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 البيوت التقليدية القديمة في المدينة المنورة

 . عبد العزيز بن عبد الرمحن كعكيد
 رئيس وحدة إعداد املخططات التطويرية

 بأمانة املدينة املنورة 

 

يسعى اإلنسان بفطرته إىل تسخري عناصر البيئة احمليطةة بةه   

ومنها إنشةا  مةىوم مم ةه لةه   يةه       ، لتحقيق حاجاته األساسية

والةةدو ة  ، احلرارة العاليةةةكةة ، ظةةروا ااناةيةةة القاسةةية مةةا ال

وغةةري كلةة  مةةا  ةطةةار    ... واألمطةةار والوجةةال والريةةا   ، الشةةديدة

 . البيئة ااختجفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يف املدينة املنورةالقدمية أحد البيوت التقليدية 

 ، ونظًرا لت ية  كةب بيئةة عةا سةاااا  طةا ي  بيعيةة ومناةيةة وسة انية         

ومةاا    ، و ريقة إنشا ها ، كل  ينع س عجى ش ب ااباني ااقامة وناعيتهافإن 

 مقدمة
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والداةان الااحة     ، واذه اخلطةا ي اةي الةدليب القةا      ، البنا  ااستخدمة فيها

 . لتفاعب اإلنسان مع البيئة جباانبها ااتعد ة

 ، مةةع البيئةةة الةةي ينت ةةي إليهةةا     فةةإن البنةةا  النةةاج  اةةا الةةذ  يتاافةةق     وعجيةةه 

 . ويافر الراحة لإلنسان الذ  يعيش فيه ، ا ات والتقاليد السا دة فيهاوالع

فقةد   ؛ واذه الطفات جنداا بقاة يف اابنى التقجيد  القديه يف اادينةة اانةارة  

متناغً ةا مةع    ،  نشىه  صحابه وفق ااعطيات اجليالاجيةة وااناةيةة لج دينةة اانةارة    

 .  ا بعدر عجى حنا ما سنراه فيالقيه والتقاليد السا دة فيها عد العطا

، ك ةا   قارسة الةدو ة شةتا ً   ، ارة صيًفاىنها شديدة احلرب عرفت اادينةفقد 

فيهةا  فاز ارت  ، اخلطبة ورة اجلبال وجمار  السيال الي تافر الرتبة عرفت ب

ال راعة حتى  صبحت ما الس ات اهلامة لج دينة اانارة منذ القدم ، ف انت مةا  

ةشاب ومشتقات النخيب ؛ ما جريد وةاص وجذوع الطرفةا  وشة ر   معطياتها األ

فبنيةت حاا طةه    ، فظهر البيت التقجيد  مستفيًدا ما اذه اااار  الطبيعية ، األثب

ك ا  ن لس ان اادينةة   ، وسقفه ما جذوع النخب واجلريد ، ما الطني واحل ر

ة لتجةةة  فظهةةرت منةةازهله تر ةة    ، عةةا اتهه وتقاليةةداه وةطا طةةهه ايجت اعيةةةة   

الةةةةةةي تةةةةةةىمر  ، والعةةةةةةا ات والتقاليةةةةةةد اإلسةةةةةةممية ، اخلطةةةةةةا ي ايجت اعيةةةةةةة

 . ومراعاة حقاق اجلاار ، باخلطاصية

 : جذور البيت التقليدي القديم

يةةرتبا البيةةت التقجيةةد  القةةديه يف اادينةةة اانةةارة جبةةذور تار يةةة ترجةةع إىل     

ثةةه  ، ع التقشةة حيةةك كةةان بسةةيًطا تيجةةو عجيةةه  اابةة ، العهةةد النبةةا  والراشةةد 

 ، اةةةة 661-41الااسةةةعة يف عهةةةد اخلمفةةةة األمايةةةة    والقطةةةار ظهةةةرت البيةةةات

 ، الةةذ  ي تةة ال   ملةةه باقيةةة حتةةى وقتنةةا احلاحةةر   ، كقطةةر سةةعيد بةةا العةةاص 

والقطةةار األةةةرم الةةي  ، وقطةةر عاصةةه بةةا ع ةةرو بةةا ع ةةر بةةا عو ةةان بةةا عفةةان 

وكوةةرة  ، اإلنشةةا  والةةي زيةة ت بفخامةةة   ، انتشةةرت حةةال حةةفي وا   العقيةةق   

ف ان هلا حدا ق ةاصة ختفة    ، استخدام العناصر النباتية وااا ية يف تط ي ها

 . ما اجل ال واألبهة عجيها وتضفي قدًرا ، ما آثار حرارة الطي 
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اجلري بةةواجهاتهةةا  وجططةت  ، وقةد بنيةةت معظةه اةةذه البيةةات مةا احل ةةر والطةةني   

يةةة حل ايتهةةا مةةا فيضةةان الةةاا    و  عجةةى ربةةاة عال ك ةةا بنيةةت ، ااخجةةاب بالرمةةب

 . اهلابطة ما اجلبال اجملاورة واحملاكية لاا   العقيق الشرا ع

كوةةرت القمقةةب واحلةةروب ، فه ةةر السةة ان الةةدور     ويف العطةةر العباسةةي  

وانتقجةةةاا إىل  ، ال ةةبرية والقطةةةار الةةي بنيةةةت عجةةةى وا   العقيةةق ويف اارتفعةةةات   

اا يف كتةةب ع رانيةةة متقاربةةة ومرتاصةةة وجت عةة ، منةةا ق قريبةةة مةةا احلةةرم النبةةا 

بسةبو كلة    عةا ت  ، و تساعداه عجى صد    عدوان وتافر هله الط ىنينة واألمان

فبنيةةت  ، وغجةةو عجيهةةا البسةةا ة والتقشةة   ، البيةةات التقجيديةةة إىل سةةابق عهةةداا 

 . وسقفت جبذوع النخيب واجلريد ، حاا طها ما  اب الجنب غري احملروق

ل نةةه تيةةري يف  ، العطةةر اا جةةاكي اانةةاال معظةةه واسةةت ر احلةةال عجةةى اةةذا 

وانتشةرت البيةات التقجيديةة يف     ، وحتةال إىل اسةتقرار و  ىنينةة    ، العهد العو ةاني 

واانطقةة اليربيةة مةا     ،  نطقة باب اجمليد ك ؛  ماكا متفرقة ما اادينة اانارة

وظهةرت   ، از اةرت يف منطقةة العنديةة ومنطقةة السةي      و ، احلرم النبا  الشةري  

جل يجة حال فراغ مفتا  م انة بذل  ناًعا الع رانية اجم اعات ما الت اينات 

وكانةةت اةةذه  ، جديةةًدا مةةا النسةةير الع رانةةي عةةرا في ةةا بعةةد بنسةةير األحةةاا    

، األحةةاا  لتجفةةة عةةا بعضةةها الةةبعل مةةا حيةةك الشةة ب واحل ةةه والت ةةايا   

 . رية حال احلرم النبا  الشري وترك ت مبان  ةرم كك ا 

 كاادارس واا تبات واألربطةة  ؛ ظهرت جم اعة ما ااباني العامة الفخ ةو

 . وفخامة ت اينها ، زي ت برشاقة بنا ها

اابةاني   ةاصةة  ، ت ايًنةا مع ارًيةا جديةًدا   جم اعةة اةذه اابةاني    ش جت  وقد

واابةةاني ااقامةةة عجةةى واجهةةة منطقةةة زقةةاق الطيةةار      ، ااقامةةة عجةةى شةةارع السةةاحة  

ما احل ر البازلي يف  ساسةات   مبنيةبىنها كات حاا ا حامجة  تزي  ، والعندية

مةةع ع ةةب   ، ومةةا الطةةاب احملةةروق يف الطاابةةق العجيةةا    ، البنةةا  والطاابةةق السةةفجى  

 . األسق  ما جذوع النخيب واجلريد

الداةجيةة اات وجةة يف زةةارا     ؛ ال ةةارا والنقةا    ب ورة يًضا زي ت ك ا 

واخلارجيةة   ، تجاينهةا األلةاان واألصةباغ ااختجفةة     يستخدم يفواخلشو  ما اجلي 
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وال ةةارا   ، اات وجة يف  قة إةةرال الااجهةات واسةتخدام قطةع األح ةار اانقاشةة      

وتركيةةو الراوشةةني الةةي  ، حةةال الناافةةذ واألبةةااب الر يسةةيةواحل ريةةة اجلطةةية 

فبةةةدت حتةةةق حتفةةةة فنيةةةة را عةةةة ي  ةةةب النظةةةر مةةةا   ،  بةةةدع يف صةةةناعتها الطةةةناع

 . اادتها والت عا يف  اهلا وروعتهامش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بيوت أبو عزة بشارع باب اجمليدي ، وتبدو الرواشني تتحدث عن نفسها

ومةةا  اةةه اابةةاني كات الطةةفة اا يةة ة الةةي ظهةةرت يف اةةذه الفةةرتة بيةةات آل        

