا ممـا أفقدهـا

ولكن مع األسـف فاملخططون يتعاملـون  -يف الغالب

مشـاكلنا احلـارضة  ،فننتهـي يف الغالـب بلا نتيجة.

مثـال  :نحن نفتح شـوارع يف املـدن القديمة حلل

مشـكلة قائمـة  ،أو التغـايض عـن مشـكلة ال نسـتطيع

حلهـا يف املدينـة القديمـة  ،ومل نعـ َّن أنفسـنا حماولـة

حلهـا .ان االزالـه أسـهل بكثير  -يف وقتهـا  -مـن
التعامـل مـع املشـكلة  ،خاصة يف جمتمع مل يـع بعد قيمة

ماضيـه وتراثه.

ويبـدو أن التنميـة واحلفاظ عىل الرتاث يسـلكان

قيمتهـا ومعناهـا بالنسـبة للعامـة’’. ) Lynch, 1972( .

مسـارين خمتلفين متامـا .فعلى نقيـض مؤسسـات

يسـتحق أن نحافـظ عليـه؟..

الثالـث مؤسسـات قويـة وقـادرة وفاعلـة .والريـب

ويبقـى السـؤال ماهـو التراث الـذي جيـب أو

التنميـة مل تنشـأ للحفـاظ على التراث يف دول العـامل

ولإلجابـة على ذلـك أود أن أوضح أننـا مل نصل

يف أن التنميـة الثقافيـة والرتبيـة هـي أقـوى وأفضـل

يمكـن اتباعـه يف ذلـك  .لـذا فنحـن النزال نسير عىل

كبير جـد ًا من حـاالت احلفـاظ هـي أهنا مـن االحلاح

بعـد اىل تطويـر طريقـة واضحـة وتوجـه ملمـوس
نفـس الطريقـة التي ذكرهـا لينـش وهي الطريقـة التي
ابتدعهـا لنا مؤرخـو الفنون والعمارة الذيـن يتعاملون

مـع املبـاين كوحـدات منفصلة  ،قطـع فنيـة معزولة عام

حوهلا .

كيف نحافظ عىل الرتاث؟

هنـا ندخـل ضمن جمـال التخطيـط .لقـد فهمت

وسـيلة للحفاظ على الرتاث .غيرأن املشـكلة يف عدد

والعجلـة بحيـث يصبـح االنتظـار حتـى يسـتيقظ

الوعـي الوطنـي هبـا أطـول ممـا ينبغـي  ،ألنـه قبـل أن
تـؤيت التوعيـة ثامرهـا تكـون أحيـا ًء ومدنـ ًا بأكملها قد
اختفـت  ،وهـذا ماحصـل للمجتمـع السـعودي يف
مرحلـة السـبعينيات والثامنينيـات من القـرن العرشين

امليلادي .
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ودعونـا نتسـائل  :مالفـرق بين هـدم مبنـى أو

حـي قديـم ومتزيق أو حـرق خمطوطـه يتجـاوز عمرها

الثالثامئـة عـام ؟ مـاذا سـيكون رد فعل النـاس إذ رأوا
املخطوطـة متـزق أو حتـرق؟ املتوقـع أن ينكـر أغلـب

النـاس حـرق املخطوطة أو متزيقهـا  ،بينما يمرون عىل

مبنـى قديـم يتـم هدمـه والحيـرك أحد سـاكن ًا.

كيف يمكن حتفيز الوعي بالرتاث يف التعليم املعامري

تتكـون منظومـة التعليم من مكونـات ثالثة هي:

الربنامـج واملعلم والطالب .

بالنسـبة للطالـب :فقد نشـأ جيلنـا واجليل الذي

تلاه ضمـن البيئـة العمرانيـة التقليديـة وربما مـارس
بعضنـا صناعـة وحرفة البنـاء فيها .لـذا فقد اسـتوعبنا

ودعونـا نقـارن ماتـم يف جمتمعنـا خالل اخلمسـة

هـذه البيئـة وعشـنا تقاليدهـا ونظمهـا وفراغاهتـا

وإنشـاء أحيـاء ومناطق عمرانيـة جديـدة  ،تبنى بطرق

نشـأ اجليـل احلـايل وستنشـأ األجيـال القادمـة يف البيئة

عقـود املاضية من إزالـة مناطق عمرانيـة تراثية بأكملها
ووسـائل ومـواد وأنظمـة جديـدة خمتلفـة متامـ ًا عما

