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راث ة ال�ت هي�ئ

العام  من  راير  ف�ب شهر  ي  �� �ف تأسست  ي  وال�ت�� الثقافة،  بوزارة  الثقافية  ات  الهي�ئ إحدى  راث”،  ال�ت ة  “هي�ئ تمثل 
راث  ال�ت )اآلثار،  األربعة  بقطاعاته  ي  �� الثقا�ف راث  ال�ت عل�  باإلشراف  الدولة  من  املكلفة  الحكومية  هة  الحب 2020م، 

ر املادي(. راث غ�� ، الحرف اليدوية، ال�ت �� العمرا�ف

 �� الثقا�ف راث  ال�ت املحافظة عل�  بأهمية  إيمانها  راث من منطلق  بال�ت ة مختصة  لهي�ئ الثقافة  ي إطالق وزارة  �� ويأ�ت
واملكانة   2030 اململكة  رؤية  يتواكب مع  بما  ت�فميته وتطويره  املادية، وضرورة  ر  املادية وغ�� أنواعه  بمختلف 
ي مختلف مناطقها  �� ي ومتنوع، حيث تزخر اململكة �ف ي به من تراث غ�ف�� رف التاريخية والحضارية للمملكة وما ت�تم��
 ، �� العمرا�ف راث  ال�ت ي  �� إنسانية متعاقبة، ومواقع ومبا�ف ي تعود لحضارات  ال�ت�� األثرية  املواقع  دا من  ر حب بعدد كب��

ي تعكس ثقافة هذه البالد وثقافتها. ر املادي ال�ت�� راث غ�� والحرف اليدوية املتنوعة واألصيلة، وعناصر ال�ت

السعودية، من رؤية  العربية  اململكة  ي  �� �ف راث  ال�ت اه تطوير قطاع  تحب ي مهامها ومسؤولياتها  �� �ف ة  الهي�ئ وتنطلق 
�ف  وتمك�� وإدارة  “حماية  من  تت�ف ورسالة  وعاملية”،  وطنية  ثقافية  ثروة  بوصفه  راثنا  ب�ت “االحتفاء  عل�  تنص 
روات  ال�ث وإدارة  حماية  مسؤولية  ة  الهي�ئ تتول�  حيث  ”؛  �� الثقا�ف راث  ال�ت ملكونات  املستدام  والتطوير  االبتكار 
وتطوير  راث  بال�ت العالقة  ذات  املواهب  وت�فمية  البحثية  األنشطة  وتعزيز  وت�فميتها،  راثية  ال�ت واملواقع  الثقافية 
قطاع  تطوير  ي  �� �ف تساعد  ي  ال�ت�� املناسبة  مات  والتنظ�� األنظمة  ووضع  راثية،  ال�ت واألنشطة  ي  رام�� وال�ب الفعاليات 
 �� الثقا�ف راث  بال�ت التوعية  حمالت  ونشر  وتأهيلها،  مها  وترم�� راثية  ال�ت ي  �� واملبا�ف املواقع  حماية  انب  حب إل�  راث،  ال�ت

ي مختلف مناطقها. �� ي ت�تمتع بها اململكة �ف روات األثرية املذهلة ال�ت�� والتعريف بال�ث

�تمعي بأهمية املحافظة عل�  ي ورفع مستوى االه�تمام والوعي املحب �� راث الثقا�ف هود ت�فمية ال�ت ة دعم حب وتتول� الهي�ئ
از بها، ورافدًا اقتصاديًا وثقافيًا  رف ي ترسيخ الهوية الوطنية واالع�ت �� ي وت�فميته كونه مصدرا مهمًا �ف راث الوط�ف�� ال�ت
يع ال�تمويل واالست�ثمار  انب تشحب ، إل� حب ي إضافة إل� إبرازه والتعريف به عل� املستوى الدول�� عل� املستوى الوط�ف��
األفراد  يع  وتشحب راث،  ال�ت بقطاع  اصة  الحف ر  املعاي�� راح  واق�ت ة،  الهي�ئ باختصاصات  العالقة  ذات  االت  املحب ي  �� �ف
رام��  م واع�تماد ال�ب ة تنظ�� راث. كما تتول� الهي�ئ ي قطاع ال�ت �� ي وتطوير املحتوى �ف واملؤسسات والشركات عل� إنتاح�
رخيص لألنشطة  مية، إضافة إل� دعم حماية حقوق امللكية الفكرية، وال�ت ي التعل�� رام�� التدريبية املهنية، وبناء ال�ب

ة. ال عمل الهي�ئ ذات العالقة بمحب

م وإقامة املؤتمرات واملعارض والفعاليات واملسابقات املحلية والدولية  ة أيضا تنظ�� من نطاق عمل الهي�ئ ويت�ف
االتحادات  ي  �� �ف راك  واالش�ت فيها،  الدخول  أو  تأسيسها  ي  �� �ف املشاركة  أو  الشركات  وتأسيس  فيها،  واملشاركة 
ات  الهي�ئ ي  �� �ف اململكة  وتمثيل  ة،  الهي�ئ باختصاصات  العالقة  ذات  والدولية  مية  اإلقل�� ات  والهي�ئ واملنظمات 

ة. مية والدولية ذات العالقة باختصاصات الهي�ئ واملنظمات واملحافل اإلقل��

الرؤية
الرسالة

ة قطاعات الهي�ئ

روة  راثنا ك�ث االحتفاء ب�ت
�ف ثقافية وطنية وعاملية حماية وإدارة وتمك��

االبتكار والتطوير املستدام 
�� راث الثقا�ف ملكونات ال�ت

 ، �� راث العمرا�ف اآلثار، ل�ت
راث  الحرف اليدوية، ال�ت

ر املادي غ��
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راثية ي العناية باملواقع ال�ت �� راث �ن ة ال�ت هود هي�ئ حج

ة أهمية خاصة، من خالل عدد من 	  ي توليها الهي�ئ ي أحد أبرز املهام ال�ت�� �� راث الثقا�ف تمثل العناية بمواقع ال�ت
ي وهي: رام�� هود وال�ب الحب

اللوحات 	  وتركيب  الحماية  ومشاريع  أنظمة  خالل  من   ، �� العمرا�ف راث  ال�ت ومواقع  األثرية  املواقع  حماية 
ي املوقع. �� التعريفية �ف

راثية ومنع التعدي عليها.	  استصدار األنظمة والقرارات املتعلقة بحماية املواقع ال�ت

 	. �� راث العمرا�ف م مواقع ال�ت ت�فمية وتأهيل وترم��

ي وضرورة املحافظة عليها.	  �� راث الثقا�ف �تمعي بأهمية مواقع ال�ت نشر الوعي املحب

�ف 	  ، التابع�� �� راث العمرا�ف ي لل�ت ل الوط�ف�� ي لآلثار، والسحب ل الوط�ف�� ي من خالل السحب �� راث الثقا�ف توثيق مواقع ال�ت
ط رقمية تمكن من سهولة  منان معلومات علمية شاملة ودقيقة عن املواقع، وخرا�ئ ة واللذين يت�ف للهي�ئ

ق والصور املتعلقة بها. إدارتها وحمايتها، إضافة إل� الوثا�ئ

ر البعثات العلمية واستقبال البالغات عن هذه املواقع.	  هود الكشف عن املواقع األثرية ع�ب حب

ل اإلعالم.	  راثية من خالل املعارض واملطبوعات واألفالم ووسا�ئ التعريف باملواقع ال�ت

راث العاملي التابعة ملنظمة اليونسكو.	  مة ال�ت ي قا�ئ �� راثية �ف يل املواقع ال�ت تسحب

 �� ر دول العامل تنوعًا �ف ، من أك�ث �� ي والثقا�ف ي وتنوعها البي�ئ�� �� غرا�ف تعد اململكة العربية السعودية باتساعها الحب
ر محدود من القرى واملدن التاريخية  ي غنية بتنوع غ�� �� راث العمرا�ف ، فهي عل� مستوى ال�ت �� را�ث مكونها ال�ت
عالية،  مالية  وحب وثقافية  تاريخية  مة  ق�� ذات  رة  كب�� عمرانية  مقومات  تملك  ي  ال�ت�� التقليدية  ي  �� واملبا�ف
لتاريخ  ال ثقافيا حيا  الالحقة، حيث تمثل سحب يال  ل األحب تستحق أن نحافظ عليها ونست�ثمرها من أحب

هذا الوطن وملحمة تأسيسه ووحدته.

ي اململكة العربية السعودية صورة متكاملة عن العمارة التقليدية، بكل ما  �� ي �ف �� راث العمرا�ف ويقدم ال�ت
غرافيًا، وثقافيًا(،  ة املحلية )مناخيًا، وحب ي ظروف البي�ئ رف تحويه من حلول عمرانية تعكس عل� نحٍو مم��
ي كل مرحلة زمنية من  �� �تمع �ف ات األفراد واملحب م مع احتياحب مية تنسحب وكذلك ما تحتويه من حلول ت�م��

�تمع. ي البنية الثقافية للمحب �� حيث العادات والتقاليد الراسخة �ف

ي واملعماري  �� ة بعمارتها األصيلة وتنوعها الثقا�ف رف ي اململكة امل�تم�� �� ي �ف �� راث العمرا�ف وبهدف التعريف بمواقع ال�ت
راثية  راثية واألحياء التاريخية، والقصور والقالع واألسواق ال�ت ي القرى والبلدات ال�ت �ف وتعدد أنماطها ما ب��
راث  ال�ت ي  �� ومبا�ف مواقع  أبرز  من  عددا  من  يت�ف الذي  اإلصدار  هذا  نقدم  رها،  وغ�� التاريخية  د  واملساحب

ي اململكة. �� ي �ف �� العمرا�ف

 �� ة، مع املصادر األخرى �ف ي بالهي�ئ �� راث العمرا�ف ي لل�ت ل الوط�ف�� ي محتوى الكتاب عل� السحب �� وقد تم االع�تماد �ف
ة باملناطق. فروع الهي�ئ

مقدمة
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�� لة �ن ي املس�ج �� راث العمرا�ن  مواقع ال�ت
�� راث العمرا�ن مة ال�ت قا�ئ
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راث  مة ال�ت ي قا�ئ �� يلها �ف ي اململكة، خاصة بعد تسحب �� راثية �ف أصبحت الدرعية التاريخية أحد أهم وأبرز املعامل التاريخية وال�ت
راثية فيها. ��  يوليو 2010م، إضافة إل� افتتاح عدد من املشاريع ال�ت العاملي التابعة لليونسكو �ف

األول�  السعودية  بالدولة  ذكرها  ارتبط  فقد  السعودية،  العربية  اململكة  تاريخ  ي  �� �ف بارزًا  وطنيا  رمزًا  الدرعية  وتمثل 
ديد  زيرة العربية، بعد أن ناصر اإلمام محمد بن سعود دعوة التحب ي الحب �� وكانت عاصمة لها، وشكلت منعطفًا تاريخيا �ف
دد محمد بن عبد الوهاب عام 1157هـ )1744م (، فأصبحت الدرعية قاعدة الدولة  ي نادى بها الشيخ املحب ي ال�ت�� الدي�ف��
ديدًا للحكم وذلك عام 1240  ي بن عبد هللا الرياض مقرًا حب ومقر الحكم والعلم، واس�تمرت كذلك إل� أن اختار اإلمام ترك��

هـ )1824 م(.

والدرعية اليوم معلم سياحي وتاريخي مهم بعد أن افتت� امللك سلمان بن عبدالعزيز مؤخرا مشروع تطوير حي 
ها. الطريف الذي يعد أهم أحيا�ئ

راث العاملي، الحتضانه  مة ال�ت ي قا�ئ �� ل باسمها �ف ر حي الطريف التاريخي؛ أحد أهم معامل الدرعية التاريخية واملسحب ويعت�ب
ي عهد الدولة السعودية  �� ي اإلدارية �ف �� م معظم املبا�ف راثية والقصور واملعامل التاريخية باملنطقة، حيث كان ي�ف ي ال�ت �� أهم املبا�ف
ري، وكانت تدار منه  ي عشر الهحب �� راثية قصر سلوى الذي تم إنشاؤه أواخر القرن الثا�ف ي ال�ت �� األول�، ومن أبرز هذه املبا�ف
بن  ناصر  وقصر  سعود،  بن  سعد  وقصر  سعود،  بن  محمد  اإلمام  امع  حب وكذلك  األول�،  السعودية  الدولة  شؤون 

سعود، وقصر الضيافة التقليدي الذي يحتوي عل� حمام طريف.

ي كانت تستخدم ألغراض املراقبة والدفاع عن املدينة،  ر، وأبراح� يحيط بحي الطريف سور كب��

الدرعية التاريخية

ي شديد اللوح، سور قليقل،  ، برح� �� ي املغيصي�ب ي سمحة، أبراح� ، وقصر فرحان، وبرح� م، وقصر مشاري، وقصر ترك�� قصر إبراه��
ي فيصل. ي الفتيقة، برح� ي الحسانية، قري عمران، سمحان، برح� رية، برح� ي القم�� حصن الرفيعة، أبراح�

ورغم أهميتها التاريخية للمملكة إل� أن تاريخ منطقة الدرعية مل يبدأ منذ لحظة قيام الدولة السعودية األول� فحسب، 
د لإلقامة بها، وكان ذلك  از وعالية نحب ي حنيفة قد وفدت إليها من أطراف الححب ر املصادر التاريخية إل� أ�فّ قبيلة ب�ف�� إذ تش��

امس امليالدي. ي مطلع القرن الحف �� �ف

القرآن  ي وخاصة  الدي�ف�� م  التعل�� إل�  الصلوات  إقامة  اوز دورها  تحب ي  ال�ت�� التاريخية  د  املساحب الدرعية بعدد من  ت  رف كما تم��
الكريم.

� أن يعود  ر من 300 عام، إذ يرحب د الدرعية حيث يعود تاريخه إل� أك�ث د السريحة أحد أقدم مساحب ومن أبرزها مسحب
�ئ  ري  والذي أن�ث �� ي حي البحب �� د الظويهرة �ف ي عام 1122هـ، ومسحب �� د مع تاريخ نشوء حي السريحة بالدرعية �ف تاريخ املسحب
د عل�  م هذه املساحب ر من 100 عام، وقد تم ترم�� د قبل أك�ث ي املسحب د الدواسر الذي ب�ف�� ر من 200 عام، ومسحب قبل أك�ث
ي إطار  �� �ف رية  �� الحف راث  ال�ت يس مؤسسة  ر سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ور�ئ ي األم�� امللك�� نفقة صاحب ال�مو 

د التاريخية الذي تبناه سموه. ي إعمار املساحب برنام��

ي الدرعية أيضا: �� راثية �ن ومن املواقع ال�ت
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راث  ي يونيو 2014م، أحد أهم مواقع ال�ت �� راث العاملي التابعة لليونسكو �ف مة ال�ت مت لقا�ئ ي ان�ف دة التاريخية” ال�ت�� تمثل “حب
ي باململكة. �� العمرا�ف

رة  ي بدايات العصر اإلسالمي، شهدت نقطة تحول كب�� �� �ف دة إل� عصور ما قبل اإلسالم، ولكنها  يعود تاريخ مدينة حب
ي عام 26 هـ/ 647 م، ومن تلك  �� ي هللا عنه ـ ميناًء ملكة املكرمة �ف �� ليفة الراشد ع�ثمان بن عفان ـ ر صف عندما اتخذها الحف
علها واحدة من أهم املدن الواقعة عل� سواحل البحر  دة بعدها التاريخي اإلسالمي الذي حب رة اكتسبت مدينة حب الف�ت
ال�ت��  املدن  ي مقدمة  �� �ف املتخصصون  والعمرانية يضعها  التاريخية  متها  لق�� ، ونظرًا  �ف الشريف�� ي  �ف للحرم�� األحمر، وبوابة 
ا  ما ي�ّمَى حال��ً دة ف�� ي لحوض البحر األحمر، ويت�م العمق التاريخي ملدينة حب رف ي امل�تم�� �� ي�تمثل فيها بوضوح الطراز العمرا�ف
د التاريخية  راثية املهمة، من أبرزها املساحب ي األثرية وال�ت �� م عددًا من املعامل واملبا�ف ي ت�ف دة التاريخية”، وال�ت�� بمنطقة “حب
د عكاش،  د الباشا، ومسحب د الشافعي، ومسحب د ع�ثمان بن عفان، ومسحب ذات الطراز املعماري الفريد، مثل: )مسحب
واملعدات  ي  واألبراح� بالقالع  ـ  آنذاك  ـ  وتزويده  تشييده  تم  الذي  التاريخي  وسورها  الحنفي،  امع  وحب املعمار،  د  ومسحب
ر عل� املدينة عن طريق  ي تغ�� ي والسفن الحربية ال�ت�� �ف مات الطامع�� العسكرية ليكون حصنًا منيعًا يحمي املدينة من هحب

البحر. 

دة التاريخية حج
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ر من القصص واألحداث، باإلضافة إل�  ي م�مياتها الكث�� �� ن �ف رف ي تخ�ت ي حاراتها التاريخية ال�ت�� �� ي �ف �� ل� تراثها العمرا�ف كما يتحب
رها من املدن. ي غ�� �� علها مختلفة عن األسواق املشابهة �ف اص الذي حب ي بطابعها الحف رف ي ت�تم�� أسواقها ال�ت��

ويحوي  الدفاعية  ي  واألبراح� بالقالع  مزودًا  وكان  املدينة  حماية  بهدف  بناؤه  تم  بسور  محدودة  القديمة  دة  حب وكانت 
�ف  ي القادم�� اح� من، والشام، والبحر، باإلضافة إل� حي الكرنتينة والذي كان مدخاًل للححب بداخله 4 أحياء هي: املظلوم، وال��

عن طريق البحر.

ي عام  �� �ف الدولة منذ ان نزل بها امللك املؤسس عبد العزيز آل سعود رحمه هللا  التاريخية باه�تمام  دة  وقد حظيت حب
د  وار مسحب لسًا وُمَصاًل بحب 1925م الذي أتخذ بيت نصيف سكنًا له ملدة عشر سنوات وأتخذ محب 1344 هـ املوافق 
تأسيس  امللك فيصل رحمهم هللا، وتم  امللك سعود وعهد  الدولة خالل عهد  الكريمة من  الرعاية  الحنفي. وتوالت 
1392هـ الذي كفل الحفاظ عل�  املرافق الحكومية، وإصدار نظام اآلثار عام  أنواعها وإنشاء  ميع  دمات بحب الحف شبكات 

دة التاريخية الحقًا.  حب

 �� �ف ن  رف تخ�ت ي  ال�ت�� التاريخية  حاراتها  ي  �� �ف ي  �� العمرا�ف تراثها  ل�  يتحب كما 
إل� أسواقها  باإلضافة  القصص واألحداث،  ر من  الكث�� م�مياتها 
األسواق  عن  مختلفة  علها  حب الذي  اص  الحف بطابعها  ي  رف ت�تم�� ي  ال�ت��

رها من املدن. ي غ�� �� املشابهة �ف

حماية  بهدف  بناؤه  تم  بسور  محدودة  القديمة  دة  حب وكانت 
 4 ي الدفاعية ويحوي بداخله  املدينة وكان مزودًا بالقالع واألبراح�
حي  إل�  باإلضافة  والبحر،  والشام،  من،  وال�� املظلوم،  هي:  أحياء 
ي عن طريق البحر. �ف ي القادم�� اح� الكرنتينة والذي كان مدخاًل للححب

دة التاريخية باه�تمام الدولة منذ ان نزل بها امللك  وقد حظيت حب
ي عام 1344 هـ املوافق  �� املؤسس عبد العزيز آل سعود رحمه هللا �ف
سنوات  عشر  ملدة  له  سكنًا  نصيف  بيت  أتخذ  الذي  1925م 
الرعاية  وتوالت  الحنفي.  د  مسحب وار  بحب وُمَصاًل  لسًا  محب وأتخذ 
امللك فيصل  امللك سعود وعهد  الدولة خالل عهد  الكريمة من 
أنواعها  ميع  بحب دمات  الحف شبكات  تأسيس  وتم  هللا،  رحمهم 
وإنشاء املرافق الحكومية، وإصدار نظام اآلثار عام 1392هـ الذي 

دة التاريخية الحقًا.  كفل الحفاظ عل� حب

دًا  مسحب و36   ، �� ترا�ث مب�ف�   600 من  ر  أك�ث عل�  املنطقة  وتحتوي 
املمرات  انب  حب إل�  يسية،  ر�ئ تاريخية  أسواق  و5  تاريخيًا، 
املهمة،  التاريخية  الدالالت  ذات  واملواقع  العريقة،  والساحات 
. اح� يسيًا للححب ي كانت طريقًا ر�ئ هة البحرية القديمة ال�ت�� مثل الواحب

ودة ح�ت� اآلن دار آل نصيف ودار آل  ي املوحب �� ومن أشهر وأقدم املبا�ف
من ودار آل باعشن وآل شيخ وآل قابل ودار  وم فـي حارة ال�� محب حب
ة وآل  د الشافعي فـي حارة املظلوم ودار آل باناحب ي واملسحب �� قمصا�ف
ي حارة البحر وبلغ ارتفاع  �� الزاهد فـي حارة الشام ودار آل ال�فمر �ف
را، كما ظلت بعضها ملتانتها  ر من 30 م�ت ي إل� أك�ث �� بعض هذه املبا�ف
 ، �ف السن�� عشرات  مرور  بعد  يدة  حب بحالة  باقية  ها  بنا�ئ وطريقة 
ود مالقف عل� كافة الغرف فـي البيت  ت هذه الدور بوحب رف وتم��
رة،  كب�� ام  بأححب ي  �ف الرواش�� وخاصة  الروشن  استخدم  وأيضا 

رة ط بمسطحات كب�� واستخدمت األخشاب املزخرفة فـي الحوا�ئ
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واحة األحساء

ي األصيل. �� را�ث ي املنطقة الشرقية بتاريخها العريق وتراثها املتنوع ونمطها املعماري ال�ت �� ي محافظة االحساء �ف رف ت�تم��

 �� ي يونيو 2018 بعدد من مواقع ومبا�ف �� ي بمنظمة اليونسكو �ف �� راث العمرا�ف مة ال�ت ي قا�ئ �� لة �ف وتزخر واحة االحساء املسحب
مال عمارتها، ومن أبرزها: ي وحب �� ة ب�فمطها العمرا�ف رف ي امل�تم�� �� راث العمرا�ف ال�ت

واثا التاريخي د حج مس�ج
د رسول هللا صل� هللا عليه  ي اإلسالم بعد مسحب �� معة �ف د صليت فيه صالة الحب ي مسحب ��  يحظى  بأهمية خاصة لكونه ثا�ف

وسلم.

ي عهد  �� د أول مرة �ف ي هذا املسحب ي ملدينة الهفوف، وقد ب�ف�� �� مال الشر�ت اه ال�ث ر باتحب د عل� بعد نحو 20 كيلو م�ت ويقع املسحب
ه )بنو عبد قيس( الذين كانوا يسكنون االحساء آنذاك. وال تزال  الرسول محمد صل� هللا عليه وسلم، حيث قام ببنا�ئ

. مة إل� وقتنا الحال�� د قا�ئ قواعد هذا املسحب

واثا  د حب مسحب

سوق القيصرية

ي عام  ي االحساء وب�ف�� ��  هو سوق تاريخي يقع بحي الرفعة �ف
املحالت  ، وهو عبارة عن صفوف من  1238 هـ  1822 م 
ر سوق القيصرية  ي ممرات مغلقة و مسقوفة. ويعت�ب �� تقع �ف
راثية بمدينة الهفوف بعد أن  من أحد املعامل السياحية وال�ت

راثية. ه بنفس عناصره املعمارية ال�ت تمت إعادة بنا�ئ

قصر صاهود
 ، �ف ر من قبل الع�ثماني�� رز، وتعرض لحصار صاهود الشه�� ي وسط مدينة امل�ب �� �ف 1790ـ  1800م، ويقع �ف رة ما ب�� ي الف�ت �� ي �ف  ب�ف��

اف.  ي حب �� ي محاطًا بخندق ما�ئ ارحب دار الحف دار دفاعي منخفض وكان هذا الحب يحيط بالقصر حب

ويعود اسم القصر إل� مدفع كان منصوبًا داخل القصر يطلق عليه صاهود وقد برزت أهمية القصر بسبب موقعه 
مال. ي من ال�ث �� وم يأ�ت ديدة وإمكانية صد أي هحب ي عن العاصمة الحب ارح� الحف

قصر خزام
ر، كحماية  ي عصر اإلمام سعود بن عبد العزيز الكب�� �� ي للهفوف عام 1207 هـ 1210- هـ �ف �� ي الغر�ب �� نو�ب ي املدخل الحب �� ي �ف  ب�ف��

ي مواسم محددة من كل عام. �� ي ذلك املوقع �ف �� ي تستقر �ف مات البادية ال�ت�� عسكرية من مخ��

ي يسكنها امللك املؤسس عبد العزيز آل سعود طيب هللا  ام تاريخيا لكونه من القصور امللكية ال�ت�� رفَ  وبرز اسم قصر حفُ
ثراه.

