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 دور التصميم العمراين يف احلفاظ على اهلوية العمرانية احمللية يف منطقة اجلوف 

 
 إبراهيم دمحم البّلوز

 أستاذ مساعد، قسم التخطيط العمراين، كلية العمارة والتخطيط، جامعة امللك سعود
iballouz@ksu.edu.sa  

 ملخصال
فهذه  مع انتشار الطرز املعمارية والتطوير العمراين احلديث، أصبحت العديد من املدن السعودية حتت هتديد انداثر هويتها العمرانية األصيلة.

أصيل، أصبحت تعاين من طغيان الطابع احلداثي فيها وذلك بسبب ضياع ما املدن، ومنها مدن منطقة اجلوف، اليت تزخر برتاث عمراين 
حتتويه من تراث عمراين أصيل من جهة، وعدم توافق التطوير العمراين احلديث يف أغلب األحيان مع املوروث العمراين التقليدي والرتاثي 

لى اهلوية املتميزة والشخصية املتفردة لألماكن واحرتامها يف كل األصيل فيها من جهة أخرى. يهدف التصميم العمراين اجليد إىل احملافظة ع
اهلوية أعمال التطويرالعمراين يف تلك األمكنة. ويؤدي العمران التقليدي والرتاث العمراين مبكو�ته وعناصره املختلفة دورا أساسيا يف حتديد 

يلزم من إجراءات ملنع ضياعه يف خضم التوسعات والتطوير العمراين الالحق. والشخصية املميزة مما يستلزم، ابلتايل، احملافظة عليه وأخذ كل ما 
ة العمرانية من هنا، فإن للتصميم العمراين دورا رئيسا يف تثبيت اهلوية العمرانية األصيلة وتقويتها. وبناء على ما سبق، وبعد إبراز مقومات اهلوي

تتعرض) هلا، هدف البحث إىل حتديد اإلجراءات املتعلقة ابلتصميم العمراين، واليت يف مدن اجلوف وحتديد املهددات اليت تعرضت (وما زالت 
وية من شأ�ا تقوية اهلوية العمرانية التقليدية يف مدن اجلوف ومنع انداثرها. ولتحقيق ذلك، استخلص البحث املفاهيم واملبادئ املعنية ابهل

سات والتجارب، كما اعتمد البحث على "املنهج الوصفي التحليلي" لدراسة اهلوية العمرانية العمرانية عامة ابتباع "املنهج االستقرائي" من الدرا
احمللية يف مدن اجلوف والتعّرف على التهديدات اليت تواجهها، كما هدف إىل وضع جمموعة متكاملة من التوجيهات واإلرشادات املتعلقة 

املناطق التقليدية، وأخذ معطيات املواقع التقليدية كموجهات أساسية يف عمليات  ابلتصميم العمراين واليت كان أمهها: ضرورة احلفاظ على
ع اهلوية التطوير العمراين اجلديدة، ابإلضافة إىل ضرورة تطبيق األكواد العمرانية املناسبة لتشكيل صورة العمران احلديث مبا يتوافق ويتالئم م

 التقليدية ملدن اجلوف.
 التصميم العمراين، اهلوية العمرانية، العمران التقليدي. اجلوف،: املفتاحيةالكلمات 

 مقدمة: -١
وشيدت اجملتمعات احمللية يف كل مكان من العامل، عرب السنني، مد� وأمكنة عمرانية يتمتع كل منها هبوية وشخصية متمّيزة ابستخدام  بنت

ير تصاميم وأساليب بناء ومعاجلات معمارية وعمرانية، ابستخدام مواد بناء املوارد ومواد البناء املتوفرة هلا حمليا. فقد قامت هذه اجملتمعات بتطو 
ارتبط السكان هبا ارتباطا وثيقا. فمن العمارة الطينية  (places)معينة حملية املصدر؛ إلنتاج مناذج خاصة من العمارة والعمران مكّونة أمكنة 

لكة العربية السعودية، والعمارة اخلشبية يف مشال أورواب وغريها، جند أمثلة لعمران يف جند، مثال، إىل العمارة احلجرية والطينية يف جنوب املم
 حملي الطابع يتميز هبوية فريدة ومتميزة. ونتيجة لتوريث املهارات من جيل إىل جيل وثبات املعطيات املناخية والبيئية، استمرت اخلصائص

بحت ميزة متّيز األقاليم اجلغرافية اليت أنتجت هذه األنواع من العمران. ونتيجة لتنوعها، املميزة هلذه األنواع من العمارة والعمران، وثبتت وأص
 ميكن النظر إىل هذه األنواع املختلفة من العمارة والعمران على أ�ا مكو�ت وعناصر وقطع متمايزة تشّكل جمتمعة لوحة فسيفساء الثقافة
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إىل قيمتها العمرانية الصرفة، تعكس املناطق العمرانية احمللية، ليس فقط هوية عمرانية وتراثية متميزة،  اإلنسانية البهّية والغنية واملتنوعة. ابإلضافة
 ). ٢٠١٥بل تعكس اهلوية املتفردة لتلك اجملتمعات اإلنسانية املختلفة أيضا (اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين، 

ول واملؤسسات املختصة الدولية جهودا كبرية يف احلفاظ عليها وإبرازها من خالل وضع التشريعات ونظرا ألمهية اهلوية العمرانية احمللية، تبذل الد
ميزة، املناسبة وعمل املبادرات واملشاريع املختلفة خبصوصها. ومنطقة اجلوف يف اململكة العربية السعودية، اليت متلك هوية عمرانية حملية مت

لك اهلوية العمرانية احمللية من أجل احلفاظ عليها واالستفادة منها يف تنمية املنطقة كما تدعو إليه تسعى وتبذل اجلهود من أجل احلفاظ على ت
. ويف هذا اإلطار، ميكن للتصميم العمراين أن يؤدي دورا ابرزا يف احلفاظ على اهلوية (vision2030.gov.sa) ٢٠٣٠رؤية اململكة 

 ا يف خضم التوسعات العمرانية اليت تشهدها مدن اجلوف وحواضرها.العمرانية احمللية وإبرازها وضمان عدم انداثره
 مشكلة البحث: ١-١

دن يف ظل تتمّثل املشكلة البحثية يف التهديد امللموس للهوية العمرانية التقليدية ملدن اجلوف والذي أنتجه التوسع العمراين الكبري يف تلك امل
م العالقة غياب تطبيق أسس التصميم العمراين ومبادئه للحفاظ على اهلوية العمرانية التقليدية والتحكم ابلصورة العمرانية ملدن اجلوف، ولتنظي

 بني األماكن التقليدية واألماكن اجلديدة. وتظهر هذه املشكلة بوضوح من خالل طغيان الطابع العمراين احلداثي حاليا يف مدن اجلوف، ويف
ن وال اهلوية تعّرض األماكن التقليدية للتآكل (أو حىت االنداثر) من خالل التوسع العمراين وأنشطة البناء غري املتوافقة مع طبيعة هذه األماك

 التقليدية. 
 أهداف البحث: ١-٢

يتمّثل اهلدف الرئيسي للبحث يف وضع خطة عمل للتصميم العمراين يف مدن اجلوف تتكّون من جمموعة من اإلجراءات واإلرشادات اليت 
ملناطق التقليدية والتوسع العمراين  يف هذه ستقود اىل تعزيز اهلوية العمرانية التقليدية واحلد من آتكلها بسبب الضغوطات العمرانية احلالية على ا

 املدن. وابإلضافة اىل اهلدف الرئيس، هناك أهداف أخرى للبحث هي:
 إبراز مرتكزات اهلوية العمرانية احمللية يف مدن اجلوف. -
 توضيح املؤثرات على اهلوية العمرانية التقليدية واملهددات احلالية هلذه اهلوية. -
 همیة البحث:أ  ١-٣
ماكن العمرانية التقليدية ىل تعزيز اهلوية واالنتماء، واالستفادة من األإاليت تدعو ، ٢٠٣٠بع أمهية البحث من خالل توافقه مع رؤية اململكة تن

، هوية مميزة، فان نتائج البحث ستصب يف احلفاظ عليها، وابلتايل يا. ونظرا ملا تزخر به منطقة اجلوف من عمران حملي ذلدفع التنمية قدمً 
 حتقيق أهداف رؤية اململكة.

 منهج البحث: ١-٤
ا اعتمد طّبق البحث "املنهج االستقرائي" ملراجعة أبرز الدراسات املعنية ابهلوية العمرانية وأمهيتها وبعض احلاالت الدراسية ذات العالقة، كم

عّرف على التهديدات اليت تواجهها أوال، مث لوضع خطة على "املنهج الوصفي التحليلي" لدراسة اهلوية العمرانية احمللية يف مدن اجلوف والت
 يف حفظ تلك اهلوية وضمان عدم انداثرها. لإلسهامعمل للتصميم العمراين 

 أدبیات البحث:
نسان القاطن يف منطقة ما، ن هوية اإلأىل إحباث يف كافة حضارات العامل، تعد العالقة بني العمران وهوية االنسان اثبتة وراسخة. وتشري األ

اهلوية العمرانية احمللية من خالل ثالثة  درستهي ابلواقع مرتبطة ارتباطا وثيقا ابلعمران احمللي وهويته املميزة يف تلك املنطقة. ويف هذا البحث، 
 أصول اهلوية العمرانية املميزة.اثلثا: ، إجيابيات احلفاظ على اهلوية اثنيا: االرتباط بني اهلوية العمرانية احمللية والسكان،أوال: جوانب: 
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 أوال: االرتباط بین الهو�ة العمرانیة المحلیة والسكان:
 أوضحت دراسات عديدة وجود االرتباط القوي بني اهلوية العمرانية واخلصائص املمّيزة لألمكنة من جهة، والسكان القاطنني يف تلك األمكنة

 خلصائص العمرانية الفريدة، من بني جمموعة العناصر الفيزيقية، يف نشوء العالقة واالرتباط.من جهة أخرى. وتربز هذه الدراسات دور ا
 (Shumaker, S.A. and Taylor, R.B. 1983; Steele, F. 1981; Norberg-Schulz, C. 1980;  

Jiven  G. and Larkham P. 2003; Hull R. et al, 1994)  

وابإلضافة اىل تلك الدراسات وغريها، توضح بعض التجارب واألحداث قوة هذا االرتباط بني هوية اإلنسان واهلوية العمرانية يف املناطق 
م) على سبيل املثال، اليت دارت رحاها بني اإلثنيات العرقية املختلفة يف دولة يوغوسالفيا ١٩٩٥-١٩٩٢املختلفة. ففي حرب البوسنة (

تشر تدمري الرتاث العمراين ألنه كان، يف نظر املتحاربني، أبرز ما ميثل تلك اإلثنيات العرقية والدينية املختلفة. ومتثل شهادات السابقة، ان
يف مدينة موستار والذي بين يف القرن السادس عشر، دليال على عمق االرتباط  (Stari Most)السكان بعد تدمري اجلسر القدمي  احلجري 

 Butinaمرانية واهلوية اإلنسانية. فقد ذكر العديد منهم شعورهم ابإلصابة الذاتية واجلرح عندما مت تدمري اجلسر يف املدينة (بني اهلوية الع
Watson G. and Bentley I, 2007 .( 

-١٩٧٥ء احلرب اللبنانية (وابإلضافة اىل املثال السابق، تشري جتربة إعادة إعمار وسط مدينة بريوت، عاصمة اجلمهورية اللبنانية،  بعد انتها
م) إىل ارتباط اهلوية العمرانية من جهة وهوية اجملتمع من جهة أخرى. فبعد ظهور املقرتحات األوىل ملشروع إعادة اإلعمار؛ والذي أبرز ١٩٩٠