وبيةةات آل جعفةةر يف شةةارع العنديةةة ، والةةي كةةان       ، الطةةايف يف شةةارع السةةاحة  

وبيةةات  بةةا عةة ة يف واجهةةة شةةارع بةةاب    ، مةةرا  وح ةةام اادينةةة آنةةذا  يسةة نها  

والبيةةت الةةذ  سةة نه عبةةد القةةا ر   ، وبيةةات آل سةةعد يف زقةةاق الطةةاال ، اجمليةةد 

والةذ    والبيت ااس ى   بالدارجانة   يف منطقةة السةاحة   ،  اار يف سقيفة األمري

لةةذ  يعةةد مةةا  ا ، وبيةةت الدزجنةةي ببةةاب اجمليةةد   ، في ةةا بعةةد سةة نه آل عايضةةة
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إىل غةري كلة  مةا اابةاني األةةرم الةي        ،   ب ااباني الي  قي ةت يف تجة  الفةرتة   

 . تعد بالفعب روعة يف فا الع ارة اإلسممية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بيت آل الربزجني بشارع باب اجمليدي

اةذه الةدور واانةازل قةد      اليالبيةة العظ ةى مةا   وما يةدعا لسسة  انةا حًقةا  ن     

تاثةق مع ارًيةةا ، وبالتةالي مل تةت  الفرصةةة إلجةرا  الدراسةات اانه يةةة      ومل اةدمت  

باحةةع سةةي   الةةذ   صةةب   ؛ النةةا ر يف الاقةةت احلاحةةر إيمنهةةا ومل يبةةق  ، عجيهةةا

 .  تال إىل ترميه وإنقاك ، جًدا

 ؛ عناصره ومقوماته البيت التقليدي يف املدينة املنورة

ننظةر يف  مةةريا   ومقاماتةةه طةه ولجاقةاا عجةى  بيعةةة البيةت التقجيةةد  وةطا    

 :  ساسيني

 . عناصره وم اناته الر يسية : األول

 . و ساليو بنا ه ، ماا  البنا  ااستخدمة فيه : الثاني
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 : عناصر البيت التقليدي يف املدينة املنورة ومكوناته الرئيسية : أواًل

ثةةة يت ةةان البيةةت التقجيةةد  يف اادينةةة اانةةارة بطةةفة عامةةة مةةا  وريةةا  و ثم     

وزوةةب اابةةاني كات الةةدوريا األغجبيةةة    ، ويف حةةايت قجيجةةة مةةا  ربعةةة   وار   ،   وار

نظةةًرا  ؛ حيةةك تسةةتخدم األ وار العجيةةا منهةةا لجسةة ا يف فطةةب الشةةتا       ؛ العظ ةةى

مةةا األ وار السةةفجى بسةةبو تعةةر  مسةةطحات      ًافئةةل ةةان اةةذه األ وار  كوةةر    

ونظًرا لت ي   ، األ وار السفجى احلاا ا يف األ وار العجيا ألشعة الش س  كور ما

اذه احلاا ا بىنها  قب مساكة ما حاا ا األ وار السفجى مما يساعد عجى نفةاك  

 . ك ية  كد ما اإلشعاع احلرار 

تسةةتخدم األ وار السةةفجى لجسةة ا يف فطةةب الطةةي  حيةةك ت ةةان  كوةةر      و

ة حاا طهةةا ألشةةع  هاقجةةة تعرحةة لسةة اكة حاا طهةةا ، و  ؛ بةةرو ة مةةا األ وار العجيةةا  

 . الش س

ك ةةةا تت يةةة  اةةةذه األ وار بقةةةدرتها عجةةةى ايحتفةةةاظ بالر ابةةةة ألكةةةد مةةةدة     

 . وةاصة بعد ر   رحيتها بااا  ، مم نة

ويتض  لنا ما مقارنة مساقا لتجفة مةا البيةات التقجيديةة  نهةا ختتجة  عةا       

 . العام لج تجة ااع ارية اخلارجية والتش يببعضها البعل يف ااسقا األفقي 

 . ومساقا حرة ، مساقا منتظ ة : تظهر عجى ش جنيف فقيةساقا األ ما اا

 مةةا ااسةةاقا اانتظ ةةة فتبةةدو فيهةةا البيةةات عجةةى شةة ب م عةةو  و متةةااز      

ويت يةة  اةةذا النةةاع مةةا البيةةات بعةةدم وجةةا     بةةروزات يف األ وار      ، ااسةةتطيمت

اخلشةو   في ا عدا بروزات الرواشني احمل الةة عجةى حاامةب مةا احل ةر  و      ، العجيا

وتست ر اذه الرواشني يف بعل األحيةان ب امةب ارتفةاع اةذه      ، كات قطاع متدرل

وتعت د اذه الناعية ما ااباني عجى وحدة ال تجة وايستقمل بالشة ب   ، األ وار

حيةةك تظهةةر بشخطةةية منفطةةجة عةةى بقيةةة  جةة ا  النسةةير       نهةةا      ، يف اليالةةو

لبيات ما اذا الطراز عجةى فنةا    وحتتا  بعل ا ، ت ان مع ار  منفطب بذاته  

و تةةةا  الفنةةةا  عجةةةى بعةةةل   ،  اةجةةةي تاجةةةه إليةةةه  يةةةع العناصةةةر مةةةا الةةةداةب  

وي ةةان اةةذا  ، اا روعةةات والعناصةةر ااا يةةة لتجطيةة  اجلةةا الةةداةجي هلةةذه البيةةات 

ةمًفةةا اةةا عةةرا عةةا شةة ب ومسةةاحة اةةذه األفنيةةة يف    ؛ الفنةةا  صةةيرًيا يف اليالةةو
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وقةةد ظهةةر اةةذا النةةاع مةةا التطةة يه لتحقيةةق نةةاع مةةا       ، البيةةات العربيةةة القد ةةة 

وجعةةب معظةةه   ، وكلةة  بتاجيةةه  يةةع فتحةةات اليةةرا عجةةى الفنةةا      ، اخلطاصةةية

 . احلاا ا اخلارجية مقفجة

ومحاية  ، ويساعد وجا  الفنا  عجى ختفي   رجات احلرارة اخلارجية العالية

عةةد زراعةةة اةةذه وةاصةة ب  ، فتحةات وناافةةذ اليةةرا مةا اإلشةةعاع الش سةةي ااباشةةر  

وتسةاعد عجةى    ، األفنية وتةافري بعةل العناصةر ااا يةة المزمةة الةي تةافر الر ابةة        

 . تجطي  حركة اهلاا  ااست رة واات د ة فيه

وتافر اذه األفنية اإلنارة المزمة ل افة عناصر اابنى  ون الس ا  بالةدةال  

حيةان ك نطقةة   ك ةا يسةتخدم اةذا الفنةا  يف غالةو األ      ، ااباشر ألشعة الش س

 . ويجعو فيها الطيار ، يىنس بها ال بار ، ترفيهية  اةجية يف اان ل

وزوب اذه الناعية ما ااساقا نسةبة حةئيجة ي ت ةا  تظهةر بشة ب واحة        

 بني عناصر ومفر ات النسير ااختجفة .

 ، و مةةا ااسةةاقا األفقيةةة احلةةرة فتتحةةرر البيةةات بهةةا مةةا األشةة ال اانتظ ةةة  

العةةام مةةع   هشةة جيف ول نةةه يت ةةانس   ، اخلةةاص مسةةقطهت وي ةةان ل ةةب بيةة  

 . جم اعة البيات الي يرتبا بها

وعةد  قجيةب مةا     ، بااجهةات صةيرية   اا وتطب اذه البيات عجةى األزقةة واألحة   

يف ةطةةةاب من سةةةرة لتقجيةةةب تعةةةر  مسةةةطحاتها     وتظهةةةر ، الناافةةةذ واألبةةةااب 

 ، يب إىل  اةب البيةات ومنع احلرارة اخلارجية ما التيج ، ألشعة الش ساخلارجية 

ك ا يساعد اذا الت سري يف تنشيا حركة اهلاا   اةب تج  األزقة واألحةاا   

 . بش ب مست ر

يف  ؛ ةاصة تش ب البيات كات ااساقا احلرة األغجبية العظ ى لج ساكاو

وقةةد كةةان لجرتابةةا ايجت ةةاعي     ، احمليطةةة بااسةة د النبةةا   الع رانيةةة  ال تجةةة 

ساكا األثر ال بري يف ظهار اذا الناع مةا التشة يب   واألسر  لس ان تج  اا

ااع ار  ، الذ  يعد حتق عا بيئة ع رانية مرتابطة ، تتخذ فيها  يةع العناصةر   

 . واافر ات ااع ارية واجل الية
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ويتض  لنا ما مقارنة ااساقا ااختجفة لجبيات التقجيدية  نهةا تتفةق  يًعةا يف    