قصر خزام

سوق القيصرية باالحساء - تصوير عبدهللا الشيخ



ي �� ي �ف �� أبرز مواقع العمرا�ف
20اململكة العربية السعودية

م قصر إبراه��

ي االحساء وب�ف��  ��  هو سوق تاريخي يقع بحي الرفعة �ف
عام 1822 م 1238 هـ ، وهو عبارة عن صفوف من 
ر  ي ممرات مغلقة و مسقوفة. ويعت�ب �� املحالت تقع �ف
راثية  سوق القيصرية من أحد املعامل السياحية وال�ت
بنفس  ه  بنا�ئ إعادة  تمت  أن  بعد  الهفوف  بمدينة 

راثية. عناصره املعمارية ال�ت

رية املدرسة األم��
أقدم  من  وهي  الثقافة”،  “بيت  أيضا  عليها  يطلق   
محرم  ي  �� �ف رسميا  وافتتحت  الحكومية،  املدارس 
ر  أم�� لوي  حب بن  سعود  ر  األم�� رعاية  تحت  1360هـ، 
عبدالعزيز  امللك  أمر  وقد  الوقت،  ذلك  ي  �� �ف األحساء 
انطالق  نقطة  لتكون  املدرسة  بتأسيس  ــ  هللا  رحمه  ــ 
ر  له األم�� آنذاك نحب ه  ي املنطقة الشرقية، ووحب �� �ف م  التعل��

بافتتاح املدرسة.

بيت البيعة
ي األحساء للملك عبد العزيز رحمه  يد لهذه البالد املباركة حيث بايع فيه أهال�� ي بيت البيعة )املال( قصة تاريخ محب يحك��

ي شهدت أبرز األحداث قبل وأثناء توحيد اململكة. ي العام 1331هـ، ويعد بيت البيعة من أشهر املعامل ال�ت�� �� هللا �ف

م - االحساء - تصوير محمد عبده قصر ابراه��

ليفة الء الحف رية - االحساء - تصوير نحب املدرسة االم��

ر - االحساء - تصوير عبدهللا الشيخ ميناء العق��

ر ميناء العق��
، وشهد  �� ي العر�ب لي��  هو أول ميناء للمملكة عل� الحف
ي عهد امللك عبد العزيز  �� أحداثا سياسية واقتصادية �ف
–طيب هللا ثراه- ، حيث استخدمه امللك عبدالعزيز 
مقرا  واتخذه  ي  �ف ريطاني�� ال�ب املوفدين  ملقابلة  مقرًا 

ريطانية.   للمفاوضات مع الحكومة ال�ب

إذ  ميناًء،  بوصفه  ر  العق�� أهمية  اس�تمرت  وقد 
سنة  قرابة  إل�  السعودية  الدولة  بداية  ي  �� �ف ازدهر 

1365هـ/1945م،
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راثية القرى والبلدات ال�ت

ي �� ال املع - تصوير محمد الحار�ث رحب
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راثية ال أملع ال�ت قرية رحج

هة سياحية  ي اململكة واملنطقة كما تعد وحب �� راثية �ف ر القرى ال�ت ر من أبرز وأك�ب راثية بمنطقة عس�� ال أملع ال�ت تعد قرية رحب
. �� ي ترا�ث �� مال عمرا�ف ي به من حب رف ر ملا ت�تم�� ر من زوار منطقة عس�� يسة لكث�� ر�ئ

ي واألخشاب، وتتألف القصور من عدة أدوار وهي  �ف ارة الطبيعية والط��  وتتكون القرية من نحو 60 مب�فً� بنيت من الححب
مي. ي القرية إلنقاذ تراثهم اإلقل�� ه أهال�� ي قام بإنشا�ئ �� تعرف بالحصون. وتحتوي عل� متحف ترا�ث

ي عام 732هـ، وهذا يدل  �� ي عهد موس� الكنا�ف �� ي �ف ال املع أهمية تاريخية حيث كانت عاصمة إلمارة حل�� تكتسب قرية رحب
عل� أن إنشاء القرية سبق ذلك التاريخ أي أن عمرها يزيد عل� 700سنة تقريبًا.تتألف القرية من عدد من الحصون 
راوح إرتفاعاتها من ثالثة إل� خمسة أدوار، كل دور كان يمثل وحدة سكنية حيث اع�تمد  ر ت�ت راثية املبنية من الححب ال�ت
ي إقامة مساكنهم فكانوا يبيعون أسط� منازلهم إل� أحد أقاربهم الستغاللها لبناء دور  �� اور �ف ي القرية عل� هذا التحب أهال��
ي هذا، ح�ت� إن القرية كانت  �� ماعي كان أساسًا �ف ة إل� األمن الحب أخر، ليكونوا بذلك أول نظام للشقق باملنطقة، ولعل الحاحب

مل بحمله.  يس لكل حصن يتسع لدخول الحب ، وكان الباب الر�ئ �ف بمثابة ثكنة عسكرية عالية التحص��

ومهنية  عة  را�ئ حضارة  عل�  املتقنة  ية  ارحب والحف الداخلية  الهندسية  بتفاصيلها  املتكررة  األدوار  ي  �� �ف القرية  ي  �� مبا�ف وتدل 
راقية. 

ال أملع املتعددة الطوابق بالعديد من التفاصيل املعمارية والزخرفية، ويطلق عل� املنازل املتعددة  وتزخر منازل ُرحب
آل م�مار،  ابر، وحصن  حب آل  رازح، وحصن  الرياض، وحصن  أملع: حصن  ال  ُرحب الحصون، ومن حصون  الطوابق اسم 
ي اصدارها أو عل� ضفاف أودية منها. �� ي السراة و�ف �� ي القرى املحصنة املشيدة �ف ال أملع نموذح� وحسن آل حواط. وتمثل ُرحب

ملمع ال ائ قرية رحب

راثية ي ال�ت �ن قرية ذي ع��

م  ي محافظة املخواة بمنطقة الباحة  عل� سف� تل من املرمر األبيض، وت�ف �� عة الواقعة �ف راثية الرا�ئ تقع هذه القرية ال�ت
ي تم اختيارها  راوح من دور واحد إل� أربعة أدوار يربطها عدد من املمرات ال�ت�� نحو 60 بيتًا ذات ارتفاعات مختلفة ت�ت

مون والكادي . ي البيوت ومزارع املوز والل�� �ف د القرية مكان الوسط ب�� ي يأخذ مسحب �ف ي ح�� �� بعناية لتسهيل حركة املارة , �ف

 �� ي تحتويها من مبا�ف ي منطقة الباحة التوليفة ال�ت�� �� راثية املتناثرة �ف رها من القرى ال�ت ي األثرية عن غ�� �ف ي قرية ذي ع�� رف وما يم��
ري عل� مدار العام. ي تحب ي املاء ال�ت�� �ف ر ع�� ات زراعية ي�تم تغذيتها ع�ب تراثية ومدرحب

ار العرعر ال�ت��  ها، وهي مسقوفة بأشحب ي بنا�ئ �� ارة �ف ي إل� سبعة طوابق، واستخدمت الححب �ف تتكون بيوت القرية من طابق��
د فيها  راصة، كما يوحب ار املرو ) الكوارتز( عل� شكل مثلثات م�ت اورة ، وزينت شرفاتها بأححب نقلت إليها من الغابات املحب

بعض الحصون الدفاعية لحمايتها من الغارات أو ألغراض املراقبة.

�ف ( بزراعة الفواكه املختلفة وخصوصًا املوز الذي يزرع فيها ح�ت� يومنا هذا ويقدر عمر هذه القرية  وتشتهر ) ذي ع��
بما يزيد عن 400 سنة من اآلن.

ي بالباحة �ف قرية ذي ع��
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راثية بلدة أشيقر ال�ت

بمنطقة  أشيقر  محافظة  ي  �� �ف راثية  ال�ت أشيقر  بلدة  ي  رف ت�تم��
بنيت  حيث  دية،  النحب راثية  ال�ت عمارتها  مال  بحب الرياض 
وممراتها  غرفها  وسقفت   ، �ف الط�� ي  �ف ل�ب من  درانها  حب
األخشاب  هذه  ي  �ف ب�� الفراغات  وغطيت  األثل  بأخشاب 
ميع  بسعف النخيل، وكذلك صنعت األبواب والنوافذ وحب
ذوع  ي حب �� األعمال الحفشبية من مواد البناء املحلية امل�تمثلة �ف

النخل واألثل.

يسة  الر�ئ السياحية  هات  الوحب أحد  حاليا  القرية  تعد 
رة من بيوتها  زاء كب�� م أحب للسياح والزوار، خاصة بعد ترم��

وطرقاتها.

بأشيقر  راثية  ال�ت البلدة  ي  �� �ف م  رم�� ال�ت أعمال  بدأت  وقد 
العامة  ة  الهي�ئ وقامت  ي  األهال�� خالل  من  1424هـ،  عام 
م سور القرية لتك�تمل بذلك  رم�� للسياحة واآلثار )سابقا( ب�ت

راثية. زاء القرية ال�ت معظم أحب

ال�ت��  راثية  ال�ت راثية بعدد من معاملها  ال�ت بلدة أشيقر  ي  رف ت�تم��
 �� را�ث ال�ت واملطعم  ر  واملتحب املتحف  أبرزها  ومن  مها،  ترم�� تم 
القديمة  الثالثة  د  املساحب إل�  إضافة  الطينية،  والبيوت 
مال��  ال�ث د  واملسحب الفيلقية  د  ومسحب امع  الحب د  املسحب وهي 
الشيخ  د  حب مشرف  بن  ي  عل�� بن  مان  سل�� الشيخ  د  مسحب
ب�ف��  كما  رمم  والذي  هللا،  رحمه  عبدالوهاب  بن  محمد 

أول مرة بـ”صفته” و”خلوته” التاريخية.

راثية- تصوير عبدالعزيز العريفي - قرية أشيقر ال�ت

ي شقراء �� راثية �ن البلدة ال�ت

وأسواقها  دها  بمساحب التقليدية  دية  النحب املدن  نمط  الرياض  بمنطقة  شقراء  محافظة  ي  �� �ف التاريخية  البلدة  تمثل 
�ف  دها القديم من قبل أصحابها وبعض الداعم�� م بعض مرافق البلدة وممراتها ومنازلها ومسحب وبيوتها، وأعيد ترم��
كانت  ي  وال�ت�� هاء  الوحب بيوت  الذي يحوي   ” الحسي�ف�� التقليدية “حي  أحياء شقراء  واألعيان، ومن أشهر  هاء  الوحب من 
كما  العي��،  وبيت  مي�  الحب آل  بيت  مثل  واسع،  نطاق  عل�  الصفقات  وعقد  ارية  التحب األنشطة  ملمارسة  تستخدم 

ي والشيخ العبد اللطيف. �ف تحوي البلدة التاريخية بيوت أهل العلم والقضاة، مثل العالمة أبو بط��

ي عام 1327هـ وكان  �� ي �ف ي شقراء هو بيت السبيعي التاريخي )بيت املال( الذي ب�ف�� �� كما أن من أشهر البيوت التاريخية �ف
التاريخية  رة  الف�ت ي تلك  �� �ف امللك املؤسس - طيب هللا ثراه - ويعد القصر مقرًا رسميا  اللة  ي عهد حب �� �ف املال  مقرا لبيت 
، وكان البيت  اللة امللك عبد العزيز أثناء مروره بشقراء أو عند ذهابه لألماكن املقدسة ألداء مناسك الح�� الستقبال حب

ي تمر بشقراء أثناء مرحلة التوحيد، باإلضافة الستقبال الوفود الرسمية. يوش ال�ت�� ي الحب رف ه�� موقعا لتحب

ديد وتم  1232هـ والسور الحب ع تاريخه إل� عام  راثية ومنها السور القديم ويرحب ال�ت ي شقراء  �� �ف راثية  ال�ت وتتعدد املواقع 
 � ي السا�ئ ي وبرح� �� نو�ب ي والحب مال�� بال املحيطة بالبلدة واملرقب ال�ث ي املراقبة عل� الحب ي عام 1319هـ ، إضافة إل� أبراح� �� تشيده �ف
ر  انب اآلبار القديمة مثل ب�ئ ي شرق البلدة عند ملتقى وادي الغدير مع وادي الريمة ، إل� حب �� انب السد القديم �ف ، إل� حب

الحميضية وسد وادي الريمة والذي تّم إنشاؤه عام 1390هـ

راثية- تصوير عبدالعزيز العريفي - قرية أشيقر ال�ت
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راثية بلدة سدوس ال�ت

ي كان لها  ي منطقة الرياض، وال�ت�� �� راثية املهمة �ف مال غرب مدينة الرياض- أحد املواقع ال�ت راثية -سث تعد بلدة سدوس ال�ت
ي تاريخ اململكة وملحمة توحيدها. �� دور �ف

ي البلدة الطينية وتأهيل ممراتها لتكون مقصدا للسياح والزوار. �� م مبا�ف وقد تم ترم��

ي األركان،  �� رية �ف ي شبه دا�ئ نوب، ولها سور تم تزويده بأبراح� مال إل� الحب ة مستطيل يمتد من ال�ث تمتد سدوس عل� هي�ئ
ي للسور.  �� نو�ب ي منتصف الضلع الحب �� يسة للبلدة �ف وتقع البوابة الر�ئ

التقليدية  العمارة  ي  �� مبا�ف م  ت�ف فهي  العربية،  زيرة  الحب وسط  ي  �� �ف التقليدية  العمارة  ي  �� �ف فريًدا  ا  نموذحبً سدوس  وتعد 
ي له خمسة  �ف � أنه أقدم أحياء سدوس، وهو عبارة عن قصر حص�� ها: -1 حي البالد: ومن املرحب القديمة. ومن أحيا�ئ
ي آل محمد،  ي آل عبدالعزيز، وبرح� ريك الذي أزيل سنة 1260هـ، وبرح� ي مب�� ي مسيحل )السلطان(، وبرح� ي هي: برح� أبراح�
رصان( الذي شيد سنة 1100هـ. -2 حي الرأس: شيد بواسطة مشاري بن عبدالرحمن بن معمر  ي خونان )الحف وبرح�
دة: بدأ  -3 حي حب 1403هـ.  د، وكان الحي مأهواًل بالسكان ح�ت� سنة  1305هـ، وللحي بوابة خاصة به ومسحب سنة 
ره ساكنوه سنة 1410هـ. -4 حي  د وقد هحب السكن فيه سنة 1343هـ، وعرف باسم )املناخ أو الريغة(، وبه مسحب
ر سنة 1413هـ. ومن معامل سدوس األثرية عمود  مصدة : أصغر أحياء سدوس وتم إنشاؤه سنة 1350هـ، وُهحبِ

عد من أعالم الطرق القديمة.  سدوس الذي ��ُ

راثية انب من قرية سدوس ال�ت حب

راثية بم�افظة الغاط البلدة ال�ت

ة من خالل ما تحويه من بيوت طينية مرممة،  رف راثية امل�تم�� ا للبلدات ال�ت راثية بمحافظة الغاط نموذحب تمثل البلدة ال�ت
د تاريخية. ومتحف ونزل، ومساحب

م املحور الحيوي  ي بلدة الغاط القديمة، وإعادة ت�م�� �� د العوشزة، وإعادة بناء محالت �ف م وإعادة بناء مسحب حيث تم ترم��
دمات  الحف ي عدد من  �ف املمرات، وإعداد دراسة لتحس�� ة  العام والساحة وتهي�ئ الطريق  تنفيذ  إل�  البلدة، إضافة  وسط 

األساسية املتوفرة.

راثية، وقد تم تحويله إل� متحف للمحافظة، حيث  ي البلدة ال�ت �� ي محافظة الغاط من أبرز املواقع �ف �� ويعد قصر األمارة �ف
رة ما قبل اإلسالم،  ف�ت ثم  التاريخ،  رة ما قبل  ف�ت بداية من  العصور،  ر  الغاط ع�ب تاريخ محافظة  املتحف  ي قاعات  تحك��
لالستقبال، ومسرح  وقاعات  املتحف،  إلدارة  أماكن مخصصة  ويحتوي عل�  الحديث،  التاريخ  ثم  اإلسالمية  رة  فالف�ت

ي القصر بنفيس طريقته السابقة. �� لس القديم �ف ر للمتحف، وفرش القهوة، وهي املحب ، عالوة عل� متحب �� للعرض املر�ئ

الغاط،  ي  أهال�� من  فيه  العمل  وبدأ  مبانيه  م  وترم�� تأهيل  تم  الذي  ي  �� الشع�ب السوق  راثية  ال�ت البلدة  معامل  أبرز  ومن 
ازات األعياد. ي إحب �� ويشهد فعاليات سياحية وتراثية وخاصة �ف

ي السوق مع إقامة الفعاليات السياحية  �� راثية والشعبية حيث تنشط الحركة �ف ات ال�ت م السوق محالت لبيع املنتحب وي�ف
فيه.

راثية قرية الغاط ال�ت
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راثية بالعال  البلدة ال�ت

ة عل� مستوى اململكة. رف راثية املم�� هات السياحية وال�ت ي محافظة العال من الوحب �� راثية �ف ر البلدة ال�ت تعت�ب

دها  العامل مازالت باقية، بمساحب ي  �� �ف البلدة لبدايات العصر اإلسالمي وتعد إحدى ثالث مدن إسالمية  تاريخ  ويعود 
ومنازلها وأسواقها وأسوارها.

�ف  رت تماماً من السكان قبل أربع�� يل ح�ت� هحب ياًل بعد حب ي العال عل� بناء هذه البلدة والسكن فيها حب  وقد تعاقب أهال��
عامًا تقريبًا. 

ذوع النخيل واعواد االثل  ، كما تم استخدام حب �ف ر والط�� راثية فيها باستخدام املواد املحلية امل�تمثلة بالححب ي ال�ت ��  انشاء املبا�ف
مل  دماتية العامة ت�ث ي الحف �� اري اضافة ال� عدد من املبا�ف ي و85 مب�ف� تحب م البلدة 809 مب�ف� سك�ف�� ي بناء االسقف. وت�ف �� �ف
ي عام 780هـ  �� د الصخرة الذي بناه أحمد بن يسرة �ف امع القضاة ، ومسحب امع املعروف بحب د الحب د منها املسحب اربعة مساحب
مسية ملدينة العال  ر ، والطنطورة وهي بمثابة الساعة ال�ث يسة مثل قلعة موس� بن نص�� ، وكذلك عددًا من املعامل الر�ئ
م ساعات النهار ودخول الفصول  القديمة ، وهي عبارة عن مب�ف� هرمي الشكل كان يستخدم لالستدالل عل� تقس��
باسم تدعل )حمام  ي ماء تعرف  �ف املدينة يحتوي عل� ع�� ي  للعال حمام عام يقع خارح� ، وكان  الزراعة  املناخية ومواسم 
علت  ي نوافذ، إنما حب ي الطابق السفل�� �� د �ف راثية بتكونها من عدة طوابق وال توحب نينة( .   وتمتاز منازل بلدة العال ال�ت الحب
ي الطوابق العليا، وشيدت البيوت متالصقة مع بعضها البعض وكأنها  �� ي األسقف، والنوافذ �ف �� فتحات اإلضاءة والتهوية �ف
ي عل�  مل ال�فماذح� ر نمط تخطيط مدينة العال واحدًا من أحب مب�ف� واحد، وتشكل بذلك سور للدفاع عن املدينة. ويعت�ب
رًا  انس والتناغم التام مع طبيعة االرض املقامة عليها، ومع�ب ي اململكة ويت�م بالتحب �� راثية �ف تخطيط املدينة االسالمية ال�ت

ي سكانها.  �ف ما ب�� �تماعية الحسنة ف�� كذلك عن التعاضد االسري والعالقات االحب

راثية بالعال  البلدة ال�ت

راثية قرية القصار ال�ت

راثية  ال�ت مبانيها  تمثل  حيث  ميلة  الحب السياحية  املواقع  من  ازان  حب بمنطقة  فرسان  زيرة  حب ي  �� �ف راثية  ال�ت القصار  قرية 
ريد النخل. ارة وحب ي فرسان وتم بناؤها من الححب �� ر واحة نخيل �ف ر أك�ب ذب سياحي، وتعت�ب املحاطة بالنخيل عنصر حب

نوبا، رات حب زيرة فرسان بنحو خمسة كيلو م�ت تبعد قرية القصار عن حب

موسم  مع  امنة  رف م�ت أشهر  الثالثة  عل�  يزيد  ما  فرسان  ي  أهال�� فيها  ي  �� يق�ف صيفيا  عا  منتحب كونها  إل�  أهميتها  وتعود 
مال الصيفية املعلنة عن موسم استواء رطب نخيلها، وتمتاز بعذوبة مياهها  يطلقون عليه )العاصف( وهي رياح ال�ث

وفية وقربها من سط� األرض حيث ال يزيد عمقها عن سبعة أمتار. الحب

ل  رف ي يتكون الواحد منها من م�ف رية ال�ت�� موعة من املنازل الححب م محب م قرية القصار عددا من الحارات وكل حارة ت�ف ت�ف
لة .  ي للعا�ئ ي��� ��  5 م يطلقون عليه م�مى بيت ألنه املقر الر�ئ اوز مساحته 4 �ف ري ال تتحب ححب

من  انشاؤها  تم  واالسقف   ، واملشذبة  املنحوتة  ارة  الححب من  مبنية  املنازل  دران  حب ل،  رف م�ف  400 حوال��  القرية  تحوي 
رة من الطحالب  بان وهي كتل كب�� ريد النخل او عيدان املض ، وفوق ذلك ي�تم وضع الحف ر الدوم وحب ذوع النخل او شحب حب

البحرية

قرية القصار  
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قرية األطاولة

ة املوقع انه اعل� هضبة تتوسط  رف مال مركز مدينة الباحة وتبعد عنه حوال�� 32 كلم، وم�� راثية سث تقع قرية األطاولة ال�ت
 . �ف ي عمالق�� �ف بل�� ي حب �ف وادي قريش الذي يقع ب��

شرق  الواقعة  التالل  وترتفع  بيدة،  وادي  ي  �� �ف يصبان  ي  �ف فسيح�� ي  �ف وادي�� ي  �ف ب�� التالل  من  موعة  محب عل�  القرية  ربع  ت�ت  
 . �ف ر عن مستوى الودي�� األطاولة نحو 100 م�ت

ر أن  ر ممرات داخل البيوت نفسها حيث يستطيع الزا�ئ رابط بيوتها ع�ب راثية ب�ت رها من القرى ال�ت ي القرية عن غ�� رف وت�تم��
ارية باملياه طيلة أيام العام لتغذي  ي نسبة إل� عينها الحب �ف ي منها وقد سميت بذي ع�� يزور كل بيوت القرية دون أن يخرح�
زء األسفل منها  ي الحب �� د الذي يقع �ف مون والريحان والكادي ويك�تمل عقد بيوت القرية باملسحب مزارعها العامرة باملوز والل��

حيث أن موقعه يتوسط القرية واملزارع التابعة لها.