ديد من املهندسني واملختصني طابعا غربيا لوسط املدينة من جهة، وبعد التوسع يف إزالة املباين املتضررة من املعارك من جهة أخرى؛ طالب الع
ار حول بتغيري املقرتحات التصميمية وتقليل عمليات إزالة املباين املتضررة. وقد متحورت مقرتحات املعرتضني على املشروع األويل إلعادة اإلعم

اقشة بعض الفئات اجملتمعية هذه ضرورة حفظ اهلوية احمللية وعدم اللجوء إىل بناء مشاريع ذات طابع مستورد وغريب عن املدينة. ونتيجة ملن
خ املقرتحات، طّورت شركة "سوليدير" (الشركة املنوطة إبعادة اإلعمار) مقرتحات إعادة اإلعمار وطرحت مشروعا معّدال يضع يف احلسبان اتري

 .  (Gavin A. and Maluf R, 1996)املدينة والشواهد احلضرية والعمرانية، ويعمل على احلفاظ على هوية وسط املدينة 
مناطق العمران  يربز املثاالن أعاله ارتباط اهلوية العمرانية احمللية هبوية اجملتمع نفسه والعالقة الوثيقة بينهما. ومن هنا أتيت أمهية احلفاظ على

 التقليدي؛ أل�ا، ابالضافة إىل قيمتها العمرانية الذاتية، متثل اجملتمعات احمللية نفسها هبويتها املتفردة. 
فة بقيت اثبتة ح أمهية اهلوية العمرانية احمللية مع بروز التحد�ت الثقافية والتغيريات اليت تواجه اجملتمعات. فاهلوية احمللية يف املناطق املختلوتتض

ذا اجملال ن تطور وسائل النقل يف القرن التاسع عشر، وما تاله من تقدم يف هأتقريبا بسبب صعوبة التواصل بني تلك اجملتمعات قدميا. غري 
. (Hine, 2006)مام اهلوية املتميزة للمجتمعات ونشوء تغيريات فيها أىل بروز حتد�ت إ ىساعد يف تقصري املسافات بني اجملتمعات، أدّ 

احلفاظ  صبحت اهلوية يف اجملتمعات احمللية مبواجهة حتد�ت أكرب وأعمق وأصبحأومع حلول الثورة الرقمية والتقدم اهلائل يف جمال االتصاالت، 
اهلوية احمللية مل أتت من  أمام ن التحد�تأعلى اهلوية العمرانية احمللية حمل تساؤل يف ظل انفتاح الثقافات على بعضها وأتثرها ببعضها. غري 

التيار احلداثي ن بعض االجتاهات املعمارية والعمرانية نفسها ال تقل أتثريا. فمع انتشار إبل  ؛جانب التطور يف جمال النقل واالتصاالت فقط
ماكن من العامل. فبعض االجتاهات يف التيار احلداثي ال تعري العمران التقليدي واهلوية أسلبية على العمران احمللي يف عدة  اثرآعامليا، برزت 

 . (Stern, 1980)هتديد اهلوية احمللية  يؤدي إىلاحمللية أي اعتبار مما 
احمللي هبويته اخلاصة املميزة كأحد الركائز اليت متنع ذوابن اجملتمعات يف بعضها، وعدم انداثر اهلوية ومبواجهة هذه التحد�ت، يربز دور العمران 

ال ميكن إيقاف التغيريات الناجتة عن و طار شامل من التعددية الثقافية يف العامل. إصيلة يلزم احلفاظ عليها ضمن أاحمللية اليت تعكس ثقافات 
جمتمعه، مما جتعله أكثر   إىل نسانىل تكريس انتماء اإلإمرانية، فاحلفاظ على اهلوية العمرانية احمللية يؤدي فكار العالتواصل وعن تطور األ

 . وتعددها وتنوعها استقرارا وأكثر اطمئنا� مع سرعة املتغّريات الطارئة
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 ثانیا: إ�جابیات الحفاظ على الهو�ة العمرانیة المحلیة:
فيما جيابيات اليت تتمتع هبوية مميزة إجيابيات متعددة ثقافية واجتماعية واقتصادية. وميكن تلخيص هذه اإل ن للحفاظ على املناطق العمرانيةإ

 :يلي
 :تمكین ارتباط السكان �أمكنتهم

ملعاين مكنة ذات اماكن العمرانية اليت تتمتع هبوية متميزة معان ورمز�ت معينة لدى السكان. وينشأ عن استخدام السكان هلذه األتّولد األ
. ويتجّلى هذا االرتباط ابملكان من (Scannell L. and Gifford,R., 2010)مكنة والرمزية عالقة ارتباط بني السكان وتلك األ

حاسيس واملشاعر بفائدة خالل الشعور العايل ابالنتماء له والرغبة يف العمل على حتسينه واحلّس القوي ابلدفاع عنه ومحايته. كما تعود هذه األ
 ليه والعمل على حتسينه ورفده ابخلدمات الالزمة لتطويره وضمان استمراريته وعدم انداثره.إتتمثل يف الثبات ابملكان وعدم تركه، بل يف الرجوع 

 إ�جابیات نفسیة: 
لتنقل والسفر، تربز خماطر انداثر ثقافات متعددة يف ظل التفاعل الكبري حاليا بني الثقافات، نتيجة تطور وسائل التفاعل االجتماعي وسهولة ا

ن التقدم التكنولوجي والفكري جملتمع ما، إحرازه يف كنف تلك الثقافة املسيطرة. إكنتيجة لسيطرة ثقافة معينة برزت بسبب التقدم الذي مت 
ىل احلفاظ على تنوع إاملختصني خرى وضياعها. بل العكس صحيح، حيث يسعى العديد من أيكون سببا البتالع ثقافات  أالَّ جيب 

العمران احمللي هبويته املميزة؛ مبا ميثل من اجنازات حضارية والذي يذّكر ابوقات وحقبات مزدهرة  الثقافات احمللية وعدم ذواب�ا. وهنا �يت دور
عم لالستمرار وعدم االجنراف وعدم ضياع وجميدة؛ ليشكل األساس الذي تستند إليه الثقافات غري املسيطرة، ليوفر هلا االستقرار النفسي الدا

 اهلوية احمللية.
 تمكین الهو�ة المجتمعیة:

ماكن العمرانية هي ن األإلمجتمع احمللي، فل ماكن العمرانية هبويتها املميزة عامل مجع وربط بني مكو�ت اجملتمع احمللي. فبالنسبةتشكل األ
ية احمللية هي  انعكاس للذوق العام وللتفضيالت الثقافية واالجتماعية اليت نشأت وتطورت ن اهلوية العمرانأالرتاث وهي التاريخ املشرتك. كما 

ىل تعزيز الراوبط بني إفراد اجملتمع احمللي ابالنتماء هلا، ومبا يقود أيف اجملتمع. وعليه، تصبح اهلوية العمرانية املميزة مبثابة أرضية مشرتكة يشعر كل 
فراد اجملتمع وضمان استمرار أن احلفاظ على اهلوية العمرانية وسيلة عملية لتقوية العالقة الثقافية واالجتماعية بني فإنفسهم. ولذا، أفراد اجملتمع أ

 . (Irons, J, and Armitage L., 2011)هذه الروابط ملا هلا من أمهية يف تعزيز روح التعاون والتواصل االجتماعي يف اجملتمع
 اإل�جابیات االقتصاد�ة:

خرى يف ظّل حيث يتنّقل ماليني السكان من بلدان أل ؛مصدرا اقتصاد� كبريا للعديد من البلدان حول العاملالوقت احلايل السياحة يف تشّكل 
ح طار، يربز العمران احمللي هبويته املتفردة كأحد أبرز اجلوانب اليت تفّعل هذا النشاط السياحي. فماليني السيا هذا النشاط املزدهر. ويف هذا اإل

سباب نشوئها وتطورها. وابلتايل، يعد احلفاظ أماكن العمرانية احمللية لالطالع عليها والوقوف على خصائصها وتّفهم تتنّقل لز�رة املدن واأل
صيلة هبويتها املتميزة مصدرا من مصادر الدخل االقتصادي للبلدان املختلفة والذي يدعم الوظائف والصناعات ماكن األعلى هذه األ

 .(Dümcke C. and Gnedovsky M., 2013) مال واملهن واحلرف احملليةعواأل
 ثالثا: أصول الهو�ة الممیزة:

العديد من العناصر اليت حتدد هذه اهلوية املميزة. وبعض هذه العوامل تعود اىل اخلصائص  وحددوامهيتها، حبث عديدون مسألة اهلوية نظرا أل
خرى مثل اخلصائص الطبيعية للمكان والعمران احمللي بصفاته أىل جوانب إخرى أنفسهم، بينما ترجع عوامل أالثقافية واالجتماعية للسكان 

) العناصر الفيزيقية ومظاهرها، ١ثالثة عوامل رئيسة يف حتديد اهلوية وهي ( (Relph, 1976)املتميزة. فعلى سبيل املثال، حّدد "ريلف" 

17



حساس ابلشخصية املتفردة ملدينة ما عدة جوانب تسهم يف اإل (Kropf, 1996)ذكر كروف ) املعاين والرموز. وقد ٣نشطة () األ٢(
مناط توزيع املباين ضمن البلوكات، وأاملنتزهات، و الشوارع، و بلوكات املباين، و راضي، قطع األو املباين، و نشاء، تفاصيل اإلو وهي: مواد البناء، 

 Carmona et)ها. كما مل يبتعد كثريون عن هذه العناصر يف دراسة اهلوية املميزة ومنهم مناط توزيع البلوكات/ الشوارع يف املدينة وغري وأ
al., 2010)  ،(Punter, 1991)و ،(Montgomery 1998) حد املراجع الرمسية الربيطانية واملعنون "من خالل أ. كما حّدد

 . (DETR, 2000)يضا اهلوية وهي متوافقة مع ما سبق أجمموعة من العناصر اليت حتدد   "By Design -التصميم
 : ما يليمكنة، ابختصار، ومن أبرز تلك العناصر احملددة للهوية املميزة لأل

 :الخصائص الثقافیة �رافد للهو�ة
اللغات والفولكلور ختلفة، مثل املثقافية السمات كالللمجتمعات خصائص متميزة تتلخص يف املظاهر الثقافية اليت متيز تلك اجملتمعات.  

هد العديد من اجملتمعات احمللية توطرق االحتفاالت واالجتماعات. وجت ،التقليدية واملالبسنواع الطعام والوجبات أنشطة الر�ضية و واأل
املستوى العاملي، رث التقليدي وعلى هذه السمات الثقافية خوفا من انداثرها، بسبب االنفتاح الثقايف الكبري على للمحافظة على هذا اإل

 وضياع هويتها.

خبصائص طبيعية متيزها وجتعلها فريدة مما يسهم يف منحها اهلوية املتفردة.  ماكنتتنوع البئيات الطبيعية من مكان آلخر وتتميز بعض هذه األ
ضمن هذه الفئات نفسها.  اكناألمفبيئات اجلزر ختتلف عن بيئات اجلبال وهي ختتلف بدورها عن البيئات الصحراوية وهكذا. كما ختتلف 

واجلداول والبحريات وغريها) ختتلف  يةلمكثبان الر الفالنبااتت واحليوا�ت واخلصائص الطبوغرافية واملكو�ت السطحية (كالتالل والصخور و 
متيزا وهوية متفردة.  اكنميضا مما يعطي األأ

 الخصائص العمرانیة �رافد للهو�ة:
والعمراين أحد أهم الشواهد على اهلوية املميزة لألماكن؛ إذ تعد العمارة والعمران، من خالل اترخيها الفيزيقي  يعد العمران والرتاث املعماري

ووجودها احلسي املادي وامللموس، الشاهد األساس على اهلوية املميزة للمكان. وتسهم جمموعة خصائص يف تكوين هذه اهلوية العمرانية، 
 منها:

 مواد البناء وأسلو�ه:
رة تعملت جمتمعات خمتلفة مواد بناء متعددة، تبعا ملا يتوافر من مواد خام حمليا، مما مسح إبنتاج أشكال من العمارة مبواد خمتلفة كالعمااس

زمة له الالاحلجرية والعمارة الطينية والعمارة اخلشبية وهكذا. كما متّيز كل جمتمع من هذه اجملتمعات ابألسلوب اخلاص يف بناء املنشآت واألبنية 
 (العقود واحلوائط والقباب وغريها).