وي ن ا  نرم مسةقًطا  فقًيةا أل  مبنةى     ، داةجيةالعناصر واا انات الر يسية ال

ختتجة  اةذه   قةد  و ، تقجيد  قديه يف اادينة اانارة  تا  عجى غةري اةذه العناصةر   

وماقعهةةا يف اابنةةى تةةا يتناسةةو   عةةد  العناصةةر  يف ااسةةاقا عةةا بعضةةها الةةبعل   

احتةةام  اابنةةىفةةإكا زا ت مسةةاحة   ، وشةة ب ومسةةاحة ااسةةاقا األفقيةةة ااتاحةةة    

ه األفقةةي عجةةى  يةةع العناصةةر واا انةةات الداةجيةةة ااعروفةةة يف البيةةت        مسةةقط

 . وقجت مساحتهاوإكا قجت ااساحة قجت العناصر  ، التقجيد 

و  ا تطني  العناصر الر يسة الداةجية لجبيةت التقجيةد  يف  ربةع وحةدات     

ووحةدة   ، ووحدة عناصر احلركةة الر سةية   ، ووحدة الدياان ، وحدة القاعة : اي

 . ستخدامات ااختجفة واخلدماتاي

 : وحدة القاعة : أواًل

واةي عبةارة    ، القاعة اي  كد العناصر الفراغية ااع ارية يف الدور األرحةي 

عا إياانني متقابجني تفطب بينه ا مساحة تس ى عند  اب اادينة   باجلجى   الذ  

طيةةة مةةا  واةةا مفتةةا  مةةا  عجةةى حيةةك ينتهةةي بتي     ، يرتفةةع ب امةةب ارتفةةاع اابنةةى  

الق ا  الس ي  ااس ى   بالقجع   وااوبت عجى قاا ه وعاار  مةا اخلشةو قابةب    

حيةةك   ةةا الةةتح ه يف فةةت  وإغةةمق اةةذه التيطيةةة بااسةةطة حبةةب    ، لجحركةةة

وعنةد سةحو اةذا احلبةب     ،  ويوبت يف  سفب القاعة ، يربا ما  عجى بتج  التيطية

ا تفةت  ناافةذ لجيةرا الةي يف     ، ك   إىل  سفب ينفت  اجلجى ويدةب الضا  واهلاا 

لجحطال عجى ما  ؛األ وار العجيا ، وةاصة الي هلا ناافذ ةارجية عجى اذا اجلجى 

 . حتتاجه اذه اليرا ما الضا  واهلاا 

ويرتفع منساب  رحية اإلياانني ااتقابجني عا منساب  رحية اجلجى اافروشةة  

 ايةة  رحةية اإليةاانني مةا     وكلة  حل  ، برتابيع ما احل ر تقةدار  رجةة  و  رجةتني   

  ، إىل  اةب القاعة احت ال سقاب  و تسرب مياه األمطار عا  ريق كل  اجلجى

وحتطةب عجةى مةا     ، وتت ي  القاعة بعدم وجا     ناافذ  و فتحات إىل اخلةارل 

حتتاجه ما إنارة  و تهاية عا  ريةق اجلجةى الةذ  يتاسةا القاعةة عجةى ايئةة فنةا          

 . فر لجعا جة م ان جتت ع وتقضي  كد وقت فيهوبهذا يتا ، مساو  مفتا 
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 اةةةب   ك ةةا  ن عةةدم وجةةا  فتحةةات إىل اخلةةارل سةةاعد عجةةى تةةافري جةةا بةةار   

األمر الةذ    ، وةاصة يف حالة وجا  عنطر ما ي   نافارة    سفب اجلجى ، القاعة

 . احلرارة الشديد الطي  فطب يف وةاصة ، واات د  ااست ر اهلاا  حركة يجط 

حيةةك  ؛ الةةدور األرحةةي مسةةقا مةةا اجلةة   األةةةري   يف اليالةةو لقاعةةةب احتتةةو

عناصةةر اخلدمةةة مةةا  وبعةةلتتقةةدمها كةةب مةةا  كةةة الةةداجي  والةةدياان وااقعةةد   

 . ااختجفة

 

 

 

 

 

 

 القاعة يف اجلزء اجلانيب يف أقرب ما يكون للمدخل الرئيسي

 

 

 

 

 

 القاعة يف جزء جانيب آخر من البيت التقليدي

 

 

 

 

 

 

 اخللفي من البيت التقليدي اجلزء القاعة يف
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وتعتد القاعة ما  اه العناصر الداةجية ا انةات البيةت التقجيةد  يف اادينةة     

وةاصة يف حالة عدم وجا  مقعةد  و   ، حيك تستخدم يستقبال الضياا ، اانارة

ك ا تستخدم يف  حيان  ةةرم ك  ةان اعيشةة  فةرا  العا جةة يف       ،  كة  اجي 

والةذ  يطةب يف    ، يةك زتةاز بارتفةاع سةق  اإليةاانني ااتقةابجني      ح ، فطب الطي 

إكا كانةت واسةعة    -ك ا تسةتخدم   ، بعل األحيان إىل  كور ما مخسة  متار

 . وااناسبات ااختجفة ، وةاصة مناسبات ال واللجحفمت  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بكامل ارتفاع  قطاع تقرييب يوضح موقع القاعة يف الدور األرضي ، ويظهر استمرارية اجللى

الدار ، بينما يالحظ مجيع الغرف العليا وقد فتحت نوافذها على هذا اجللى للحصول على 

 ما حتتاجه من ضوء وهواء

موب قاعة بيات اادني  ، وقد اشتهرت بعل البيات القد ة بقاعاتها الااسعة

 وقاعة ، وقاعة بيت عبد الرمحا ةضر ، وقاعة بيت حسني جبا  ، بباب اجمليد 

وقاعةة بيةت    ، وقاعةة بيةت احل ةار    ، بيت الشيخ حم د عجةي حجةب بسةقيفة األمةري    

وقاعةة بيةت  مةني بةر       ، عامر فاال ، وقاعة بيت حسا  فرت  ار حتا  اارزوقةي 

 ، احلةا   اةةب اةذه القاعةة         وكانت تقام  ع مناسبات اذا حتا  اجل ال

وقاعةة   ، ة ببةاب اجمليةد   وقاعةة بيةت شةري    ، وقاعات بيات آل جعفر بباب العنديةة 

 . وغرياا ، ةيبيت عبد احلي  با ةضري يف شارع العند
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 : وحدة الديوان : ثانًيا

 ، تعتد  وحدة الدياان ما  اه العناصر الداةجية لجبيةت التقجيةد  بعةد القاعةة    

واا عبارة عا إيةاان   ، يف اليالو وسا ااسقا األفقي لجدور األرحيتب حتحيك 

 .  و ما تس ى ك ا  شرنا إىل كل  سابًقا باجلجى   هاية  وفنا  لجت ، واحد

 

 

 

 

 

 

 بيت تقليدي حيتوي مسقطه األرضي على ديوان وقاعة ومقعدين

 

 

 

 

 

 

 بيت تقليدي حيتوي مسقطه األرضي على ديوانني واستغين فيه عن القاعة

 

 

 

 

 

 

 بيت تقليدي حيتوي مسقطه األفقي على ديوانني متداخلني
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الدياان مع القاعة يف كوري مةا األمةار في ةا عةدا  ن الةدياان      ويتطابق وص  

في ةا جنةةد  ن القاعةةة   ، يةاان واحةةد فقةا يفةةت  عجةةى اجلجةى مباشةةرة   إ تةا  عجةةى  

 ، وت سةةى بىح ةةار مرتاصةةة   ، حتتةةا  عجةةى إيةةاانني متقةةابجني بينه ةةا الدرقاعةةة    

ن عةا  ويطجق عجيها عند  اب اادينة   فةر  احل ةر   وترتفةع  رحةية  كةة الةدياا      

وكلةة  لتفةةا     ، منسةةاب  رحةةية فةةر  احل ةةر تقةةدار  رجةةة واحةةدة  و  رجةةتني    

جةى فةر  احل ةر عةد اجلجةى إىل الةدياان، ك ةا        عوصال مياه األمطار السةاقطة  

و طب الةدياان عجةى    ، يت ي  الدياان بعدم وجا     ناافذ  و فتحات إىل اخلارل

ااوبت عجةى   ، لق ا  الس ي اا  عا  ريق اجلجى الذ  ييطي سقفه بااإلنارة واهل

ويطجةق   ، ويربا حتبب ما الجي  يتدىل  اةب اجلجةى  ، عاار  وقاا ه ما اخلشو

عجى اذه التيطية عند  اب اادينةة   التنةدة   وتسةتخدم اةذه التيطيةة انةع سةقاب        

واحلد ما  ةال  شعة الش س احلارقة يف  وقات  ، األمطار واليبار  اةب الدياان

يف إحةدم زوايةةا جةدران اجلجةةى   لطةةرا السةفجي مةا حبةةب التنةدة    ويوبةت ا  ، ي طة ال