كان يتبـع يف املـايض  ،وقيـام إحـدى األمـم ( تركيـا)
بتغيير حـروف اهلجـاء املسـتعملة يف كتابـة لغتهـم من
األحـرف العربيـة إىل األحرف الالتينيـة يف الثالثينيات

مـن القـرن العرشيـن امليلادي .فماذا حصل؟

النتيجـة أن أفـراد املجتمـع الرتكي الذيـن دخلوا

املـدارس منـذ ذلـك التاريخ ال يسـتطيعون قراءة شـئ

مـن تراثهم كتب قبـل عـام 1930م .لقد فصلـوا متام ًا

عن ماضيهـم وتراثهـم الثقايف.

وتكويناهتـا العمرانيـة وأسـلوب احليـاة فيهـا .بينما
العمرانيـة املعارصة ،وهـي مغايرة متام ًا للبيئـة التقليدية
وال متـت لرتاثنا العمـراين بأي صلة  .لذا فـإن األجيال
 -بالـذات طلاب العمارة -حيتاجـون إىل :

 )1ممارسـة العيـش يف البيئة التقليدية واسـتيعاهبا

وفهمهـا وذلـك عن طريـق القيـام برفع وتوثيـق مباين

تراثية ودراسـتها على الطبيعة.

 )2ممارسـة طـرق البنـاء التقليديـة وفهـم طبيعـة

املواد املسـتخدمة فيهـا وكيفية جتاوهبـا والتعامل معها.
 )3تفهـم وإسـتيعاب اخللفيـات احلضاريـة

إن هـذا هـو مايتـم يف جمتمعنـا بالنسـبة للبيئـة

والثقافيـة التـي أنتجـت تلـك البيئـة  ،خاصـة القيـم

القادمـة مـن مشـاهدة ومعايشـة التراث العمـراين

والترشيعـات هلـا دور أسـايس يف إنتـاج التشـكيالت

العمرانيـة .حيث لـن يتمكن اجليل احلـارض واألجيال
بشـكله املتكامـل كما كان يف املـايض  ،ولـن يتمكنـوا

مـن التعـرف على عنـارصه ودراسـته وفهمـه على
الطبيعـة وإعـادة تفسيره بالشـكل الـذي يتناسـب مع
إحتياجاهتـم احلـارضة واملسـتقبلة .

واملبـادئ و النظـم والترشيعـات العمرانيـة .فالنظـم

والتكوينـات والفراغـات العمرانيـة.

بالنسـبة للربنامـج التعليمـي  :فـإن الطريق الذي

يمكـن أن تتميـز فيه مدارسـنا املعامرية هـو الرتكيز عىل
دراسـة وتعليم التراث العمـراين واملعامري ،لـذا البد

مـن تضمين برامـج العمارة يف كلياتنا باململكـة جرعة
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كافيـة مـن املـواد اخلاصـة بالعمارة التقليديـة وتراثنـا

مـن القـرن العرشيـن امليلادي  ،وشـعور املجتمـع

يسـتوعب الطلاب كيـف تك َّيـف أسلافهم مـع البيئة

العمرانيـة التـي إرتبـط فيهـا أفـراد ذلـك املجتمـع .إن

املعماري وعالقتـه بموضـوع االسـتدامه  ،بحيـث
وأنتجـوا مباين مسـتدامة بالرغـم من قلـة إمكاناهتم يف

حينه .

نحـو ذلـك ممث ً
لا بقصيـدة رثـاء ألحـد أهـم العنـارص

فقـدان التراث العمـراين الـذي نشـأنا وترعرعنـا فيـه

ليـس جمـرد فقـدان ألشـكال املبـاين وتكويناهتـا  ،أو

وجيـب أن نخصـص مسـار ًا لدراسـة التراث

إختفـاء لألنماط العمرانيـة التقليديـة ملدننـا وقرانـا ،

على املحـاور الثالثـة الـواردة آنفـ ًا بالنسـبة للطالـب.

ظهـور تلـك املبـاين والتكوينـات العمرانيـة بأشـكاهلا

التدريـس .إذ البـد أن يكـون عضـو هيئـة التدريـس:

لـدى املجتمـع ظهرت بيئـة عمرانيـة خمتلفـة .وقد نتج

العمـراين ضمـن برنامـج دراسـة العمارة  ،ويركـز فيه
ونـأيت يف هنايـة املنظومـة للمعلـم أو عضـو هيئـة

 )1مقتنع ًا بالتوجه الذي يرسمه الربنامج .