اني:  التش�یل الم�مار� وال�مر
تربز التشكيالت العمرانية يف املجتمعات املختلفة األنواع العمرانية )(types املفضلة هلذه املجتمعات. كما تربز هذه التشكيالت 

العمرانية طبيعة العالقات العمرانية بني الكتل نفسها وبني الكتل والفراغات )solid-void( ابإلضافة إىل طبيعة الفراغات العمرانية 
هتا ونسبها. وتربز املدن العربية التقليدية )ومنها مدن اجلوف التقليدية( مثل هذه اخلصائص، واليت تظهر يف العالقات  وأشكاهلا ومساحا

بني الكتل نفسها وبني الكتل والفراغات مثل الساحات واألزقة، واليت تعكس املفاهيم والعالقات االجتماعية بني السكان والطرق البيئية 
ملعاجلة الظروف املناخية. 
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رف توفر الصورة البصرية العامة للمكان؛ واليت تنتج عن: شكله العمراين، وخط السماء فيه، واملفردات املعمارية، والنسب اهلندسية، والزخا
اجملتمعات املختلفة؛ واخلصائص املميزة اليت تسهم يف حتديد اهلوية املميزة لذلك املكان. فقد متيزت، على سبيل املثال،  واأللوان اليت تفضلها

ء بعض املدن بصورة مالقف اهلواء املرتفعة واليت أعطتها خاصية بصرية متفردة عن غريها، بينما متيزت مدن أخرى ابملآذن وارتفاعها يف مسا
 تلك املدن وهكذا.

 التجانس والتماسك والتكرارعبر الزمن أحد روافد للهو�ة:
إنتاج  إن ظهور االمناط العمرانية وتكرار استعمال هذه األمناط لتشكيل األماكن املختلفة يف املدينة، ابإلضافة إىل تكرار عرب الزمن أدى إىل

نيا أماكن متجانسة ومتاسك وثبات، ويشري إىل نشوء وتطور هوية عمرانية حمددة ومميزة. ذلك أن االستمرار بتكرار هذه األمناط، مكانيا وزما
 ة. عرب األجيال املتعاقبة، يؤكد التفضيالت الثقافية (كما تعرب عنه هذه األمناط) للمجتمع، وتعرب عن اهلوية العمرانية املرغوبة واحملدد

 الوضع الراهن للمدن السعود�ة وطغیان الحداثة:
هـ،  ١٤١٩ف السنني (وزارة الشئون البلدية والقروية، نشأت يف اململكة العربية السعودية مدن ومستقرات عمرانية قدمية يعود اترخيها إىل آال

). فبعض املدن احلالية مثل مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة والر�ض ليست مد� �شئة حديثا، بل هي مدن استقر فيها اإلنسان ١٤ص 
ود مدن ومستقرات قدمية تعود إىل حضارات قدمية ) على وج١منذ قرون من الزمن. وتشهد اآلاثر املنتشرة يف كافة أحناء اململكة (شكل رقم 

 ). ٣-٢متنوعة ( األشكال رقم 

): انتشار األماكن األثرية (النقاط السوداء) يف اململكة، ومنها بقا� ملدن ومستقرات عمرانية، يف كافة أحناء اململكة. املصدر: ١شكل رقم (
 هـ ١٤١٩وزارة الشئون البلدية والقروية، 
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 ): آاثر من احلضارة النبطية يف اململكة٢رقم (شكل 
 هـ١٤١٩املصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية، 

 ): املنطقة السكنية يف مدينة الفاو٣شكل رقم (
 هـ١٤١٩املصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية، 

فقد طّور اإلنسان يف اململكة مبرور الزمن أمناطا متعددة من  ويف ظل هذا التاريخ املمتد إىل آالف السنني من النشاط االستيطاين السابق ذكره،
ىل التفضيالت العمارة والعمران، اليت تنّوعت تبعا لتنوع املناطق اجلغرافية والظروف املناخية وطبيعة املواد الطبيعية املتوفرة حمليا، ابإلضافة إ

). وتتميز العمارة احمللية يف كّل من هذه املناطق هبوية عمرانية ٢٠٠٢ية والقروية، اجلمالية للسكان يف هذه األقاليم املختلفة (وزارة الشئون البلد
ة إىل خمتلفة تتجّلى يف استخدام أنواع حمددة من مواد البناء، وطرق معيّنة يف التصميم املعماري، وأساليب خاصة يف التشكيل البصري، ابإلضاف

ز اجلداول التالية بعض أهم املالمح للعمارة والعمران يف بعض املناطق يف اململكة العربية الطرق املتميزة يف تكوين األمكنة العمرانية. وترب 
 ).  ٣-١السعودية (اجلداول رقم 

ومع االزدهار االقتصادي الواسع الذي شهدته اململكة منذ اكتشاف النفط، شهدت مدن اململكة العربية السعودية وأقاليمها يف العقود 
 املنصرمة �ضة عمرانية كبرية ال تزال مستمرة بقوة حىت أ�منا هذه. وقد ترافقت هذه النهضة ابزد�د كبري يف عدد السكان، سواء يف فئة

أو يف فئة األجانب الوافدين إىل اململكة هبدف العمل. وقد انعكست هذه النهضة العمرانية يف التوسع العمراين الكبري للعديد من  املواطنني
املدن السعودية حبيث تضاعف حجم بعضها مرات عديدة، وال سيما املدن الكربى ومنها العاصمة الر�ض حتديدا؛ الستيعاب هذه الز�دات 

ة ولتلبية احلاجات احلكومية وسوق العمل. ونتيجة لذلك؛ تعاظمت مساحات بعض املدن السعودية من بضعة كيلومرتات السكانية الكبري 
 ). ٤مربعة ابألساس لتصل مساحات بعضها إىل مئات بل آالف الكيلومرتات املربعة حاليا كما يف مدينة الر�ض (جدول رقم 
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 التقليدي واهلوية املميزة يف املنطقة الوسطى من اململكة: مالمح العمران ١جدول رقم 
 (مجعه الباحث وعلَّق عليه)

 أمثلة وتفاصيل من العمران التقليدي يف املنطقة الوسطى يف اململكة (العمارة النجدية)

 

 

 العمرانية: أهم مرتكزات اهلوية
نسيج عمراين متضام ومتماسك  -

حبيث تتقارب أو تتالصق الكتل 
(ومعظمها أتيت يف أشكال غري 

منتظمة ولكنها متشاهبة وتتضمن 
أفنية داخلية) مع بعضها، وممرات 

ضيقة وتنكسر مما يسمح 
ابخلصوصية واملقياس اإلنساين. 

حتتل املباين املهمة (املساجد 
واالسواق والقصور) أمهية ابرزة 

وتبدو واضحة ضمن النسيج 
العمراين نتيجة حجمها وموقعها 

 ن الساحات.ابلقرب م
 

 

استخدام الطني يف البناء سواء  -
على شكل اللنب أو على شكل 

 مداميك فوق بعضها.
انتشار األلوان الرتابية الدافئة  -

 غالبا .
تراجع الكتلة مع االرتفاع غالبا  -

نتيجة تقليل مساكة احلوائط مع 
 ازد�د االرتفاع

 فتحات ضيقة يف الواجهات-
استخدام زخارف وحلي -

ثلثات) لتزيني الواجهات (كامل
والفتحات الرئيسية كاملداخل 

 واألبواب.

 النسيج العمراين جلزء من الدرعية التارخيية.
للسياحة واآلاثر، املصدر: اهليئة العامة 
 هـ١٤٣١

 النسيج العمراين لقرية سدوس
املصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية، 

 م٢٠٠٢

  
بيت السبيعي، شقراء. التشكيل املعماري 

 للكتلة والزخارف املعمارية
املصدر: اهليئة العامة للسياحة واآلاثر، 

 هـ١٤٣١

 قرية اخلرباء
والقروية، املصدر: وزارة الشئون البلدية 

 م٢٠٠٢

 

 

مدخل ملبىن أثري. املعاجلة املعمارية 
 والزخارف 

املصدر: اهليئة العامة للسياحة واآلاثر، 
 هـ١٤٣١

منزل بقرية التومي. التشكيل املعماري 
 للواجهات وطريقة عمل النوافذ

 املصدر:
 Ishteeaque, E and Al-
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Said, F, 2008 :االنتشار اجلغرايف 
ينتشر هذا الطابع العمراين يف مدن 
وقرى املنطقة الوسطى من اململكة 
مثل الدرعية، وسدوس، وشقراء، 

 واخلرباء وغريها.
 

 التقليدي واهلوية املميزة يف منطقة احلجاز ابململكة: مالمح العمران ٢جدول رقم 
 (مجعه الباحث وعلَّق عليه)

 أمثلة وتفاصيل من العمران التقليدي يف احلجاز ابململكة 

 
 

 أهم مرتكزات اهلوية العمرانية:
ظهرت عدة أمناط من النسيج العمراين -

) نظام احلارات ١يف املنطقة أمهها: (
متضام حبيث  (كما يف جدة) وهو نسيج

تتقارب الكتل مع وجود ممرات ومسارات 
متعرجة تسمح ابلتهوية واالستفادة من 

) نظام األحواش (كما ٢نسيم البحر، (
يف املدينة املنورة) حيث تظهر ساحات 

ضمن الكتلة العمرانية املتماسكة، وحبيث 
ختدم هذه الساحات األنشطة االجتماعية 

 ءهتا.وتسمح بتهوئة املباين حوهلا وإضا
وجود مباٍن متنوعة التصميم مثل: املباين -

ذات األفنية الوسطية كما يف منطقة 
املدينة، واملباين ذات األفنية اخلارجية كما 
 يف مكة واملباين بدون أفنية كما يف جدة.

تتشابه املباين يف ارتفاعاهتا وتكون على -
شكل كتل هندسية منتظمة الشكل 

 أدوار. ٥-٢تتكون من 
م احلجر، واخلشب، واألجور، استخدا-

 والنورة يف البناء.
 تكثر الفتحات يف الواجهات-
استخدام الرواشني واملشربيات بكثرة يف -

 النسيج العمراين يف جدة 
 ٢٠٠٢املصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية، 

 م

 نظام األحواش ابملدينة املنورة
املصدر: وزارة الشئون البلدية 

 م ٢٠٠٢والقروية، 

  
 ممر يف جدة التارخيية

 هـ١٤٣١املصدر: اهليئة العامة للسياحة واآلاثر، 
 التشكيل املعماري للواجهات.
املصدر: اهليئة العامة للسياحة 

 هـ١٤٣١واآلاثر، 
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 الواجهات
استخدام الزخارف النباتية واهلندسية -

واألحرف العربية يف الواجهات وداخل 
 املباين.

 اإلنتشار اجلغرايف:
 ينتشر هذا الطابع العمراين يف مدن املنطقة

الغربية وقراها من اململكة مثل مكة، 
 استعمال املشربيات على الواجهات.  واملدينة املنورة، وجدة، وينبع وغريها.

 هـ١٤٣١املصدر: اهليئة العامة للسياحة واآلاثر، 
إحدى أنواع املشربيات 

 املستخدمة يف املنطقة الغربية
املصدر: اهليئة العامة للسياحة 

 هـ١٤٣١واآلاثر، 
 

 : مالمح العمران التقليدي واهلوية املميزة يف عسري يف اململكة٣جدول رقم 
 (مجعه الباحث وعلَّق عليه)

 أمثلة وتفاصيل من العمران التقليدي يف عسري ابملنطقة اجلنوبية يف اململكة

  

 أهم مرتكزات اهلوية العمرانية:
نسيج عمراين متماسك حيث -

تتالصق املباين، مع مسارات 
متعرجة وتبعا للظروف واخلصائص 

 الطبوغرافية للموقع. 
كما يوجد يف املنطقة مناذج لنسيج 

عمراين متناثر على سفوح اجلبال 
 أيضا.