عجى ارتفاع القامة تقريًبا حيك   ا التح ه يف فت  وإغمق اذه التندة حسو 

ك ا ياجد يف  حد زوايا  رحية اجلجى مطرا لتطري  مياه  ، احلاجة إىل ك ل 

 رحةية   وتطري  اايةاه الناجتةة عةا غسةيب     ، األمطار الي تطب إىل  رحية اجلجى

 . اجلجى   فر  احل ر  

 

 

 

 

 

 

 

 

قطاع تقرييب يف بيت تقليدي يوضح موقع الديوان يف الدور األرضي ، ويظهر استمرارية ارتفاع 

اجللى بكامل ارتفاع املبنى ، ويالحظ اإليوان الوحيد والذي يطل على اجللى ، كما نرى 

ى نفس اجللى للحصول على ما شبابيك الغرف العلوية ) املؤخرات ( وقد فتحت نوافذها عل

 حتتاجه من الضوء واهلواء
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وت وةةر الناافةةذ غةةري النافةةذة واجملافةةة  اةةةب احلةةاا ا السةة ي ة يف القاعةةة  

وتنتهةةي اةةذه الناافةةذ يف اليالةةو بعقةةا  مدببةةة  و    ، والةةدياان واجملجةةس وااةة ةرات 

الرفةاا اخلشةبية بةني جةانب اةذه       مةا وتوبةت جم اعةة    ، نط   ا ريةة مةا  عجةى   

وبعةةةل  ،  اريةةةاتلاحةةةع بعةةةل التحةةة  والفنةةةاجني وال اسةةةات واا    ؛ لناافةةةذا

 . الاحدات الطيرية ما وسا ب اإلحا ة القد ة موب الق رية والفاانيس عجيها

حيةةك كةةاناا يهت ةةان   ، وقةةد كانةةت اةةذه الناافةةذ ماحةةع اات ةةام سةة انها  

 . ب ةرفتها وتجاينها وتيطيتها بناعيات ةاصة ما الستا ر

و ةةرم حتتةا     ، لبيات التقجيدية عجى  كور ما  يةاان واحةد  وحتتا  بعل ا

ويتاق   ، عجى  كور ما إياان واحد يطب عجى  رقاعة واحدة وباجتااات لتجفة

 . كل  عجى مساحة البيت التقجيد  وش ب مسقطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فمسقط أفقي جتميعي ملساقط املباني يف منطقة النسيج اجلنوبي للمسجد النبوي الشري
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 : وحدة عناصر احلركة الرأسية : ثالًثا

تت وب اذه العناصةر بالةدرل الةذ  يقةام بةالربا الر سةي بةني مسةتايات الةدار          

بطةالة ااةدةب    بعةا  ريةق ممةر من سةر يتطة      إليةه و  ا الاصةال   ، ااختجفة

 ، وكلة  لمحتفةاظ باخلطاصةية الداةجيةة لسة ان الةدار       ، الر يسي   الةداجي    

وةاصةة   ، بني األ وار السفجى واأل وار العجيةا و ا جة  اةب اان لتسهيب حركة العو

كاجةا  محةام  و    ؛ والي ي تت رر فيهةا عناصةر اخلةدمات    ، يف اانازل الطيرية

ممةا  ةته    ؛ مطبخ واحد فقا يقام بالتخديه ل ب مةا الةدوريا السةفجي والعجةا     

 . استخدام الدرل يف حتركات العا جة منها وإليها

 

 

 

 

 

 

 

وج  من مناج  الدر  احلر الذي ال يعتمد يف تثبيته على احلوائط اجلانبية وجلك من خالل من

 االرتكاز املباشر على األرض

 

 

 

 

 

 

 

رسم تقرييب يوضح جمموعة من احلنايا اليت تظهر يف الغالب أسفل فراغات الدر  أو 

ة وجلك لزيادة حتمل هذه البسطات ، وغالًبأ ما تنتهي هذه احلنايا بعقود نصف دائرية أو مدبب

 احلنايا لألوزان واألمحال الناجتة من بسطات الدر  وحوائطها العليا
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وت ةان اةذه اانةاور     ، ويتخجب اذا الدرل مناور صيرية تقام بإنارتها وتهايتها

وقةةد زيةة ت  ، ويتناسةةو عةةد اا مةةع عةةد  قجبةةات الةةدرل  ، يف اليالةةو يف احلةةاا ا

بهةةدا  ؛ يف اادينةةة اانةةارة ب وةةرة قجبةةات الةةدرل بعةةل البيةةات التقجيديةةة القد ةةة  

 ، وإنشةةةا  عناصةةةر مع اريةةةة كااسةةةروقة ، تقجيةةةب عةةةد  الةةةدرجات يف كةةةب قجبةةةة

يف  واسةةتخدام فةةروق ااناسةةيو الناجتةة مةةا تعةةد  قجبةةات الةةدرل  ، ومحامةات الةةدرل 

ك ةةا ا اسةةتخدام الفراغةةات  ، ارتفةاع سةةق  القاعةةة عةةا بقيةةة العناصةر اجملةةاورة  

ة انةات   لاحةع    احلنيةة    اادينةة   اةب  عنةد  تسة ى  والةي  ، الةدرل   سةفب  نتت ا الي

 . وتعد اذه احلنية م اًنا مناسًبا وبارً ا لاحع  زيار ااياه ومرافع الشرب ، ااياه

ويوبةت   ، قطعة واحةدة ما  ان كب  رجة توت ، الدرل ما احل ر اويبنى اذ

 .  رفااا بني حا طي الدرل ااتاازيني

سةةات و بعةةا  وحةةدات الةةدرل مةةا بيةةت إىل آةةةر مةةا حيةةك الطةةال  وختتجةة  مقا

والعر  وايرتفاع عجى حسو ااساحة ااخططة لجدرل حة ا ااسةاحة اإل اليةة    

 . لجبيت التقجيد 

كبيةةات السةةاحة   ؛ فن ةةد مةةوًم  ن اةةذه الاحةةدات يف بعةةل البيةةات منتظ ةةة    

وبعةر  يةرتوا  بةني     ، ويرتاو   اهلا بني ااةرت وااةرت وعشةريا سةنتي رت     ، والعندية

في ا يرتوا  ارتفاع اذه الاحدات بني مخسة  ، مخسة وعشريا سه إىل ثمثني سه

وكلة  بسةبو تةافر مسةاحة كافيةة لجةدرل حة ا         ، عشر سه إىل سةبعة عشةر سةه   

 . مساحة الدار

 70حيك يبجغ  ال وحدة الدرل  ، وختتج  اذه األبعا  يف بيات حارة األغاات

واةذه األبعةا     ، بني مثانية عشر سةه ومخةس وعشةريا سةه     وارتفاعه يرتوا  ، سه

ير مساحة البيات صغري اار ة وحع  بيعي ومفرو  عجى صاحو الدار بسبو 

 . يف اذه اانطقة

ف نهةا   ، ما عدة قطع مةا احل ةر  وحدات الدرل يف موب اذه ااباني وتت ان 

تمصةةقة وتوبةةت م ، ومنهةةا مةةا يت ةةان مةةا ثمثةةة قطةةع  ، مةةا يت ةةان مةةا قطعةةتني 

ويعت ةد اةذا    ، ثه يته  مؤاا بةاجلري األبةيل   ، باستخدام النارة ااخجا ة بالرمب

 ، الناع ما الدرل عجى ايرت از ااباشر عجى األر  وليس عجى احلاا ا اجلانبية

 . ويندر وجا  الفراغات  و ما يس ى باحلنية فيها
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  اادينةةةة اانةةةارة ويطجةةةق عجةةةى وحةةةدات الةةةدرل لةةةدم معج ةةةي البنةةةا  التقجيةةةد  يف       

حيةةك   ةةا  ، طةةد بهةةا كةةب  عسةةة ح ريةةة كامجةةة وغةةري جمةة  ةق  السةةنة   وي

ك ةا يةته تركيةو كةب      ، توبيتها يف اليالو بتوبيت  رفيها بني حا طني متاازيا

بااسةطة قضةيو قطةري مةا احلديةد يةدةب كةب  ةرا منةه يف           نتي رتاتعشرة س

وما ثه يطو حاله ما ة  ، وحدة ح رية ما ةمل فراغ جماا  اةب اذه الاحدة

 ، الرصاص السا ب والذ  يقام بدوره بتوبيت قطعةة احلديةد مةع الاحةدة احل ريةة     

وتسةةتخدم اةةذه الطريقةةة ب وةةرة يف توبيةةت  رل منةةارات ااسةةاجد الةةي  قي ةةت يف   

 . اني وعالعهد ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من األحجار املثبتة  منوج  لدر  مريح ، تتكون كل وحدة من وحداته من ثالث أو أربع قطع

 جبوار بعضها البعض ، واليت ال تعتمد يف تثبيتها على احلوائط اجلانبية
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الدر  املؤدي إىل الدور األول يف منزل علي العريض مبنطقة العريض ، فيما تظهر على ميني 

 ل الدر الصورة احلنية اليت تنتهي بعقد نصف دائري وجلك لالستفادة من الفراغ أسف

 