ي فن البناء، مثل حصن دماس الذي يعتقد أنه أول  �� م تراثية نادرة �ف وتحتوي القرية عل� عدة مبان قديمة ذات تصام��
امع القديم وفيه ميضأة ومحراب  الس املشيخة والحب ي األطاولة، وحصن آل ع�ثمان وهو حصن املشيخة، ومحب �� م �ف بناء أق��
ي تاريخ األطاولة(. وتتكون معظم بيوتها من طابق  �� ية )أول مدرسة �ف مها، ومب�ف� املدرسة االبتدا�ئ ة بتصام�� رف ر مم�� ومن�ب
البعض  ارة املرصوصة فوق بعضها  الححب درانها باستخدام  بناء حب املكونة من عدة طوابق وتم  ي وبها الحصون  �ف اثن�� او 

 . �ف ي والل�ب �ف رة مهنية عالية، وكان ي�تم قصارتها من الداخل بطبقة سميكة من الط�� بطريقة فنية تتطلب خ�ب

م القرية  ام متباينة واشكال متنوعة. وتم ترم�� ر بحسب شكل مقطعه الطبيعي وهو بأححب وتم البناء باستخدام الححب
دًا. يدة حب راثية فيها حب ي ال�ت �� ية ملعظم املبا�ف ي العام 1434هـ. والحالة االنشا�ئ �� �ف

ي القرية االطاولة �� احد املنازل �ف

قرية املفتاحة

مها  ي املدينة وخاصة بعد انتهاء ترم�� �� أصبحت قرية املفتاحة التاريخية وسط أبها أحد أبرز املعامل التاريخية والسياحية �ف
ميلة ومسرح وخدمات سياحية. رية حب بما تحويه من مبان تراثية عس��

املمرات  امتداد  املتالصقة عل�  املنازل  موعة من  بمحب عاما   260 مايقارب  أبها قديما قبل  املفتاحة مدينة  وتتوسط 
ط  رة والحوا�ئ ر حيث الفتحات الصغ�� ي منطقة عس�� �� ية تم بناؤها آنذاك باألساليب التقليدية للبناء �ف ارحب الداخلية والحف

هة مبانيها. ر الظالل أيضا عل� واحب طها الطينية من األمطار وتوف�� ال�ميكة باستخدام )الرقف( لحماية حوا�ئ

ي بداية  �� ر آنذاك( وذلك �ف ر منطقة عس�� ر خالد الفيصل )أم�� ي األم�� وبدأت قرية املفتاحة بفكر ة من صاحب ال�مو امللك��
اورها من املزارع متنفسًا  ورة متداعية، ونزعت ملكيتها لتكون مع بعض ما يحب عام 1408هـ حيث كانت القرية مهحب
والفوتوغرافية  التشكيلية  بالحركة  ويه�تم  القديم،  املعماري  الطراز  يحمل  املدينة  داخل  سياحي  ذب  حب ومركز  عامًا، 

ويحضن بعض املهن والحرف واملشغوالت اليدوية املحلية.

ي أحضانها  �ف م ب�� ر، وأصبحت قرية املفتاحة ت�ف ي كب�� �� ي وثقا�ف �� ي عام 1410هـ افتتحت قرية املفتاحة وسط احتفال شع�ب �� و�ف
االحتفاالت  فيه  تقام  الصوتية  التقنية  أحدث  فيه  استخدمت  ي  متفرح� آالف  ثالثة  من  ر  ألك�ث يتسع  را  كب�� مسرحا 
والفعاليات  وثقافية،  وأمسيات شعرية  الثقافية من دورات  األنشطة  القرية  تحتضن  والندوات، كما  واملحاضرات 

. �� م العام املاصف ي الرابع الذي أق�� �� راث العمرا�ف السياحية، وكانت مقرا مللتقى ال�ت

، ومتحفا، وقاعات للعرض. وتحوي القرية حاليا معرضا للفت التشكيل��

قرية املفتاحة
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راثية بلدة املذنب ال�ت

 �� �ف د  ي منطقة نحب �� �ف د  ي السا�ئ ي والسك�ف�� �� ًا حيًا وشاهدًا باقيًا عل� التخطيط العمرا�ف راثية نموذحب ر بلدة “املذنب” ال�ت تعت�ب
املتناثرة  السكنية  معات  للتحب ية  نموذحب سد صورة  تحب ر  الكب�� امعها  وحب بمبانيها وشوارعها وسوقها  فالبلدة   ، �� املاصف

د. وسط نحب
للسياحة  العامة  ة  الهي�ئ من  تها  وتهي�ئ تشغيلها  إعادة  تم  وقد  مضت،  عام   700 من  ر  أك�ث إل�  البلدة  تاريخ  ويعود 
م،  القص�� ي منطقة  �� �ف السياحية  املواقع  أحد  إل�  لتتحول  املذنب  بلدية محافظة  بالتعاون مع  - سابقا،  الوط�ف�� راث  وال�ت
ي كأول مدينة تراثية متكاملة تم تشغيلها دون تدخل  �� راث العمرا�ف ر سلطان بن سلمان لل�ت زة األم�� ا�ئ وحققت القرية حب

أو إعادة بناء باملوارد الحديثة. 
تتوسط القرية ساحة يحيط بها 33 معرضًا، كانت سوقًا ملدينة املذنب منذ ما يزيد عن 150 عامًا مضت، وحولتها 
نوبية منها  هة الحب ر من خمسة آالف قطعة أثرية، ويقع بالحب بلدية محافظة املذنب إل� محالت يعرض فيها الهواة أك�ث
يعاقب  الذي  املدينة  ن  سحب اورها  ويحب تها،  هي�ئ بنفس  زالت  وما  هـ   1313 عام  بناؤها  تم  ي  ال�ت�� دخيل  ابن  مدرسة 
ويقع  الحكم  ذلك  فيه  ينفذ  شرعي  بحكم  عليهم  يحكم  من  أو  رة  الف�ت تلك  خالل  املذنب  ي  �� قاصف قبل  من  ي  املخطىئ به 
1227 هـ، وكان مقرًا للقضاء طوال  ي عام  ر مربع، باإلضافة إل� بيت غيالن الذي ب�ف�� 12 م�ت عل� مساحة ال تزيد عن 
ر من 348 موقعًا للمنازل القديمة، تحتوي القرية عل�  رة، وتمتد املمرات املزينة بكل ما هو أثري عل� أك�ث تلك الف�ت
ر ماء ي�تم  انبها ب�ئ هات األربع، حيث يقع بحب راثية من كافة الحب اصة واملحيطة بالقرية ال�ت ي املراقبة الحف ساحة تحيط بها أبراح�

�� ي املاء منه عن طريق السوا�ف استخراح�
لس” ويقع إل� الـشرق من قصر “باهلة” الذي  م البلدة العديد من املعامل واملواقع، ومن هذه املعامل “سوق املحب وت�ف
ر( ويقع بابا  د وبينهما شارع عرضه 16 ذراعا )8 م�ت ري، وقد ارتبط قصر “باهلة” باملسحب ع إل� القرن العاشر الهحب يرحب

مالية الغربية. امع من الناحية ال�ث د الحب هة املسحب ي مواحب �� القصر �ف

ي املذنب �� راثية �ف البلدة ال�ت

راثية راء ال�ت �ج بلدة الحن

ع تاريخ البلدة إل� عام 1115 هـ، ووصفت  يرحب
، وتحتوي القرية عل� 400  �ف بأنها حصن حص��
مساحة  وتبلغ  مختلفة،  ام  بأححب ي  طي�ف�� ل  رف م�ف

ر مربع. البلدة 80.000 م�ت

عاما  ي  �ف اربع�� نحو  قبل  القرية  تهدمت  وقد 
بدأ  أن  إل�  أصحابها،  رها  وهحب السيول  بفعل 
م  رم�� ل�ت مشروع  سنوات  خمس  نحو  قبل 
م  القص�� ي  �� �ف البلدية  به  قامت  البلدة  وتأهيل 
الوط�ف��  راث  وال�ت للسياحة  العامة  ة  الهي�ئ مع 

)سابقا(.

طريق  عل�  م  القص�� منطقة  وسط  ي  �� �ف تقع 
راثية  ر أحد أهم املواقع ال�ت املدينة املنورة، وتعت�ب
سميت  وقد  م،  القص�� مستوى  ي  عل�� التاريخية 
راء العفالق نسبة آلل العفالق وهم  كذلك بخ�ب

ري. ي األلف األول الهحب �� أول من سكنها �ف

مع فيه مياه   وكان موقع البلدة مستنقعًا تتحب
ر  أك�ب وهو   - الرمة  وادي  من  ضة  الفا�ئ األمطار 
من  مكونة  وهي  العربية -.  زيرة  الحب ي  �� �ف وادي 
انبه  د واحد وبحب ، وفيها مسحب �ف طابق أو طابق��
محل   59 يبلغ  ارية  التحب املحالت  من  عدد 
ي وسطها،  �� ميعها ملتفة حول منطقة السوق �ف حب
ي تحيطها أحياء  رة ال�ت�� د الساحة الكب�� حيث توحب
ي وسط  �� ود الساحة �ف البلدة املختلفة، ولعل وحب
أشعة  كأنها  املركزية  شوارعها  وانطالق  البلدة 
من بؤرة واحدة يصف حال القرية املع�تمدة عل� 
اري الزراعي الهام، حيث  سوقها ونشاطها التحب
ونشطة،  معروفة  سوقًا  سابقًا  راء  �ب الحف كانت 
 �� �ف معة  حب يوم  كل  يعقد  مفتوح  سوق  وبها 

ر الذي يتوسطها.  امليدان الكب��
راء- )تصوير سهل الغنام( �ب ي بلدة الحف �� ي الطينية �ف �� انب من املبا�ف حب
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واء ي عيون الحج �� راثية �ن البلدة ال�ت

، وتكامل عناصرها املعمارية مما يؤهلها لتكون  رف امل�تم�� مها  م بت�م�� واء بمنطقة القص�� ي عيون الحب �� �ف راثية  ي البلدة ال�ت رف ت�تم��
دية املتكاملة. ا للقرية النحب نموذحب

ر مساحته وسقفه املرتفع وتزينه عقود وأعمدة وسوار بنيت  ي بك�ب رف امع القديم الذي ي�تم�� تحتضن البلدة التاريخية الحب
ميلة.  رية الشكل شامخة وحب وانبه منارة دا�ئ ي أحد حب �� ميل، وله سرحة بنيت عل� طرازه، وكانت تقف �ف ي حب بشكل هندس��
م عام 1331هـ، وأعيد  ه، وُرمِّ ي املنطقة ال يذكرون تأريخًا محددًا لبنا�ئ �� ه، وكبار السن �ف ي قدم بنا�ئ �� امع �ف وتكمن أهمية الحب
ر من األعمدة  ؛ إذ يتكون من عدد كب�� م الداخل�� مال الت�م�� ودة العمارة وحب امع بحب ي مب�ف� الحب رف مه عام 1371هـ. وي�تم�� ترم��

د.  مال املسحب صصة ومزخرفة زادت من روعة وحب املربوطة بأقواس محب

ي قديم يعد  �� لس( وهو سوق شع�ب امع القديم، والسوق القديم )املحب ر بالحب وهناك مدرسة الكتاتيب وهي ملحق صغ��
رًا،  ي متحب �ف د فيه ما يزيد عل� )50( خمس�� امع القديم، ويوحب الحب رة، ويقع قرب  الكب�� دية  النحب ًا ألسواق القرى  نموذحب

م. مال غرب القص�� رة؛ كونه يخدم بلدان سث ارية كب�� ي بحركة تحب لس(، وقد كان يع�� وي�مى قديمًا ب)املحب

واء ي عيون الحب �� من البلدة التاريخية �ف

ر قرية مكيدة بخي�ج

ر  ي ال زال الكث�� متها التاريخية ومعاملها األثرية ال�ت�� ي ق�� �� ر املواقع أهمية �ف ي منطقة املدينة املنورة من أك�ث �� ر الواقعة �ف تعد خي�ب
منها باقيا إل� اآلن.

ورة، وتمثل ببيوتها الطينية  ر قرية مكيدة، وهي قرية تراثية متكاملة إال أنها مهحب ي خي�ب �� راثية املهمة �ف ومن املواقع ال�ت
ديدة.. ميلة شاهدا عل� التاريخ القريب للقرية حيث سكنت خالل العقود املاضية قبل انتقال سكانها لألحياء الحب الحب

رها.  ر وأك�ب وكان موقع القرية مكانا لحصن الوطي� الذي يعد من أشهر حصون خي�ب

ر غنية بكنوزها األثرية من حصون وسدود ونقوش وكتابات أثرية، ويعود تاريخ الحصون إل� ما قبل اإلسالم  وخي�ب
الحماية لها  القديمة ويوفر  ر  القموص )مرحب(، وهو من أشهر الحصون يشرف مباشرة عل� خي�ب ومنها: - حصن 
، و حصن  �� ه إل� العصر الغسا�ف رة بنا�ئ ي عهد امللك عبد العزيز وتعود ف�ت �� وقد أعيد بناؤه مؤخرًا ليكون مقرًا لإلمارة �ف
ورة بنيت عل� أنقاض هذا الحصن وحاليًا يعد هذا  ناعم: من حصون النطاة يعرف حاليًا بالعاصمية وهي قرية مهحب
ار وهو قرية  رف ي وحصن السالمل وحصن ال�ف �� موعة من الصخور املتناثرة، وحصن الصعب بن معاذ، و حصن أ�ب الحصن محب

ورة. متكاملة مهحب

 

ر - تصوير محمد السعد - ي خي�ب �� من قرية مكيدة التاريخية �ف
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ي الغزالة �� راثية �ن البلدة ال�ت

ر  ميلة، وتش�� ر وتعد من املواقع التاريخية الحب بل رمان الشه�� ل غرب حب نوب منطقة حا�ئ ي حب �� ي محافظة الغزالة �ف �� تقع �ف
ي تاريخ 1111هـ أي منذ ما يزيد عل� 300 سنة تقريبًا.  �� ي بعض مبانيها إل� أن بناءها تم �ف �� ودة �ف بعض التواريخ املوحب

ي أسد، وتزخر الغزالة بعدد من املعامل التاريخية من أبرزها سور  دًا من موارد ب�ف�� وقد كانت ‘’الغزالة’’ موردًا قديمًا حب
راب لغرض عزل رصاص الرماة من األعداء أيام الحكم  ي مملوء ما بينهما بال�ت �ف دارين سميك�� البلدة وهو عبارة عن حب
د بالغزالة عدد من القالع الحصينة  د، كما يوحب ي بن عبدهللا حاكم نحب ، وتم تشييد هذا السور بأمر االمام ترك�� �� الع�ثما�ف

ها. ي يدل بقاؤها إل� اآلن عل� إحكام بنا�ئ ال�ت��

مًا، وقد تم  ه لعام 1224هـ وال يزال قا�ئ ع تاريخ بنا�ئ ي القديم الذي يرحب �ف د الط�� راثية بالغزالة أيضًا مسحب ومن املواقع ال�ت
مه مع البلدة. ترم��

ل بلدة الغزالة بحا�ئ

نوب ي ظهران الحج �� راثية �ن القرية ال�ت

راثية القديمة وأزقتها  راثية بمبانيها ال�ت ر تقع القرية ال�ت نوب بمنطقة عس�� ربع عليه ظهران الحب ي وسط الوادي الذي ت�ت �� �ف
ي املنطقة. �� راثية �ف ها الطويلة لتشكل إحدى أهم القرى ال�ت الضيقة وأبراحب

نوب باإلضافة إل� الحي القديم واملعروف بقرية الحوزة  اري القديم وسط محافظة ظهران الحب وتحوي القرية السوق التحب
األثرية.

القديمة بسبب مواردها  العاملية  رية  ال�ب ارة  التحب ر، ممرًا لطرق  إداريًا منطقة عس�� تتبع  ي  ال�ت�� نوب  الحب وكانت ظهران 
رية العاملية القديمة، بل  ارة ال�ب عل منها إحدى املحطات األساسية عل� طريق التحب ، الذي حب رف الطبيعية وموقعها امل�تم��
راتها  وخ�� بمياهها  ود  رف وال�ت راحة  لالس�ت واملسافرين  ار  التحب قوافل  ترتادها  راحة  واالس�ت بالواحة  يكون  ما  أشبه  كانت 

وتبادل السلع وعقد الصفقات. 

 �� ارية، مق�مة إل� سوق الحرف التقليدية والسوق النسا�ئ ر محالت تحب من توف�� ي بشكل ي�ف �� تم تطوير السوق الشع�ب
آل  أيضًا قرية  نوب  الحب ي ظهران  �� �ف د  الشعبية، ويوحب باألكالت  إل� مواقع خاصة  باإلضافة  للمشاة  وساحات وممرات 
 �� ي األزمنة املاضية بطلحة امللك وذكرها الهمدا�ف �� ي كانت تعرف �ف ي املرتفعة، وقرية الطلحة ال�ت�� �� املونس ذات القصور واملبا�ف
ي هللا  �� د خالد بن الوليد -رصف د مسحب ي بقالع ما زالت شواهدها ح�ت� اليوم، كما يوحب رف زيرة العرب “ت�تم�� ي كتابه “صفة حب �� �ف
نوب مدينة  د خالد بن الوليد يقع تحت الثويلة “ 18كم حب ي بقوله: إن مسحب �� ي كتاب الهمدا�ف �� عنه - الذي ورد ذكره �ف
واء بال سقف، وبناه سيف هللا املسلول عندما بعثه الرسول صل� هللا عليه وسلم إل� أهال��  نوب “عليه حب ظهران الحب

ران. نحب

د أثري يعود تاريخ  د فيها قرية آل محشيش املعروفة اآلن بآل السحامي غرب املحافظة وبها معامل مسحب كذلك يوحب
ري. ه إل� أواخر القرن الثالث الهحب بنا�ئ

نوب ي ظهران الحب �� راثية �ف البلدة ال�ت
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ط راثية بالحا�ئ البلدة ال�ت

م عدد منها. ي تم ترم�� راثية بمبانيها الطينية ال�ت�� ط ال�ت ي بلدة الحا�ئ رف ت�تم��

ر  ل عل� بعد 250 كلم، وتعت�ب نوب من مدينة حا�ئ ط )املعروفة بفدك قديمًا( إل� الحب من مدينة الحا�ئ راثية  صف تقع البلدة ال�ت
ل.  ر املدن التابعة لحا�ئ من أك�ب

رها من املواد  ارة ال�تمور والقم� وغ�� ط يه�تمون بتحب ي الحا�ئ اريًا منذ القدم، حيث كان أهال�� ط مركزًا تحب ر مدينة الحا�ئ وتعت�ب
مع  ويقع محب تقريبًا.  ري  الهحب ي عشر  �� الثا�ف القرن  أواخر  ي  �� �ف السوق  بدأت نشأة  الصناعة، وقد  إل�  باإلضافة  الزراعية، 
ي البناء من  �� ي حي الشريف أحد أحياء فدك القديمة، وقد تم استخدام املواد �ف �� م 49 دكانًا �ف اري والذي ي�ف السوق التحب

ي األساسات. �� م( �ف ي الححب �� ار )وهي متفاوتة �ف ستخدم األححب ة الطبيعية املحلية، وكانت �تُ البي�ئ

ط راثية بالحا�ئ البلدة ال�ت

قرية آل عليان التاريخية 

ر، وتعد مزاًرا للسياح ملا تحتويه من آثار وطبيعة ساحرة.  ي منطقة عس�� �� مال محافظة ال�فماص �ف تقع بمركز السرح سث
ف السريع. ر طريق معبد من مركز السرح الذي يقع عل� طريق أبها - الطا�ئ ر الوصول إليها ع�ب يمكن للزا�ئ

ي اه�تم بحفظها أحد أفراد القرية وهو صالح القناص،  ق، ال�ت�� ر من املقتنيات والقطع األثرية والوثا�ئ ي القرية كث�� �� د �ف ويوحب
ي قصر والده محمد صالح القناص آل عليان العمري.  �� ا �ف حيث أقام متح�فً

ار العرعر، وعملت أبوابه من  ارة الضخمة املحلية، وسقف من أشحب ي من الححب ويتكون املتحف من ثالثة أدوار وقد ب�ف��
ار الطل� القوية. أشحب

د به ما يزيد عل� ثالثة آالف قطعة أثرية منوعة وموزعة عل� أقسام عدة.  ي أول القرية ويوحب �� ويقع هذا القصر �ف

ي منذ دخول اإلسالم إل� هذه القرية،  ي القرية ويعتقد أنه ب�ف�� �� د الوحيد �ف راثية فهو املسحب د قرية آل عليان ال�ت أما مسحب
بعد  القرية  ي  أهال�� فيه  لس  يحب مكان  وهو  املنداة،  واره  وبحب للوضوء  ص  الحب من  وأحواض  ماء  ركة  ب�ب مزود  د  واملسحب
ارة، وهي عبارة عن عالمة لوحدة القياس  الصالة لتدارس أمورهم، وبها بعض العالمات الثابتة منقوشة عل� الححب
زء  د وهو الحب ي قياس أطوال ومساحات املزارع. صحن املسحب �� �ف ود املقاييس الحديثة، وكانت تستخدم  سابقًا قبل وحب
واره محراب، ويعد  ر مرتفع قلياًل عن األرض وإل� حب م مكان إقامة الصالة، ومن�ب املسقوف منه مستطيل الشكل ي�ف
ديد  تحفة وعنصرًا معماريًا بما يحمله من نقوش وزخارف هندسية ونباتية تم تنفيذها بطريقة الحفر. وقد تم تحب
ر من مواده األصلية مع بعض اإلدخاالت كاألبواب  مه والكث�� درانه السابقة نفسها. وحافظ عل� ت�م�� د عل� حب املسحب

هاته الحديدية، وأسالك وعلب الكهرباء الظاهرة عل� واحب

قرية ٓال عليان - تصوير   ظافر الشهري 
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قرية العكاس

راثية. والقرية تقع  ال�ت ي  �� ر من البيوت واملبا�ف ي أو أك�ث �ف م القالع الحربية، وخمس�� راثية، حيث ت�ف ال�ت ر  ر قرى عس�� من أك�ب
ر من  ر األودية ي�مى وادي تهلل، ويعلو الوادي سد وادي عشران، عمرها أك�ث زيرة، يحيط بها واد من أك�ب ي شبه حب �� �ف
ي املنطقة، و بنيت تلك القصور واملنازل عل� نظام الطوابق املتعددة،  �� راثية �ف ر من أقدم بلدات القرى ال�ت 300 عام وتعت�ب
ي طرقاتها  �� ر، والتنسيق �ف امعها الكب�� ي تبدأ بحب مال وال�ت�� اه ال�ث ي التوزيع باتحب �� وتمتاز حصون القرية وقالعها بانضباطها �ف
ر امل�مى بـ )املشوعة(،  ي تبدأ بما ي�مى بـ )الكثبان( مرورًا بمرحبها الكب�� ي ساحاتها العامة، وال�ت�� �� ومنافذها، والتوزيع �ف
�تماعية الرسمية منها والشعبية، وانتهاء بما  وهو مكان مستٍو وواسع الستقبال ضيوف القرية وإقامة املناسبات االحب
ي تعد محطة مهمة  رن(، ال�ت�� رة ما ي�مى بـ )الحب دها األثري، كذلك ك�ث راثية مسحب ي�مى بـ)زهوان(، ويتوسط القرية ال�ت
رن ي�تم  رن. إذ إن هذه الحب ي طرف الحب �� ما يقع ما ي�مى بـ )املنظاف( �ف للدوس وتصفية الحبوب بعد الحصاد من املزارع. ف��
والغربية، كما  الشرقية  الرياح  اهات  اتحب والحرص عل�  ية  الهوا�ئ املصدات  بتحررها من  تامة  بعناية  اختيار مواقعها 
ي منها  ر بمدارسها عل� مدار قرون مضت، وخرح� ي تعد أشهر قرى عس�� ت بما ي�مى بالكتاتيب )املعالمة(، وال�ت�� رف تم��
ي القرية مصدر إشعاع لتلك  �� ود حاليًا �ف امع املوحب د الحب العلماء والقضاة واألدباء واملفكرون والعسكريون، وكان املسحب
�ف  ل سقيا املزارع وتوزيعها ب�� م املاء من أحب رة، وهو ك�ف ربية، ولديها تاريخ عريض كضامتها الشه�� الحضارة والثقافة وال�ت
 �� عد مهيأ لسقيا املواسث ي بالتساوي كل حسب مساحاته الزراعية، كذلك هناك ما ي�مى بـ )الحسو( والذي ��ُ �ف املزارع��

ي طرقاته ومحتواه.  �� ي �ف �ف والدواب، ويحفل بتوزيع مق�ف

قرية العكاس

ماء ي ت�� �� راثية �ن البلدة ال�ت

ي معظمها من طابق أو  �� �ف ر وسعف النخيل، وهي  ذوع الشحب ي واسقفها من حب �ف بنيت أبنية البلدة القديمة من الط��
ارها الباسقة تلتف حولها. ًا حضريًا وادعًا وتحيطه مزارع النخيل باشحب موعها نسيحب ي محب �� ، وتشكل �ف �ف اثن��

رًا.  ي هذه العناصر التاريخية )350( م�ت �ف ويبلغ طول املمر الذي يربط ب��

نوبية للبلدة  هة الحب ي الحب �� ماء، ويقع �ف م وهو أحد األسواق القديمة بمحافظة ت�� راثية سوق الناحب ومن أبرز معامل البلدة ال�ت
ماء القديمة وعددًا  يسة لت�� م البوابة الر�ئ مه مؤخرًا، وي�ف ي التاريخي، وقد تم ترم�� ر هداح� القديمة، ويمتد ح�ت� يصل إل� ب�ئ

ماء القديمة،  ي لعمارة ت�� رف ي الطابع املم�� ر هداح� ي تشكل مع ب�ئ راثية الهامة وال�ت�� من العناصر ال�ت

ي بالشكل املعماري القديم وقد  رف ر من 200 سنة، وي�تم�� ي أك�ث ي تراثية وتاريخية يعود تاريخها ال�� �� ويحوى السوق عل� مبا�ف
. �� را�ث مه وسط املزارع ليكون مقصدا للزوار لزيارة هذه املقصد التاريخي ال�ت تم ترم��

ماء ي ت�� �� راثية �ف البلدة ال�ت
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راثية األحياء ال�ت

م م الدح�� صور عامة1 - تصوير دح��
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ندل ي دومة الحج �� حي الدرع �ن

املواقع  مه من  ملا ي�ف وف معلما سياحيا وتاريخيا مهما نظرا  الحب ندل بمنطقة  الحب ي دومة  �� �ف التاريخي  الدرع  يمثل حي 
ة. رف راثية املم�� االثرية وال�ت

الشرق، وهو  هة  حب مارد من  قلعة  عليه  وتطل  الحديثة،  ندل  الحب ي وسط مدينة دومة  �� �ف ي  �� العمرا�ف النطاق  من  ويقع صف
موعة من املزارع )حوط النخيل( وكذلك  اوره محب وار املتحف األثري وقصر األمارة القديم، وتحب د عمر وبحب مالصق ملسحب

العديد من الحزوم والكثبان الرملية. 