 
استخدام احلجر يف البناء مع --

تراجع اجلدران كلما زاد ارتفاع 
 املبىن (مع وجود حاالت للبناء
ابلطني أو خليط من احلجر 

 والطني)
 توجه رأسي يف البناء  -
 

 ختطيط القرى اجلبلية
 م ٢٠٠٢املصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية، 

 مسقط لقرية آل خلف يف عسري
 ١٩٩٩املصدر، بن صاحل، 

 

  

 أملع املبنية من احلجرقرية رجال  قرية آل خلف
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 ١٩٩٩املصدر: بن صاحل، 
 

املصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية، 
 م ٢٠٠٢

فتحات صغرية وموزعة بشكل -
 متناسق يف الواجهات بشكل عام 

استخدام تشكيالت زخرفية -
متميزة عند النها�ت العلوية لزوا� 

 املباين.
استخدام األلوان يف الواجهات - 

 يف بعض القرى
 اإلنتشار اجلغرايف:
ع العمراين يف قرى ينتشر هذا الطاب

منطقة عسري مثل قرية رجال أملع، 
وقرية آل خلف، وقرية ذي عني 

 وغريها.

  
 البناء ابحلجر. قرية رجال أملع، عسري

 هـ١٤٣١املصدر: اهليئة العامة للسياحة واآلاثر، 
استخدام األلوان يف الواجهات. قرية 

 اخللف
 ١٩٩٩املصدر: بن صاحل، 

 
 املصدر: الر�ض يف مخسني عاما، اهليئة العليا لتطوير مدينة الر�ض عاما ٥٠العمرانية ملدينة الر�ض يف : توّسع الرقعة ٤جدول رقم 

  

 هـ ١٤٢٤الر�ض عام 
كم   ٤٥٠٠كم مربع (حدود محاية التنمية   ١٠٠٠املساحة: 

 مربع)
 نسمة ٥٠٠٠٠٠٠عدد السكان: 

مدينة املصدر: الر�ض يف مخسني عاما، اهليئة العليا لتطوير 
 ٥هـ، ص١٤٢٤الر�ض، 

 هـ ١٣٧٤الر�ض عام 
 كم مربع  ٤٥املساحة: 

 نسمة ٩٠٠٠٠عدد السكان: 
املصدر: الر�ض يف مخسني عاما، اهليئة العليا لتطوير مدينة 

 ٤هـ، ص ١٤٢٤الر�ض، 
 

فكار العمرانية السائدة وبتجاهل للرتاث وقد جرى تنفيذ العديد من التوسعات يف هذه املدن وبناء مرافقها ومبانيها ابتباع النظر�ت واأل
عمال التوسعية يف العمران، تعرضت الكثري من املناطق التقليدية اىل إمهال وهجر مما ليه سابقا. ويف خضم هذه األإالعمراين السعودي املشار 
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عادة البناء إة وقدمية من خالل اجلرف و كثر من ذلك، فقد جرى التخلص من مناطق عمرانية تقليديأىل تدهور حالتها وتداعيها. ال بل إدى أ
قتصر حضوره على املناطق القدمية اضمحل دور العمران التقليدي و ا). ومبرور الزمن، ٤سلوب حداثي متاشيا مع التيار السائد (شكل رقم أب

 ). ٢٠١٦والتارخيية يف هذه املدن املختلفة (خليل، 

 األماكن : جرف املباين التقليدية يف العديد من٤شكل رقم 
 ٥٤، ص   Ishteeaque, E. M. and Al-Said, F    ،2008املصدر: 

ىل تداعي مناطق العمران التقليدي إضافة أدت هذه السياسات العمرانية اليت جرى اتباعها يف ختطيط التوسعات والعمران من جهة، ابإل
ىل تغّري كبري يف هوية هذه املدن وحبيث فقدت العديد منها اهلوية العمرانية التقليدية (اهليئة العليا لتطوير مدينة إمن جهة أخرى، واضمحالهلا 

-٥) وأصبح الطابع العمراين الغالب يف هذه املدن طابعا حداثيا من حيث عمرا�ا ومظهرها العام (االشكال رقم ٣٧، ص ١٤٢٤الر�ض، 
ن لبعض هذه املناطق أعاله)، خصوصا أليها أشرت إجيابيات اليت ىل اإلإرانية التقليدية خسارة كبرية (ابلنظر ختفاء اهلوية العما). ويعد ٦

رث حضاري عاملي كما هو احلال يف حي طريف إىل تصنيفها كمناطق إاملنظمات الدولية  دفعابرزة مما  مهمةخصائص مجالية وحضارية 
مبدينة الدرعية يف منطقة الر�ض. 
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املصدر: اهليئة العليا لتطوير مدينة الر�ض، ١٤٣٧ هـ ،)ص ١٣٨ ميني، وص ١٩٦ يسار



تمع ذاته، وابلنظر اىل إجيابيات احلفاظ على اهل وية  هبوية امل ابلنظر إىل أمهية اهلوية العمرانية التقليدية كما أشرت سابقا وارتباطها 
مهية الرتاث العمراين يف اململكة وقيمته الرفيعة، عاد االهتمام ابلرتاث العمراين لريتفع حيث بذلت  العمرانية احمللية، ومع ازد�د الوعي ب

جهودا ابرزة للحفاظ على اإلرث العمراين ولوقف انداثر املناطق العمرانية التقليدية. وقد أعدت مؤسسات متخصصة مثل مؤسسة الرتاث 
واهليئة العامة للسياحة واآلاثر السعودية خططا واسعة حلصر األماكن األثرية والعمرانية التقليدية كما أعدت الدراسات )مؤسسة الرتاث 
اخلريية ١٤٣٢هـ، اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين ٢٠١٥( والسياسات واملشروعات الالزمة للحفاظ عليها. وقد قطعت خطوات 
ملموسة يف اجتاه االهتمام بالرتاث العمراين السعودي حبيث أشرفت اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين على إعادة بناء مناطق متعددة 

هيلها وتطوي رها يف مدن  وأحناء خمتلفة من اململكة. وتستمر حاليا اجلهود يف هذا اإلطار مدفوعة مبا جاء يف رؤية اململكة العربية  وت
على أمهية اهلوية العمرانية التقليدية وضرورة احلفاظ عليها. السعودية ٢٠٣٠، اليت تشدد 

 الجوف وخصائص الهو�ة المحلیة: -١
). تتميز املنطقة بتنوعها 8و  7كم مربع (شكل رقم    ٨٥٠٠٠وتقدر مساحتها بـ  ،لسعوديةتقع منطقة اجلوف مشال اململكة العربية ا

املنطقة من املناطق  دمناخ املنطقة ابرد شتاء وحار صيفا، وتعو  ،وديةالصحاري واملناطق املنخفضة واألو اجلغرايف حبيث يوجد يف املنطقة اجلبال، 
وتضم عدة مدن  ،كثر من نصف مليون  نسمة غالبيتهم من السعودينيأة. يسكن املنطقة  مطار بكميات كبري ال تتساقط فيها األف ؛اجلافة

)، كما تنتشر فيها القرى واملزارع نظرا خلصوبة بعض أجزاء املنطقة. ٢٠١٧حصاء، دومة اجلندل والقر�ت (اهليئة العامة لإلو برزها سكاكا أ

: موقع منطقة اجلوف ضمن حدود اململكة ٧شكل رقم 
العربية السعودية. املصدر: مطور من "اهليئة العامة 

 ) ٢٠١٧لإلحصاء، (

 : املدن الرئيسة يف منطقة اجلوف٨شكل رقم 
 ٢٠١٦املصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية، 

هللا اىل الدولة السعودية، وشهدت ابلتايل نشاطا عمرانيا الفتا ن ضّمها امللك عبد العزيز رمحه أتطورت منطقة اجلوف كثريا منذ 
نتاج اململكة من الزيتون. كما إحيث تنتج املنطقة وحدها أكثر من نصف  ؛ونشاطا اقتصاد� مزدهرا يقوم على زراعة الزيتون والنخيل والفواكه
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ماكن أىل ما تزخر به املنطقة من إاشا ملموسا وذلك ابالرتكاز نشطة السياحية انتعيسهم القطاع السياحي يف �ضة املنطقة حبيث تشهد األ
خالل طبيعية خالبة متنوعة كاجلبال والصحاري والواحات. ومما يدعم النهضة التنموية اجلارية يف املنطقة، ارتباطها ببقية مناطق اململكة من 

ر املؤسسات احملركة والدافعة للتقدم والتنمية مثل املطارات واجلامعات فاىل تو إضافة شبكة حديثة من وسائل النقل والبنية التحتية احلديثة، ابإل
لكرتوين للغرفة التجارية والكليات واملستشفيات والعديد من املؤسسات احلكومية اليت توفر اخلدمات الالزمة والداعمة للسكان (املوقع اإل

 الصناعية مبنطقة اجلوف).

 اإلرث التار�خي لمنطقة الجوف: -٤.١
ملنطقة اجلوف اتريخ عريق ميتد إىل آالف السنني؛ حيث تشري احلفر�ت األثرية يف املنطقة إىل وجود إنساين متواصل وقدمي. فقد 

كم مشال شرق دومة اجلندل، عن وجود إنساين يف املنطقة يعود إىل ما يزيد عن مليوين   ٥٠أثبتت أعمال الكشف األثري يف موقع الشوحيطية، 
). كما تشري اآلاثر املكتشفة يف جوار سكاكا ودومة اجلندل إىل وجود مستوطنات ٢٠١٣،  Guillaume And Romoloسنة (

-٣٠٠٠) من أشهر املواقع اليت تعود اىل احلقبة النحاسية (٩سنة قبل امليالد. ويعد موقع "الرجاجيل" (شكل رقم  ٧٠٠٠تعود إىل حوايل 
 قبل امليالد). ٤٠٠٠

 

 

 جيل: آاثر الرجا٩شكل رقم 
 ٢٠١٣،  Guillaume And  Romoloاملصدر: 

) حيث تتواجد مواقع أثرية كثرية من تلك احلقبة يف مناطق ١٠كذلك، توجد هناك آاثر واضحة تعود للحضارة النبطية يف املنطقة (شكل رقم 
 .عديدة مثل "قيال" قرب سكاكا و"الطوير" قرب دومة اجلندل وموقع "كاف" قرب القر�ت
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 : موقع "تل رجم الربج" النبطي١٠رقم شكل 
 ٢٠١٣،  Guillaume And  Romoloاملصدر: 

وقد أدت املنطقة دورا مهما يف العصور اإلسالمية؛ حيث تضم هذه املنطقة بعضا من أبرز اآلاثر والشواهد اإلسالمية مثل مسجد عمر بن 
اإللكرتوين لسياحة اجلوف)، ابإلضافة اىل قلعة مويسني وزعبل وبئر سيسرا اخلطاب، الذي يعد من أقدم املساجد يف التاريخ اإلسالمي (املوقع 

)Guillaume And  Romolo  ،١١) وهي آاثر إسالمية يرجح أ�ا تكون بنيت على آاثر أقدم منها (االشكال رقم ٢٠١٣-
١٤ ( 

 

: مسجد عمر بن اخلطاب احلجري ١١شكل رقم 
 يف دومة اجلندل

 Guillaume And  Romoloاملصدر: 
 ،٢٠١٣ 

 

 : قصر زعبل يف سكاكا١٢شكل رقم 
 Guillaume And  Romoloاملصدر: 

 ،٢٠١٣ 
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 : قلعة مويسني١٣شكل رقم 
 Guillaume And  Romoloاملصدر: 

 ،٢٠١٣ 
 

 

 : بئر سيسرا١٤شكل رقم 
 Guillaume And  Romoloاملصدر: 

 ،٢٠١٣ 

، كما جرت كما شهدت منطقة اجلوف أحدااث ابرزة على عالقة ابلتاريخ االسالمي ككل. ففي هذه املنطقة، مت تسجيل غزوة للرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)
 واقعة التحكيم بني اإلمام علي ومعاوية. 