 : وحدة االستخدامات املختلفة واخلدمات : رابًعا

 تا  البيت التقجيد  يف اادينة اانارة عجةى جم اعةة  ةةرم مةا العناصةر ي      

 . تقب يف األا ية عا ما سبقها

فنرم موًم  ن اا ةرات تسةتخدم   ، وتت ي  اذه العناصر بتعد  ايستخدامات

وةاصةةة يف فطةةب    ، ك ةةا تسةةتخدم لجنةةام    ، لطعامهةةا  يًضةةا  و ، جلجةةاس العا جةةة 

وم اًنا اعيشةة   ، ك ا نمحظ  ن اجملالس تستخدم يستقبال الضياا ، الشتا 

 و يف حالةة وجةا     ، وةاصة يف فطب الطي  ، مستخدم  يًضا لجناتوقد  ، العا جة

 . في ان اجملجس عند ذ مقر ججاسهه و عامهه ،  قارب
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خلةةدمات بعناصةةر مع اريةةة هلةةا  وراةةا وزوةةب وحةةدة ايسةةتخدامات ااختجفةةة وا

 تو  ا تجخيي م انا ، ال بري يف ت ايا البيت التقجيد  وترابا عناصره

 : اذه الاحدة تا يجي

االسم التقليدي 

 للعنصر

االسم املعماري 

 احلالي للعنصر
 استخدام العنصر موقع العنصر يف البيت التقليدي

الطالان  و  املقعد

صالان 

ايستقبال  و 

ان الضياا صال

Guest Room 

يف الةةدور األرحةةةي جبةةاار ااةةةدةب   

ويقةةةةع يف  ، الر يسةةةةي  الةةةةداجي   

وله  ، اليالو مقابب  كة الداجي 

بةةةةةاب ةةةةةةاص يفةةةةةت  عجةةةةةى اةةةةةذا    

  وغالًبةةةةةةا مةةةةةةا يفةةةةةةر ، ااةةةةةةدةب

 بالفر  العربي 

يسةةتخدم يسةةتقبال الضةةياا مةةا    

ويف حالةةةةةة  ، الرجةةةةةال  و النسةةةةةا 

 ، وجا ا ا مًعا فيتسخدم لجرجال
سةةةةتقبب النسةةةةا  يف اجملجةةةةس يف   وت

 . الدور األول

صالة اادةب  الدهليز

 الر يسي

The main 

Entrance 

ويفةةةت  عجةةةى   ، يقةةةع عنةةةد ااةةةدةب 

ك ا يفةت  عجيةه    ، الباب الر يسي

وتطةةةب عجيةةةه  كةةةة  ، بةةةاب ااقعةةةد

وما  ، الداجي  بإياان واحد مفتا 

ةةةةةةمل اةةةةةذا الةةةةةداجي    ةةةةةةا    

الاصةةةةال إىل العناصةةةةر الداةجيةةةةة   

 . ارلجد

يعتةةد الةةداجي  صةةالة تازيةةع تةةربا   

ااقعةد   : العناصر األربعة الر يسية

و كةةة الةةداجي  وااةةدةب الةةر يس    

والسةةيو الةةداةجي الةةذ  يقةةا  إىل    

 . العناصر الداةجية لجدار

ايستقبال  و  دكة الدهليز

 اإلنرتيه

Antra 

يف الةةدور األرحةةةي جبةةاار ااةةةدةب   

ويفةةةت  عجةةةى الةةةداجي   ، الر يسةةةي

و تجةةةة  عةةةةا    ، مفتةةةةا  بةةةةإياان 

ااقعةةةةد يف كانةةةةه مفتةةةةا  بةةةةدون    

بين ةةةةا ااقعةةةةد لةةةةه بةةةةاب   ،  بةةةةااب

 . ةاص   ا قفجه وفتحه

 ، يسةةةةتخدم يسةةةةتقبال الضةةةةياا 
وبةةةةةةةاألةي بالنسةةةةةةةبة لجضةةةةةةةياا 

األجانةةةو وممةةةا ت ةةةان زيةةةارتهه    

ةفيفةةةةة ي حتتةةةةال إىل فةةةةت  بةةةةاب     

 . ااقعد

 صالة استقبال اجمللس

Guest 

Room and 

Living 

وي ياجةةةد  ، ر اات ةةةررةيف األ وا

 . اجملجس يف الدور األرحي

يسةةةةةةةتخدم اجملجةةةةةةةس يسةةةةةةةتقبال   

الضةةةةةةةةةةةةياا مةةةةةةةةةةةةا األقةةةةةةةةةةةةارب 

ك ةةةةةا يسةةةةةتخدم   ، واألصةةةةةدقا 

حيك يقضان فيه  ، اعيشة العا جة

وةاصةة يف   ، معظه  وقةات النهةار  

 . فطب الشتا 

غرفة نام  املؤخر الكبري

 ألفرا  العا جة

Bed Room 

أل وار يقةةةةع يف مةةةة ةرة اانةةةة ل يف ا

وغالًبةةا مةةا يقةةع فةةاق     ، اات ةةررة

 كةةةة القاعةةةة ويطةةةب عجةةةى فنا هةةةا  

مباشةةةةرة بااسةةةةطة شةةةةبابي  مةةةةا    

 . اخلشو

يسةةتخدم لنةةام  فةةرا  العا جةةة   مةةا   

األبنةةةةةةةةا    وةاصةةةةةةةةة يف فطةةةةةةةةب   

ك ةةةا يسةةةتخدم غرفةةةة    ، الشةةةتا 

لج عيشةةةةةة يف حالةةةةةة عةةةةةدم وجةةةةةا  

 . جمجس
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غرفة النام  املؤخر الصغري