 )2مل ً
ما بموضـوع التراث العمراين بشـكل عام

ومسـتوعب ًا للطـرق واألسـاليب التي تتبـع يف املحافظة
وإعادة إسـتعامل املبـاين الرتاثية.

بـل صاحبـه إفتقـاد للقيـم واملبـادئ التـي سـامهت يف
التقليديـة .وعندمـا ختلخلـت واختفـت هـذه القيـم

عـن هـذه البيئـة اجلديـدة إنسـان خمتلـف ،لـه أعـراف
وتقاليـد أخـرى ،ومل يعـرف كما أنـه ال يقـدر قيمـة ما
إفتقـده مـن تراث عمـراين أصيـل ،وقيمة هـذا الرتاث

حلـارضه ومسـتقبله.

إذ الفائـدة ترجـى إذا كان الربنامـج التعليمـي

تتبعـت الدراسـة كذلـك اخلطـوات التـي سـار

واحلـركات املعامريـة املعارصة ويغفالن دراسـة الرتاث

العمـراين واملحافظـة عليه  ،مـن خالل أبحاثـه وحياته

واملعلـم يركـزان دائ ً
ما على مواضيـع العمارة احلديثـة
العمـراين املحلي .

خامتة

عليهـا الباحـث ووثقـت مدى إسـهامه بأمهيـة الرتاث
العمليـة فأوضحـت إسـهامه يف رسـم منهـج جديد يف

دراسـة العمـران  ،وإحـداث حتـول يف املنهجيـة املتبعة

طرحت هـذه الدراسـة توثيق ًا لتجربـة أحد أفراد

مـن قبـل الباحثين يف حينـه  ،حيـث قـدم نموذجـ ًا

مـدى تطـور وعيه بأمهيـة التراث العمـراين واملحافظة

هـذه املنهجيـة وتوصـل من خالهلـا إىل تعريـف جديد

اجليـل األول مـن املعامريين السـعوديني  ،ورصـدت
عليـه  ،فتطرقـت ملـكان نشـأته ومعايشـته للبنـاء بمادة
الطين التقليديـة  ،ثـم دراسـته للعمارة وإنفتاحـه عىل
نظريـات العمارة املعـارصة .ورصـدت بدايـة وعيـه

بالتراث العمـراين يف النصـف الثـاين من السـبعينيات

جديـد ًا اسـتخدم فيـه الترشيـع االسلامي .وطـور

للعمارة والعمـران يف اإلسلام .هـذا التعريـف إعتمد
على املبـادئ والقيـم املطبقـة يف العمـران بـدالً مـن

تعريفـه مـن خلال العنـارص املبنيـة كاملرشبيـة والقبـة
والفنـاء .وتوصـل الباحـث إىل االسـتنتاج بمرونة هذا
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العمـران وديناميكيتـه وقابليتـه للتغيير يف األشـكال
الفيزيائيـة طاملا اسـتجابت األشـكال اجلديدة وخدمت

املبـادئ والقيـم وحققـت املتطلبـات البيئيـة واملناخية.

وتنبـع أمهيـة هـذا الطـرح من :

 -1إن مـاورد يف هـذا البحـث مـن اسـتعراض

لتجربـة ذاتيه لشـخص بعينه  ،ومناقشـته لبعض األراء
واألفـكار التـي طرحهـا إنام يمثـل توثيق ًا ملرحلـة زمنية

مـن تاريخ العمـران يف اململكـة إمتدت لقرابة اخلمسـة

عقود.

املراجع العربيه :

املراجع

إبـن اإلمـام (ت386هــ 996 /م)  ،كتـاب اجلـدار ،
خمطوطـة اجلزائر ،املكتبـة الوطنيـة باجلزائر  ،رقم
.1292

إبـن الرامـي (ت734هــ1334/م)  ،كتـاب اإلعالن
بأحـكام البنيـان  ،خمطوطـة الربـاط  ،دار اخلزانـة
العامـة  ،رقـم 8-2834أ .حققه عبـد الرمحن بن

صالـح األطـرم وقدم كرسـالة ماجسـتري لقسـم

 -2إن أمهيـة هذه التجربة تنبع من كوهنا معايشـة

الفقـه  ،كليـة الرشيعـة  -جامعة اإلمـام حممد بن

البيئـة املبنيـة خلال فترة الطفـرات اإلقتصاديـة التـي

إبـن شـبه  ،عمـر ( ت 262هــ877 /م) تاريخ املدينة

واقعيـة حليـاة املجتمـع وتسـجي ً
ال للعالقـة التبادلية مع
مـرت هبا اململكـة العربيـة السـعودية ،وماصاحبها من

تغيرات إجتامعيـة وثقافية.