 الهو�ة العمرانیة التقلید�ة للجوف ومرتكزاتها: -٤.٢
لقرى جبانب اتريخ اجلوف العريق ومواقعها األثرية املتميزة، طّور اإلنسان يف منطقة اجلوف عمرا� يتميز هبوية واضحة تربز بصورة جلية يف ا
انية. ر القدمية واألحياء التقليدية يف مدن املنطقة. وقد بذلت األجهزة احلكومية جهودا كبرية يف حتديد األماكن ذات األمهية التارخيية والعم

جد ابإلضافة إىل بعض العناصر املتميزة كالقصور والقالع (مثل قلعة مارد وقلعة زعبل وقلعة مويسن)، وتوجد يف املنطقة قرى تقليدية كما تو 
 يف املدن احلالية أحياء ذات عمران تقليدي متميز. تضم هذه القرى واألحياء مساكن ومساجد وأسواق وقصور وساحات وأزقة وأسوار وغريها

) طبيعة وأماكن بعض العناصر البارزة اليت مت حصرها (وزارة الئون البلدية والقروية، ٥من العناصر العمرانية. ويوضح اجلدول التايل (جدول رقم 
٢٠٠٢ .( 
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 : القرى واألحياء التقليدية البارزة يف منطقة اجلوف٥جدول رقم 
 باحث)(بتصرف ال ٢٠٠٢املصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية، 

 اثنيا: االحياء التقليدية البارزة أوال: القرى التقليدية البارزة

 البلدية املسؤولة اسم احلي البلدية املسؤولة اسم القرية

 القر�ت العزيزية القر�ت الناصفة

 القر�ت اخلالدية القر�ت العقيلة

 القر�ت احلميدية القر�ت مجاجم

 اجلندلدومة  السوق القدمي القر�ت غطى

 دومة اجلندل العباس القر�ت العيساوية

 دومة اجلندل احلبوب القر�ت احلديثة

 دومة اجلندل السميحان القر�ت قليب أخضر

 دومة اجلندل خذمة القدمية القر�ت منوة

 دومة اجلندل الرحيبني القر�ت أثرة

   القر�ت عني احلواس

   القر�ت كاف

   دومة اجلندل دومة اجلندل

   دومة اجلندل اجلندل القدمية

تظهر يف هذه القرى واالحياء مسات وخصائص اهلوية العمرانية التقليدية يف اجلوف. وقد ساهم عامالن اساسيان يف تشكيل تلك اهلوية 
). ٢٠٠٢(وزارة الشئون البلدية والقروية، العمرانية املتميزة: الدين والعادات والتقاليد والثقافة احمللية من جهة، والعوامل البيئية من جهة أخرى 

اط العمرانية فباستعمال املواد األولية املتوفرة (الطني واحلجر)، ومتاشيا مع التقاليد والثقافة والعوامل البيئية احمللية، ظهرت التشكيالت واألمن
ت التالية، أهم مقومات اهلوية العمرانية ومرتكزاهتا من التقليدية واليت تبدو هويتها واضحة يف تصميم املساكن والقرى واملدن. وتربز الفقرا

 خالل العناصر املعمارية ومن خالل اخلصائص العمرانية للقرى واألحياء التقليدية.

 أوال: الجانب المعماري:
لسكان وتبعا للظروف املناخية خرى يف اجلوف وأتت التصاميم متوافقة مع رغبات استعملت املواد املتوفرة حمليا، يف بناء املساكن واملباين األا

 ).٦(اجلدول رقم 

من �حية املساقط األفقية، عكست التصاميم عادات السكان وثقافتهم وقيمهم، ابإلضافة إىل العوامل البيئية احلاكمة. فاحرتاما  •
للخصوصية ومقتضيات الفصل بني اجلنسني صممت املساكن ابستخدام مدخلني، واحد للرجال وآخر للنساء، كما خصصت غرف 
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املخصصة للنساء. وقد تضمنت املنازل أحواشا مفتوحة تساعد يف التهوية واإلضاءة، وفراغات خاصة ابلرجال منفصلة عن تلك 
ابإلضافة إىل استخدامها فراغات وظيفية. ويف هذه املساكن ُحددت مساحات كبرية للمجالس يف املساكن ومبا يعكس حب الضيافة  

 يث يتضمن الدور عددا حمدودا من الغرف. كقيمة راسخة يف ثقافة املنطقة. وقد كانت املساكن تعمل من دورين غالبا ح
من الناحية اإلنشائية، ويف حني استخدم احلجر (اجلريي غالبا) والطني (بنوعيه: اللنب والعروق)  •

لبناء احلوائط. وبنيت األسقف من خالل استخدام جذوع األشجار جسورا فوق الفراغات. 
نخيل. مغطى بطبقة من الرتاب وحتمل اجلسور عروقا أصغر ابجتاه معاكس حتمل سعفا من ال

 مث تدك جيدا حىت يتماسك السقف ويستطيع مقاومة العوامل املناخية.
 : اخلصائص املعمارية ألحد املنازل يف قرية الرحيبيني٦جدول رقم 

 ٢٠٠٢شكال: وزارة الشئون البلدية والقروية، مصدر األ

  

للغرف املسقط األفقي للدور األرضي يوضح التوزيع الداخلي 
حول حوش داخلي. يالحظ ختصيص منطقة جمللس الرجال 
بعيدا عن ليوان النساء والعائلة، ووجود مدخل للرجال وآخر 

 للنساء؛ احرتاما للعادات والتقاليد السائدة.

املسقط األفقي للدور األول يوضح وجود فراغات 
 للالستخدام واالستفادة من اجلو يف بعض أوقات السنة.

 

املسكن توضح استعمال احلجر يف البناء، كما يالحظ عدم وجود النوافذ حيث تتم اإل�رة والتهوية من خالل احلوش واجهة 
 الداخلي.
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 قطاعني يف املسكن

تفصيلة توضيح طريقة بناء السقف. وتقوم على استعمال جذوع أشجار كبرية ككمرات رئيسة، ابإلضافة إىل جذوع أصغر  
ككمرات اثنوية متعامدة على الكمرات الرئيسة. وتغطى العناصر اإلنشائية بسعف النخيل اليت تغطى بدورها بطبقة من الرتاب 

 كها. اليت يتم دّكها ورصها لتثبيتها وز�دة متاس
• 

• 

هبا نوع من التعقيد  من� حية الكتل، تتماشى مع حدود املوقع ضمن النسيج العمراين، وتبدو شبه هندسية و
البصري الناتج عن تشكيل املسقط األفقي ووجود الدخالت والربوزات فيه، ابإلضافة اىل عدم تكرار األدوار؛ 

نحت.  فتبدو كأ�ا متشكلة ابل
هتا.  �ر هتوية املساكن وإ تقّل النوافذ والشبابيك من الواجهات، أو تغيب أحيا�، حيث يعتمد على األحواش يف 

وتسيطر األلوان الدافئة الناجتة عن استعمال مادة احلجر والطني. ويف بعض الواجهات، تظهر خطوط أفقية يف 
احلوائط ؛� جتة عن استعمال طريقة "العروق" يف بناء احلوائط، والذي يتم بعمل طبقات من الطني فوق بعضها 

وصوال إىل املستوى املطلوب شكل رقم ١٥.  

 : اخلطوط األفقية كما تبدو على واجهات املباين الطينية املبنية بطريقة "العروق".١٥شكل رقم 
 ٢٠٠٢املصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية، 
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 ثانیا: الجانب العمراني:
العربية اإلسالمية ومدن املنطقى الوسطى من اململكة، تتشكل مدن اجلوف وقراها التقليدية من نسيج عمراين كثيف؛ حبيث على غرار املدن 

 ترتابط الكتل بشكل وثيق وشبه متواصل. وتفصل املسارات واملمرات الضيقة بني األجزاء الكتلية الكبرية. تتحكم ظروف املوقع إىل حد كبري
لقرى. فتبعا لتواجد اجلبال والتالل واألودية واملزارع  وأمكنة تواجدها ضمن املوقع، �يت الشكل العام للمدينة أو القرية ابلشكل العام للمدن وا

سجد حبيث يكون إما دائر� (تقريبا) أو شريطيا يتماشى مع وجود احملددات الطبيعية والتضاريس على طريف املدينة أو القرية. وعادة يتوسط امل
احة الرئيسية الكربى، واملخصصة للتجمع واالحتفاالت، املدينة. وتتوزع املنازل وبعض املزارع يف شكل حلقي حول املركز، كما والسوق والس

راحة ختدم املنازل شبكة من الشوارع والفراغات العامة اليت تضيق لتصبح على شكل أزقة كلما توغلنا يف األحياء السكنية مما يوفر الظالل وال
 ).٢٠٠٢ناس (وزارة الشئون البلدية والقروية، احلرارية لل

بناء ال تزال هناك العديد من القرى التقليدية قائمة يف أماكن خمتلفة من منطقة اجلوف، اليت يوضح تشكيلها العمراين األسلوب الذي اتبع يف 
، وقرية كاف قرب مدينة القر�ت (األشكال رقم مدن املنطقة وقراها. وعلى سبيل املثال، توضح قرية الرحيبيني على طرف مدينة دومة اجلندل

 ) مناذج تصميم قرى املنطقة ومد�ا وشكلها العمراين. ١٨-١٦

 

 

: قرية الرحيبيني ١٦شكل رقم 
يف دومة اجلندل يوضح 

نسيجها العمراين متاسك 
الكتل ومنط املمرات وتوزيعها 
ضمن القرية. ويالحظ ارتباط 

 القرية مبزارع النخيل.
زارة الشئون البلدية املصدر: و 
 ٢٠٠٢والقروية، 
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: مسقط قرية ١٧شكل رقم 
كاف قرب القر�ت ويوضح 

نسيجها العمراين  أتثر الشكل 
العمراين بوجود التل 

واملزارع،وتقارب الكتل وتوزيع 
 املمرات ضمن القرية. 

املصدر: وزارة الشئون البلدية 
  ٢٠٠٢والقروية، 

 

 
: تشكيل قرية ١٨شكل رقم 

الرتاثية وتداخلها مع كاف 
 الطبيعة.

املصدر: وزارة الشئون البلدية 
 ٢٠٠٢والقروية، 

 

جزاء من العمران التقليدي قائمة فيها. فنجد "حي الدرع" ابلقرب من مسجد عمر أرغم التوسع العمراين، ال تزال فأما مدن منطقة اجلوف، 
ن مدينة دومة اجلندل حاليا أىل إطار، يشار سكاكا وغريها. ويف هذا اإل)، كذلك جند "حي الضلع" يف ١٩بن اخلطاب التارخيي (شكل رقم 

 ). ٢٠قرية تقليدية سابقا (شكل رقم  ١٢تقوم على مساحة كانت تضم 

 

: حي الضلع جبانب قلعة ١٩شكل رقم 
 زعبل يف سكاكا

 املصدر:
The royal embassy of 
Saudi arabia in rome. 