 الر يسية

Master Bed 

Room 

 ، يقةةةةع وسةةةةا األ وار اات ةةةةررة  
وغالًبا مةا يقةع فةاق  كةة الةدياان      

 . ويطب عجى فنا ها مباشرة

وةاصةةة  ، األبةةايايسةةتخدم لنةةام  

 . يف فطب الشتا 

صالة ججاس  و  الصفة

 معيشة

Living Room 

عبةةةارة عةةةا رحبةةةة صةةةيرية تقةةةع يف  

األ وار اات ةةةةررة حمطةةةةارة بةةةةني  

اليةةرا ويف بعةةل األحيةةان ي ةةان  

 . ذة عجى اخلارلهلا ناف

ويف بعةةةةل  ، تسةةةةتخدم لج جةةةةاس 

األحيان تستخدم لت هي  متطجبةات  

الطعةةةةةةةام كتنظيةةةةةةة  اخلضةةةةةةةار   

وةاصةةةةةة يف حالةةةةةة   ، وتقطيعهةةةةةا

 . حيق مساحة ااطبخ

اخلرجة أو 

 اخلارجة

شرفة  و 

 بج ان

Trass 

تاجةةةد يف األ وار اات ةةةررة واةةةي   

قجيجةةةةة يف البيةةةةت التقجيةةةةد  نظةةةةًرا  

اعد عجةى  لشدة احلرارة الي ي تسة 

 . ايستفا ة منها معظه  يام السنة

تسةةةةةتخدم لج جةةةةةاس بعةةةةةد صةةةةةمة  

العطةةةةةر يف حالةةةةةة حتسةةةةةا اجلةةةةةا 

ك ةا   ، واخنفا   رجةة احلةرارة  

تسةةةةةةةةتخدم يف بعةةةةةةةةل األحيةةةةةةةةان 

 . لت في  اامبس بعد اليسيب

ااسروق  و  الدقيسي

 غرفة مسروقة

تقةةةةةةع يف اليالةةةةةةو بةةةةةةني الةةةةةةدوريا 

 ، األرحي واألول  و األول والوةاني 
و  ةةا الاصةةال إليهةةا عةةد عةةدة   

 رجةةةةةةات تتفةةةةةةرع مةةةةةةا البسةةةةةةطة   

ويرتفةع منسةاب    ، الر يسية لجدرل

يف بعةل األحيةان    ي رحية الدقيس

عا  رحية الدور اجملةاور بةومأ  و   

 .  ربع  رجات

 ، تسةةةةةةتخدم لج جةةةةةةاس العةةةةةةا جي  
وتسةتخدم يف بعةةل األحيةةان غرفةةة  

ةاصةةة ل ةةبري العا جةةة كاجلةةد  و 

قبال ك ا تستخدم يسةت  ، اجلدة

الضةةةةياا يف حالةةةةة عةةةةدم وجةةةةا     

 . جمجس  و مقعد

واذا العنطر  بيت البئر

غري مستخدم 

حالًيا يف 

الع ارة 

 احلديوة

يقةةع بيةةت البئةةر يف الةةدور األرحةةي   

ومةةةةا ثةةةةه   ، حيةةةةك وجةةةةا  البئةةةةر 

يسةةةةت ر فةةةةةراغ البئةةةةةر إىل كافةةةةةة  

األ وار األةةةرم ليسةةهب اسةةتخدامه 

 . يف احلطال عجى ااا 

يف  يسةةةةةةةةتخدم بيةةةةةةةةت البئةةةةةةةةر  وًي

احلطةةةال عجةةةى ااةةةا  لمسةةةتح ام    

وي تستخدم مياه البئةر   ، واليسيب

حيةةةةك يةةةةته  ، لجطهةةةي  و الشةةةةرب 

احلطال عجى ااةا  هلةذه األغةرا     

عا  ريق السقا الذ  يقةام جبجةو   

منااةةةب  ااةةةا  النظيةةة  والنقةةةي مةةةا

 ، انتشرة يف اادينةا العني ال رقا 
ك ا يستخدم بيت البئةر يف بعةل   

 ام وغسةةةةةةيب احلةةةةةةايت لمسةةةةةةتح

اامبةةةةةس يف حالةةةةةة عةةةةةدم وجةةةةةا    

 . م ان لطي لذل 
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املخزن أو 

 اخلزين

ااستا ع  و 

 ااخ ن

Storage 

Room 

ويف  ، يقع يف اليالو جباار ااطبخ

 . بعل األحيان يف السط 

يسةةةتخدم لتخةةة يا ااةةةاا  اليذا يةةةة  

ومةةةةا ي  تةةةةال إليةةةةه مةةةةا الفةةةةر   

ويف بعةةةةةل األحيةةةةةان   ، واألثةةةةةاأ

اغ كيرفةةةةة يسةةةةتخدم اةةةةذا الفةةةةر  

لج عيشةةةة والنةةةام وكلةةة  يف ماسةةةه  

احلةةةر عنةةةد تةةةىجري بقيةةةة عناصةةةر    

 ، البيت التقجيد  لجح ال والة وار 
عند ةةةذ تنتقةةةب العا جةةةة لتعةةةيش يف    

وترتكةة  اةةذه الظةةاارة  ، السةةط 

يف البيةةةةةةات احمليطةةةةةةة بااسةةةةةة د   

 . النبا  الشري 

اا ر  السيب

Corredor 

تقةةةةةةةةع يف  يةةةةةةةةع   وار البيةةةةةةةةت   

  عةةةر  اةةةذه ويةةةرتاو ، التقجيةةةد 

 ، األسياب بةني مةرت واحةد ومرتيةا    
ويتاقةة  كلةة  عجةةى عةةد  العناصةةر   

اا انةة لجبيةت التقجيةد  ومسةةاحة    

 . البيت

 بةةةةةني لجةةةةةربا األسةةةةةياب تسةةةةةتخدم

 الداةجيةةةةةة واا انةةةةةات العناصةةةةةر

 التنقةب    ا حيك التقجيد  لجبيت

 ، ةمهلةةةا مةةةا العناصةةةر تجةةة  بةةةني

 مةتيرية  األسياب تج  جند ما وغالًبا

 ، ااناسةةةيو ولتجفةةةة اةةةاتايجتا

 ومااقع  بيعة مع يتناسو تا وكل 

 . التقجيد  لجبيت الداةجية اا انات

بيت املاء أو 

الطهارة أو بيت 

 اخلالء

 و  ورة  احل ام

 .W.Cااياه 

 يف ياجةةةةةد ال ةةةةةبرية البيةةةةةات ويف

 البيةات  ويف ، األ وار ما  ور كب

 واحةةد مةةا  ببيةةت ي تفةةى الطةةيرية

 . الدوريا  دم

 تخدم لقضا  احلاجةيس

ي يستخدم  بيت ماء الدر 

حالًيا يف 

الع ارة 

 احلديوة

يقةةةع بيةةةت مةةةا  الةةةدرل يف منتطةةة  

الةةدرل   ةةا الاصةةال إليةةه عةةد     

ويف بعةل   ، بسطة الدرل مباشةرة 

األحيان   ةا الاصةال إليةه عةد     

ثةةةةمأ  و  ربةةةةع  رجةةةةات منفطةةةةجة  

 . تتطب بتج  البسطة

يسةةةةةةةتخدم بيةةةةةةةت مةةةةةةةا  الةةةةةةةدرل     

ااةةةا  الةةةمزم وإلمةةةدا   لمسةةةتح ام

ليسةةةيب الةةةدرل نظةةةًرا لتاسةةةطه يف   

 . منتط  الدرل

ااطبخ  املطبخ

Kitchen 

يقةةع يف كةةب  ور مةةا   وار البيةةت   

ويف البيةةات الطةةيرية    ، التقجيةةد 

طة   تي تفى تطةبخ واحةد يف من  

الةةدرل   ةةا الاصةةال إليةةه عةةد     

يقةةةةام  دمةةةةة  ، وبسةةةةطة الةةةةدرل  

 . الدوريا األرحي واألول

 الطعةةةةةام لطهةةةةةي طةةةةةبخاا يسةةةةةتخدم

 بعةةل يف يسةةتخدم ك ةةا ، وجتهيةة ه

 حالةةةةة يف اامبةةةس  ليسةةةةيب احلةةةايت 

  يًضةةا ويسةةتخدم ، البئةةر بيةةت صةةير

 حالةةةة يف وةاصةةةة ، الطعةةةام لتنةةةاول

 عا منسابه واةتما مساحته اتساع

 . اجملاور الدور  رحية منساب
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الفراغ الااقع  احلنية

 يف  سفب الدرل

يف الةةدور األرحةةي حتةةت بسةةطات     

 . الدرل

تسةةةتخدم احلنيةةةة لاحةةةع ة انةةةات   

اايةةةةاه ومرافةةةةع الشةةةةراب واألزيةةةةار  

ك ةةا تسةةتخدم يف   ، لتديةةد ااةةا  

بعةةةةل األحيةةةةان لتخةةةة يا  عةةةةما  

احلياانةةةةةات وبةةةةةاألةي الدسةةةةةيه  

نظةةةةًرا لةةةةدو ة اااقةةةةع وبعةةةةده عةةةةا 

 . اا ثرات اخلارجية

بيت الدرل  بيت الدر 

Stairs 

 ، جةةىعييطةةي فةةراغ الةةدرل مةةا األ  
شةةة ب سةةةق  غرفةةةة    عجةةةى اواةةة

 ، تعتجةةةي الةةةدرل يف الةةةدور األةةةةري 
ويبةةةدو كعنطةةةر بةةةارز مةةةا  عجةةةى   

 السط 

لتيطيةةةةةةة الةةةةةةدرل ومحايتةةةةةةه مةةةةةةا  

ااةةةة ثرات اخلارجيةةةةة كاألمطةةةةار   

ويته تركيةو   ، والش س واألتربة

بةةةةةاب هلةةةةةذه اليرفةةةةةة يف السةةةةةط     

 .  و غجقه ه  ا فتح

يت وةةب السةةط  يف سةةق  آةةةر  ور    Roofالسط   السطح

 تقجيد يف البيت ال

يسةةةةةةةةتخدم السةةةةةةةةط  يف البيةةةةةةةةت 

التقجيةةد  كىفضةةب م ةةان لجنةةام   

وةاصةةة بعةةد   ، يف فطةةب الطةةي  

ممةةةا يسةةةاعد   ، ر   رحةةةه بااةةةا  

عجةةةى تجطيةةة  اجلةةةا وزيةةةا ة نسةةةبة   

 ، الر ابة الي حتتال إليها العا جة
اامبةةس ك ةةا يسةةتخدم لت فيةة    

لت فية   و ، والس ا  بعةد غسةجها  

بعةةةل ااةةةةاا  اليذا يةةةة كةةةةالت ار   

.. اخل وةاصةةة يف حالةةة  . اةيةةةوااج

 . عدم وجا  ةارجة

مستا ع صيري  الطريمة

 ةاص لجفر 

Storage 

 ، يف السةةةط  جبةةةاار بيةةةت الةةةدرل 
وغالًبةةا مةةا يرتفةةع منسةةاب  رحةةية     

الطريمة عا السط  تقدار مرت  و 

مرت ونط  وكلة  انةع وصةال ميةاه     

 . األمطار الساقطة عجى السط 

تسةةتخدم الطريمةةة لاحةةع الفةةرا    

الطةةبا  وبعةةد اسةةتيقاظ العا جةةة   يف

 ، حفاًظا عجيه ما الش س وااطةر 
ومةةا ثةةه يعةةا  إةراجةةه مةةرة  ةةةرم   

 . لجنام عجيه ليًم

يقةةةةةع يف لتجةةةةة   جةةةةة ا  البيةةةةةت   اانار املنور

التقجيد  وكل  حسو احلاجة إليةه  

إلنارة وتهايةة العناصةر الةي حتتةال     

إىل كلةةةة  موةةةةب السةةةةممل وبعةةةةل    

هلةةا ناافةةذ ااةة ةرات الةةي ي تاجةةد 

 . عجى اجلجى

إلنةةةارة وتهايةةةة العناصةةةر الداةجيةةةة  

لج بنى يف حالة عدم وجا  إنةارة  و  

 . تهاية مباشرة
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اانار ال بري  اجللى