وف عمومًا. وللحي خمسة  ي منطقة الحب �� ندل ومن أهم األماكن التاريخية فيها و�ف ر الحي من أقدم أحياء دومة الحب ويعت�ب
ري،  د عمر وقلعة مارد والسوق، ويعلوه عقد نصف دا�ئ ي ويؤدي إل� مسحب �� نو�ب زء الحب ي الحب �� يس �ف مداخل، يقع املدخل الر�ئ
اورة من الناحية  ي واألحياء املحب �ف ي شرقه، ويؤدي مدخل إل� البسات�� �� ي الواقعة �ف �ف ويفت� مدخالن عل� املزارع والبسات��
يس. وتبلغ مساحته حوال�� )30.000م2(، ويتكون من  وار املدخل الر�ئ ر بحب امس واألخ�� الغربية، بي�فما يقع املدخل الحف
ام مختلفة من طابق واحد أو  ل، وهي ذات أححب رف ر من )40( م�ف رية متالصقة يبلغ تعدادها أك�ث موعة بيوت ححب محب
 �� ي فيه عل� أساسات ملبان يعود عدد منها إل� القرن األول قبل امليالد، واستخدمت �ف �� ثالثة، وتم انشاء معظم املبا�ف
م املعماري لها يكون  اور. وبالنسبة لتخطيط املنازل، فإن الت�م�� ار من بقايا املوقع األثري املحب بناء عدد من منازله أححب
ي أزقة الحي  ي منازله املمرات الضيقة، وتتعرح� �ف ل ومرافقه. وتربط ب�� رف ة صحن مكشوف تتوزع حوله غرف امل�ف عل� هي�ئ
ر من الشوارع واألزقة  امليدان الذي يتوسط الحي. والكث�� ي  �� �ف ميعها  ي الضيق والسعة، وتلتقي حب �� �ف وشوارعه وتتباين 

 . �ف ريد النخيل وسعفه ثم طبقة من الط�� ار والنخيل وفوقها حب ار أو عوارض من أخشاب األشحب مسقوفة باألححب

مدخل حي الدرع

حي الديرة بالرياض

د  ي وسط الرياض، يتألف الحي من عدد من البيوت واملساحب �� ي كانت تشكل املدينة القديمة �ف راثية ال�ت�� أحد األحياء ال�ت
ين بالعديد من الزخارف  رف ، وت�ت �ف ي والط�� �ف �ب ب�ف� باللِّ �تُ ، فالبيوت  �� والشوارع والساحات، وتشكل نمط الرياض العمرا�ف
ية  ارحب دران الحف مل الحب ي بشكل عام من عناصر ت�ث ميلة والفريدة. ويتكون البيت أو القصر الطي�ف�� والعناصر املعمارية الحب
مة  صصة، والحقاف املستق�� هات املزخرفة بالشرفات املحب ين باللياسة اليدوية املقوسة وت�مى املشاش، والواحب رف ي ت�ت ال�ت��

ذوع األثل واملصبوغة بألوان مختلفة.  والحداير املثلثة، واملرازيم والنوافذ الحفشبية، واألبواب املحلية املصنوعة من حب

ي بن عبد هللا، وقصر الحكم، وعدد من األسواق  د اإلمام ترك�� ي الديرة عدد من املعامل التاريخية كقصر امل�مك، ومسحب �� و�ف
ي بداية نشأة املدينة. �� ي كان لها تاريخ �ف والشوارع والبوابات ال�ت��

الديرة بالرياض
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الحي التاريخي بينبع )حي الصور(

اري و الهام للمدينة يقع  ي ملحافظة ينبع وهو املركز التحب هو حي تاريخي تمثل مبانيه طراز البناء التقليدي الساحل��
ي كانت سكن  راثية وال�ت�� ي ذو إطاللة مباشرة عل� ساحل البحر األحمر يتكون من عدد من البيوت ال�ت �� نو�ب ي الطرف الحب �� �ف
ي مشربيات و أبواب خشبية  �� ميلة م�تماثله �ف ي صنعت بها لوحات حب ي حي الصور بمبانيه الشامخة ال�ت�� رف ار ينبع ، وي�تم�� تحب
�� ) بيت  ذوع النخل بالسقف . ومن أشهر تلك املبا�ف �� ( كما استخدمت حب ر املنق�ب ر البحر ) الححب ، وبنيت مبانيه بححب

.) �� را�ث ارية ، الزيتية ، سوق الليل ال�ت �� ، الوكاالت التحب ر�ت �ب طيب و الشامي ، بيت حب �ف ، بيت الحف بابط��

هة سياحية تراثية  مه و تأهيله لتحويله إل� وحب والحي التاريخي )حي الصور( يشهد حاليا مشروعا ضخما إلعادة ترم��
دة عل� مستوى اململكة.  را�ئ

ي اململكة حيث تشيد القصور واملنازل  �� �ف من مبان العمارة التقليدية الساحلية  ي تت�ف وحي الصور هو من األحياء ال�ت��
ي أو ثالثة  �ف ا ما تتكون من طابق�� ي العامة فإنها غال�بً �� ي ال� خمسة طوابق، أما املبا�ف �ف ي طابق�� �ف راوح ما ب�� من عدة طوابق ت�ت
ل  رف يس ألي مب�ف� أو م�ف ي عمارة املدن الساحلية حيث يعلو املدخل الر�ئ �� طوابق.   وتعد املداخل من ال�مات البارزة �ف
ي املدن الساحلية  �� �ف التقليدية  ي تنفرد بها العمارة  ال�ت�� ات  رف ي فهي من املم�� �ف ، أما الرواش�� ري  عقد مدبب أو نصف دا�ئ

هات القصور واملنازل.  رة من واحب وتغطي مساحات كب��

حي الصور

ي تاروت �� حي الّديَرة �ن

معات  ي شهدت التحب ي لتاروت ويبعد عن الدمام حوال�� 20كلم، ويعد من أول� املناطق ال�ت�� �� يقع وسط النطاق العمرا�ف
املحملة  السفن  ترسو  كانت  حيث  تاروت،  زيرة  لحب هاَمًا  اريًا  تحب مركزًا  لكونه  باإلضافة   ، �� العر�ب ي  لي�� الحف ي  �� �ف السكانية 
من املناطق املحاطة باألسوار بشكل مشابه لـقلعة  بار والهند قبالة املرفأ، وهو صف ع القادمة من أفريقيا وزنحب بالبضا�ئ

نوبية. مالية، وحب د به بوابتان: سث ر لحمايته، كما توحب القطيف، حيث يحيط الحي سور كب��

روة النفطية وبدأت التوسعات العمرانية، إذ أن غالبية البيوت  ار ح�ت� حصول ال�ث وقد ظّل الحي موطنًا لألثرياء والتحب
م الحي عدة  ارة والغوص. ي�ف ال التحب ي محب �� ي وهي ألسر ثرية كانت تعمل �ف �ف ودة به بيوت سكنية تتكون من طابق�� املوحب
ر من 200 عام،  ر مربع، ويعود عمر بعضها إل� أك�ث اوز 120,000 م�ت اًل وتحتل مساحة ال تتحب رف منازل يبلغ عددها 50 م�ف
مالية  ، ويحيط بالحي سور له بوابتان هما البوابة ال�ث لي�� ي منطقة القطيف والحف �� مثل الطراز القديم للفن املعماري �ف و��ُ
وار بيت  د بحب نوبية وتوحب وار حمام باشا، والبوابة الثانية وهي الحب مًا ح�ت� اآلن بحب د الذي ما يزال قا�ئ وتقع قرب املسحب

ة.  رف �تماعية املم�� سد طبيعة ساكنيه وعالقاتهم االحب انس الذي يحب املعيبد، ويت�م التخطيط العام للحي بالتناغم والتحب

ي تاروت �� حي الديرة �ف
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انب من الحي املدي�ف�� - تصوير حمود العتيق حب

املدينة املعماري والفلكلوري  سد تراث  املنورة؛ فهو موقٌع يحب املدينة  ي  �� �ف ة  رف املم�� ي أحد األماكن  املدي�ف�� ي  �� را�ث ال�ت الحي  يعد 
ي املسكن واملظهر والسوق واملكتبة واملقهى. �� القديم �ف

�تماعية ملدينة املصطفى -صل� هللا عليه وسلم. راثية والثقافية واالحب ّسد الحي الهوية الحضارية ال�ت ويحب

 �� العمرا�ف راث  ال�ت م  مفاه�� مون  بم�ف ام  رف االل�ت عن  ر  يع�ب وهو  للمدينة،  ي  �� العمرا�ف ي  النسي�� من  مختارة  عناصر  الحي  م  ي�ف
�تماعية املدينية، الذين يحرصون عل� تقديم  ي بالعمارة الثقافية االحب �ف ي وامله�تم�� �ف عًا للمختص�� للمدينة، كما يشكل مرحب

ي وعراقته. �� إبداعات تنبثق من أصالة املاصف

سيد للهوية الحضارية  ي املعاصر؛ فهو تحب �� ي املدينة املنورة، يالحظ أنه مغاير تمامًا للطابع العمرا�ف �� ي �ف �� را�ث ر للحي ال�ت والزا�ئ
�تماعية للمدينة املنورة. راثية والثقافية واالحب وال�ت

ر من مالمحها العمرانية  سدًا للكث�� ي املدينة املنورة، محب �� ي ما كان عليه الحال قديمًا �ف ي يحاك�� وقد تم تطويره كحي نموذحب
ها التقليدي. ها القديمة، وبيوتها، ورواشينها، وهندسة بنا�ئ ي أحيا�ئ �� عة �ف الرا�ئ

يستلهم  املنورة  للمدينة  ي  �� ترا�ث حي  إنشاء  عل�  وتقوم  باألصالة،  تت�م  فكرية  برؤية  ي  املدي�ف�� ي  �� را�ث ال�ت الحي  تشييد  وتم 
راثية بكل مفرداتها  ي واملعماري، ويحافظ عل� املالم� العمرانية التقليدية والتفاصيل ال�ت �� هويته من تاريخها العمرا�ف

ر. ن عاشوا قبل نصف قرن وأك�ث ي أذهان القدماء وكبار السن مّمَ �� ي ال تزال راسخة �ف الدقيقة ال�ت��

كالزير  الفخارية،  لية  رف امل�ف ي  �� واألوا�ف العطارة  محالت  منها   . املدي�ف�� راث  ال�ت وأنماط  ات  منتحب من  ر  الكث�� الحي  ر  زا�ئ د  ويحب
ات  ر. وهناك امللبوسات واملنسوحب رها الكث�� ام، وكذلك الصحون وقدور الطبخ الفخارية وغ�� رة من مختلف األححب والحب
ي ُطرزت بأشكال فلكلورية  ها سعف النخيل، وال�ت�� ي إنتاحب �� ي استعمل �ف واألحذية القديمة وبعض املشغوالت اليدوية ال�ت��

ة. رف مم��

ي ي املدي�ن�� �� را�ث الحي ال�ت
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حي الدحو

عد أحد أهم  مال طريق املدينة املنورة. ��ُ ي املنطقة الواقعة سث �� من منطقة قصر الحكم، �ف ي وسط مدينة الرياض صف �� يقع �ف
ر آخر ما تبقى من  عت�ب ي أنه ��ُ �� أحياء مدينة الرياض القديمة ملا لُه من أهمية تاريخية وعمرانية، حيث تكمن أهميته �ف
200 سنة. كما أنه يعكس البناء  من أسوار مدينة الرياض القديمة، ويصل عمره إل�  راثية صف األحياء القديمة وال�ت
ال�ت��  املنطقة  من  ي صف راتيحب الحي بموقعه االس�ت ي هذا  رف ي�تم�� آنذاك، كما  املدينة  ي  �� �ف دة  السا�ئ راثية  ال�ت م  التقليدي والتصام��
وامع  ي بما يحتويه من بيوت وحب رف ي�تم�� ي املدينة، كما  �� �ف �تماعية واالقتصادية  كانت تمثل مركز األنشطة السياسية واالحب
اآلن محافظة  إل�  باقية  تزال معامله  ال  والذي  باملنطقة،  املحلية  للعمارة  ي  رف املم�� ي  �� الشع�ب املعماري  الطابع  ذات  طينية 
�تماعية وتقاليد ذلك الزمن، حيث  م املعمارية فيه تعكس الحياة االحب ها البسيط، كما أن التصام�� عل� شكلها العام وبنا�ئ
ي لها. وألهمية هذا الحي  م املعماري والهندس�� ي تشكيل الت�م�� �� رة �ف ي تلك الف�ت �� �تماعية واالقتصادية �ف أسهمت الحياة االحب
وحمايته  املعماري  شكله  عل�  واملحافظة  تطويره  ي  �� �ف ورغبة  خاص،  بشكل  الرياض  ملدينة  بالنسبة  التاريخي  ي  �� را�ث ال�ت
ي تنفيذ  �� ة امللكية ملدينة الرياض �ف ي بشكل عام، قامت الهي�ئ راتيحب من الهدم واإلهمال، واالستفادة من موقعه اإلس�ت
راثية، وليصب� معلمًا تاريخيًا  ارية والسياحية وال�ت ذب لألنشطة التحب مشروع تطوير الحي بهدف تحويله إل� مركز حب

للمدينة.

حي الدحو

حي الضلع بسكاكا

ر، ويش�تمل الحي عل�  ي أسفل التل الذي يقوم عليه حصن زعبل الشه�� �� وف �ف يقع حي الضلع القديم بمدينة سكاكا الحب
ر  ذوع األثل، تغطي مساحة تقدر بعشرين ألف م�ت ارة، وحب ، والححب �ف ي شيدت من الط�� عدد من البيوت املتالصقة ال�ت��

مربع.

ي مناطق مختلفة من الحي، واستبدال التالف  �� ي �ف �ف ي بالحي بالل�ب �ف ي الط�� �� ة الحي من خالل إعادة بناء مبا�ف وقد تمت تهي�ئ
للغرف  أبواب خشبية  األسقف وتركيب  املوقع وتركيب  هات  ولواحب للموقع  ية  ارحب الحف ط  للحوا�ئ لياسة  منها وتركيب 
ي من مياه األمطار مستقبال وذلك باستخدام  �� ة األثرية للحي ولحماية املبا�ف ي بالحي ووضع مزاريب إلعادة الهي�ئ �� واملبا�ف
مواد محلية، وإعادة بناء ممرات للمشاة لي�تمكن الزوار من زيارة الحي واالطالع عليه حيث يعد مزارا سياحيا باملنطقة.

ويحتضن الحي عددا من الفعاليات السياحية والوطنية ويستقبل السياح وزوار املدينة.

حي الضلع بسكاكا
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حي أبا السعود التاريخي

حي أبا السعود التاريخي
ي املنطقة. �� ي �ف �� راث العمرا�ف ران، ويعد من أبرز مواقع ال�ت ي مدينة نحب �� هو الحي التاريخي �ف

ة، ويعد  رف املم�� راثية  ال�ت العمارة  تراثية تعكس  تاريخية  الحي عل� أسواق شعبية وأخرى  ويحتوي 
ها. ران ومن خارحب ي من داخل نحب �ف مقصدا وملتقى لعدد من الزوار واملتسوق��

صنعة  املُ راثية  وال�ت الشعبية  ات  واملنتحب السلع  يعرض  الذي  ي  �� الشع�ب السوق  الحي  معامل  أبرز  من 
ال�ت��  ات  واملنسوحب والحفشبية  لدية  الحب الصناعات  من  والعديد  نبية(،  )الحب  �� را�ف النحب ر  نحب كالحف محليًا 
ر  م�ت  625 بحوال��  تقدر  مساحة  عل�  ي  واملب�ف�� التاريخي  األمارة  وقصر  ران،  نحب منطقة  بها  تشتهر 

راثية. رها من البيوت ال�ت ي وغ�� �� را�ث مربع، وبيوت عليان العمر، وبيت الوادي ال�ت

املنطقة،  تراث  عن  ر  تع�ب ميلية  تحب هات  واحب بإنشاء  الحي  بتطوير  ران  نحب منطقة  أمانة  قامت  وقد 
سوق  وتطوير  التاريخي  اإلمارة  لقصر  اورة  املحب ارية  التحب املحال  أمام  الرخام  من  أرضيات  وعمل 

. �� نا�ب ال�تمور وسوق الحب
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حي رغدان

حي رغدان

ي محافظة الباحة، وكان باألصل قرية  �� يقع حي رغدان التاريخي عل� شارع امللك عبد العزيز �ف
االسم  وينسب  بعد.  ما  ف�� ها  أحيا�ئ أحد  أصبحت  ي  وال�ت�� الباحة  مدينة  ي  �� �ف القديمة  القرى  من 
ي تلك املنطقة منذ أزمنة قديمة،  �� لرغد العيش فيها، وهذا ما ساعد عل� استقرار السكان �ف
واع�تمدوا عل� الزراعة حيث تم بناء املصاطب الزراعية فيها. وتم بناء القرية حينها عل� تلة 
درانها  مرتفعة وهي محاطة بابنية حديثة. وتتكون معظم بيوتها من عدة طوابق وتم بناء حب
رة مهنية عالية،  ارة املرصوصة فوق بعضها البعض بطريقة فنية تتطلب خ�ب باستخدام الححب
ر  . وتم البناء باستخدام الححب �ف ي والل�ب �ف وكان ي�تم قصارتها من الداخل بطبقة سميكة من الط��
ام متباينة واشكال متنوعة. وتم تركيبه بطريقة  بحسب شكل مقطعه الطبيعي وهو باححب
قد  البناء  ي  �� حرف�� ان  ويالحظ  دران.  الحب تماسك  من  ي�ف راص  م�ت وبشكل  ودة  الحب عالية  فنية 
ر. والذي  ية والفتحات املعمارية من خالل بروزات الححب ارحب هات الحف ي تشكيالت الواحب �� ابدعوا �ف
من  عال  بمستوى  وتمتاز  ميلة  حب وهي  ية  ارحب الحف ي  االدراح� من  عدد  بناء  ي  �� �ف ايضًا  استخدم 

ية.  الحرفية اإلنشا�ئ
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األواسط التاريخية للمدن

م م الدح�� صور عامة1 - تصوير دح��
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مركز امللك عبدالعزيز التاريخي

ر مربع، ويحده من الغرب  ي ألف م�ت �ف ة وأربع�� ي حي املربع وسط مدينة الرياض، ويحتل أرضًا تبلغ مساحتها أربعما�ئ �� يقـع �ف
نوب حديقة  مال شارع الدمل، ومن الحب ، ومن الشرق شارع امللك فيصل، ومن ال�ث لوي بن ترك�� ر عبدهللا بن حب شارع األم��
ة عام  امس من شهر شوال عام 1419هـ 1998م، بمناسبة مرور ما�ئ ي الحف �� ي تاريخي تأسس �ف �� الفوطة. وهو مركز ثقا�ف
ة امللكية ملدينة الرياض وضع  عل� تأسيس اململكة العربية السعودية عل� يد امللك عبد العزيز رحمه هللا. وقد تولت الهي�ئ
ي املركز ليكون معلمًا وطنيًا عل� مستوى  �ئ ي واملعماري للمركز. أن�ث �� م العمرا�ف األسس التخطيطية واملحتوى الفكري والت�م��
زيرة العرب، ورسالة اإلسالم  هة حضارية مشرقة تعكس تاريخ حب اململكة العربية السعودية، وليكون مركزًا ثقافيًا وواحب
م  ها. عكس ت�م�� ي بذلت لبنا�ئ هود ال�ت�� ي قامت عليها، والحب الدة، وتعريف بتاريخ اململكة العربية السعودية، واألسس ال�ت�� الحف
ي للمنطقة  �� ي املعماري والعمرا�ف راثية والثقافية والتاريخية ملدينة الرياض، كما تتالءم منشآته مع النسي�� املركز الهوية ال�ت
ي ابتدأت بتطوير منطقة قصر  ي منطقة وسط املدينة، وال�ت�� �� �ف ي التطويرية  رام�� املحيطة، حيث يمثل هذا املشروع أحد ال�ب
د فيه  عل منه واحة ثقافية يحب ي تحب ي املركز بكافة املرافق والعناصر الحديثة ذات األغراض املتعددة ال�ت�� رف ه�� الحكم. وقد تم تحب
، ودارة امللك عبد العزيز، وفرع مكتبة  ي املتحف الوط�ف�� �� �ف ت�تمثل  ي  ال�ت�� الثقافية  دة. فهناك املنشآت  رون املتعة والفا�ئ الزا�ئ
ي مقدمتها قصر  �� من املركز عددًا من املنشآت التاريخية، �ف امللك عبد العزيز، وقاعة امللك عبد العزيز للمحاضرات، كما يت�ف
مع  زاء من سور املحب مع قصور املربع، باإلضافة إل� أحب زءًا من محب ي كانت حب راثية ال�ت�� ي القديمة ال�ت �� املربع، وعددًا من املبا�ف

موعة متكاملة من املرافق العامة،  مل املركز كذلك محب ه. وي�ث القديم وأحد أبراحب

مركز امللك عبدالعزيز التاريخي
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منطقة قصر الحكم بالرياض

اوز حدود كامل  تمثل منطقة قصر الحكم قلب مدينة الرياض التقليدي ووسطها التاريخي، وتمتد عل� مساحة تتحب
ة عام.  ر من ما�ئ املدينة قبل أك�ث

ي كانت  يا بسبب انتقال بعض أنشطتها إل� املناطق األحدث من املدينة ال�ت�� ي االنحسار تدريحب �� وقد بدأت مكانة املنطقة �ف
ة تطوير مدينة  ي لتطوير املنطقة يهدف إل� إعادة تأهيلها من خالل هي�ئ تتطور باضطراد مذهل، ولكن تم إطالق برنام��

اري ملدينة الرياض  ي وإداري وتحب ي دي�ف�� ي��� ي أداء دورها كمركز ر�ئ �� الرياض لتس�تمر �ف

امع اإلمام ترك��  اري، ساحة امل�مك، ميدان العدل، حب مع سويقة التحب : قصر الحكم، محب م منطقة قصر الحكم التال�� وت�ف
القديم وبواباته  املدينة  اري، سور  التحب املعيقلية  بن عبد هللا، ساحة الصفاة، ساحة اإلمام محمد بن سعود، مركز 

التاريخية، سوق الزل

ما منطقة  قصر الحكم- سوق الزل - تصوير هشام سث

ساعة الصفاة

حافل  تاريخ  لها  ي  ال�ت�� األماكن  من  الصفاة  ساحة  ر  تعت�ب  
السياحية  املعامل  أبرز  من  ر  وتعت�ب السعودية  بالدولة 

والتاريخية بمدينة الرياض.