سـعود اإلسلامية الرياض1403( ،هـ).

املنـورة  ،حتقيـق  /فهيـم حممـد شـلتوت ،أربعـة

أجـزاء  ،املدينـة املنـورة .ط1402( ، 2ه) ـ

 -3إن هـذه التجربـة هـي األوىل حسـب إطلاع

ابـن صالـح ،حممـد« ،نمـو النسـيج العمـراين

والتجـارب  ،رغـم أن احلاجة هلا ماسـة وكبيرة .فكثري

السروات خلال مائـة عـام ،حالـة دراسـية

الباحـث التـي ينشر فيهـا مثـل طبيعـة هـذه األعمال
مـن املعامريين واملخططني السـعوديني مل يتـح هلم نرش

أرائهـم وجتارهبـم يف أوعيـة علميـة لتكون متاحـة أمام
الباحثين  ،مـع أهنا متثل مصـادر أولية عـن العمران يف
اململكـة وحتتـوي أراء أصيلة.

للمسـتوطنات وتطـوره يف مرتفعـات جبـال
لقريـة آل خلـف» ،جملـة جامعـة امللـك سـعود
( -العمارة والتخطيـط) املجلـد احلـادي عشر،

(1418هــ1998/م)  ،ص .71-1

إبـن قدامـه  ،موفـق الديـن ( ت 620هــ 1224/م) ،

 -4إن توثيـق جتـارب األجيال املتعاقبـة ونرشها

املغنـي  ،حتقيـق  :عبـد اهلل الرتكـي  ،عبـد الفتـاح

وال تتوفـر يف الدراسـات األخـرى ذات العالقـة  ،كما

إبراهيـم  ،عبـد الباقـي ،املعامريـون العـرب  ،حسـن

يوفـر لنا معلومات من مصادر أولية مل يسـبق تسـجيلها
أهنا تتيـح معلومات قيمـة للمهتمني بتاريـخ ونظريات
العمـران يف منطقتنا.

احللـو  15 ،جملـد ًا  ،دار عـامل الكتـب 1997( ،م).

فتحـي  ،القاهـرة  ،مركـز الدراسـات التخطيطية
واملعامريـة 1987( ،م).

جملة العامرة والتخطيط ،م  ،)1( 30الرياض ( 2018م 1439 /هـ )

أكبر  ،مجيـل ،عمارة األرض يف اإلسلام  ،مؤسسـة

الرسـالة للطباعـة والنشر والتوزيـع1992( .م) .

بامـوق  ،أوروهـان  ،إسـطنبول  :الذكريـات واملدينة ،
ترمجـة  :أمـاين توما وعبـد املقصود عبـد الكريم ،
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الدائـرة للنشر والتوثيـق 12 ،جملـد( ،جملـد

العمارة التقليديـة)2000( ،م).

العبودي،حممـد  ،معجـم بالد القصيـم  ،الرياض  ،دار
الثلوثيـة للنرش والتوزيـع 2016( ،م) ، .ص ص

بريوت  ،مؤسسـة اإلنتشـار العـريب 2010( ،م).

.445 -441

 ،الريـاض  ،وكالة ختطيط املـدن 1413( ،هـ).

احلرضيـة :جتربـة اهليئـة العليـا لتطويـر مدينـة

البيئـة لإلستشـارات  ،دليل إعداد املخططات السـكنية
احلصين  ،حممـد  ،املدينـة املنـورة  ،بنيتهـا وتركيبهـا
العمـراين التقليـدي ،الريـاض  ،مؤسسـة

التراث2010 (،م).

احلصين  ،حممـد ،البنيـة العمرانيـة ملدينـة الريـاض يف
النصـف األول مـن القـرن الرابع عشر اهلجري
 ،الريـاض 1417( ،هـ)ـ.