 و الفنا  

 اافتا 

يقةع يف اليالةةو يف منتطة  القاعةةة   

حيةك تطةةب عجيةه  كتةةا القاعةةة يف   

الدور األرحي وناافذ اا ةرات يف 

يًضةا  ك ا يقةع    ، األ وار األةرم

يف الدياان حيةك تطةب عجيةه  كةة     

الةةدياان يف الةةدور األرحةةي وناافةةذ 

 ، ااةةة ةرات يف األ وار اات ةةةررة 
ويرتفةةةةةع اجلجةةةةةى بارتفةةةةةاع البيةةةةةت  

 . وييطى  عمه بالتندة ، التقجيد 

يسةةةتخدم اجلجةةةى إلنةةةارة العناصةةةر   

الداةجيةةةةةةةةةة اا انةةةةةةةةةةة لجبيةةةةةةةةةةت  

وبةةةةةاألةي القاعةةةةةة   ، التقجيةةةةةد 

ن إىل والةةةةدياان الجةةةةذيا ي يفتحةةةةا   

اخلارل مما  ته حرورة احلطةار  

عجةةى مةةا حتتاجةةه مةةا إنةةارة وتهايةةة   

ك ةةةا  ةةةد  ، عةةةا  ريةةةق اجلجةةةى 

اجلجةةةةةى كافةةةةةة ااةةةةة ةرات تةةةةةا    

حتتاجه ما إنارة وتهاية عةا  ريةق   

الناافةةةةةذ ااطجةةةةةة عجيةةةةةه يف األ وار  

 . اات ررة

الفراغات  و  اخلورنق

ال وايا الطيرية 

غري ااستفا  

 . منها

ر ياجةةةةةد فيةةةةةه  تقةةةةةع يف    عنطةةةةة 

فراغةةةةةةةةات يطةةةةةةةةعو فرشةةةةةةةةها  و  

 . ايستفا ة منها

تستخدم لتخ يا اامبةس والفةر    

وةاصةةة اامبةةس الشةةتاية الةةي ي     

يسةةةةتفا  منهةةةةا يف فطةةةةب الطةةةةي  

واامبةس الطةةيفية الةةي ي يسةةتفا   

ويف  ، منهةةةةةةا يف فطةةةةةةب الشةةةةةةتا   

اليالةو ي ةةان هلةةا بةةاب صةةيري مةةا  

 . اخلشو
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 لقدمية يف املدينة املنورةدية امناج  من البيوت التقلي

(1)بيت الشيخ جياب ناصر
 : 

الشةةيخ كيةةاب ناصةةر ةجةة  م تبةةة ااجةة  عبةةد الع يةة  مةةا اجلهةةة         بيةةتيقةةع 

 ، الر يسةية عجةى  حةد الشةاارع الفرعيةة ااسةفجتة      ويطب بااجته الشةرقية   ، اليربية

 عجةى الشة الية  بين ةا تطةب الااجهةة     ، والذ  يفطجها عا م تبة ااج  عبد الع ية  

ك ةا ظهةرت    ، حديقة تابعة ألمانة اادينة اانةارة ا تسةايراا بشةب  مةا احلديةد     

كةةب مةةا الةةااجهتني اجلنابيةةة واليربيةةة مطةة تة زاًمةةا لةةيس فيهةةا  يةةة فتحةةات  و      

وقةةد بنةةى  ، مةةا تجةة  اجلهةةتني نظةةًرا جملاورتهةةا اج يةةات  ةةةرم ممصةةقة   ؛ ناافةةذ

مل الةدار الةي كانةة مقامةة     عجى   ة  ، اة1338الشيخ كياب ناصر اذه الدار عام 

يف م انهةا ، والةي تطةدعت بسةبو اينف ةارات الشةديدة الةي حطةجت يف قجعةةة         

(2)الباب الشامي يف كل  العام
 . 

 : وصف املبنى

 ، بة  الةدور األرحةي واألول منهةا باحل ةارة      ، مةا ثمثةة   وار   اابنةى يت ان 

 . ااعروا بالطاب البجد بين ا ب  الدور الواني وساتر السط  بالطاب الفخار  

مةةا  ا هةةا   ، وتت ةةان واجهةةة اابنةةى الر يسةةية مةةا جم اعةةة مةةا العناصةةر       

  األول والوةاني     العجةايني  الطةابقني  واجهةة  تيطةي  والي ، ااتطجة الرواشني وحدات

غرفةة   ةملةه  مةا  تطةب  ، الااجهةة  مست عا بارز غري مفر  روشان ويعجااا ، ب امجها

 يسةي ،  مةا واجهةة الةدور األرحةي فياجةد عجيهةا ااةدةب         السط  عجى الشةارع الر 

  عةمه بعقةد نطة   ا ةر  ماحةاع      مقةاس الر يسي لجبنا  ، واةا عبةارة عةا عقةد     

 .حديًوا   زيجتا احل ر ما صيريتان مسطبتان وي تنفه ، ع يقة غري قاصرة  اةب
                                                           

، متيدز بشخصديته وآرائده الناضددجة،     هدا ، ونشدأ في  هدد  1280ولدد جيداب بدن أبدي بكدر بدن ملمدد باملديندة املندورة عدام            (1)

 وتدأمني  القبليدة،  املنازعدات  حدل  يف بدارزة  مواقفده  وكاندت  ، واهلدايي  العثمداني  العهددين  يف املناصب من عددًا وتوىل

 .املدينة  تسليم حول فاوضتهمل العزيز عبد امللك إىل املدينة أهل أرسله الذي الوفد يف شارك ، احلجا  قوافل

لوكيددل  امعاوًندد؛ فعمددل ويف العهددد السددعودي نددال ثقددة املسددؤولني وتددوىل عددددًا مددن األعمددال اإلداريددة واملناصددب  

جملدس  ولمجلدس البلددي   ل اعضدوً ، وماليدة  لل امدديرً ، ولبلديدة  ل ارئيًسد ، وإمارة املدينة املنورة إبراهيم السدبهان. 

 هد .1364، وتويف سنة  اإلدارة

 . 3/120انظر تفصيل هذه احلادثة يف كتاب التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، للدكتور عبد الباسط بدر ( 2)
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 و اب ااةدةب مةا  عةمه ت  اعةة مةا قطةع احل ةر اانةتظه الةذ   ةيا بعقةد           

ويقةةع عجةةى اجلانةةو األيسةةر هلةةذا   ، ااةةدةب مةةا اخلةةارل يف تشةة يب منسةةق وبةةديع 

 ، والةةذ  ييطةةي معظةةه واجهةةة اةةذا ااةة ةر عجةةى الشةةارع   ، ااةةدةب روشةةان ااقعةةد

وييطي بقية  جة ا  واجهةة الةدور األرحةي وحةدات مةا احل ةر اانحةات يف ترابيةع          

 مةا الااجهةة    ، الرواشةني  منتظ ة تست ر بارتفاع الدوريا األول والواني عجى جانو

واةا  وااطجة عجةى احلديقةة فتت ةان مةا روشةان واحةد ليرفةة السةط           ، الش الية

واةذه الرواشةني   ،   صير ما روشان الااجهةة الر يسةية   الشةرقية   لةنفس اليرفةة     

غةةري بةةارزة عةةا مسةةت الااجهةةة في ةةا عةةدا التةةال العجةةا  الةةذ   ةةيا بةةىعجى اةةذا       

 . وشانرال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورة متثل الواجهة اجلنوبية الشرقية للمبنى حيث تظهر الواجهة مصمتة متاًما ، وال حتتوي 

على أية فتحات فيما عدا بعض الفتحات الصغرية اليت استخدمت إلنارة وتهوية سيب الدور 

 األرضي واملؤخر الصغري يف الدور الثاني
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طيهةةةا واجهةةة الةةدور األرحةةي عجةةى جم اعةةة مةةا الفتحةةات تي        ك ةةا حتتةةا   

ميطةاة مةا   ، واةي  رحية غري البارزة عا مسةت احلةا ا   جم اعة ما الشبابي  األ

إ ةةةارات ةشةةةبية تعطةةةي تظهراةةةا  اخلةةةارل بقضةةةبان مةةةا احلةةةديك موبتةةةة  اةةةةب  

ك ا ياجةد عجةى اجلانةو األيسةر هلةذه الااجهةة        ، اخلارجي ش ب اذه الشبابي 

ة واحةدة صةنع   باب فرعي ينتهي  عمه بعقد نطة   ا ةر  ثبةت عجيةه بةاب كو حةجف      

ويةةة    اةةةذا ااةةةدةب إىل  اجيةةة  مسةةةتطيب  اةةةةب اابنةةةى   ، مةةةا اخلشةةةو اجلةةةاو 

يستخدم لدةال وةرول  فرا  العا جة نظًرا ينفطاله عا اادةب الر يسي لجااجهة 

وكل  لجحفاظ عجى ةطاصية حركة العا جة  ثنا  وجا  حةياا  اةةب    ، الشرقية

 . اابنى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجهة الشمالية الشرقية لبيت الشيخ جياب ناصر ، ويظهر اختالف وتنوع صورة متثل الو