September 2018 
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 Guillaumeاملصدر:  مواقع القرى اليت كانت قائمة يف دومة اجلندل، كما تبدو منطقة احلفاظ التارخيي يف وسط الشكل.: ٢٠شكل رقم 
And  Romolo  ،٢٠١٣ 

ابإلضافة إىل ما سبق وكما أشرت أعاله، تتضمن عمارة اجلوف مباين معلمية وذات أمهية اترخيية وثقافية كبرية تسهم يف تشكيل اهلوية 
ة للجوف. ومن هذه املباين القصور والقالع اليت تنتشر يف أرجاء املنطقة واليت بنيت إليواء بعض السكان من ذوي املكانة الرفيعة، أو العمراني

) وغريها. غري أن مقومات اهلوية العمرانية املتميزة ملنطقة ١٩لغرض احلماية واحلراسة يف الفرتات السابقة مثل قلعة زعبل يف سكاكا (شكل رقم 
توفر اجلوف ال تقف عند اجلوانب املعمارية والعمرانية. فهناك أيضا عناصر طبيعية ساعدت يف تشكيل تلك اهلوية. فقد ساعد الغطاء النبايت امل

هذه األماكن  مبتامخة القرى واألحياء التقليدية، واملكّون غالبا من بساتني النخيل واملزارع اخلضراء، عنصرا داعما للهوية العمرانية احمللية. ففي
 صورة يظهر العمران احمللي متناغما ومندجما ومتكامال مع البيئة الطبيعية ومبا يظهر مجاليات تشكيالت العمران احمللي التقليدي، كما يظهر يف

 ). ١٨قرية كاف أعاله (الشكل رقم 

والثقافية وترتكز على استعمال املواد احمللية املتوفرة؛ وبناء على ما سبق، ميكن القول أن للجوف هوية عمرانية �بعة من التقاليد االجتماعية 
 نية.حبيث تتوافق مع الظروف املناخية والبيئية ابإلضافة إىل تلبية املتطلبات الوظيفية واالجتماعية للناس وتعكس تفضيالهتم اجلمالية والف

 ثالثا: التغّیر في الهو�ة العمرانیة في مدن الجوف:
دن اململكة، توسعت مد�ا عمرانيا بشكل واسع ابلتزامن مع النهضة العمرانية للمملكة. وابتباع األسلوب احلديث منطقة اجلوف كغريها من م

 يف التخطيط، مت العمل على التوسعات العمرانية وشقت الشوارع وبنيت الوحدات السكنية واملباين التجارية والتعليمية وغريها من املباين
 ).   21-20شكال رقماة العصرية للسكان الذين ازدادت أعدادهم بشكل ملموس يف هذه املدن (األاخلدمية لتوفري متطلبات احلي
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: متدد مدينة سكاكا. ٢٠شكل 
يشري اللون االخضر اىل االحياء 

املأهولة، بينما يشري اللون االصفر اىل 
 االحياء غري املأهولة يف املدينة
املصدر: وزارة الشئون البلدية 

 ٢٠١٦والقروية، 

: متدد مدينة دومة ٢١شكل 
اجلندل. يشري اللون األخضر إىل 
األحياء املأهولة، بينما يشري اللون 
األصفر إىل األحياء غري املأهولة يف 

 املدينة
املصدر: وزارة الشئون البلدية 

   ٢٠١٦والقروية، 
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ف جملموعة من املشكالت، ميكن إجياز أبرزها يف النقاط وكما حصل يف أماكن أخرى تعرضت مناطق العمراين التقليدي أيضا يف مدن اجلو 
 التالية:

 أوال: تضاؤل نسبة مساحة املناطق التقليدية مع ازد�د مساحات املدن؛ وابلتايل تراجع أمهيتها ضمن املدن ككل.  •
اثنيا: تضاؤل نسبة مساحة املناطق األثرية احملافظ عليها مع ازد�د مساحات املدن. وتقدر حاليا هذه النسب (جدول  •

 ): ٢٠١٦) يف سكاكا ودومة اجلندل كالتايل (املصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية، ٧رقم 
 ندل: نسبة مساحة املناطق األثرية احملمية يف سكاكا ودومة اجل٧جدول رقم 

 األثرية يف مدينة  دومة اجلندل احلماية مناطق نسبة مساحة األثرية يف مدينة سكاكا احلماية مناطق نسبة مساحة

٠.١٤ ٠.٠٢ 

اثلثا: تدمري املناطق التقليدية (مثلما حصل يف أحياء املطر والشلهوب واملعاقلة يف مدينة سكاكا وغريها) من أجل بناء  •
 خرسانية حديثة يف تلك املواقع.  مبانٍ 

) يف دومة ٢٢رابعا: تداعي املناطق والقرى التقليدية يف مواقع عديدة؛ مثل قرية الرحيبيني أو منطقة الديرة (الشكل رقم  •
إعادة  على اثرحدث. وتعمل اهليئة العامة للسياحة واآلحياء األىل املدن واألإاجلندل؛ بسبب ترك الناس هلا وانتقاهلم 

 هـ).١٤٣١اثر، هيل بعض املواقع  من خالل براجمها املختلفة (اهليئة العامة للسياحة واآلأت
 

 
 ، Guillaume And  Romoloاملصدر:  : الديرة القدمية يف دومة اجلندل٢٢شكل رقم 

٢٠١٣ 
حياء، مما يساعد يف إمهال هذا العمران رشادات تصميمية مناسبة للتعامل مع العمران القدمي يف األإخامسا: عدم وضع  •

 )  ٢٤-٢٣القدمي وسرعة اضمحالله (الشكل رقم 
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 ٢٣الشكل رقم 

  Guillaume Andاملصدر: 
Romolo  ،٢٠١٣  

 

 
 ٢٤الشكل رقم 

  Guillaume Andاملصدر: 
Romolo  ،٢٠١٣ 

وعدم تنسيق األساليب إمهال املباين التقليدية وتركها تتداعى وتضمحل بسبب عدم االهتمام هبا 
 العمرانية مع بعضها.

سادسا: زحف العمران اجلديد (ابحجام كتله األكرب وبطابعه احلديث وألوانه املختلفة) وتداخله مع املناطق القدمية بطرق  •
غري مدروسة وغري منسقة غالبا، مما يضعف صورة العمران التقليدي وهويته، ويؤدي إىل طغيان الطابع احلديث على 

طابع التقليديوسيطرته عليه، كما يقود إىل ابتعاد السكان عن املناطق التقليدية نظرا القرتاب املباين املأهولة احلديثة منها. ال
) وقرب حي الضلع ٨وتتكرر مثل هذه املشكالت يف أماكن عديدة مثل املناطق القدمية مبدينة دومة اجلندل (جدول رقم 

 دينة سكاكا وغريها.التارخيي املتاخم لقلعة زعبل يف م
سابعا: تعرض املزارع واملناطق اخلضراء القدمية، وخصوصا املتامخة للمناطق التقليدية، للقضم والتآكل؛ هبدف إنشاء  •

 املساكن واملباين احلديثة.
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 : التداخل غري املدروس بني العمران القدمي واجلديد يف دومة اجلندل٨جدول رقم 

 

الضغط تظهر اللقطات يف اجلدول  -١
العمراين على املناطق التقليدية مما أدى إىل 

 نشوء مشكالت متعددة منها:
هتميش املناطق التقليدية نظرا لعدم توافق  -٢

يف العمران  (scale)الوحدات  -مقياس 
 اجلديد مع مقياس الوحدات القدمية.

هناك سيطرة للنسيج العمراين اجلديد  -٣
واملمرات احلديثة والعريضة  -وللشوارع 

املواقع مما يضعف النسيج العمراين  على
 للمناطق التقليدية ويتناقض معه.

تالصق العمران اجلديد بعناصره املعمارية  -٢
اجلديدة (األسوار ومداخل السيارات) مع 
النسيج العمراين التقليدي مما عمل على تشويه 

 صورته وهويته املميزة.
عدم تناسق الصورة البصرية يف املناطق  -٣

عمال تشكيالت معمارية والناتج عن است
ومعاجلات تصميمية (األسقف املائلة والزخارف 
املستوردة مثال) ومواد بناء وإكساء أبلوان 
ونوعية قد ال تتوافق مع الطابع التقليدي، 
ابإلضافة إىل عدم تناسق ارتفاعات الكتل 

 اجلديدة مع القدمية. 
عدم وجود فراغات عمرانية مالئمة تفصل  -٤

يدية واحلديثة، ابإلضافة إىل بني املناطق التقل
غياب معاجلات التنسيق املناسب للمواقع 

(landscaping)  يف هذه األماكن اليت من
شأ�ا تنظيم املشهد العمراين فيها وتقليل أثر 

 التوسع العمراين والضغوطات فيها.
قضم املزارع املتامخة للمناطق التقليدية مما  -٥

 يؤدي إىل تشويه اهلوية وإضعافها.
 Google Earthر اللقطات: بر�مج مصد

 املنطقة قرب مسجد املفرح.

 

 املنطقة قرب مسجد العبد هللا

 

 املنطقة قرب حي الدرع ومسجد عمر بن اخلطاب التارخيي
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ىل إاثمنا: عدم توافق الطابع املعماري/العمراين اجلديد يف مدن اجلوف مع الطابع العمراين التقليدي مما ينتج هوية ال متت  •
 ).٩بصلة (جدول رقم  وتقاليدها اتريخ هذه املدن القدمية

 : التغّري يف الطابع العمراين مبرور الزمن٩اجلدول رقم 
 ٢٠١٣،  Guillaume And  Romoloمصدر االشكال: 

 
 وتظهر الطابع العمراين التقليدي للمدينة آنذاك. ١٩١٤صورة فوتوغرافية لدومة اجلندل حبدود 

  
 الطابع العمراين احلديث يف مدينة دومة اجلندل وتبدو فيه املباين بعيدة عن طابع املدينة التقليدي

 

العمرانية التقليدية يف مدن اجلوف مما يستدعي العودة إىل وضع اخلطط وأخذ تشري كل هذه النقاط اىل حجم التغيري الذي طرأ على اهلوية 
ابرز اإلجراءات هبدف تصحيح الوضع وإعادة إبراز اهلوية العمرانية التقليدية ومنعها من االضمحالل واالنداثر كليا. وللتصميم العمراين دور 

 الية.يف حتقيق هذا األمر وذلك من خالل اإلجراءات واملقرتحات الت
 الحفاظ على الهو�ة العمرانیة في الجوف: دور التصمیم العمراني  -٥

حلفاظ على اهلوية العمرانية وعلى ضرورة عدم ضياعها وخاصة يف إىل ىل وجود هذه العمارة والعمران املتميز يف املنطقة، تربز احلاجة إابلنظر 
ن تتكامل اجلهود واملعاجلات يف حقول متعددة، أياع اهلوية العمرانية، جيب ظل التوسع والتطور العمراين احلاصل يف اجلوف. ولضمان عدم ض

ن تسهم أدوات هذا احلقل يف تعزيز اهلوية أطار حيث ميكن التصميم العمراين دورا ابرزا يف هذا اإل ؤديوال سيما يف اجملاالت العمرانية. وي
مكنة يف مدن اجلوف. تتطلب احملافظة على اهلوية مع اهلوية الراهنة لأل اومتناسق ان يكون التطوير املستقبلي متالئمأالعمرانية ويف ضمان 

ماكن واحملافظة عليها، كما تشمل وضع توجيهات للمصممني وتطبيق أكود خطوات متعددة ضمن إطار خطة متماسكة تتضمن تقييم األ
 عمرانية مالئمة. وتتناول الفقرات التالية مكو�ت هذه اخلطة الشاملة.