السـدحان  ،مساعد  « ،دراسـة البيئة العمرانية التقليدية
مـن خلال الشـعر العامـي بمنطقـة نجـد» جملة
جامعـة امللك سـعود  ،م ، 19العمارة والتخطيط

( ، ) 2006( ، )1ص ص.230-181

السـدحان  ،مسـاعد  « ،شـواهد العمارة التقليديـة يف
األمثـال الشـعبية بمنطقـة نجـد»  ،جملـة الدارة ،

دارة امللك عبـد العزيز  ،الرياض  ،م)2004(، 3

 ،ص ص .82-53

السـمهودي ،علي ( ،ت 911هــ 1506 /م) ،وفـاء
الوفـاء بأخبـار دار املصطفـى  ،ط  ، 2بيروت ،

(1971م).

الصويان ،سـعد بن عبـداهلل (حمـرر) ،الثقافـة التقليدية
يف اململكةالعربيـة السـعودية ،الريـاض ،دار

عثمان ،زاهـر « ،دور سـلطات التخطيـط يف التمنيـة
الريـاض» ،يف اهلذلول،إيـدادان (حمـررون)،
التنميـة العمرانيـة يف اململكـة العربيـة
السـعودية :الفـرص والتحديات.الريـاض دار

السـهن1999 (،م)،ص .420 -391

الغمـراوي  ،أمحـد  ،الدكتور سـيد كريـم :رائد ختطيط
املـدن  ،القاهـرة  ،املركـز اإلعالمـي العـريب ،

(2004م).

كـون  ،تومـاس  ،ترمجة شـوقي جلال  ،بنيـة الثورات
العلميـة  ،الكويت  ،سلسـلة عامل املعرفـة  ،العدد

1992( ، 168م).

مالـك أبـن أنـس ( ت 179هــ 795 ،م)  ،املدونـة
الكبرى  ( ،ت 240هــ 854 /م) 16 ،جملـد ًا ،

القاهـرة 1905( ،م).

النعيـم لالستشـارات  ،دليـل جتديـد وإحيـاء احلـي
السـكني  ،الريـاض  ،وكالـة ختطيـط املـدن ،

(1413هــ ).

اهلذلـول ،صالـح  ،املدينـة العربيـة اإلسلامية  :اثـر
الترشيـع يف تكويـن البيئـة العمرانيـة .الريـاض ،
دار السـهن1994( ،م)  ،ط 2،اجلمعية السعودية
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 التقريراحلـادي-هــ1405 حمرم، التقريـراألول

.هـ1425  حمـرم، والعشرون

Arabic References:
Ibn Al Imam, The Book of the wall, Algiers, The Na�
tional Library, (Manuscript mo.1292).
Ibn Al Rami, Book of the Announcement of Rules
Governing Builsings, Rabat, Public Library
House, (manuscript no. A8-2834).

121

) هـ1439 / م2018 (  الرياض،)1( 30  م،جملة العامرة والتخطيط

il, et. al(eds), Housing Problems in Developing
Countries, proceedings of IAHS Internation�
al conference 1978, New York, Wiley & Sons,
(1978 a), V.2,pp.509-523.
AlHathloul,S., “ Codes and Regulations in Muslim
Cities: The Effect of Muslim Law on the Tra�
ditional Physical Environment,” Ms., January
1978. (A more developed version May 1978b).
AlHathloul,S.,“ Medina in the Writing of Historians,�
Geographers & Travelers,” Ms May(1977 a).
AlHathloul, S., “ The Arab-Muslim Cities: A selected
Bibliography,” Ms., March (1977 b).
AlHathloul, S., “ Tradition and Change in the Physi�
cal Environment; A preliminary Proposal,” Ms.,
March (1977 c).
AlHathloul, S., “ Unity and the Muslim City: the
Effect of Islam on the Medieval Urban Enviro�
ment,” Ms. January (1977 d).
AlHathloul, S.,“ Ibn Khaldun Philosophy of History
& his Science of Culture,” Ms.,Dec.(1976 a).
AlHathloul, S., “The Islamic City:In Search of a The�
ory,” Ms., March(1976 b).
AlHathloul, S., AlHussayen, M.,& Shuaibi, A., Urban Land Utilization, Riyadh, Saudi Arabia, Ed�
ucation/ Research program, USD, Cambridage,
M.I.T., (1975 a).
AlHathloul, S.,“The Holy Mosque & its Effect on the
Central District of Mecca,” Ms. March(1975 b).
AlHathloul, S., and Ali Shuaibi, “ Housing Problems
in Saudi Arabia,” Ms., May(1974 a).
AlHathloul, S., “ Pilgrimage to Mecca and the Holy
Environs,” Ms. January (1974 b).
Al-Ohali, Y., Urban Dwelling Environments in Rapidly Growing Cities: Unayzah, Saudi Arabia, Ed�
ucation/ Research Program, USD, Cambridge,
M.I.T, (1983).
Al-Otaibi, G.S., Urban Dwelling Environments in
Rapidly Growing Cities: Mecca, Saudi Arabia,
Education/ Research program, USD, Cambridge,
M.I.T., (1980).
Anderson, S., “Architecture and Tradition that Isn›t
Trad Dad,” M. Whiffen (ed.), The History, Theory and Criticism of Archiecture, Cambridge,
MA, MIT Press, (1970), pp.71-89.
Brunschvig, R., “Urbanisme Medieval et Droit Mus�
lulman”, Revue des Etudes Islamiques, XV,
(1947), pp.127-155.
Clerget, M. Le Caire: Etude de Geographi Urbiane et
d`Histoire Economique, Cairo, (1934).
Davidson,C., (ed) Legacies for the Future: Contemporary Architecture in Islamic Societies, Lon�
don, Thames and Hudson, (1998).