ي هذه  �� وعل� مدى عقود طلت ساعة الصفاة املعلم األبرز �ف
الرياض  سكان  ذكريات  من  را  كب�� انبا  حب وتحتل  الساحة 

رية. ي ال�ثمانينات والتسعينات الهحب �� ريها �ف وزا�ئ

ومع قيام مشروع تطوير قصر الحكم ظلت الساعة باقية 
متها التاريخية. ألهميتها وق��

ري بوابة ال�ثم��

هة الشرقية، وتمثل   إحدى بوابات الرياض القديمة من الحب
 �� �ف البوابة  الحكم، وكانت هذه  ي ملنطقة قصر  �� املدخل الشر�ت
يسية ملدينة الرياض عندما كان  ي إحدى املداخل الر�ئ �� املاصف
هذا  مع  هدمت  وقد  ما،  قا�ئ يزال  ما  القديم  املدينة  سور 
إل�  املدينة  من  يزحف  ي  �� العمرا�ف التوسع  بدأ  عندما  السور 
من  زء من السور صف ة، وأعيد بناء هذه البوابة مع حب خارحب
ي تطوير منطقة قصر الحكم وذلك  املرحلة الثانية من برنام��
ها السابق وبمواد البناء  ي مواقعها األصلية وبأسلوب بنا�ئ �� �ف

التقليدية.

ما منطقة قصر الحكم - ساعة الصفاة-- تصوير   هشام سث

ري بوابة ال�ثم��
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ف التاريخي مركز الطا�ئ

ف التاريخي وسط الطا�ئ

مركزها  فهو  ف،  الطا�ئ محافظة  أحياء  أقدم  أحد  يعد  املركزية  باملنطقة  يعرف  ما  أو  ف  الطا�ئ ملدينة  التاريخي  الوسط 
ي العقود السابقة. �� اري �ف ي والتحب السك�ف��

ف« عل� 3 حارات هي:  وتحتوي »مركزية الطا�ئ
األول�: حارة فوق وتقع وراء باب الريع للداخل عل� البلدة.

الثانية: حارة أسفل وهي مسكن األمراء واألشراف وتقع خلف باب الحزم.
مانية وهي عل� مقربة من باب ابن عباس يراها الداخل من هذا الباب عن يمينه، وأزيلت هذه  الثالثة: حارة السل��

ي التوسعة الحديثة. �� الحارة �ف

رة عل�  مانية وقد تضررت أيام الثورة األخ�� ا حارة أسفل، ثم حارة فوق ثم السل�� رها سكا�فً وأوسع هذه الحارات وأك�ث
د عل� مقربة من السور عدة ضواٍح: ضاحية قروى والسالمة واملثناة وضاحية  ر من بيوت حارة أسفل وتوحب رك كث�� ال�ت

. �� ر األحياء داخل النطاق العمرا�ف ا من أك�ب ي ثم استحدثت ضاحية العزيزية وحال��ً �� مع�ث

بزخارف ذات تفصيالت معمارية  هاتها  واحب ي  رف ت�تم�� ي  ال�ت�� اص  الحف الطابع  راثية ذات  ال�ت ي  �� املبا�ف املركزية بعض  املنطقة  م  ت�ف
 �� ود العديد من املبا�ف ي النوافذ ذات القضبان الحفشبية املتشابكة )املشربيات( ، تمتاز املنطقة بوحب �� ي ت�تمثل �ف عة وال�ت�� را�ئ
هات وما تحتوي عليه من أبواب  ي والعناصر املعمارية من حيث شكل املب�ف� واملسقط األفقي و الواحب �� را�ث ذات الطابع ال�ت
ف بسبب مناخها املعتدل  ي مناطق معينه مثل الطا�ئ �� ر مع استخدام الفناء �ف ي و مشربيات وشواب�� �ف وشبابيك ورواش��

ي الشتاء.  �� ي الصيف والبارد �ف �� �ف

رة منه، وقد أصب� املركز التاريخي  زاء كب�� م أحب ف التاريخي، وترم�� ف مشروعا لتطوير مركز الطا�ئ وقد نفذت أمانة الطا�ئ
ارية.. ر من أسواقه ومحالته التحب مقصدا سياحيا خاصة بعد تشغيل الكث��

معة التاريخي وسط امل�ج

معة التاريخي ما زال محتفظا برونقه وأهميته  ديدة إال أن وسط املحب معة إل� األحياء الحب رغم مغادرة معظم سكان املحب
رة منه. زاء كث�� رغم سقوط أحب

معة التاريخي عددا من املعامل من أبرزها:  م وسط املحب وي�ف
 ، �ف امع، املدرسة، الدكاك�� ه ويكون من )الحب وقف امللك عبدالعزيز الذي أمر املؤسس امللك عبدالعزيز -رحمه هللا- ببنا�ئ
ي واإلمام واملؤذن، وقد كان هذا  �ف 1335هـ، وخصص ريعه لحفظة القرآن الكريم واملدارس واملدرس�� ي العام  �� �ف ر(  والب�ئ

ر من األنشطة. ي فلكه الكث�� �� ي بالحركة ويدور �ف ي البلدة القديمة، ومكانًا يع�� �� الوقف نقطة مركزية �ف
علها ميدانًا  1336هـ، وحب معة عام  املحب ي مدينة  �� �ف الصانع  الشيخ أحمد بن صالح  ي أّسسها  ال�ت�� الصانع  مدرسة احمد 

اورة لها،  معة والقرى املحب م أبناء املحب لتعل��
ر املرقب أقدم  ه ويعت�ب ي بنا�ئ �� ي �ف ميع األهال�� بل منيخ وهو رمز ومعلم تفتخر به هذه املحافظة وقد شارك حب ومرقب حب

ي عام )830( هـ. �� معة ح�ت� اآلن حيث تم بناؤه �ف ي مدينة املحب �� ي األثرية الباقية �ف �� املبا�ف
ال�مات  ويحمل  عام  ي  �ت�� املا�ئ عمره  ويقارب  املنطقة  ي  �� �ف املهمة  التاريخية  القصور  من  وهو  التاريخي،  العسكر  قصر 
ي املنطقة، وزاره امللك عبدالعزيز طيب هللا ثراه وامللك سعود  �� ي العمارة وهو أحد القصور املشهورة �ف �� دية القديمة �ف النحب

ي وكتبوا عنه. �ف رحمه هللا والعديد من األمراء والرحالة الغربي��
للوحة  طبقًا  1365هـ  عام  من  ي  �ف عام�� بناؤه  واس�تمر  الربيعة  الرحمن  عبد  بن  محمد  الشيخ  أنشأه  الربيعة:  بيت 
راثية  مه وتأثيثه بالقطع ال�ت ي لصالة ق�م النساء وانتهى عام 1368هـ، وقد تم ترم�� مال�� دار ال�ث ي الحب �� ودة �ف التأسيسية املوحب

معة ليصب� متحفًا ومعلمًا ملحافظة املحب
�ف  ي قديم من الط�� ي العام 1080هـ. وهو عبارة عن مب�ف� سك�ف�� �� ه توفيق عبدهللا املزعل �ف متحف املزعل، وقد قام ببنا�ئ

راثية. را من املعروضات واملقتنيات ال�ت نحة، ويحوي عددا كب�� مه إل� عدة أحب تم تقس��

معة من الداخل مدرسة الصانع التاريخية ف املحب
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ي �� ر�ث ي بل�ج �� الوسط التاريخي �ن

�� رسث ي بلحب �� الوسط التاريخي �ف

ي وسط  �� ( �ف �� رسث �� )وسط بلحب را�ث يقع الحي ال�ت
 �� اورًا للسوق الشع�ب ، محب �� رسث مدينة بلحب
السبت(  )سوق   �� رسث ببلحب األسبوعي 
راثية  ي ال�ت �� ر من املبا�ف ود عدد كب�� ي بوحب رف وي�تم��
تماسكها  عل�  تحافظ  زالت  ما  ي  وال�ت��
ر  كب�� عدد  ر  وهحب تهدم  رغم  عامة  بصورة 

منها. 

الحي  منازل  معظم  بناء  تاريخ  ويعود 
بناء  وتم  ري.  الهحب عشر  ي  �� الثا�ف القرن  ال� 
املرصوصة  ارة  الححب باستخدام  درانها  حب
فوق بعضها البعض بطريقة فنية تتطلب 
رة مهنية عالية، وكان ي�تم قصارتها من  خ�ب
 . �ف ي والل�ب �ف الط�� الداخل بطبقة سميكة من 
ذوع  حب باستخدام  األسقف  بناء  تم  كما 
رة وفوقها طبقة من اغصان  ار الكب�� األشحب
ويكون   . �ف والل�بِ ي  �ف الط�� وفوقها  ر،  الشحب
تشبه  ر  شحب ذوع  حب عل�  مرتكزًا  السقف 
وهي  الحديثة  االبنية  ي  �� �ف العلوية  سور  الحب
مستطيلة  خشبية  اعمدة  عل�  مرتكزة 
ر مساحة تشبه  الشكل يعلوها قطعة اك�ب
وانبها  ميع حب ي العمود وهي مزخرفة بحب تاح�
ر  ويعت�ب )املزراح(.  باسم  محليا  وعرفت 
ًا لهذا الطراز  رف املزراح عنصرًا معماريًا مم��
امتازت  كما  املنطقة.  تلك  ي  �� �ف املعماري 
املنازل ب�مكها وهي مصنوعة من  أبواب 
 �� �ف ة  ومطل�� ال�ميكة  ار  األشحب أخشاب 
الغالب بالقطران للمحافظة عل� صالبتها 

وقوتها.

ه الوسط التاريخي بمدينة الوحج

ي تراثية وسوق  �� ه. ويتألف من مبا�ف ي من محافظة الوحب �� نو�ب زء الحب ي الحب �� ي بارز، ويقع �ف �� ه هو معلم ترا�ث املركز التاريخي بالوحب
ي�مى “املنخة”. 

ه بشوارعها،  ي الذي عاشته مدينة الوحب �� ي العمرا�ف �� ه، وشاهدًا عل� الر�ت راث الحضاري ملدينة الوحب عًا عل� ال�ت ًا را�ئ ويعد نموذحب
ي املدن الساحلية. �� ميلة عن العمارة التقليدية �ف ابنيتها، ورواشينها، كما ينقل صورة حب

ه، وقلعتان تشرف إحداهما  د وفنار الرشاد السفن القادمة ال� ميناء الوحب ه القديمة خمسة مساحب ي الوحب ��  وقد كان �ف
1276هـ، أما القلعة  ي العام  �� �ف ي حي القرفاء، كما تشرف عل� السوق القديم للمدينة، وشيدت  �� �ف عل� امليناء الواقع 
ه سور به ثالثة  الوحب ي  �� �ف القديم  ر ينبع. وكان للحي  املارة ع�ب ي  الح�� 1026هـ لحماية طرق  العام  ي  �� �ف يدت  األخرى فقد سثُ
ورة ومتهدمة. ومعظم أبنية الحي مكونة من طابق واحد أو  بوابات لحمايته، ولكن معظم أبنية هذا الحي اليوم مهحب
رق الحي شوارع  ر متداخلة. وتخ�ت ي الغالب منفردة أو متالصقة ولكن غ�� �� د ثالثة طوابق وهي �ف ، ونادرًا ما وحب �ف طابق��

ي الحي. �� د عدة مساحات فارغة ربما تشكلت بعد ازالة عدد من مبا�ف حديثة عريضة، ويوحب

ي يأتون من املناطق  اح� ي العصور املاضية ، عندما كان الححب �� ارية ضخمة �ف شهدت القرية القديمة وسوق املناخ حركة تحب
ه. ي تمر بها محافظة الوحب ي املقدسة ال�ت�� �� هون إل� األراصف اورة ويتحب املحب

ه وسط الوحب



ي �� ي �ف �� أبرز مواقع العمرا�ف
68اململكة العربية السعودية

ي ال�نماص �� الوسط التاريخي �ن

ر  مال عمارتها خاصة مع بقاء الكث�� ي بأصالتها وحب رف ي ت�تم�� راثية ال�ت�� يمثل الوسط التاريخي بمدينة ال�فماص أحد املواقع ال�ت
تها. رية عل� هي�ئ دران الححب ي والحب �� من املبا�ف

ار الضخمة  ي ال�فماص عبارة عن مبان متعددة االدوار يصل بعضها ال� خمسة ادوار مبنية باألححب �� والوسط التاريخي �ف
رين وابوابها من خشب الطل� وأسقفها من خشب العرعر. دران ال� م�ت يصل سمك بعض الحب

مال املكان،  ي تظهر حب راثية( قرابة 122 مسكنًا قديمًا، تحيط بها املزارع ال�ت�� ي وسط ال�فماص أو )قرية النيي� ال�ت �� د �ف ويوحب
ال�فمط  القرية  تتبع  واألفراح.  واملناسبات  للتشاور  فيه  �تمعون  يحب القرية  ي  أهال�� كان  ر  كب�� فناء  القرية  وسط  د  ويوحب
م املعماري ملساكنها، وتبدو البيوت بتالصقها وتكتلها كوحدة  ي تخطيطها الدفاعي وأسلوب الت�م�� �� ري �ف ي العس�� �� العمرا�ف
ي ال�ت��  �� معمارية واحدة تشبه القلعة الحصينة، ويرتفع حصنها امل�مى شامي إل� عدة أدوار، وهو أعل� من بقية املبا�ف
األسفل وتضيق  ي  �� �ف تتسع  قاعدته مربعة  الذي  الناقص  الهرمي  الشكل  يأخذ  والحصن  ثالثة،  إل�  تتألف من دورين 
الحرب، وكذلك لتخزين  ي حالة  �� �ف به  للمراقبة واإلح�تماء  الحصن يستخدم  ، وكان  �ف ثابت ومت�� األعل� لتظهر بشكل  ي  �� �ف

ة.  املحاصيل واملؤن لوقت الحاحب

األهال��  والتعاون مع  ال�فماص  بلدية محافظة  بالشراكة مع  الوط�ف�� )سابقا(  راث  وال�ت للسياحة  العامة  ة  الهي�ئ قامت 
دمات إليها. رية وإنارة القرية وإيصال الحف م القرية واملحافظة عليها، حيث تم رصف املمرات بقطع ححب بإعادة ترم��

ف التاريخي وسط الطا�ئ
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القصور التاريخية

م م الدح�� صور عامة1 - تصوير دح��



ي �� ي �ف �� أبرز مواقع العمرا�ف
72اململكة العربية السعودية

قصر )حصن( املصمك

ي تشييده عام 1282هـ  �� ي آل سعود، الذي شرع �ف تعود قصة بناء حصن امل�مك إل� عهد اإلمام عبدهللا بن فيصل بن ترك��
ي الرياض. �� ر �ف من قصر كب�� - 1865م صف

ه ال�ميكة واملرتفعة، ليظل عل� مدى  ا ملا ذكرته دارة امللك عبدالعزيز، نسبة ملواصفات بنا�ئ وأطلق عليه امل�مك، وف�تً
 �� غر�ب ي  �� وشر�ت “السويلم”  ي�مى  ي  �� نو�ب حب ي  مال�� سث شارع  آنذاك  يقطعها  ي  ال�ت�� القديمة  الرياض  وسط  ربًعا  م�ت عاًما   147
ري، السويلم، دخنه، املذب�  ي يبلغ ارتفاعه 20 قدمًا، وله خمس بوابات هي “ ال�ثم�� ري”، محاطة بسور طي�ف�� ي�مى “ال�ثم��

...” مي��� ال�ث
را وعرض 65ر2  هة الغربية للمب�ف� عل� ارتفاع 60ر3 م�ت ي الحب �� يسة الواقعة �ف شبية الر�ئ ي حصن امل�مك بوابته الحف رف ويم��

رات.. م�ت را، وب�مك 10 سنت�� م�ت
ي زاويتها ما ي�مى  �� �ف ، محتوية عل� غرفة مستطيلة الشكل يقف  �� ي مدخله الغر�ب �� �ف ي تقع  ال�ت�� بـ “الديوانية”  ي  رف ي�تم�� كما 
ي يتوسط  �ف ي ح�� �� ر فتحات للتهوية واإلنارة، �ف نوبية ع�ب هتها الغربية والحب رق الهواء حب ار “مكان إعداد القهوة”، ويخ�ت بالوحب
سحب منه املياه عن طريق املحالة املركبة عل� فوهته بواسطة  ر” الذي �تُ مالية الشرقية “الب�ئ هة ال�ث فناء الحصن من الحب

اء امل�مك باملياه الالزمة للشرب. مّد أرحب الدلو، ل��
ي ي�مى “املربعة”  د برح� ي الوسط يوحب �� رًا و�ف ي مخروطية الشكل، يبلغ ارتفاع الواحدة منها 14 م�ت وللم�مك أربعة أبراح�
ي تحيط به غرفة ذات أعمدة متصلة  ي��� د فناء ر�ئ رًا يطل عل� الحصن من خالل الشرفة العليا، كما يوحب بطول 18 م�ت
هة الشرقية يؤدي إل� الدور األول من الحصن والسط�، عالوة عل�  ي حب �� ي �ف د بالفناء درح� ببعضها البعض داخليًا، ويوحب

ثالث وحدات سكنية األول� استخدمت إلقامة الحاكم، والثانية كبيت للمال، والثالثة إلقامة الضيوف.

قصر )حصن( امل�مك

قصر املربع

 �� ي أسوار مدينة الرياض القديمة �ف يعد قصر املربع” الذي بناه امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن - رحمه هللا- خارح�
م والعمارة. ي حيث الت�م�� �� راثية �ف ي ال�ت �� مل املبا�ف ع”، من أحب مكان كان ي�مى “املر�بّ

ي بناء قصر  �� ي عام 1357هـ املوافق 1937م بالشروع �ف �� وكان امللك املؤسس عبدالعزيز - رحمه هللا – قد أصدر أمره �ف
دت،  ي استحب ال�ت�� الحكم  ، ونظرًا العتبارات  امللك�� ايدة للديوان  رف امل�ت ات  الرياض، تلبية لالحتياحب ي سور مدينة  املربع خارح�
ره  امللك عبدالعزيز السكنية ودوا�ئ ة  الحكم يفي بحاحب القديم بقصر  مع  املحب رت بحيث مل يعد  ي نمت وك�ب ال�ت�� واألسرة 
اه نموها  الرسمية، وقد أدى بناء قصر املربع والبيوت الطينية التابعة له إل� توسيع نطاق مدينة الرياض، وتحديد اتحب

. �� العمرا�ف

ي مما يوفر لها  ميع غرفة عل� الفناء الداخل�� نيا عل� الطريقة التقليدية حيث تطل حب ي �بُ �ف يتكون قصر املربع من طابق��
األساس  م  ت�م�� عنصر  وتكرار  بتالصق  بناؤه  ي  رف وي�تم�� والحفصوصية،  الحماية  ر  توف�� م  الت�م�� ي  �� �ف روعي  كما  والهواء  النور 

وتفاصيل مكوناته.

م، وقد بنيت  سد فيها أعل� مستويات براعة العمل والت�م�� ي تتحب دية ال�ت�� شيد قصر املربع عل� الطريقة التقليدية النحب
ي أساسات القصر  �� ار �ف ية من األثل وسعف النخل، كما استخدمت األححب ارحب دران الضخمة والسقوف الداخلية والحف الحب
بزخارف  زينت  وقطعًا   � شرا�ئ منها  عل  وحب والنوافذ،  لألبواب  األخشاب  واستخدمت  لألسقف،  الحاملة  واألعمدة 

هندسية.

قصر املربع
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قصر البديعة التاريخي

ه عام 1353هـ املوافق 1935م  يقع القصر الذي أمر امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمه هللا- ببنا�ئ
مالية، وشعيب غذوانة  ي شعيب أم قصر من الناحية ال�ث �ف رى وادي حنيفة بالرياض من الناحية الغربية، وب�� عل� محب
ا  ي ذلك الوقت “االستاد” محمد بن قباع ببناء القصر ليكون مقّرً �� ه معلم البناء �ف ي وحب �ف نوبية. وذلك ح�� من الناحية الحب
اصة، حيث تم تشييده عل� طراز معماري  �تماعات الحف للسكن واستضافة كبار الزوار والشخصيات املهمة للدولة واالحب

ار النخيل الباسقة. ميل يتوسط أشحب حب

من  اء  حب إذا  أنه  العادة  رت  وحب ا،  صي�فً ضيوفه  ومعه  البديعة  قصر  عل�  ردد  ي�ت هللا-  –رحمه  العزيز  عبد  امللك  وكان 
�تمع بخاصته ح�ت�  ي بعدها ليحب ي الظهر، ثم يذهب إل� النوم ويخرح� ي القصر ويمكث فيه ح�ت� يصل�� �� �ف ل  رف الرياض أن ي�ف
ي املغرب ثم يعود إل�  لس هناك ح�ت� يصل�� ي ومن معه إل� بطحاء الوادي ويحب ي العصر، وبعد تناول الطعام يخرح� يصل��
اورة له، إذ انتقل امللك إل� “املربع”  الرياض، واستخدم هذا القصر لسكن الضيوف بعد بناء “قصر املربع” والقصور املحب

واستخدم قصر البديعة ومالحقه قصوًرا للضيافة امللكية.

قصر امللك عبدالعزيز   - قصر البديعة من الداخل

ي ر�� قصر امللك عبدالعزيز بالحن

رح�  ي مدينة السي� عاصمة الحف �� ي وتحديدًا �ف رح� ي محافظة الحف �� ي من القصور التاريخية �ف رح� ر قصر امللك عبدالعزيز بالحف يعت�ب
قديمًا. 

