
: الملخص
     فى اآلونة األخيرة ظيرت تصميمات ألنماط مختمفة من العمارة حول الحرم الشريف، وجاءت بأشكال 

متعددة، وارتفعت المبانى بارتفاعات شاىقة حول الحرم فى الجيات المسطحة الخالية من الجبال، فاختفى المسجد 
الحرام بين تمك المبانى وأصبح ال يرى إال من ثنايا ىذه المبانى، ناىيك أن المسجد الحرام يقع بوادى منخفض 

 المقدسة، العاصمة المكرمة انخفاضًا كبيرًا كما أكد ذلك القرآن الكريم عمى لسان سيدنا إبراىيم عميو السالم، ومكة
. لممسممين، فيى خير بقاع األرض وأطيرىا وأحبيا إلى اهلل ورسولو وميبط الوحى جاذب خاص وضع ليا مدينة

وردت النصوص الشرعية المثبتة أن ىذا البمد الحرام ىو أفضل  لقد ،مكة المكرمة أحب البالد إلى اهلل ورسولو
الحفاظ عمى . البالد وأحبيا عند اهلل عز وجل، وأن اهلل اصطفى ىذه البقعة وحرميا منذ خمق السماوات واألرض

حيث أن السرعة التى واكبت : إظيار عمارة المسجد الحرام والمنطقة المحيطة بو، ومن ىنا تأتى مشكمة البحث
التطور العمرانى لمنطقة الحرم الشريف كان ليا أثرىا السمبى عمى المسجد الحرام، فمم تكن المبانى موافقة لمتراث، 

ولم تكن بارتفاعات تحفظ لممسجد الحرام مكانتو وىيبتو أيضًا، ولم تكن بعيدة عن الحرم الشريف، بل مالصقة 
لممسجد األمر الذى تسبب فى تشويو عمارة المسجد الحرام، كما افتقدت المبانى الجديدة لممفرادات التشكيمية 
. المميزة لمتراث ااسالمى أو لمطراز الحجازى، بل جاءت بطريقة سطحية بعيدة عن الطراز ااسالمى تماماً 

أو  إسالمية فقط،  ليست مدينة وييدف البحث إلى ااىتمام بمنطقة الحرم الشريف وما حوليا، فإن مكة المكرمة
اتسمت بتقديس وتعظيم من اهلل  دينية ظاىرة شىء كل وقبل أوالً  فحسب، بل ىى تاريخية أو جغرافية ظاىرة مجرد

حيث أن الطابع . ااسالمى التشريع فى جاء ما سبحانو وتعالى ورسولو الكريم صمى اهلل عميو وسمم حسب
التاريخى لممكان يفرض عمينا الحفاظ عمى ىيبة ووقار أىم وأشرف المساجد عمى وجو األرض، فيو بيت اهلل 

المكرمة  بمكة المبانى فى منطقة المسجد الحرام إرتفاعات ألىمية العتيق وأول مسجد وضع عمى األرض، ونظراً 
كان الواجب أن تمتزم خريطة التخطيط بابتعاد تمك البنايات عن المسجد بمسافة كافية تحفظ الرؤية لمشاىدة 

المسجد من ُبعد تعظيمًا وشرفًا ليذا المسجد، وحفاظًا عمى وقار وىيبة بيت اهلل الحرام، وأن ال يكون بجواره بناء 
يعمو عميو وال يساويو إرتفاعًا وال يؤثر عميو وعمى طابعو التاريخى، إنطالقًا من أوامر الشريعة التى فرضت عمينا 
تعظيم شعائر اهلل، مرورًا بـالحفاظ عمى التراث المعمارى واليوية االسالمية لممنطقة، وصواًل الى تحقيق الجوانب 

العمارة ىي وعاء الحضارة، وىي تمثل الُيوية الثقافية والمستوى اابداعي والجمالي الجمالية لمعمارة االسالمية، ف
والمستوحاة من نماذج عديدة فى كثير من : ويفترض البحث بعض الحمول التى قد تحقق األىداف. لإلنسان

الدول، التى ابتكرت فنادق فى تشبو الكيوف فى الصخور الجبمية، وُتعد ىذه الفنادق من أىم ما يميز تمك الدول، 
عادة صياغتيا بتصميمات معمارية تكون فى  ومن ىنا يمكن إستغالل المناطق الجبمية المحيطة بالحرم الشريف وا 

شكل فنادق ومنازل لزوار بيت اهلل الحرام، مع الحفاظ عمى التكوين الشكمى األصمى لتمك الجبال لمحفاظ عمى 
.  الطابع التاريخى لممنطقة، وتظل تحمل خصوصيتيا التى كانت عمييا

 