 لتقییم الدقیق والحساس لالمكنة التقلید�ة والحفاظ علیها:ا -١
يف احلفاظ سبقت اإلشارة إىل أمهية مواقع الرتاث العمراين والعمران التقليدي يف حفظ اهلوية العمرانية. وعليه يتمثل أول دور للتصميم العمراين 

رية. بل من الواجب تقييم األماكن العمرانية التقليدية ورصد أمهيتها على مثل هذه املناطق ومحايتها ومنع إزالتها كما حصل يف أماكن ومدن كث
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لعمراين والنظر اليها على أ�ا نقاط مرجعية ميكن أن تؤثر يف حميطها ماحنة إ�ه هوية مميزة ومنطلقا للتطوير املالئم. متثل سياسات التصميم ا
. جيب أن تشمل السياسات جوانب التقييم الفين وتصنيف األماكن، واحلفاظ واإلرشادات املتعلقة هبا األداة املالئمة لتنفيذ هذه األهداف

ف والصيانة. تتضمن سياسات التقييم وتصنيف األماكن التوجيهات واألدوات املالئمة لتقييم أوضاع األماكن التقليدية ولتصنيفها وذلك للتعر 
اري والعمراين، ومواد البناء، ومدى توفر مثل هذه العناصر عامة وغريها) على قيمة مثل هذه األماكن (تبعا للعمر، والوظيفة، والتصميم املعم

ولتحديد اإلجراءات املسموح اتبعاها يف هذه األماكن وهي واحدة من التايل: احلفاظ التام عليها ومنع أي تدخالت فيها، والسماح بقدر 
م أن حتدد هذه السياسات اإلجراءات املسموحة إلبراز مثل هذه حمدود من التدخالت أو إعطاء احلرية الكاملة للمالك للتصرف. وهنا يلز 

ا عنها منعا األماكن التقليدية يف حميطها وبيئتها مثل توضيح الطرق املوصلة إليها وإزالة العناصر املشوهة من حميطها وإبعاد العمران القدمي نسبي
 للتداخل غري املدروس وهكذا. 

قييم والتصنيف واإلجراءات واآلليات الالزمة لذلك، يلزم أن يقّدم التصميم العمراين جمموعة من وابإلضافة إىل السياسات اخلاصة ابلت
ية السياسات لتحديد أنسب األساليب لتنفيذ احلفاظ على مناطق العمران التقليدي وصيانتها. إن احلفاظ على القيمة العالية للمناطق التقليد

ألصلية ومنع التعديالت عليها حىت ال تفقد جوهرها األصلي ولتبقى شواهد أصيلة تسمح للناس يتطلب إبقاء مثل هذه األماكن يف حالتها ا
ت ابلتعرف عليها وتبعا هليئتها األصلية واألساسية. ومع احلاجة إىل الصيانة واحلماية دور�، سيكون دور مثل هذه السياسات حتديد اآلليا

ض املناطق التقليدية ملؤثرات قد تكون سلبية عليها وتضعفها. وتتضمن هذه السياسات هداف دون تعريدوات املناسبة لتنفيذ هذه األواأل
 شراف والتنفيذ لضمان حسن تنفيذ الصيانة وتبعا ملا هو متبع عامليا.طرق اإلو املواد املسموحة، و حتديد الطرق الفنية، 

  :میموضع الرؤى المالئمة للتطو�ر ولتنظیم العالقة بین القد�م والحدیث في التص -٢
ماكن أيستكمل لتنتظم العالقة بني  أن ن هذا االجراء جيبأيتمثل احلفاظ على املناطق التقليدية أوىل املهمات الواجب االلتزام هبا، غري 

السكان عداد أخرى. فمع ازد�د أالعمران التقليدي ذات اهلوية املميزة من جهة والتطوير اجلديد الذي تطلبه اجملتمعات احلديثة من جهة 
جديدة لتلبية حاجات السكان من املساكن وغريها من املباين اخلدمية  نشاء مناطق عمرانية جديدة ومبانٍ وتوسع املدن، هناك حاجة إل

ما ماكن التقليدية وتلك اجلديدة. هتمل بعض املدارس واالجتاهات العمرانية، كىل تنظيم العالقة بني األإوالتجارية وغريها. وهنا تربز احلاجة 
ما لطغيان التطوير احلديث على إسابقا، تنظيم هذه العالقة وال تعريها العناية الكافية. وهنا قد تكون النتيجة النهائية غري مناسبة  ذكرت

ابط ما لعدم الرت إما لنشوء عدم تناسق بصري بني الطابع التقليدي والطابع احلديث، و إاملناطق التقليدية (بسبب احلجم واالرتفاعات مثال)، و 
سباب. وعليه، فللتصميم العمراين دور رئيس يف منع حصول هذه املشكالت اليت تؤثر غريها من األ وأالوظيفي والفعلي بني القدمي واحلديث 

 :ما يليو تقليلها أدوات منع املشكالت أسلبا على العمران ككل. ومن أهم وسائل و 
تيح التحكم يف نوعية التطوير اجلديد  وطبيعته ليأيت متوافقا مع األماكن وضع الرؤى املالئمة لألماكن التقليدية وحميطها بشكل ي •

التقليدية. فبعض االستعماالت واألنشطة قد يكون غري مالئم، وبعضها يكون مطلواب ومرغواب فيه قرب األماكن التقليدية. وتكتسب 
ثماره سياحيا وبيئيا متاشيا مع توجهات رؤية اململكة. ويلزم هذه النقطة أمهية كبرية يف ضوء التوجه لالستفادة من الرتاث العمراين واست

مله إعطاء إنشاء الطرق وجوانب التطوير العقاري هنا أمهية كبرية. فكما تؤثّر املباين، هناك أيضا أتثري ابرز للطرق والشوارع وذلك ملا حت
 من حركة وملا تتسبب به من تلوث بيئي ضار. 

ئمة اليت من شأ�ا احملافظة على املناطق التقليدية وحتسني عملية التكامل بني القدمي واحلديث. ومن هذه وضع التوجيهات التصميمية املال •
املتوفر يف النسيج العمراين القدمي واحرتام اللغة املستخدمة يف صياغة العالقة بني الكتلة والفراغ  (type)املعاجلات احرتام النمط العمراين 

. وهذا يستلزم حتديد األماكن املسموح البناء فيها وأحجام التطوير (DETR 2000)ملناطق التقليدية والتشكيل الفراغي ككل يف ا
ومقياسه وأسلوبه العمراين واملعماري وطريقة تصميم الفراغات العمرانية وأحجامها وأشكاهلا وعالقاهتا ضمن النسيج ككل. فعملية تكوين 
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ث أتيت الصورة النهائية متكاملة.  وجيب أن تسمح األساليب التصميمية أيضا النسيج العمراين جيب أن تكون حساسة هنا حبي
تقليدية، ابالستفادة من املناطق التقليدية ومزا�ها مثل فتح زوا� بصرية حنو املناطق التقليدية ملشاهدهتا واالستمتاع ابملشاهد العمرانية ال

 التقليدي وغريها. (ambiance)جّوها وحتديد الوظائف واألنشطة املالئمة هلا لتكريس صورهتا و 
 :احترام الخصائص المحلیة القائمة في التطو�ر -٣

ماكن التقليدية واحلفاظ عليها ىل تعزيز األإضافة هداف الرئيسة للتصميم العمراين. وابإلمن األوتعزيزها تكريس اهلوية العمرانية احمللية  ديع
جل أضافية اليت يلزم القيام هبا من جراءات اإليف الفقرة السابقة، هناك جمموعة من اإل أشرتوالتكامل معها عند القيام ابلتطوير اجلديد، كما 

جراءات احلفاظ على املناطق الطبيعية ضمن الرقعة العمرانية واحرتام خصائصها الطبوغرافية والطبيعية. تكريس اهلوية العمرانية. ومن هذه اإل
افة مكو�هتا ومظاهرها، دور يف حتديد اهلوية ال يقل عن دور العناصر العمرانية نفسها. ويف حالة فلهذه العناصر الطبيعية كما ذكر سابقا، بك

ثر على تلك املناطق الطبيعية جراءات التصميمية لتقليل األضافة تطويرات عمرانية جديدة، هناك حاجة الحرتام املناطق الطبيعية وأخذ اإلإ
زالة إودية و  املناطق الطبيعية والتطوير اجلديد. فاملمارسات الواسعة االنتشار حاليا مثل ردم األسلوب حساس يقود اىل التكامل بنيوالعمل أب

 ضعاف اهلوية للمكان وتضعف الشعور بتمّيزه. إالتالل والتخلص من العناصر الطبيعية، هي ممارسات سيئة وتعمل على 

ىل تعزيز اخلصائص البصرية ملكو�ت إهتدف  ،ضافية يلزم اختاذهاإجراءات إىل احلفاظ على املناطق الطبيعية، هناك جمموعة إضافة وابإل
جراءات تكريس استعمال مواد البناء اليت تشتهر فيها املنطقة. فاملواد السائدة املكان العمرانية وجعلها متكاملة مع الروح السائدة. ومن هذه اإل

خرى تشتهر ابستعمال مادة الطني وغريها أماكن ابستعمال الطوب، و تشتهر بعض األهم روافد اهلوية العمرانية احمللية. و تعد من أاالستعمال 
فرة حمليا يعزز اخلصائص البصرية السائدة ويعمل على تكامل ان استعمال مواد البناء املتو إو اخلشب وهكذا. أيسود فيها استعمال مادة احلجر 

 حدث. املناطق والعناصر التقليدية مع التطوير األ

حجام الكتل، املقياس املتبع أاحرتام  ،زا� البصرية اليت جيب التنبه هلا وتعزيزها يف التطوير اجلديد لتعزيز اهلوية العمرانية احملليةومن امل
سلوب املعماري، والتفاصيل املعمارية. فهذه اخلصائص تكّرس اجلوانب البصرية التقليدية وترفع من الشعور األو والنسب اهلندسية املستخدمة، 

مة اليت متّيز اهلوية العمرانية "خط السماء" الذي يلزم احلفاظ على خصائصه هابستمرارية اهلوية البصرية القائمة يف املكان. ومن املالمح امل
حيدد وهو يعكس مقروئية املكان و  ،كثر من النها�ت العلوية للمباينأدخال التطوير اجلديد. فخط السماء هو إومزا�ه البصرية وال سيما عند 

 من متطلبات احلفاظ على اهلوية العمرانية.  يعددخال تعديالت مشوهة عليه إن تعزيزه وعدم إهمة وهكذا. ماكن املاأل

رصفة األو شجار ونوعها وطبيعة تشكيلها، التفاصيل العمرانية دورا ابرزا يف حتديد هوية املكان. فالعناصر التفصيلية مثل األ تؤديكما 
مة تعمل من خالل تكرارها وانتشارها يف املناطق مهاءة واملفروشات العمرانية على اختالفها هي كلها مكو�ت ضعناصر اإلو وموادها، 

خذ هبذه العناصر واستخدامها يف التطوير العمراين يرفع من التكامل بني القدمي واحلديث ن األإالتقليدية على تكريس اهلوية البصرية. وعليه ف
 ويرّسخ اهلوية السائدة.