ذوع  ، وتم تسقيفه بحب �ف رًا مربعًا، وقد تم بناؤه من الطوب الل�ب ي القصر عام 1359 هـ، وتبلغ مساحته )1725( م�ت ب�ف��
طل عليه  ي الوسط �تُ �� د الفناء �ف د من حيث تواحب ه ال�فمط التقليدي ملنطقة نحب ي بنا�ئ �� ريد النخل. وأتبع �ف ار األثل وحب أشحب
ي وآخر علوي يعلوه السط�. وكان هذا القصر ُمعدًا إلقامة امللك عبدالعزيز  �� وحدات القصر الذي يتكون من دور أرصف

مامة والسلمية. ي القريبة منه مثل ال�� رح� شرف عل� مناطق الحف آل سعود وأسرته، وقد سمي بقصر “مشرف” ألنه ��ُ

وهو  ي  �� الشر�ت القصر   -: �ف ق�م�� إل�  وينق�م  30م،  منها  واحدة  كل  طول  م�تماثلة  وحدات  خمس  من  القصر  يتألف   
ي منتصفها املدخل، وللقصر  �� ي و�ف مال�� ال�ث زء  الحب ي  �� �ف يسة  الر�ئ هته  مستطيل الشكل تتوزع مبانيه عل� دورين، تقع واحب
ر املكسو بطبقة  دران من الححب ري، وقد شيدت الحب هة بشكل نصف دا�ئ رز عن الواحب ميلة ت�ب ي هندسية حب ي أبراح� �� الشر�ت
، وهو  �� ي فهو القصر الغر�ب �� م كل منها عدة غرف. أما الق�م الثا�ف نحة ت�ف ي من أربعة أحب �� ص، ويتكون القصر الشر�ت من الحب
يس بثالثة عقود مدببة، ويحتوي عل� فناء مكشوف تحيط  ي مدخله الر�ئ رف عبارة عن بناء مربع الشكل من دورين وي�تم��
رية ومدببة. يربط  ي من خالل أروقة محمولة عل� عقود نصف دا�ئ �� به غرف الدور األول، وتطل عليه غرف الدور الثا�ف
سر بطول 160 م بمسار مقّوس تصعد من خالله السيارة ح�ت� تصل إل� صالة  - حب �� ي والغر�ب �� ي القصرين -الشر�ت �ف ب��

 . �� ي الدور الثا�ف �� استقبال فخمة �ف

رح�  قصر امللك عبدالعزيز بالحف
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ي الدوادمي �� قصر امللك عبدالعزيز �ن

ي محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض. �� يسا �ف يشكل قصر امللك عبدالعزيز بالدوادمي معلما تاريخيا ر�ئ

إل�  ، حيث وصل  الح�� 1350هـ عند عودته من  ي شهر صفر عام  �� �ف القصر  ببناء  امللك عبدالعزيز - رحمه هللا -  أمر 
م بن عبدالرحمن أبوبكر  ي عام 1349هـ، ووّل� إبراه�� ي ِم�ف� أثناء ح�� �� ي الشيخ عبدالرحمن أبوبكر �ف �� الدوادمي، بعد أن تو�ف
أبوبكر،  آل  أمالك  من  ومزرعة  ر  ب�ئ عل�  تحتوي  الدوادمي  بلدة  غرب  تقع  أرضًا  املؤسس  عل�  راحه  واق�ت أبيه،  مكان 
رح فرأى أنه مناسب إلقامة القصر، ثم بدأ امللك بنفسه بتخطيط القصر بقدميه  فذهب امللك للوقوف عل� املكان املق�ت
ر( إضافة إل� أمره بحفر قاعدة السور، واس�تمر بناء القصر ح�ت� شهر  ي األربعة )املقاص�� محددًا البوابة الرسمية واألبراح�

ه نحو 120 عاماًل. ي بنا�ئ �� ركوا �ف ربيع اآلخر عام 1351هـ، وكان عدد العمال الذين اش�ت

قصر امللك عبدالعزيز - الدوادمي

قصر امللك عبدالعزيز بوادي الدواسر 

ي عهد  �� ي محافظة وادي الدواسر إل� مرحلة مبكرة من مراحل تأسيس الدولة �ف �� يعود تاريخ قصر امللك عبدالعزيز �ف
 �� ي الوادي سعد بن ضرمان ومحمد بن مرصف �� امللك عبد العزيز ، حيث أن امللك عبدالعزيز أمر عام 1329هـ وكيليه �ف

ببناء قصر للحكم، إال أن القصر مل يك�تمل تشييده إال عام 1334هـ.

ة مربع محاط  القصر عل� هي�ئ الرسمي من  الق�م  القصر حيث شيد  بناء  أهم مراحل  األول�  البناء  وتمثل مرحلة 
وادي  ر  أم�� وسكن  د،  واملسحب واإلدارة،  االستقبال،  ملت  سث وخاصة  رسمية  وحدات  بداخله  ويحوي   ، أبراح� بأربعة 

الدواسر، والضيافة.

ي الذي احتوى عل�  �� يس، والق�م الغر�ب مت القصر الر�ئ ي صف زت املرحلة الثانية من بناء القصر ال�ت�� ي عام 1376هـ أنحب �� و�ف
ريد، وسكن األخويا، واإلسطبل، وحوش اإلبل واملاشية. رقية وال�ب مب�ف� ال�ب

بل  ر القصر من قبل اإلمارة، واستخدم من �تِ ر الوادي ولإلمارة ح�ت� عام 1385هـ عندما هحب واس�تمر القصر مقرًا ألم��
ر تماما بعد هذا التاريخ. ريد ح�ت� عام 1398هـ، ُليهحب رق وال�ب بعض اإلدارات مثل : الشرطة ح�ت� عام 1389هـ ، وال�ب

 �� ي مدينة الرياض ، واستخدم �ف �� ي وادي الدواسر حيث شيد عل� نمط القصور الطينية �ف �� ي املهمة �ف �� ويعد القصر من املبا�ف
ي تسقيف غرف القصر ووحداته خشب  �� ة املحلية ، كما استخدم �ف لوبة من البي�ئ ي واملونة الطينية املحب �ف ه الطوب والل�ب بنا�ئ

ي األبواب والنوافذ. �� ، وكذلك �ف ذوع وسعف النخيل املحل�� األثل، وحب

ي وادي الدواسر �� قصر امللك عبدالعزيز �ف
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رية ي النع�� �� قصر امللك عبدالعزيز �ن

بها  ي  رف ت�تم�� ي  ال�ت�� التاريخية  املعامل  نطاع، وهو من  مالية من مركز  ال�ث الغربية  هة  الحب ي  �� �ف آل سعود  امللك عبدالعزيز  قصر 
رية. محافظة النع��

مالية الغربية من  هة ال�ث ي الحب �� ي نطاع �ف �� ي منطقة وادي املياه �ف �� ربع القصر فوق تلة مرتفعة تحيط بها كثبان رملية �ف ي�ت
لوي  ر عبد هللا بن حب ر املنطقة الشرقية األم�� رية، ويبعد عنها حوال�� 30 كلم. وقد أمر امللك عبدالعزيز أم�� مدينة النع��

ي شهر صفر من السنة نفسها.  �� ي العام 1349هـ، واستكمل �ف �� ي شهر محرم �ف �� ي نطاع �ف �� ببناء هذا القصر �ف

ي هندسته عن مثيالته من حيث شكله وكون  رف ي الشكل، وت�تم�� ي يحيط بها سور خماس�� �� والقصر عبارة عن عدد من املبا�ف
ي املختلفة داخله.  �� السور الدفاعي للقصر يشكل إحاطة حامية للمبا�ف

رية ي النع�� �� قصر امللك عبدالعزيز �ف

ي لينة �� قصر امللك عبدالعزيز �ن

نوب 100كم، حيث تحتل  اه الحب ي تبعد عن محافظة رفحاء باتحب يقع قصر امللك عبدالعزيز التاريخي بقرية لينة، وال�ت��
مال ومنطقة  ي نفود ال�ث �ف ب�� أنها تقع  مالية، كما  ل والحدود ال�ث ي منطقة حا�ئ �ف ب�� يًا لوقوعها  راتيحب قرية لينة موقعًا اس�ت

رة. الححب

ي وأصالة الحاضر. �� ي عراقة املاصف �ف مع ب�� م يحب مالية ملا يمثله من ت�م�� ر القصر شاهدًا تاريخيًا ملنطقة الحدود ال�ث ويعت�ب

أمر امللك عبدالعزيز آل سعود- طيب هللا ثراه -  ببناء هذا القصر ليكون مقرًا إلمارة املنطقة، وتبلغ مساحته حوال�� 
املناطق  ي  �� �ف يدت  ي سثُ ال�ت�� القصور  اء تخطيطه عل� نمط  ، وحب �ف الل�ب ي  �ف ارة والط�� الححب يد من  رًا مربعًا، وقد سثُ 4.320 م�ت
 �� �ف رية  دا�ئ ي  أبراح� بأربعة  أسواره  ُدّعمت  الشكل  مستطيل  مب�ف�  عن  عبارة  وهو  السعودي.  العصر  خالل  الداخلية 
املدخل  ويتوسط  ومرافقه،  السه  ومحب القصر  غرف  حوله  ُوزعت  مكشوف  ر  كب�� فناء  الداخل  ي  �� و�ف األربعة،  األركان 
ر، وبه ق�م  د وب�ئ د بالقصر مسحب هة الغربية، كما يوحب ي الحب �� نوبية من القصر، وهناك مدخل آخر يقع �ف هة الحب يس الحب الر�ئ
وار املدخل  ر من أهم مرافق القصر وهو يقع بحب لس الكب�� عد املحب ر وأسرته. و��ُ اصة باإلمارة، وسكن األم�� للشؤون الحف

ص ُمطلة عل� فناء القصر.  رة وبه نوافذ مستطيلة مزخرفة بطبقة من الحب يس، ومساحته كب�� الر�ئ

��  لينة قصر امللك عبدالعزيز �ف
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مسية( رة نورة بنت عبد الرحمن )ال�ث قصر األم��

رة نورة بنت عبد الرحمن الفيصل آل سعود املعروف بقصر  ي مدينة الرياض قصر األم�� �� من القصور التاريخية املهمة �ف
ي مدينة الرياض. �� مسية، والذي يقع عل� الضفة الغربية من وادي البطحاء بالقرب من حي املربع �ف ال�ث

لس الوزراء وزير الدفاع  يس محب ب ر�ئ ي العهد نا�ئ ر محمد بن سلمان بن عبد العزيز ول�� ي األم�� وكان صاحب ال�مو امللك��
ي سياق حرصه املس�تمر -  �� �ف اصة،  الحف الرحمن عل� نفقته  رة نورة بنت عبد  م قصر األم�� رم�� ب�ت ه  - حفظه هللا – قد وحب

ي املرتبطة ببداية تأسيس اململكة. �� راثية، وخاصة املبا�ف حفظه هللا- عل� حماية وتأهيل املواقع ال�ت

ي مدينة الرياض،  �� رة �ف ي عام 1292 للهحب �� ي ولدت �ف ي آل سعود ال�ت�� رة نورة بنت عبد الرحمن بن فيصل بن ترك�� واألم��
ي التاريخ السعودي، وعرف عنها الحكمة كونها مستشارة امللك  �� ل حضورًا الفتًا �ف ة أن تسحب رف �� رة وحب ي ف�ت �� استطاعت �ف
ري  �� ي العمل الحف �� دة دورًا فاعاًل �ف ي شؤون األسرة، كما مارست بشخصيتها الرا�ئ �� عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود �ف

رة ي عام 1368 للهحب �� ما توفيت –رحمها هللا- عن عمر يناهز 77 عامًا �ف �تماعي، ف�� واالحب

مسية( رة  نورة بنت عبد الرحمن )ال�ث قصر األم��

راثية وسط الرياض القصور ال�ت

ي عهد امللك املؤسس  �� ي بنيت �ف ي بها مدينة الرياض عدد من القصور التاريخية ال�ت�� رف ي ت�تم�� ميلة ال�ت�� راثية الحب من املعامل ال�ت
1944، والقصور  إل� عام  تاريخها  ي يعود  ال�ت�� الغربية  الفوطة  ي  �� �ف القصور السبعة  وامللك سعود رحمهما هللا، ومنها 
ي يعود تاريخها إل� عام 1935. إضافة إل� القصور امللكية الستة )قصر امللك فهد، قصر  ي الفوطة الشرقية ال�ت�� �� الثالثة �ف
رة والفوطة  ي حي ظه�� �� رة العنود( �ف ر سلطان، قصر األم�� رة هيا بنت عبد الرحمن، قصر األم�� امللك عبد هللا، قصر األم��

اوز عمرها 70 عامًا. م، ويتحب وأم السل��

راث  ال�ت امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه هللا - بصون  ي  �ف ي الشريف�� �ف الحرم�� وانطالقًا من حرص خادم 
يس  ب ر�ئ ي العهد نا�ئ ر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ول�� ي األم�� يه من صاحب ال�مو امللك�� واملحافظة عليه، وبتوحب
لس إدارة  يس محب ر بدر بن عبدهللا بن فرحان، وزير الثقافة ر�ئ لس الوزراء وزير الدفاع، أعلن صاحب ال�مو األم�� محب
مدينة  وسط  والتاريخية  املعمارية  مة  الق�� ذات  ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت ي  �� مبا�ف وتأهيل  م  ترم�� مشروع  انطالق  راث،  ال�ت ة  هي�ئ

الرياض.

ة امللكية ملدينة الرياض وأمانة الرياض. راث، بالشراكة مع الهي�ئ ة ال�ت ي هي�ئ �� ويدير املشروع وزارة الثقافة ممثلة �ف

املحلية،  الهوية  وإبراز  والتاريخية  املعمارية  األهمية  ذات  ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت ي  �� مبا�ف عل�  املحافظة  إل�  املشروع  ويهدف 
ي وسياحي، ورفع كفاءة استخداماتها مع املناطق املتاخمة لها،  �� �تماعي وثقا�ف ي إل� مورد اقتصادي واحب �� وتحويل تلك املبا�ف

وربطها بذاكرة املكان وتاريخ الرياض عمرانيا.

راثية وسط الرياض القصور ال�ت
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مسية( رة  نورة بنت عبد الرحمن )ال�ث قصر األم��

قصر القشلة

ل. ي مدينة حا�ئ �� يعد قصر القشلة من املعامل التاريخية املهمة �ف

ر من نحو  يوش ومقرًا أمنيًا لها، قبل أك�ث ي الحب رف ه�� وقصر القشلة التاريخي كان عبارة عن “قلعة” عسكرية تستخدم لتحب
ثمانية عقود، قبل أن يتحول إل� مزار سياحي.

التاريخي،  “القشلة”  د قصر  1941م ش��ّ عام  ي  �� �ف -  وتحديدًا  - رحمه هللا  العزيز  “امللك عبد  املؤسس  وخالل عهد 
” مربع مستطيل الشكل ويتكون من دورين،  واستغرق بناؤه مدة سنة ونصف تقريبا، وهو عبارة عن مب�ف� “طي�ف��
دران 10 أمتار وبداخله  رًا، وارتفاع الحب رًا وعرض 141 م�ت ر مربع تقريبا، بطول 142 م�ت وتبلغ مساحته 19832 ألف م�ت
ي الدور األول باإلضافة إل�  �� ، و59 غرفة �ف �� ي الدور األرصف �� رة، كما يحوي 83 غرفة �ف نحو 391 عمودًا وثمانية مربعات كب��
ي منتصف  �� ي مربعة الشكل أيضًا �ف ي مربعة الشكل، إضافة إل� أربعة أبراح� دمات األخرى، وتتوسطه أربعة أبراح� ي الحف �� مبا�ف
ي���  ، أحدهما ر�ئ �ف م القصر مدخل�� را ، وي�ف ي ال�ثمانية 12 م�ت ي املساندة” ويبلغ ارتفاع األبراح� طلق عليها “األبراح� أسواره، ��ُ
املدخل  وهو  نوبية،  الحب هة  الحب ي  �� �ف يقع  واآلخر  عديدة،  زخارف  به  وتحيط  املب�ف�  من  الشرقية  هة  الواحب منتصف  ي  �� �ف يقع 

املستخدم حاليًا لدخول الزوار والضيوف.

دة  ي كانت سا�ئ دية”، ال�ت�� مه عل� طراز املدرسة “النحب ل، أن املب�ف� “األثري” قد تم ت�م�� ي منطقة حا�ئ �� ويؤكد مؤرخون �ف
رك�� “قيشلة”، ومعناه  ال�ت إل� كلمة محرفة عن أصلها  آنذاك، ويعود مع�ف� م�مى “القشلة”  ي العمارة اإلسالمية  �� �ف
نود ومراكز إقامتهم  ي عل� قالع الحب �� ي العصر الع�ثما�ف �� اص بالشفاء، وأطلقت هذه الت�مية �ف املعسكر الشتوي أو املأوى الحف
نود بغرض ال�تمرين واإلقامة السكنية لحفظ األمن  ل، والقالع عبارة عن ثكنة عسكرية لتدريب وإقامة الحب بمدينه حا�ئ

واالستقرار.
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ي قرية العليا �� قصر امللك عبد العزيز �ن

للمنطقة  التابعة  العليا  القرية  محافظة  شرق  مال  سث تاريخية  منطقة  من  صف يقع  وهو   ،” العال�� “قصر  باسم  عرف 
الشرقية. 

رة حكم امللك املؤسس عبدالعزيز آل سعود  يد خالل ف�ت ري، وقد سثُ رة بناء القصر إل� القرن الرابع عشر الهحب تعود ف�ت
مالية للقصر ُكتب عليها: »ب�م هللا  ي إحدى الغرف ال�ث �� د �ف صية توحب -رحمه هللا، ويدل عل� ذلك نقش عل� لوحة حب
لوي  ر سعود بن حب ي بإشراف سمو األم�� ي بقرية العليا قصر عال�� اللة امللك عبدالعزيز آل سعود ب�ف�� م، بأمر حب الرحمن الرح��
اري القديم املتصل بطريق الكنهري، وأتخذ هذا املب�ف� مركزًا  يد عل� الطريق التحب حاكم األحساء عام 1355هـ«. وسثُ

مالية الشرقية.  ارة من اململكة إل� الحدود ال�ث شرف عل� حركة التحب مركًا ��ُ مل السلطة اإلدارية، وحب حكوميًا ي�ث

الداخل  القصر من  م  وي�ف رًا مربعًا، وهو محصن بسور ضخم،  م�ت  8836 تبلغ مساحته  القصر بشكل مربع  يظهر 
ر ومركز للشرطة، ومقر اإلمارة،  رق والهاتف وب�ئ ريد وال�ب مارك وإدارة ال�ب موعة من اإلدارات الحكومية وهي إدارة الحب محب
ريد النخل، وحالته  ار األثل وحب ذوع أشحب ر وحب ي والححب �ف ن. شيد القصر بالط�� ًدا ومقرًا للسحب ومب�ف� إدارة املالية ومسحب

مه وتحويله إل� معلم تاريخي هام من معامل املنطقة. يدة بعد ترم�� ية حب اإلنشا�ئ

ي قرية العليا �� الصورة- قصر امللك عبدالعزيز �ف

ي أم عقال �� قصر امللك عبدالعزيز �ن

ال�مان،  ي من منطقة  �� نو�ب الحب زء  الحب ي  �� �ف كلم،   180 يقارب  بما  الرياض  العاصمة  مال من  ال�ث إل�  أم عقال  رة  ي هحب �� �ف يقع 
 �� يد القصر �ف ملول، واآلن أم عقال نسبة إل� روضة أم عقال. وقد سثُ ملول نسبة إل� روضة ال�ث وأطلق عليها قديمًا ال�ث
ي املنطقة  �ف عله مركزًا يربط ب�� لوي لحب ر عبدهللا بن حب ه، وكلف بذلك األم�� عام 1364هـ، حيث أمر امللك عبد العزيز ببنا�ئ
ي البادية. وقد أمر امللك عبدالعزيز بوضع صهاري��  �� ي هذه املنطقة موارد املياه �ف �� ر �ف الشرقية واملنطقة الوسطى، حيث تك�ث
 �� وزع �ف رول الذي ��ُ رة لتخزين الوقود، حيث كانت تفرغ فيها ناقالت النفط التابعة لشركة أرامكو حمولتها من الب�ت كب��
ر أمور املنطقة،  ر الحكومية لتسي�� ميع الدوا�ئ م حب يد هذا القصر عل� طراز معماري فريد، وكان ي�ف املناطق املختلفة. وسثُ
راته  ي ححب �� م القصر �ف ي والعراق والشام. وي�ف لي�� اورة له، وكذلك ربط القوافل من وإل� الحف ر املحب عًا إل� قضايا الهحب ومرحب
ي الطابق العلوي املطل  �� مرك، وق�م حراسة القصر �ف ، ق�مًا لإلمارة، ق�مًا للحب ل الالسلك�� ق�مًا للشرطة، ق�مًا لرسا�ئ
املنطقة  أوضاع  ومعرفة  اململكة  وحدة  ترابط  ي  �� �ف ر  الدوا�ئ تلك  يستخدم  املؤسس  امللك  وكان  ية.  ارحب الحف الساحة  عل� 

ر منه. ي كانت تحظى باه�تمام كب�� الشرقية ال�ت��

ي ام عقال  �� صورة- قصر امللك عبدالعزيز �ف
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قصر امللك عبد العزيز ب�دا

ميلة والغنية باألودية  دة، وتبعد ضاحية حداء الحب ي مكة املكرمة وحب �ف ي منتصف الطريق ما ب�� �� ي مركز حداء �ف �� يقع القصر �ف
ي شهدها  رًا تقريبًا عن مكة املكرمة وتتبعها إداريًا. ومن األحداث الهامة ال�ت�� ار املتنوعة بمسافة 20 كيلو م�ت واألشحب
م  رس�� ريطانية ل�ت رت كاليتون مندوب الحكومة ال�ب ل�ب ر حب ي امللك عبدالعزيز طيب هللا ثراه والس�� �ف القصر توقيع اتفاقية ب��
والصاالت  واملمرات  الغرف  موعة من  يتألف من محب واحد  دور  القصر من  ويتكون  األردن.  د وشرق  نحب ي  �ف ب�� الحدود 
ي منطقة خالية  �� ي القصر ببساطته ويكاد يخلو من العناصر الزخرفية والنقوش. موقع القصر �ف رف يتقدمه بركة ماء. وي�تم��

د طريق مسفلت للوصول اليه. تقريبًا، وال يوحب

قصر امللك عبد العزيز بحدا

ي املويه �� قصر امللك عبد العزيز �ن

اإلسالمي  الطراز  عل�  ارة  بالححب عام1357هـ  ي  �� �ف شيد  الذي  التاريخي  عبدالعزيز  امللك  قصر  املويه  محافظة  تحتضن 
ي الرياض ومكة  �ف ي رحالته ب�� �� راحته �ف القديم وسط أطالل املنازل والبيوت الطينية، وخصص إلقامة “املؤسس” واس�ت

ي أو العمرة أو االصطياف. ي طريقه للح�� �� املكرمة و�ف

رًا. ي مسافة 180كيلو م�ت �� اه الشر�ت ف باالتحب ًرا مربًعا، ويبعد عن الطا�ئ ربع القصر عل� مساحة تقدر بـ 14850م�ت ي�ت

ة، وهو محاط بسور  رف ي والدفاع، خضعت لضوابط هندسية مم�� �ف م القصر بأشكال مختلفة بهدف التحص��  وتم ت�م��
ًرا، ويتكون من: القصر امللك��  م�ت ارة السوداء عل� ارتفاع 4.5 أمتار ، وسمك 90 سنت�� هات بنيت من الححب ميع الحب من حب
هة  ي الحب �� يس ويقع �ف ي األول الر�ئ �ف هة الغربية من القلعة، ويتكون من مدخل�� ي الحب �� وهو عبارة عن مب�ف� مستطيل يقع �ف
لس  ي واملحب مال�� يس ال�ث 19 دكة عل� يسار الداخل من الباب الر�ئ م  نوبية، ويحتوي عل� عدة وحدات معمارية ت�ف الحب
اور  الرسمي “املختصر” وصالة الطعام وغرفة النوم ودورة مياه، وقصر الضيافة وهو عبارة عن مب�ف� مستطيل يحب

موعة من الغرف تطل عل� فناء مكشوف.  هة الشرقية ويشكل محب ي من الحب القصر امللك��

دم ودورات مياه، ومحطة  ي إعداد القهوة وغرف سكن الضيوف والحراس والحف ي عدة وغرف�ت�� ويحتوي القصر عل� أبراح�
وارها  ة وقود السيارات بطريقة املضخة اليدوية، وبحب ي تعب�ئ �� ي من القلعة كانت تستخدم �ف �� نو�ب ي الضلع الحب وقود تقع خارح�

. سكن عمال املحطة، وقصر اإلمارة السك�ف��

ي املويه  �� قصر امللك عبدالعزيز �ف
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ي قبة �� قصر امللك عبدالعزيز �ن

م يدعى )ابن مقبل(  ي القص�� ل من أهال�� ه إل� ما قبل العام 1351هـ، وبناه رحب ي وسط بلدة قبة، ويعود تاريخ بنا�ئ �� يقع �ف
بأمر من امللك عبدالعزيز – رحمه هللا. 