الفتحات على كل الواجهات ، فيما يبدو سيا  احلديقة اليت أقامتها أمانة املدينة املنورة على 

 األرض اجملاورة اليت تطل عليها الواجهة الشمالية للمبنى
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 : الطابق األرضي

 ، زوةةب معظةةه مسةةاحة ااسةةقا يت ةةان الطةةابق األرحةةي مةةا  ربعةةة ح ةةرات 

حيةك يفةت    ،    الةداجي     ااةدةب  صالة إىل ي    الذ  الر يس اادةبباإلحافة إىل 

ة الةداجي  اجملةاورة الةي    لثةه تتطةب صةالة ااةدةب بطةا      ، عجيه باب ااقعةد مباشةرة  

والةةي تتخججةةها بعةةل   ، تتطةةب ببةةاب ااةةدةب اجلةةانب حيةةك تاجةةد سةةممل اابنةةى    

ثةةه يجةةي كلةة  الةةدياان الةةذ  يت ةةان مةةا إيةةاان واحةةد   ، ة والتهايةةةالفتحةةات لإلنةةار

ك ةا يفةت     ، وصحا م شاا يفت  عجى اا ةر ااتطةب بطةالة الةداجي  اجلانبيةة     

ااطبخ وبيت البئر عجى اذا اا ر ما ةمل باب ما اخلشو يقابجه باب آةر ية     

الةدور األرحةي    وحتتةب القاعةة مة ةرة   إىل احلنية   الفراغ ااعروا  سةفب الةدرل     

 وتت ةةةةةان مةةةةةا إيةةةةةاانني وصةةةةةحا م شةةةةةاا     ، وب امةةةةةب عةةةةةر  ااسةةةةةقا  

 . وتفت  اذه القاعة عجى الطحا اا شاا لجدياان مباشرة ،    لقاعة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسقط الدور األرضي لبيت الشيخ جياب ناصررسم يوضح 

 الطابق األول :

رقي اجلةة   الشةة  ،  ةةان مةةا جةة  ني ر يسةةني   تاألول في الطةةابق مةةا مسةةقا  

وتفةةت  ااتةةان احل رتةةان عجةةى اا ةةر  ، و تةةا  عجةةى ح ةةرة ااعيشةةة وح ةةرة النةةام

الةدور والةي تسةتخدم      صةفة    ك ا يقع عجةى اةذا اا ةر     ، ااقابب لجدرل مباشرة

يفةت   وجياوراا ما اجلهة اليربية محةام   ، وةاصة ل بار  فرا  العا جة ، لج جاس

 . خلشو مقابب مدةب الدرلعجى اا ر مباشرة ما ةمل باب صيري ما ا
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 أحد قطاعات بيت الشيخ جياب ناصر

 مةةا اجلةة   الوةةاني واةةا اجلةة   اليربةةي   مةة ةرة الةةدار   فيت ةةان مةةا ثةةمأ     

منهةةةا ح ةةةرة  ايجةةةة ممصةةةقة لجحةةةا ا الشةةة الي   ااةةة ةر ال ةةةبري     ، ح ةةةرات

ري يسةت د إنارتةه   ويفةت  اةذا ااة ةر عجةى ممةر صةي       ، ويستخدم لنام  فرا  العا جةة 

وينتهي اذا اا ر بباب ااطبخ الةذ  ينتهةي إىل ح ةرة     ، وتهايته ما اانار األوسا

ويقع مقابًم هلذا ااةدةب مةا    ، وبها بيت البئر ، ااطبخ اامصقة لجحا ا اجلنابي

ةمل احل ام الطيري الذ  يست د إنارته ما منار صيري ممصق هلذا احل ةام مةا   

 ، ويةةة    ااطةةةبخ إىل احل ةةةرة الوالوةةةة واةةةي ااةةة ةر الطةةةيري    ، اجلهةةةة الشةةةرقية 

و  ا الاصال إليها عد ااطبخ ما  ، ويستخدم اذا اا ةر كيرفة نام ر يسية

ويتاسةا كةب مةا ااة ةر ال ةبري   غةرا النةام         ، ةمل باب صيري مةا اخلشةو  

ت وةب  ال برية   وااة ةر الطةيري   غةرا النةام الطةيرية   امتةدا  فةراغ القاعةة اا        

 . باجلجى اافتا  وااست ر ب امب ارتفاع اابنى
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ويمحظ ما ةةمل مسةقا اةذا الةدور  ن كةًم مةا ااة ةر ال ةبري وااة ةر          

الطةةةيري قةةةد اسةةةت دا إنارته ةةةا وتهايته ةةةا مةةةا رواشةةةني صةةةيرية عجةةةى الةةةااجهتني   

 ى   ونمحظ  نوي تاجد  ية فتحات عجى فراغ القاعة   اجلج ، الش الية واجلنابية

ع سةت يف ااسةقا األفقةي لجةدور الوةاني حيةك ظهةرت انةا          اذه القاعدة قد ان

شةةبابي  عجةةى فةةراغ القاعةةة مباشةةرة ف انةةت اةةذه الشةةبابي  اةةي ااطةةدر الةةذ        

واةةذا اةةا الةةن ا السةةا د يف تطةة يه     ، تسةةت د منةةه ااةة ةرات اإلحةةا ة والتهايةةة   

 . ااباني القد ة يف اادينة بطفة عامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسقط الدور األول لبيت الشيخ جياب ناصررسم يوضح 

 : الثاني الطابق

يت ان الدور الواني ما نفس العناصر اا انة اسقا الدور األول في ا عدا 

إليا  احل ام اجملاور لجطفة وحتايب فراغةه إىل  ، منها بعل ايةتمفات البسيطة 

منهةا يف اليسةيب   م ان لاح  حنفية ااا  الي تستخدم يف خت يا ااا  لمستفا ة 

جت  ةة ااة ةر ال ةبري اامصةق لجحةا ا الشة الي إىل ح ةرتني        ومنها  ، والاحا 

احل ةةرة األوىل   اليربيةةة   إنارتهةةا وتهايتهةةا مةةا روشةةان غةةري   ، وتسةةت د صةةيريتني

يطةةب مباشةةرة عجةةى فةةراغ    يف مقابجةةه شةةبا  آةةةر و ، بةةارز عجةةى الااجهةةة الشةة الية  

 مةا الوانية   الشرقية   تست د إنارتهةا وتهايتهةا    بين ا نمحظ  ن احل رة ، القاعة

األوىل  ؛ وتستخدم كةم احل ةرتني   ، يف الااجهة الش اليةروشان بسيا غري بارز 

 . والوانية لجنام يف فطب الطي 
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 رسم يوضح مسقط الدور الثاني لبيت الشيخ جياب ناصر

لر يسية   عةا منسةاب   ويمحظ ارتفاع منساب ح رة اا ةر الطيري   النام ا

حيك   ةا الاصةال إليهةا عةد ااطةبخ مةا ةةمل جم اعةة مةا           ،  رحية ااطبخ

ويسةةت د اةةذا ااةة ةر تهايتةةه وإنارتةةه مةةا    ، الةةدرجات الةةي تنتهةةي تةةدةب ااةة ةر 

شبا  واحد يفت  مباشرة عجى فراغ القاعة   اجلجى   ويقع مقابجه شةبا  احل ةرة   

 . ا  آةر عجى الااجهة اجلنابيةوشب ، األوىل ما اا ةر ال بري

 : السطح

 ما الدور األةري ما اابنى   السط    فيت ان ما ح رة واحدة كةبرية تقةع   

مةةا روشةةان كةةبري غةةري بةةارز عةةا مسةةت    ، وتسةةت د إنارتهةةا  يف الةةركا الشةة الي  

وتطب اذه احل رة عجى الااجهة الش الية ما ةمل روشان آةر مشةابه   ، الااجهة

وتسةةةتخدم اةةةذه  ، إي  نةةةه  صةةةير منةةةه مسةةةاحة ، وشةةةان األولإىل حةةةد كةةةبري لجر

احل رة مستا ًعا لسواني واافروشات غري ااستخدمة  و الةي تسةتع ب يف  وقةات    

 . كالطي  والشتا  ، معينة
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 رسم يوضح مسقط الدور الثالث ) السطح ( لبيت الشيخ جياب ناصر

يف الةةركا اجلنةةابي  و تةةا  السةةط  عجةةى ح ةةرة صةةيرية عجةةى ايئةةة عشةةة     

اليربي تستخدم لرتبية بعل الدواجا تطب عجى السط  ما ةمل باب صةيرية مةا   

ويقةةع مقابةةب اةةذه احل ةةرة محةةام صةةيري وجبةةااره ح ةةرة الطريمةةة الةةي    ، اخلشةةو

 . تستخدم لتخ يا فرا  النام  ثنا  النهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر املدخل الرئيسي والتشكيل رسم يوضح الواجهة الرئيسية للمبنى ) الشرقية ( حيث يظه

 اجلميل لرواشني أدوار املبنى
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