AlHathloul, S. The Arab -Muslim City, 2nd Ed., Ri�
yadh, Umran Society, Urban Umran Science Se�
ries (4), (2010).
AlHathloul, S., “ Settelement`s Growth in Najd Re�
gion During the “ 14th Century AH.”, in As‘ad
Abduh, et al., Saudi Cities Symposium, Riyadh,
KSU, Press, (1983) pp.137-170.
Medina Development Authority, An Airial photo in
the 1920`s based on the Egyptian Survey Depart�
ment plan for medina, (1952).
Deputy Ministry for Town Planning, MOMRA, Urban Heritage in Saudi Arabia, Riyadh(1423AH).
Deputy Minister for Town Planning, “ Report to the
Minister on DMTP Achievements in the 2nd
half of 1404 AH”. (1405AH).
English References:
Aga Khan Award for Architecture, Seminar One,
Towards an Architecture in the Spirit of Islam,
(April 1978), Seminar Two, Conservation as
Cultural Survival, (Sep.1978), Seminar Three,
Housing Process and Physical From, (March
1979), Seminar Four, Architecture as Symbol
and Self-Identity, (Oct. 1979), Seminar Five,
Places of Public Gathering in Islam, (May 1980.
Aga Khan Development Network, ( akdn.org).
AlHathloul, S., “ The Justice Palace District, Riyadh:
Development Regulations,” In Continuity and
Change: Design Strategies for Large Scale Urban Development. Aga Khan Program Series:
Designing in Islamic Culture, (1984), pp 43-45.
AlHathloul, S., “ Cultural Conflicts in Urban Patterns
: the case of the Arab City”. In Ismail Serageldin
(ed.) The Arab city, its Character and Islamic
Cultural Heritage, proceedings of the sympo�
sium on the Arab city, Madinah, Saudi Arabia,
Feb 28-March 5, (1981 a).
AlHathloul, S.,Tradition, Continuity and Change in
the Physical Environment: The Arab-Muslim
City, Ph. D. dissertation, Dept of Arch. MIT,
(1981 b).
AlHatloul,S., “ Urban forms in Arab-Muslim Cities:
Physical Elements or Themes and Principles,”
Presented to the Symposium on Islamic Archi�
tecture and Urbanism, January1980, Dammam,
Saudi Arabia. Extract appeared in EKISTICS
special Issue on Islamic Human Settlements,
vol.47, No.280, Jan-Feb.(1980), pp.15-16.
AlHathloul, S., “ Design Principles for Housing De�
velopment in Arab –Muslim cities,” in F. Dakh�

. جتربة ذاتية:  الوعي بالرتاث العمراين واملحافظة عليه:صالح اهلذلول
Kilical, A., “ Indigenous Details: Case Study in Cen�
tral Saudi Arabia,” in Journal of king Saud Uni�
versity, Vol.1, (1989), pp. 83-92.
Lapidus, I.M., “Traditional Muslim Cities: Structure
and Change,” in L. Carl Brown (ed), From Ma�
dina to Metropolis, Princeton, (1973).
Lapidus, I.M., “Muslim Cities and Islamic Societies,”
in Lapidus (ed), Middle Eastern Cities, Univ. of
California Press, (1969).
Lapidus, I.M., Muslim Cities in the Later Middle
Ages, Cambridge, H.U. Press, (1967).
Le Tourneau, Fez Under the Merinids.
Lynch, Kevin., What Time is This Place?, Cambridge,
MA, MIT Press, (1972).
Sauvaget, J., Alep, Paris, (1941).
Steele, James, The Architecture of Rasem Badran,
Naratives on People and Place, London Thames
& Hudson, (2005).
Steele, J., & Fathy, H., An Architecture for the Poor:
the Complete Works of Hassan Fathy, Whitney
Library of Design, (1997).
Tashkandi, F.T., Urban Dwelling Environments in
Rapidly Developing Cities: Case study, Khamis
Mushait, Saudi Arabia, Education/Research pro�
gram, USD, Cambridge, M.I.T., (1979).
United States Geological Survey.

122

Eben Saleh, M, “Al-Alkhalaf: The Urban History of
a Traditional Settlement in Southwestern Saudi
Arabia”, Habitat Int., Vol. 19, No. 1,(1995), pp
29-52.
Eben Saleh, M, “Alickas: the Urban Pattern of a Tra�
ditional Settlement in South-Western Saudi Ara�
bia”, in: Urban Design International, Vol. 2, No.
2, (1997), pp 93-107.
Facey, W, Riyadh: The Old City – From Its Origins
Until the 1950’s, London, Immel Publishing,
(1992).
Fadan, Y, Urban Dwelling Environments: Jeddah,
Saudi Arabia, Education/Research program,
USD, Cambridge, M.I.T., (1977).
Graber, O.,“Cities and Citizens,” in B. Lewis (ed), Is�
lam and the Arab World., London,(1976).
Graber, O., “The Architecture of the Middle Eastern
City,” in Lapidus (ed.), Middle Eastern Cities,
Univ. of California Press,(1969).
Grube Ernest, “ What is Islamic Architecture,” in
George Michell (ed), Architecture of the Islamic
World: its History & Social Meaning, London,
Thames & Hudson, (1978), pp.9-14.
Von Grunebaum, G.E. “ The Structure of the Mus�
lim Town,” in Islam: Essays in the Nature and
Growth of a Cultural Tradition, London: R. & K.
Paul Ltd., (1969).
Ismail, A., Origin, Ideology and Physical Patterns of
Arab Urbanization, Ph.d. dissertation, Univ. of
Karlsruhe, (1969).

123

) هـ1439 / م2018 (  الرياض،)1( 30  م،جملة العامرة والتخطيط

Awareness of Urban Heritage and Its Preservation:
An autobiography
Saleh AlHathloul
Department of Architecture and Building Science,
College of Architecture and Planning, King Saud University
salhathloul@ksu.edu.sa , sh@alum.mit.edu
Received 16/10/2016 ; accepted for publication 9/3/2017
Abstract: Urban heritage represents a basic resource of knowledge and provides a platform for discussion
and innovation. The authority of heritage can not be blindly accepted, though its authenticity and relevance
to the present must be recognized.
Different approaches have been pursued to study traditional urban heritage of Saudi Arabia, however,
non of these studies present a livable experiment of heritage in its different stages of development. This
article documents the experience of one of the first generation of Saudi architects and his interaction with
urban heritage. It follows a selective synchronic approach, concentrating on events within the urban envi�
ronment that had shaped and affected the researcher’s experience. The study focuses on people and places
where activities happen within the space of time. It relates researcher’s experience during his early days,
his university and graduate studies stage and his life experience with urban heritage. The time span extends
from late 1950’s to the present.
A review of the researchers contribution , where he introduced a new paradigm to study Muslim Urban
environment, is presented. This paradigm uses legal opinions and documents from the shari`ah out of which
a new approach, methodology and a definition of Islamic Architecture and Urban form was developed.
The study shows that in order to comprehend and fully benefit from the built heritage one has to live
and experience that heritage, that personal experiences and narrating these experiences represents original
and primary sources for researchers and that documenting and publishing such material brings to the sci�
entific and intellectual community a primary resource on the Saudi history of architecture and urbanism. It
also provides a platform for studies, analysis and discussions on early stages of urban development in Saudi
Arabia. The great loss Saudi society had suffered socially, culturally, environmentally and economic is as a
neglecting the preservation of Urban heritage is emphasized

Key words: Urban heritage, Preservation, Urban history, Saudi Arabia, Biography.