ي زواياه األربعة  �� موعة من األبنية املحاطة بسور مرتفع تقوم �ف ر مربع، وهو عبارة عن محب تبلغ مساحة القصر 8 آالف م�ت
د  دي السا�ئ يس للقصر. الطراز املعماري للمب�ف� هو الطراز النحب ي خامس فوق املدخل الر�ئ ي مربعة للحماية، وبرح� أبراح�
ر من املواقع ذات األهمية العالية  املنطقة الوسطى، ويمتاز بصفة دفاعية خاصة من خالل األسوار املرتفعة. ويعت�ب
ال االست�ثمار السياحي. وقد استعمل القصر مقرًا لإلمارة  ي محب �� ي وإمكانية االستفادة منه �ف �� ال الطراز العمرا�ف ي محب �� �ف

ميل. ي حب ي محل�� ي بطراز هندس�� رف د وآبار مياه، وي�تم�� ن ومسحب د بداخله سحب رقية وسكنًا للخويا، ويوحب ريد وال�ب وال�ب

ي قبة �� صوره قصر امللك عبدالعزيز �ف

قصر خزام 

د بها العديد من القصور القديمة وقد أخذت  دة ويوحب مانية بحب لة ال�� رف ي حي ال�ف �� يطلق م�مى خزام عل� منطقة واسعة �ف
ي القصر عام 1347هـ واك�تملت عام 1351هـ  �� االسم عن اسم قصر امللك عبد العزيز) يرحمه هللا( وبدأت عملية البناء �ف
موعها وحدة واحدة  ي محب �� نوبية والغربية تشكل �ف ي الحب �ف هت�� ي الحب �� . ويتكون القصر من دورين ومحلق ويتبعه ملحقات �ف
ري الصلب املقطوع من الساحل وقد  �� ر الحب ي القصر بالححب متالصقة يحيط بها سور بارتفاع ثالثة أمتار تقريبا ، وقد ب�ف��

راث. زء من القصر وهو الديوان إل� متحف لآلثار وال�ت تم تحويل حب

رول  ي االمتياز للتنقيب عن الب�ت �� وشهد القصر عددا من املناسبات البارزة من أهمها مناسبة توقيع أول وأهم اتفاقية �ف
�� 29 مايو )أيار( 1933. ي الحكومة السعودية وشركة »ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا«، �ف �ف ب��

قصر خزام
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قصر امللك سعود بمنطقة قصر خزام

ها  ي بنا�ئ �� ي استعمل �ف ل القصور ال�ت�� دة، يصل عمره إل� حوال�� 70 عام، وهو من أوا�ئ ي مدينة حب �� ي التاريخية �ف �� هو أحد املبا�ف
نحة والصاالت والغرف، كما  م القصر الذي يتألف من أربعة أدوار العديد من االحب ي السعودية. ي�ف �� الحديد واإلسمنت �ف
 �� ا�ف ري املرحب �� ر الحب ي مقدمة القصر والباحات املحيطة، شيد القصر من الححب �� ق املوزعة �ف تحيط به شرفات مطلة عل� الحدا�ئ
انب  دة، وإل� حب ي البناء بمدينة حب �� ي كانت تستخدم �ف يسة ال�ت�� لب من ساحل البحر األحمر، وهو املادة الر�ئ الذي كان يحب
واألخشاب،  التسلي�،  وحديد  والرمل،  واألسمنت،  البطحاء،  مثل:  مواد  القصر  بناء  ي  �� �ف استخدمت  رية  �� الحب ار  األححب

ي يصل ارتفاعه ال� 3 امتار .  �� ويحيط بالقصر سور خرسا�ف

ي منطقة قصر خزام �� قصر امللك سعود �ف

قصر امللك سعود بمكة املكرمة

�ف 1355هـ - 1360هـ  وتبلغ مساحته  1000 م2  رة ب�� ي الف�ت �� ي حي املعابدة بمكة املكرمة وقد بناه امللك سعود �ف �� يقع �ف
. ي وتاريخه الوط�ف�� راتيحب راثية ملوقعه االس�ت ي ال�ت �� تقريبًا ويتكون من 3 أدوار، وهو أحد أهم املبا�ف

وزخارف  وعقود  وأقواس  وشرفات  ي  �ف رواش�� من  ة  رف املم�� املعمارية  وعناصره  ازي  الححب املعماري  بفنه  القصر  ي  رف ي�تم��
ة  مه للهي�ئ ر الطبيعي والقرميد األحمر والنورة واالخشاب، وتم تسل�� ي من الححب رية فنية وقد ب�ف�� ونقوش خشبية وححب

راث. ة ال�ت رًا لهي�ئ ي وأخ�� راث الوط�ف�� العامة للسياحة وال�ت

ي مكة املكرمة �� قصر امللك سعود �ف
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بيت نصيف

ه إل� عام 1872ميالدية، ومالكه هو  دة التاريخية، ويعود بنا�ئ ي قلب حب �� ة �ف رف يمثل “بيت نصيف” تحفة معمارية مم��
ر عن حقبة تاريخية  ، ويع�بّ �� از عل� الطراز الع�ثما�ف ي الححب �� ي تم إنشاؤها �ف الشيخ عمر أفندي نصيف. ويعد أول البيوت ال�ت��

دة. ي حب �� من حقب تطور الفن املعماري القديم �ف

ارة مزخرفة لألبواب والشبابيك  ية أعمال نحب ارحب هاته الحف ارة يحتوي عل� أربعة أدوار ، تزين واحب وهو مب�ف� من الححب
ًا فريدًا  رة، ويعد هذا البيت نموذحب رة وصغ�� ي إضافة إل� الزخارف الحصية ويتكون كل طابق من غرف كب�� �ف والرواش��

ي ذلك الزمن. �� للعمارة وفن البناء �ف

دة التاريخية بيت نصيف بحب

را قصر ش�ج

رة  وك�ث بخصوبتها،  تمتاز  منطقة  ي  �� �ف القصر  يقع 
بال، وسميت  الحب موعة من  بساتينها، تحيط بها محب

ي مصر �� را �ف را بذلك؛ ألنها تشابه منطقة ش�ب ش�ب

من  به  يمتاز  ملا  واسعة  بشهرة  را  ش�ب قصر  حظي 
ي العمارة  �� ي �ف رف م وأسلوب مم�� ي الت�م�� �� روعة وفخامة �ف
بن  هللا  عبد  ي  عل�� الشريف  القصر  أنشأ  التقليدية، 
1323هـ  عام  باشا  عون  بن  ي  �ف املع�� عبد  بن  محمد 
 ، �ف عام�� خالل  منه  االنتهاء  وتم  ميالدي(،   1904(
 ، رك�� ال�ت بيك  مان  سل�� املهندس  بنيانه  عل�  أشرف 
ه  بنا�ئ عملية  ي  �� �ف رك  اش�ت القصر،  مهندس  وهو 
تم  ي عامل، وغالبًا  �ف ألف�� إل�  باإلضافة  اًل،  رحب ي  �ف تسع��
زيرة العربية للمشاركة  ي الحب االستعانة بهم من خارح�

ي بناء وزخرفة القصر. �� �ف

عل�  يش�تمل  يس  ر�ئ مب�ف�  عل�  القصر  يحتوي 
مخصصة  ية  خارحب ملالحق  إضافة  وقبو  أدوار  أربع 
القصر،  من  مال  ال�ث ال�  تقع  الرسمية  لالستقباالت 
مب�ف��  سور  بالقصر  يحيط  االسطبل،  إل�  باإلضافة 

ارة بارتفاع )90سم(.  من الححب

ي عهد امللك عبدالعزيز -يرحمه هللا-  �� شهد القصر �ف
ابنه  امللك فيه  مة فقد استقبل  تاريخية عظ�� ا  أحدا�ثً
الحربية  املعارك  امللك سعود بعد عودته من إحدى 
بوابة  عل�  االستقبال  مراسم  له  ريت  وأحب مظفًرا، 
للملك  بالشراء  القصر  ملكية  انتقلت  ثم  القصر، 
العهد،  والية  توليه  أثناء  العزيز  عبد  بن  فيصل 
عهده،  ي  �� �ف الصيف  ي  �� �ف الوزراء  اسة  لر�ئ مقرًا  واتخذه 
مستودعًا،  ران  والط�� الدفاع  وزارة  استخدمته  ثم 
وبعد  )1986م(.  1407ه  عام  ح�ت�  لها  مقرًا  ثم 
ذلك حوله امللك فهد بن عبد العزيز ليكون متحفًا 

ي واإلسالمي. �� راث العر�ب لل�ت

را قصر ش�ب
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ي قصر الكعك��

ف بعدد من القصور  تزخر الطا�ئ
 �� �ف األثرياء  يسكنها  كان  ي  ال�ت��
الصيف، ومنها ما تم تحويله إل� 

متاحف تراثية.

التاريخية  القصور  هذه  ومن 
تم  الذي  ي  �� را�ث ال�ت ي  الكعك�� بيت 
الهندس��  الشكل  عل�  إنشاؤه 

. �� ي والع�ثما�ف �� املعماري الروما�ف

بن  محمد  املعلم  القصر  ي  ب�ف��
1358هـ  ي عام  �� �ف ي  �� القرسث ع�ثمان 
 ، �ف عام�� نحو  بناءه  واس�تمر 
وقد  أدوار  ثالثة  من  ويتكون 
ر والنورة  ازدان بأعمدة من الححب

ميلة. وبزخارف بأشكال حب

و6  غرفه   40 من  يتكون  كما 
حمام  بالقصر  د  ويوحب مطابخ، 
القصر  مساحة  وتبلغ    ، ترك�� 

رًا مربعًا تقريبًا . 1275 م�ت

بستان  بالقصر  يحيط  كان 
والزهور،  الفواكه  بزراعة  عامر 
ر كان يزود القصر  باإلضافة إل� ب�ئ

منها باملياه العذبة.

ي ومنهم  سكن القصر آل الكعك��
الكعك��  ي  سراح� و  ي  الكعك�� صدقه 
-رحمهم هللا - وهم من أعيان 
ثم  رة،   الف�ت تلك  ي  �� �ف ف  الطا�ئ
الصيف  موسم  ي  �� �ف ر  يؤحب أصب� 

 . �ف لبعض املصطاف��

 تصوير رنا ناصر - قصر الكعك��

قصر بيت الكاتب

ي العام 1898، وسمي بـ »قصر النيابة« ألن امللك فيصل بن عبدالعزيز  �� ف  �ف ي مدينة الطا�ئ �� أسس قصر بيت الكاتب �ف
ي العام 1315هـ، ويتكون من  �� ي عبدالواحد، �ف رة الصيف، إذ بناه محمد عل�� م فيه أثناء ف�ت أل سعود – رحمه هللا- كان يق��
ي تمتد ح�ت�  ر والزخارف شبه حلزونية وال�ت�� ي القديم يزينه أعمدة الححب �� نيت عل� الطراز املعماري الروما�ف ثالثة أدوار �بُ
ف القديم، كذلك  ي سور الطا�ئ ي عمق األرض الزراعية بمنطقة السالمة خارح� �� ر له موقع مناسب �ف األسط�، وقد اخت��

زرع فيها الفواكه والحفضروات. م بستان يحوي أرضا زراعية �تُ د فناء واسع ي�ف يتواحب

ه الذي اس�تمر ثالث سنوات، والعام 1350هـ سكنه  ي العام 1315هـ سكنه محمد عبدالواحد بعد االنتهاء من بنا�ئ �� �ف
ر  ي بالححب هة الشرقية ب�ف�� ي الحب �� واره ملحقًا �ف مه وإصالح ما خرب منه، وشيدوا بحب ي عبدالواحد بعد ترم�� أبناء محمد عل��

. �ف والط��

ي عبدالواحد  ب امللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه هللا- بالقصر فور مشاهدته؛ فأمر أبناء محمد عل�� عحب ائُ
م مطبخا خاصا، واتفق امللك فيصل مع أبناء محمد  مالية ي�ف هة ال�ث بتشييد دوره الثالث، وبناء ملحقات القصر من الحب
ي له صيفًا؛ فوافقوا عل� طلبه، وسكنه ثم تعاقب عليه أبناؤه من بعده  �� ر القصر ح�ت� يأ�ت ي عبدالواحد عل� أن يستأحب عل��
اوزت 20 سنة، ثم انتقل امللك  ( ثم ابنته سارة، واس�تمرت الحال ملدة تحب )عبدهللا ومحمد وسعد وسعود وخالد وترك��

اص. ي فيه قصره الحف فيصل إل� حي آخر حيث ب�ف��

ر عبدهللا  رة الصيف، أيضا سكنه األم�� ي ف�ت �� ر بندر بن محمد بن عبدالعزيز ملدة ثالث سنوات �ف سكنه من بعده األم��
رة الصيف، ثم  ي ف�ت �� رة شيخة بنت عبدالعزيز ملدة ثالث سنوات �ف الفيصل ملدة خمس سنوات، كما وقد سكنته األم��

ر العام 1388هـ. ُهحب

بيت الكاتب -تصوير رنا ناصر
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رة �ج قصر حج

مل معامل مدينة املصيف ال�ت��  م العمارة اإلسالمية، هو من أهم وأحب ف ب�فمطه الذي يعد من تصام�� ي الطا�ئ �� رة �ف �ب قصر حب
ميلة،  م 3 طوابق وبهوًا ضخمًا والعديد من الغرف وقبوًا، ومدخاًل مزينًا بالزخارف الحب تستحق املحافظة عليها، إذ ي�ف

وتتوسط باحة القصر نافورة ماء

ة محمد  رة« السيدة املخزومية القرشية زوحب �ب ع ملا قبل 1326 عامًا تقريبًا، منسوبًا إل� »حب بداية بناء هذا القصر ترحب
رة، حيث يقع  ليفة هشام بن عبدامللك سنة 114 من الهحب ي عهد الحف �� ي العهد األموي، وذلك �ف �� بن هشام أحد األمراء �ف
ي عاصرت بداية تأسيس اململكة،  ي العصر الحديث كان أحد القصور ال�ت�� �� ف، و�ف ي من الطا�ئ �� مال الشر�ت ي ال�ث �� هذا القصر �ف
ع مهمة امتدت من  رة من الزمن، كما شهد وقا�ئ حيث اتخذه امللك عبدالعزيز آل سعود -رحمه هللا- مقرًا له لف�ت

عصر اإلسالم األول وح�ت� تاريخ الدولة السعودية.

«، كما أن هذه املنطقة شهدت املشروع العمالق الذي تبنته  �ف وار املكان الذي وقعت فيه معركة »حن�� يقع القصر بحب
ة  ي تلك املنطقة إل� مكة املكرمة، لسد حاحب �� ة هارون الرشيد، وحولت مياه املزارع من آبار وعيون �ف السيدة زبيدة زوحب

. �� ي الزمن املاصف �� ي بيت هللا الحرام �ف اح� ححب

رة - تصوير رنا ناصر �ب قصر  حب

القصر األحمر

مال حديقة الفوطة،  نوب مركز امللك عبدالعزيز التاريخي سث ي العاصمة الرياض، يقع حب �� ي التاريخية �ف �� ر أحد أهم املبا�ف يعت�ب
ي ذلك الوقت  �� ي عهده �ف ه امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود البنه وول�� ويطلق عليه قصر امللك سعود. أمر ببنا�ئ
مراحل  عل�  القصر  شهد  حيث  الدولة،  أمور  فيه  ر  تس��ّ كانت  وقد  1943م.  العام  ي  �� �ف العزيز  عبد  بن  سعود  امللك 
من  كل  مع  العالقات  قطع  مثل  واملحلية  السياسية  القرارات  منه  وصدرت  السعودية،  العربية  اململكة  تأسيس 
ريات األحداث حينها،  ي محب �� ر �ف ي كان لها تأث�� رها من املواقف ال�ت�� فرنسا وبريطانيا عام 1967م، ووقف تصدير النفط وغ��
مال عبد  يس حب ية، ورؤساء الدول كالر�ئ ارحب لس الوزراء، كما تم فيه استقبال الوفود الحف لسة ملحب وعقدت فيه أول حب
رسانة املسلحة  ر أول مب�ف� تم بناؤه بالحف يس الوزراء الهندي نهرو. وهو يعت�ب ، وشاه إيران، ور�ئ �ف الناصر، وامللك حس��
ل إل�  ميل واملختلف، ولونه املا�ئ ي القصر بطرازه املعماري الحب رف رة عل� مستوى الدولة. وي�تم�� باململكة وهذه أهمية كب��
لفية،  ي مقدمة القصر والباحة الحف �� ق املوزعة �ف مرة، ولذلك سمي بالقصر األحمر. و تحيط به شرفات مطلة عل� الحدا�ئ الحُ

ي اململكة. �� ي �ف �� راث العمرا�ف وقد ُصنف القصر كأحد معامل ال�ت

القصر األحمر
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قصر ثربان التاريخي

ي تستقبل الزوار والسياح  راثية ال�ت�� ر من أهم املواقع ال�ت مال منطقة عس�� يعد قصر ثربان التاريخي بمحافظة ال�فماص سث
من مناطق اململكة.

ي���  ي الحي التاريخي بال�فماص، ويتكون من مب�ف� ر�ئ �� ر من 200 عام، وهو أحد القصور الستة �ف ه إل� أك�ث يعود تاريخ بنا�ئ
ي للقصر، بستان  ارحب ي الفناء الحف �� د. و�ف ي للقصر، باإلضافة إل� مسحب �ف ية، وساحت�� من 5 أدوار متكررة، و4 مالحق خارحب

ي القصر والري. ر لسقيا ساك�ف�� ي إحدى زواياه ب�ئ �� �ف

ار، ومادة  ي بناء القصر ومالحقة األححب �� ي املنطقة من حيث التوزيع ونمط البناء، استخدم �ف �� ي القصر فن العمارة �ف ويحك��
ر من  ي اسفل القصر إل� أك�ث �� ( �ف �ف ار، واسقفه من خشب العرعر، يصل سمك البناء )امل�ت ي األححب �ف ة للربط ب�� طينية معالحب

120سم.

ساحة قصر ثربان

ماء ي ت�� �� قصر ابن رمان �ن

رة  ي ف�ت ة عاما , يحك�� اوز عمره املا�ئ ماء , قصر تاريخي تحب راثية بمحافظة ت�� قصر ابن رمان هو احد القصور التاريخية ال�ت
ي األثرية  ر هداح� ماء القديمة , بالقرب من ب�ئ ي املنطقة التاريخية وسط ت�� �� تاريخية هامة من عمر البلدة , يقع هذا القصر �ف

رة. الشه��

رات سمي ب “ قصر املذرعية “ نسبة ملوقع األرض  ر اسمه الحقيقي ففي بعض الف�ت يطلق عل� القصر م�ميات أخرى غ��
ي عهد امللك املؤسس - رحمه هللا - أصب� يطلق عليه “ قصر  �� ماء تحت الحكم السعودي �ف ي انضوت ت�� �ف ي عليها , وح�� املب�ف��

اإلمارة “.

عام  منه  االنتهاء  وتم  1335ه  عام  ه  ببنا�ئ شرع  حيث  ي  �� املاصف ري  الهحب القرن  من  األول  النصف  ي  �� �ف القصر  هذا  ي  ب�ف��
ماء تحت  ي حياة البلدة وأهلها , كما عاصر القصر دخول بلدة ت�� �� 1338ه شهد “ قصر الرمان “ أحداثا تاريخية مؤثرة �ف

ي العام 1342ه . �� مون وذلك �ف الحكم السعودي امل��

ي من  �ف ر من طابق�� ل كب�� رف ر وقد صمم عل� شكل م�ف د الكب�� مال غرب املسحب وهو من طراز العمارة التقليدية باملحافظة سث
ري. �� ر الحب الححب

ماء ي ت�� �� قصر ابن رمان �ف
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قصر بن رقوش 

دمات ، حيث  قصر بن رقوش يعد من املعامل التاريخية والسياحية باملنطقة وأحد أقدم القصور التاريخية متكاملة الحف
لس للقبيلة  رة بعضها يحتوي عل� ثالثة أدوار , إضافة إل� محب تم بناؤه عام 1249هـ ويتكون من خمسة منازل كب��
ي آخرين حول القصر ، ليشكل منظومة سكنية  �ف ي واثن�� ر ماء وفناء داخل�� ع للخدم وب�ئ د ملحق بالقصر ومهاحب ومسحب

. �ف د وإسطبالت خيل وآبار للسقيا وبسات�� متكاملة من البيوت وملحقاتها “ مدرسة ومسحب

بن  عبدالعزيز  امللك  بمبايعة  سارع  الذي  رقوش،  بن  معان  حب بن  راشد  زهران  ل  قبا�ئ مل  سث حاكم  يسكنه  وكان 
ي بداية تأسيس اململكة وتوحيدها. �� عبدالرحمن آل سعود -يرحمه هللا- �ف

ي تبعد عن مدينة الباحة  ي سار ال�ت�� ي قرية ب�ف�� �� راثية �ف موعة من االبنية ال�ت م محب يقع قصر بن رقوش عل� سف� تلة ت�ف
ي املنطقة، وأحد أقدم القصور  �� ر القصر احد املعامل التاريخية والسياحية �ف . ويعت�ب �� نوب الغر�ب اه الحب حوال�� 15 كلم باتحب

دمات.  التاريخية متكاملة الحف

ي املرحلة االول� )1242هـ( بناء كل من البيت  �� ويتكون القصر من عدد من االبنية تم انشاؤها عل� عدة مراحل. وتم �ف
الس  ومحب النوم  ع  ومهاحب لل�تموين  ومخزن  واملكتبة،  االسلحة،  ومستودع  للقبيلة،  القديم  لس  )املحب وفيه  البحري 
 �� �ف تم  كما  ماء.  ر  وب�ئ دم  الحف ع  مهاحب ال�  اضافة  يس  الر�ئ واملطبخ  واملدرسة  د  واملسحب الشامي  البيت  وكذلك  لة(  العا�ئ
بذلك  القصر  وشكل  واالصالحية.  الواسط  والبيت  الضيافة  بيت  او  ي  �� الشر�ت البيت  بناء  )1358هـ(  الثانية  املرحلة 
 . �ف وبسات�� للسقيا  وآبار  خيل  وإسطبالت  د  ومسحب مدرسة  من  وملحقاتها،  البيوت  من  متكاملة  سكنية  منظومة 

هة الغربية.  هة الشرقية وسبعة امتار من الحب ي اربعة امتار من الحب ي يصل ارتفاعه حوال�� وللقصر بوابتان وسور خارحب

ية العامة للقصر  ار ال�ميكة. والحالة االنشا�ئ وامتازت أبواب ونوافذ القصر ب�مكها وهي مصنوعة من أخشاب األشحب
مه مؤخرًا بهدف تحويله ال� متحف ومركز سياحي للمنطقة. ممتازة اذ تم ترم��

قصر بن رقوش- تصوير انس السبيحي

قصر كاف

ارة  يد من الححب مال شرق قرية كاف، مساحته نحو 2700م2، سثُّ ي عل� تل متوسط االرتفاع سث �� هو عبارة حصن حر�ب
ي عهد الشيخ نواف بن شعالن، وقد سلم القصر للملك عبدالعزيز عام 1344هـ  �� الرسوبية الكلسية عام 1338هـ �ف
موعة من الغرف والقاعات كانت تستخدم  مل القصر محب ي أركانه، وي�ث �� ي للمراقبة �ف م أربعة أبراح� ويحيط به سور ي�ف

ة مثل العقود واألعمدة واألفاريز. رف ن، وفيه عناصر معمارية مم�� كسكن ولألعمال الرسمية ومستودعات وسحب

القصر ألغراض  تول� استخدام  رات إسالمية مختلفة، حيث  لف�ت تعود  آثرية  تاريخية ومعامل  القصر شواهد  ويحوي 
ي واملسافرين. اح� راحة للححب عسكرية، ومحطات اس�ت

قصر كاف
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ي الحديثة �� قصر األمارة �ن

 �� مال الغر�ب ي قرية الحديثة الواقعة بالقرب من الحدود األردنية، ويبعد عن مدينة القريات حوال�� 20 كلم إل� ال�ث �� يقع �ف
األمارة  قصور  مراكز  أحد  وهو  وف،  الحب منطقة  ي  �� �ف التاريخية  املعامل  أبرز  من  واحدًا  ر  ويعت�ب  . الدول�� الطريق  عل�  منها 
البازلتية  ارة  الححب من  ي  مب�ف�� وهو  1371هـ،  العام  ي  �� �ف عبدالعزيز  امللك  عهد  ي  �� �ف إنشاؤه  تم  وقد  القريات.  محافظة  ي  �� �ف
بناء  عبارة عن  الحديث، وهو  التاريخ  ي  �� �ف ت  أنش�ئ ي  ال�ت�� راثية  ال�ت ي  �� املبا�ف أحد  القصر  ر  ويعت�ب مه حديثًا.  ترم�� تم  السوداء، 
ان مستطيال الشكل يتكون كل منهما من دورين،  ي زاويتيه برحب �� �ف م  مكون من طابق واحد وشكله مستطيل، وأق��
ريان  ان ححب ي املدخل درحب �� ان�ب د عل� حب انبيها ثمانية غرف، كما يوحب ي حب �� ويؤدي مدخل القصر ال� ساحة مكشوفة تتوزع �ف
رسانة، وهو مشابه  والحف اللون  البازلتية سوداء  ارة  الححب باستخدام  القصر  بناء  تم  الغرف. وقد  ال� أسط�  يوصالن 