 :كواد والضوا�ط العمرانیةاأل -٤
دوات لدى املصمم العمراين لتكريس اهلوية العمرانية احمللية ومحايتها. وقد جرى يف املاضي كواد والضوابط العمرانية من أهم األاألتعد 

وحة عليها، مشطة املسنراضي وحتديد األدارة االستعماالت لألكواد ولكنها كانت تعىن غالبا إبتطوير العديد من الضوابط العمرانية واأل
كواد مل تستطع محاية مناطق العمران التقليدي،  ن مثل هذه األأىل حتديد نسب التغطية السطحية ومعامالت االستثمار وغريها. غري إضافة ابإل

وائح القائمة على الشكل ن اللأنتاج بيئات عمرانية متوافقة مع املناطق القدمية. غري �ا مل تتناول وضع الضوابط الكافية اليت تسمح إبأكما 
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(Form Based Code) كواد القدمية تنطلق من منطلق مغاير لأل(Crawford et al, 2008) فهي تعري املظهر العام للبيئة .
لوان، نتاج بيئة بصرية حمددة وذات مواصفات معينة. فمن خالل حتديد األإىل إاخلارجية وللجوانب البصرية فيها اهتماما ابلغا مما يقود 

البيئة العمرانية الناجتة موّجهة لتعزيز جوانب  تكونالتفاصيل املعمارية والعمرانية وغريها من اجلوانب، و العالقات بني الكتل، و الرتاجعات، و 
ل ونسبها لوان ومواد البناء والنسب والعالقات بني الكتعن مفردات اهلوية احمللية (األ أساًسابصرية معينة. وعندما تكون هذه احملددات �جتة 

مثل هذه  طبقتن أن التطوير العمراين اجلديد سيأيت متوافقا مع اهلوية العمرانية التقليدية ويعززها ويضمن بقاءها ومتّيزها. ومنذ إوغريها) ف
من املدن  م، توالت التطبيقات هلذه املبادئ والضوابط العمرانية يف العديد١٩٨١كواد يف مدينة "سي سايد" يف الوال�ت املتحدة عام األ
 مكنة. نتجت بيئات عمرانية مرغوبة يشعر فيها السكان ابالنتماء نتيجة للهوية العمرانية اليت تكرست يف هذه األوأ

 ىل تنفيذ مشاركة شعبية واسعة للوقوف على آراء السكانإضافة كواد عرب عمل مجاعي يقوم به املختصون ابإلألتتم صياغة مثل هذه ا
حتدد معايري و دارة العمرانية. الفراغات العامة واإلو كواد جوانب متعددة منها املباين، ا خيص البيئة العمرانية. وتتناول األورغباهتم فيم وتطلعاهتم
 ؛ومواقف السيارات والتفاصيل املتعلقة ابلكتل املعمارية ،والرتاجعات ،راضيطريقة توقيع املباين ضمن قطع األو راضي، حجام قطع األوأاملباين، 

ىل إىل تنظيم وحتديد طبيعة العمران والفراغات بني املباين فتأيت مدروسة وبعيدة عن املعاجلات الفردية اليت قد تؤدي إحبيث تقود هذه املعايري 
تضيف فردية. كما  راضٍ أىل قطع إحجامها وطرق تقسيمها أعدم التجانس يف املكان. وتتكامل هذه املعايري مع الضوابط املتعلقة ابلبلوكات و 

مستدامة تقلل من استهالك املصادر وتوفر بيئة صحية مالئمة للناس  الضوابط املتعلقة ابملباين اخلضراء املتطلبات اليت تساعد يف تنفيذ مبانٍ 
 ).٢٠١٩(السكيت، 

واليت تتضمن الشوارع  ،كواد القائمة على الشكل معايري الفراغات العامة يف املكانضافة اىل معايري الكتل والبلوكات، تتضمن األوابإل
ماكن أكو�ا ل ؛على اهتمام ابلغ ملا للفراغات العامة من دور ابرز يف احلياة العمرانية والساحات وطرقات املشاة وغريها. وتستحوذ هذه املعايري

التشجري والتنسيق احلدائقي  دورها يف تشكيل الصورة الذهنية للمكان. وتتكامل هذه املعايري مع معايريجبانب للرتفيه والتفاعل االجتماعي، 
 داخل احلدائق والساحات..) ومتطلباهتا. و رصفة، شجار املناسبة مناخيا ومجاليا وأماكن وضعها (األاليت حتدد مواد البناء املالئمة ونوع األ

دن أبكملها، كما شكال بطرق مرنة حبيث يطال نطاقها مناطق جغرافية متنوعة. فيمكن وضع أكواد ملألكواد القائمة على اتصاغ األ
و حىت على شوارع معينة فقط. وبذلك ميكن أو مراكز املدن) أحياء السكنية كواد على مناطق حمددة (بعض األميكن قصر نطاق تلك األ

لبيئات نتاج اإل هاماكن والتحكم بطرق تطوير ماكن احمليطة هبا مما يسهل عملية محاية هذه األعمل أكواد تغطي أماكن العمران التقليدي واأل
 ماكن التقليدية. العمرانية اليت تتمتع هبوية عمرانية مميزة �بعة من اخلصائص  واهلوية العمرانية احمللية اليت تظهر بشكل واضح يف األ

 االستخدام المالئم لالماكن التقلید�ة وتعز�زها -٥
ماكن العمران التقليدي وترّكز جهودها على تطوير األمهال مناطق إىل إحيا� أدارة املدن إمتيل بعض اجلهات املسؤولة عن التخطيط و 

ماكن متحفية عدها أماكن الرتاثية و ماكن العمران التقليدي واألأىل ترميم إخرى، متيل بعض اجلهات أىل تدهورها. من �حية إاحلديثة مما يؤدي 
نشطة اليومية لعمران التقليدي واستخدامها ضمن األماكن اأن كال املدخلني خاطئ وبعيد عن مبادئ االستدامة. جيب دمج إال حياة فيها. 

ماكن تقليدية وتراثية عديدة ما أوجد تىل السكن؛ إضافة إلنسان. وابنشطة االحتفالية وذلك لضمان بقائها فعليا وحية يف ذاكرة اإلوضمن األ
نشطة األ، و وجذب الزوار ،نشطة السياحيةية يف األماكن التقليدحناء خمتلفة من العامل؛ ميكن استخدام األأىل يومنا هذا يف إزالت مسكونة 

ردود اجتماعي مبماكن العمرانية التقليدية والرتاثية يعود ، االهتمام ابألأشرت سابقانشطة الثقافية املختلفة. وكما واأل ،الرتفيهية املتعددة
نشطة املالئمة هلا حتديد دور املناطق التقليدية واألواقتصادي ملموس كما تشري جتارب دولية عديدة. وهنا يتحتم على التصميم العمراين 

 ليها ودعمها ابخلدمات ومبا حيقق الفائدة القصوى منها.إوتسهيل الوصول 
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 :الخاتمة والتوصیات-٦
جيابيات ود ابإلجيابيات على صعد متعددة. فهذا االهتمام يعإمر من يكتسي االهتمام بتعزيز اهلوية العمرانية احمللية أمهية كبرية ملا هلذا األ

ىل حتقيق إحساس ابالنتماء للمكان واالرتباط به، ووصوال الكثرية بدءا من تعزيز اهلوية اجملتمعية والرتابط االجتماعي بني السكان ورفع اإل
هبوية  وقراها اجلوفماكن التقليدية. وتتمتع مدن منطقة نشطة السياحية والرتفيهية اليت تزدهر يف األجيابيات االقتصادية الناجتة عن األاإل

عمرانية متميزة نشأت وتطورت عرب السنني وتعكس العادات والتقاليد االجتماعية لسكان املنطقة. فمن خالل استخدام الطني واحلجر 
كتسب هوية مميزة. ، ازدهر العمران احمللي التقليدي وا وتقاليدهم ساليب املعمارية والعمرانية اليت مت تطويرها حمليا وبناء على عادات السكانواأل

 طارذا مل يتم التدخل لتعزيزها وحفظها. ويف هذا اإلإن هذه اهلوية مهددة ابالنداثر إونظرا للتطويرات العمرانية الكبرية اليت تشهدها املنطقة ف
وهي ابلتايل تؤثر يف  ،التصميم العمراين دورا فعاال الرتباطه ابلسياسات العمرانية والتوجيهات التصميمية اليت حتكم التطوير العمراين يؤدي

لعمرانية ىل حتقيق دور التصميم العمراين يف احلفاظ على اهلوية اإاستمرارية اهلوية العمرانية واحلفاظ عليها. وبناء عليه، هتدف التوصيات التالية 
 املتميزة وتعزيزها: 

لية حتديد األماكن الرتاثية والعمرانية التقليدية وحصرها ورفعها بدقة وحتديد خصائصها وتوثيقها. تشّكل هذه اخلطوة املرحلة األوىل من عم -١
ئم مع اهليئات الرمسية (مثل هتدف إىل صيانة تلك األماكن وإعادة أتهيلها واحلفاظ عليها. ويف هذا اإلطار توصي الدراسة ابلتنسيق الدا

تفادة هيئة السياحة) لالستفادة من اجلهود الكبرية اليت قامت هبا. ففي حالة اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين، يقود التنسيق إىل االس
 من املنهجيات العلمية اليت طورهتا اهليئة واالستفادة من اخلربات اليت راكمتها يف اثناء عملها.

طاق عمل املسؤولني عن الرتاث العمراين واألماكن التقليدية حبيث يشمل، ابإلضافة إىل املناطق واملعامل العمرانية التارخيية توسيع ن -٢
 والتقليدية، املزارع القدمية احمليطة هبذه املناطق واملعامل واحلفاظ عليها وصيانتها.

املوروث التارخيي والعمراين التقليدي يف اجلوف مثل مسجد عمر، وقلعة ابإلضافة إىل اجلهد الواضح املبذول يف التعريف ببعض مكو�ت  -٣
مارد وقلعة زعبل وغريها واحلفاظ عليها، إّال أن الدراسة توصي بضرورة رفع الوعي لدى مجيع السكان يف اجلوف، ومنهم املسؤولني، 

على املعامل الشهرية فقط. فالعمران التقليدي جيب احملافظة أبمهية املوروث العمراين التقليدي بكافة مكو�ته أينما وجد، وليس االقتصار 
كن عليه ودجمه بطريقة حساسة مع احمليط حفظا للهوية. إن قصر اجلهد على املعامل املميزة يعطي انطباعا أن املناطق األخرى أقّل أمهية ومي

 القرى التقليدية.التخلص منها كما حيدث يف األحياء القدمية يف سكاكا ودومة اجلندل وغريها من 
تعزيز دور التصميم العمراين يف البلد�ت واألما�ت وتوضيح مسؤوليات املصممني العمرانيني، اليت تتضمن احلفاظ على اهلوية العمرانية  -٤

 املتميزة يف اجلوف.
مدن اجلوف وقراها، ومبا يعزز  قيام إدارات التصميم العمراين يف منطقة اجلوف بوضع اإلرشادات التصميمية لتوجيه التطوير العمراين يف -٥

 اهلوية العمرانية وعدم طغيان األساليب العمرانية غري املالئمة.
وضع كود وضوابط عمرانية (أكواد قائمة على الشكل) لضبط التطوير العمراين والتحكم فيه ومبا ينتج عمرا� يتوافق مع اهلوية احمللية  -٦

 ويعززها.
للنظر يف كافة طلبات البناء والتنمية العمرانية يف مناطق العمران التقليدي (اليت جيب النظر إليها   تشكيل جلان من املختصني يف البلد�ت -٧

كمناطق ذات أمهية خاصة) ومنح الرتاخيص فقط بعد عمل الدراسات املالئمة اليت تثبت احرتام املوروث التقليدي وعدم التسبب له 
 أبي أضرار من خالل املقرتحات املقدمة.

سيس اجلمعيات األهلية وغري احلكومية اليت تعىن ابلرتاث العمراين حبيث ميكنها املساعدة بعمل الدراسات، ورفع وعي السكان تشجيع أت -٨
 من خالل األنشطة، وتقدمي االستشارات خبصوص التطوير وغريها.
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نشطة املالئمة هلا وحمليطها وجعل تلك األماكن وضع اخلطط املناسبة لتفعيل دور املناطق العمرانية التقليدية والرتاثية من خالل أتسيس األ -٩
حية ومتفاعلة وقادرة على تقدمي خدمات ترفيهية وسياحية وسكنية منافسة وغريها. وهنا، ابالضافة إىل األجهزة احلكومية الرمسية، يلزم 

 اشراك املالك والقطاع اخلاص يف هذا اجلهد لضمان استدامته.
ومالك املناطق التقليدية للتوافق على احلفاظ على تلك املناطق وتطويرها وعدم إحلاق الضرر هبا عمل الشراكات بني اجلهات الرمسية  -١٠

أبية طريقة، بل العمل على تنميتها. ومن الضروري أتسيس صندوق مايل يف بلد�ت املنطقة يتم استخدام موارده لتحسني األماكن 
احلساسة واملؤثرة على املناطق التقليدية من مالكها، سواء كانت هذه األراضي التقليدية ودعم املالك يف تنميتها، وشراء بعض املواقع 

 فارغة أو مبنية أو مزروعة، واالنفاق على أتهيلها وصيانتها ابستمرار.
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