ميع أبنيته ممتازة. ية العامة للقصر وحب لقصر األمارة بالعيساوية. والحالة االنشا�ئ

ي الحديثة �� قصر األمارة �ف

قصر العان التاريخي

راثية  بل العان، من أقدم وأشهر القصور الطينية ال�ت ا عل� قمة حب يعد قصر العان األثري “سعدان” الذي يقف شامحفً
ي يقع فيها، ويتكون  ي بنظام العروق، وسمي بهذا االسم نسبة للقرية ال�ت�� �ف ي عام 1100 هـ، من الط�� ران، والذي ب�ف�� ي نحب �� �ف
م  7 أمتار تقريبًا، وي�ف ارتفاعه  ، بسور  �� را�ف النحب �تمع  املحب ي يعكس هوية وطابع  رف بناء مم�� أدوار عل� طراز   4 القصر من 
مالية، ويقابله  هة ال�ث ر من الحب ران الشه�� يسية وعدد من الغرف، ويطل عل� وادي نحب ا للمراقبة وبوابة ر�ئ القصر أبراحبً
انب العمران الحديث  ي شكلت بحب بل أبو همدان، وعدد من القرى ومزارع النخيل ال�ت�� ا قلعة رعوم التاريخية وحب نو�بً حب

مال والحفصوصية لقصر العان األثري. لوحة فنية بالغة الحب

 �� ي الطراز العمرا�ف ي تحاك�� ال�ت�� راثية  ال�ت القديم، ورونق األصالة، وفن العمارة  البناء  ي بروعة  رف ي�تم�� التاريخي  العان  وقصر 
ي املنطقة. �� هات السياحية �ف ران، ويحظى بااله�تمام والعناية، كونه أحد أبرز الوحب الذي تشتهر به منطقة نحب

قصر العان التاريخي
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ران ي ن�ج �� قصر األمارة �ن

ران املقر الثالث للدولة السعودية بعد قصري البديع والحكومة.  ي نحب �� ر قصر األمارة التاريخي �ف يعت�ب

ي وسط املدينة القديمة بحي  �� ران، وهو عبارة عن مب�ف� تاريخي يقع �ف راثية بمنطقة نحب ي ال�ت �� ويعد القصر من أشهر املبا�ف
ران بصفة  ي منطقة نحب �� �ف التقليدية  العمارة  ي  رف ت�تم�� ر مربع.  625 م�ت التاريخي، وعل� مساحة تقدر بحوال��  أبا السعود 
ة القالع  اء عل� هي�ئ ران بصفة خاصة - باالرتفاع الشاهق وتعدد الطوابق، لكن قصر اإلمارة حب ي مدينة نحب �� عامة - و�ف
ي بالعام 1363هـ  �� ي بن محمد املاصف ر ترك�� ه األم�� زيرة العربية، وقد أمر ببنا�ئ ي املناطق الوسطى من الحب �� الحربية املعروفة �ف
ية سميكة عالية االرتفاع تحميها أربعة أبراح�  دران خارحب لته وحرسه. وللقصر حب ر وعا�ئ ليكون مقرًا لإلمارة وسكنًا لألم��
ي عل� ساحة مكشوفة، ويبلغ  �� ي األول والثا�ف �ف ي الطابق�� �� �ف ي القصر ومرافقه  �� ي أركان القصر األربعة، وتطل مبا�ف �� �ف رية  دا�ئ
1378هـ/  سنة  ح�ت�  ران  نحب إلمارة  مقرًا  القصر  وظل  ر،  وب�ئ د  مسحب به  د  ويوحب غرفة،  ي  �ف ست�� نحو  القصر  غرف  عدد 
ذوع  رية، وأسقف من حب دران الطينية بأساسات ححب 1958م. تم إنشاء القصر من مواد البناء التقليدية، وهي الحب
رة ما قبل اإلسالم كما يدل عل� ذلك  ي تزود القصر باملاء إل� ف�ت ر ال�ت�� . ويعود تاريخ الب�ئ �ف ار النخيل واألثل والط�� أشحب

ر األحمر. ي باآلحب زء األسفل منها املب�ف�� الحب

ران ي نحب �� قصر األمارة �ف

قصر أبو مل�ة

مًا وبحالة  ي املنطقة وما يزال قا�ئ �� ة �ف رف يقع هذا القصر عل� أطراف ساحة البحار وسط مدينة أبها، وهو أحد املعامل املم��
مي، ونفذ بأيدي محلية متخصصة بالطابع املعماري  ر اإلقل�� زءًا من متحف عس�� مه ليكون حب ممتازة خصوصًا بعد ترم��
ميع  ري بحب ر، ومتحف للبيت العس�� ي ملنطقة عس�� رف ر وأسلوب البناء فيها. القصر يمثل ال�فمط املعماري املم�� ملنطقة عس��
ره. يعود القصر للشيخ عبد الوهاب أبو ملحة والذي تم تكليفه من امللك عبد العزيز رحمة  تفاصيله من األثاث وغ��
م متاريس  ي أبها عام 1342هـ املوافق 1923م، ويختلف القصر عن القصور األخرى بأنه ال ي�ف �� هللا بإدارة بيت املال �ف
ي خالل العهد السعودي الذي يسوده األمن واالستقرار. يرتفع القصر إل� أربعة طوابق،  وتحصينات دفاعية، ألنه ب�ف��
صية  الحب الشرفات  هاته  واحب تزين  حيث  والزخرفية،  املعمارية  بالعناصر  القصر  ي  رف وي�تم�� م2،   3200 مساحته  وتبلغ 
درانه الداخلية بالرسومات امللونة والتشكيالت الزخرفية الهندسية  البيضاء ذات األشكال املتعددة، بي�فما إزدانت حب

عة . والنباتية الرا�ئ

قصر أبو ملحة
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ي �� را�ث بيت البسام ال�ت

الفارهة  ا للعمارة  الفريد والذي يمثل نموذحبً ة بطرازه املعماري  رف ي محافظة عن�� �� �ف الواقع  ي  �� را�ث ال�ت البسام  يمتاز بيت 
ر مربع، ويتكون من دورين،  ه إل� عام 1374هـ )1955م(، وتبلغ مساحته نحو 3٫500 م�ت د، ويعود تاريخ بنا�ئ ي نحب �� �ف

رها. الس الستقبال الضيوف وغرف النوم واملخازن وغ�� ويحتوي عل� 30 غرفة متفاوتة املساحات منها محب

1421هـ وتم  مه عام  1377هـ، واعيد ترم�� 3 سنوات وتم االنتهاء من البناء عام  اس�تمرت عملية بناء البيت حوال�� 
لة – ق�م الحديقة  ال – ق�م العا�ئ زاء )ق�م استقبال الرحب راث وتتوزع وحدات البيت إل� أربعة أحب تحويله ال� مركز لل�ت
ي هو  �ف د، حيث الط�� ي نحب �� ي بيت البسام بطراز معماري فريد يمثل تطور العمارة الطينية �ف رف ( ي�تم�� �� – ق�م تربية املواسث

ي البناء. �� املادة األساسية �ف

�� را�ث بيت البسام ال�ت

ي �� بيت القا�ن

نسب إل� الشيخ صالح بن  نوبية يقع حيا املسهرية املقيبلة. وهو ��ُ مالية والحب هتيه ال�ث ي حب �� ة، و�ف رف يقع وسط محافظة عن��
ي العام 1340هـ، وهو  �� ه عام 1329هـ وانتهى �ف ي بإنشا�ئ ي ذاك الوقت. وقد ُبدىئ �� د �ف ي أحد أشهر قضاة  نحب �� ع�ثمان القاصف

ه.  دي القديم، وما زال محافظًا عل� حاله منذ بنا�ئ ي تمثل الطراز النحب ة ال�ت�� رف ر أحد األمثلة امل�تم�� يعت�ب

السكن  كان  700م2. وقد  بحوال��  تقدر  واألحواش، ومساحته  الغرف  ر من  كب�� وبه عدد  أدوار،  أربعة  ويتكون من 
ية أشكال  ارحب هته الحف د عل� واحب اعات بينهم. يوحب رف ي وفض ال�ف �ف ي الذي استعمله أيضًا الستقبال املتخاصم�� �� اص للقاصف الحف

رة ومربعة الشكل. ي تواصل أفقي يحدد سقف الغرف، كما فتحات البيت املعمارية صغ�� �� الزخارف املثلثية �ف

�� بيت القاصف
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ي �� را�ث بيت الصالحي ال�ت

ي قديم يعود إنشاؤه إل� حوال��  ل طي�ف�� رف ي طالب. وهو عبارة عن م�ف �� ي بن أ�ب امع عل�� ة غرب حب رف ي وسط مدينة عن�� �� يقع �ف
صية  دي القديم، ويزخر املب�ف� بالعديد من الزخارف الحب د به أقسام البيت النحب 1370هـ، ويتكون من ثالثة طوابق وتوحب
هاته الداخلية، وكذلك النقوش املحفورة واملرسومة باأللوان الزاهية عل� أبوابه الحفشبية. تم تحويله من قبل  عل� واحب
اليوم العديد من املقتنيات  م املتحف  م وتطوير عليه، حيث ي�ف راء أعمال ترم�� إل� متحف بعد أن قاموا بإحب أصحابه 
ي الزراعة واألسواق  �� ي تستخدم �ف ل القديم، إضافة إل� بعض األدوات ال�ت�� رف مل معظم أدوات امل�ف ي ت�ث راثية ال�ت�� واألدوات ال�ت

وخالفها، كما يحتوي عمالت معدنية وكتب تراثية.

بيت الصالحي

قصر برزان

ي مدينة  �� �ف يقع  تاريخي  برزان قصر  قصر 
راثية املعروفة. ل ويعد من معاملها ال�ت حا�ئ

ذلك  ي  �� �ف ي  �� املبا�ف عن  روزه  ل�ب برزان  سمي 
�ف  الط�� من  ي  املب�ف�� للقصر  وكان  الوقت، 
ي األحداث واملناسبات السياسية  �� حضور �ف

ل. ملنطقة حا�ئ

رة  الكب�� ي  �� املبا�ف من  كان  القصر  أن  ورغم 
سوى  يتبق  مل  و  من  زاء  أحب هدم  أنها  إال 

ي الذين كانا يحيطان به �ف �� رحب ال�ب

أمتار  سبعة  ي  مال�� ال�ث ي  رح� ال�ب قطر  ويبلغ   ،
أمتار،  خمسة  ي  �� نو�ب الحب ي  رح� ال�ب وقطر 

وارتفاع كل منهما عشرة أمتار.

ي الطابق  �� يتكون من ثالثة طوابق، وتتوزع �ف
وصالونات  الس  املحب من  كل  ي  �� األرصف
ق باإلضافة إل� املطابخ،  االستقبال والحدا�ئ
الدولة،  ضيوف  غرف  ي  �� الثا�ف الطابق  ي  �� و�ف
ي والورش  �ف و تم بناء العديد من الدكاك��
إل�  باإلضافة  واره،  حب ارية  التحب واملحالت 
الحرفية  الورش  من  العديد  تأسيس 

والصناعية. 

قصر برزان
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�ي مقصورة الراحج

ها،  بنا�ئ ومتانة  عمارتها  حيث  من  املنطقة  ي  �� �ف ة  رف املم�� ي  �� املبا�ف من  وهي  رية،  البك�� محافظة  من  مالية  ال�ث هة  الحب ي  �� �ف تقع 
ل.  هاتها املا�ئ وشكل واحب

لس،  مل القهوة املحب ي عام 1193هـ، ويتكون املب�ف� من دورين ت�ث �� حي �ف حي ناصر الراحب لة الراحب د عا�ئ ها حب وقد قام ببنا�ئ
وارها  الغرف. وبحب صة«، كما تش�تمل عل� عدد من  مع حب صص حب ال�تمر »الحب املخزن، ومستودعات  الصالة،  و»القبة« 
ر ماء  د ب�ئ ي املنطقة. كما يوحب �� د �ف ر من أقدم املساحب ي السابق مدرسة إسالمية، حيث يعت�ب �� حي الذي كان �ف د الراحب مسحب
اص بالقلبان »اآلبار«، ومن  لدي الحف قارب 8 غرب، والغرب هو عبارة عن السقاء الحب « ما ��ُ �� ي عملية »السوا�ف �� وتحمل �ف
ر إل� ملتقى  سحب منه الغروب من الب�ئ ر »الرشاء«، وهو الحبل الذي �تُ ر بواسطة سحبه ع�ب ي املاء من الب�ئ خرح� خالله ��ُ

ي هذه املقصورة. �� ي ما زال يعمل �ف �� ي أعاله. وتراث السوا�ف �� معه �ف املاء وتحب

ران ي نحب �� قصر األمارة �ف

مقصورة السويلم

لم  لم بن ع�ثمان بن عمران آل سو�� ة عبدهللا بن سو�� ر�� ر البك�� تبعه عدد من املالحق بناها أم�� ر �� ي كب�� �� عبارة عن قصر ترا�ث
كما  لة،  طو�� رات  ف�ت ي  �� �ف لألمارة  مقرًا  كانت  ث  ح�� ة،  ر�� البك�� خ  تار�� ي  �� �ف بارز  دور  لها  وكان  عشر.  الثالث  القرن  ة  بدا�� ي  �� �ف
ي املوصل لسوق القهوة،  �� نو�ب ل، والحب ي املوصل للنخ�� �� لم. ولها ثالثة أبواب، الغر�ب استخدمت سكنًا لبعض أسر آل سو��
ر املالصقة لباب القهوة  لم” وهي الب�ئ ن. و”مالح السو�� ضًا. وتتكون املقصورة من دور�� ل أ�� ي النخ�� فت� عل�� ي و�� مال�� وال�ث
خ محمد  ة. وقد قام الش�� ر�� ي زمن نشأه البك�� �� لم �ف لم بن ع�ثمان بن سو�� ة حفرها سو�� ر�� ي البك�� �� ر �ف ي ب�ئ �� س، وهي ثا�ف �� الر�ئ
1428هـ  إتقانًا عام  ر  مل وأك�ث مها بشكل أسث د ترم�� أع�� 1416هـ، ثم  م املقصورة وملحقها عام  رم�� ب�ت لم  ي السو�� بن عل��

م. ة بمنطقة القص�� ر�� ي محافظة البك�� �� ًا بارزًا �ف اح�� طة بها. وتعد املقصورة معلمًا س�� ي والساحات املح�� �� مل املبا�ف وسث

مقصورة السويلم
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قصر شدا التاريخي

قصر شدا أو القصر األبيض أحد أهم املواقع 
ي مدينة أبها. كان مقًرا  �� راثية �ف التاريخية وال�ت
الزمن،  من  رة  ف�ت ر  عس�� منطقة  ي  �� �ف لإلمارة 
الشعبية،  للموروثات  متحف  إل�  تحول  ثم 
مة  ق�� ذا  ويعد  1407هـ،  عام  ي  �� �ف مه  ترم�� تم 
رة. تم اإلنتهاء من بناء  تاريخية وتراثية كب��
1927م،  املوافق  1348هـ  عام  ي  �� �ف القصر 
عبد  املؤسس  امللك  من  يه  توحب عل�  بناًء 
أوص�  الذي  هللا،  رحمه  سعود  آل  العزيز 
مالية  مدير  ملحة  أبو  عبدالوهاب  الشيخ 
القصر  يتكون  القصر.  بتشييد  آنذاك  أبها 
ر من مالم�  الكث�� أدوار، ويحمل  أربعة  من 
 �� املبا�ف شكل  يأخذ  املحلية،  العمارة  وسمات 
الصخرية، ويرتفع لعدة طوابق تضيق كلما 
أركانه حليات زخرفية،  وتزين  لألعل�،  ه  اتحب
ودة  املوحب الكرانيش  بعض  إل�  باإلضافة 
الطولية  الفتحات  وكذا  العلوي،  الدور  عل� 
األدوات  من  العديد  غرفه  م  ت�ف الضيقة، 
املخطوطات  وبعض  القديمة،  لية  رف امل�ف
الصور  عل�  أيضًا  ويحتوي  واملسكوكات، 
أبها  ي تعكس حياة مدينة  ال�ت�� الفوتوغرافية 
. تم إفتتاح  �� ي من القرن املاصف �� ي النصف الثا�ف �� �ف
األربعاء  يوم  مساء  ي  �� �ف إك�تماله  بعد  املتحف 
خالد  ر  األم�� برعاية  2 /1 /1408هـ  املوافق 

ر. ر منطقة عس�� الفيصل ام��

قصر شدا 

قصر النايف

�ف  رها عتيق بن مسلم بن فرحان سنة ۱۱۷۱ھ / ۱۷5۸م، والقصر مشيد من الط�� بة وشيده أم�� ي مدينة حب �� يقع �ف
ر قديمة حفرت قبل بناء القصر، وتستخدم غرف  د بالقصر ب�ئ ًرا مربًعا، وتوحب ي م�ت �ف لًسا مساحته نحو ست�� م محب وي�ف
ي بعض الحرف اليدوية للمنطقة اضافة  ات الزراعية ونتاح� القصر اآلن لعرض بعض املقتنيات األثرية، وعددا من املنتوحب

وار الصحراء ي تقع إل� حب ي تعكس عدة مراحل تاريخية مرت عل� املنطقة ال�ت�� إل� آالف املقتنيات األثرية القديمة ال�ت��

ياطة  الحف أدوات  وكذلك  القديمة  ية  النسا�ئ الزينة  وأدوات  ي  والحل�� املالبس  وبعض  القهوة،  أدوات  املقتنيات  مل  وت�ث
ي دالل القهوة والسحال والصفاري لحفظ  �� لدية كالقرب والنطع والعديد من األدوات النحاسية امل�تمثلة �ف واملصنوعات الحب

موعة من االسلحة وأدوات الحرب. مل محب ماء الشرب، كما ي�ث

قصر النايف
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ي بالحريق �ن قصر زيد ال حس��

نوب من مدينة الرياض وتبعد عنها مسافة 200  ر التابع ملحافظة الحريق إل� الحب ي مركز املفيحب �� يقع وسط مزرعة نخيل �ف

م وبناء القصر أسلوبه  راثية الباقية باملحافظة. يتبع ت�م�� عد من أهم املعامل ال�ت ُ�� ر  ي كب�� �� كم. وهو عبارة عن قصر ترا�ث

ي املتالصقة ال�ت��  �� موعة من الغرف واملبا�ف م محب د، يتألف القصر من دورين وي�ف ي منطقة نحب �� ص ال�فمط املعماري �ف وخصا�ئ

، حيث يتكون  �� را�ث ميع مكونات البيت ال�ت م القصر حب تبدو ككتلة واحدة م�تماسكة يتخللها ممرات ضيقة ومسقوفة. ي�ف

واملزرعة  ي  �� را�ث ال�ت د  واملسحب ي  �� والسوا�ف واملخازن  )املطبخ(  واملوقد  لة  والعا�ئ النوم  وغرف  والروشن  االستقبال  غرف  من 

ي العام 1424 هـ. �� م القصر وإعادة تأهيله من قبل مالكه �ف رها. تم ترم�� ية وغ�� ارحب لسات الحف وأماكن للحب

�ف  قصر زيد ال حس��

ي فرسان �� رمل �ن بيت الحج

رمل أو)القلعة األملانية ( ، ويقول  د عل� الساحل مكان يعرف ببيت الحب ي فرسان يوحب �� نوب غر�ب زيرة قماع الواقعة حب ي حب �� �ف
ه  �� ، وكان الهدف من بنا�ئ ي األملا�ف رك�� املؤرخ محمد أحمد العقيل�� : إن هذا البناء بدأ تنفيذه عام 1901م أثناء التحالف ال�ت
مال  ي ال�ث �� ي قناة السويس �ف �ف ري املستخدم كوقود للبواخر العابرة للبحر األحمر ب�� استخدامه مستودعا للفحم الححب

. �� نوب الشر�ت ي الحب �� ي للبحر األحمر ، وباب املندب �ف �� الغر�ب

ي للبحر األحمر ، وشكل البناء مستطيل  زيرة والقريبة من املمر الدول�� ي املهم لهذه الحب راتيحب وذلك يعود إل� املوقع االس�ت
را ، وارتفاعه حوال�� 4 امتار . را( وعرضه 32م�ت ويبلغ طوله 107 أمتار )بمحاذاة الساحل ، ويبعد عنه 50م�ت

 �� دار الشر�ت ي وسط الحب �� مالية املقابلة للساحل بعرض 3,20 أمتار ، والرابع �ف هة ال�ث رمل ثالثة مداخل من الحب ولبيت الحب
ي كل صف 20 عمودا مربع الشكل يتقابل  �� ي من األعمدة املتوازية �ف �ف ي املب�ف� من الداخل صف�� �� د �ف بعرض 8 أمتار، ويوحب

ي. ارحب مع دعامات أعل� السور الحف

ي فرسان �� رمل �ف بيت الحب
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بيت الرفاعي

املعامل  أبرز  من  الرفاعي  بيت  ر  يعت�ب
حيث  فرسان،  زيرة  بحب التاريخية 
وزخارفه  مه  وت�م�� ه  بنا�ئ مال  بحب ي  رف ي�تم��

البديعة.

أحمد  اللؤلؤ  ر  تاحب ل  رف امل�ف شيد  وقد   
منور الرفاعي يرحمه هللا،  الذي كان 

ار فرسان  قديمًا. ر تحب أحد أك�ب

ل من اآلثار التاريخية،  رف ر هذا امل�ف ويعت�ب
ذب  حب مركز  فرسان  من  علت  حب ي  ال�ت��
باألشكال  ه  رف ل�تم�� وتاريخي  سياحي 
والنقوشات  املتنوعة،  الهندسية 
ال�ت��  القديمة  املعمارية  والفنون  
أي   1341 عام  منذ  حالها  عل�  ظلت 

مايقارب 95عامًا.

ل الرفاعي ب 6 أمتار،  رف يبلغ ارتفاع م�ف
ارة مالكه  ل بسبب تحب رف ي هذا امل�ف رف مل ي�تم��
إل�  يصدره  كان  حيث  اللؤلؤ،  من 
وفرنسا  وباكستان  والهند  سورية 
هذه  من  له  رف مل�ف عل  ليحب وبريطانيا 
ونقوشات  مالية  حب اشكال  ارة  التحب

درانه .  قرانية عل� حب

الرفاعي  ر أحمد منور  التاحب تأثر   وقد 
رف  ت�تم�� ي  ال�ت�� العريقة  الهند  بحضارة 
قام  قد  أنه  حيث  ماتها  ت�م�� مال  بحب
و  الهند  مدينة  ي  إل�� عديدة  برحالت 
ي�ممه  الذي  اللؤلؤ  ي  �� �ف ارة  للتحب ذلك 
ي من  �ف لب اثن�� الفرسان و لذلك قام بحب
الهند  بمدينة  املعمارين  ي  �ف املهندس��
مه  ت�م�� و  الرفاعي  بيت  لبناء  ذلك  و 
م  التصام�� مل  أحب من  اآلن  نراه  الذي 

الحضارية العريقة.

بيت الرفاعي

ي مركز امللك عبدالعزيز التاريخي �� البيوت الطينية  �ن

موعة قصور امللك عبد  ي ملحب ي��� ي الر�ئ زء األساس�� ي كونها الحب �� ع, وتكمن أهميتها التاريخية �ف تقع إل� الغرب من قصر املر�بّ
رة امللك عبد العزيز. ي التقليدي لف�ت �� ي العمرا�ف ل النسي�� العزيز وكذلك ألنها تم�ثّ

ي ومطاعم وعناصر  �� راث الشع�ب م احتواءها عل� متحف ال�ت تها بشكل يال�ئ م بعض املساكن وتهي�ئ ديد وترم�� وقد تّمَ تحب
مال املوقع كأثر يدل عل� حدود منطقة قصر  ي سث �� مة �ف ي القديم وبقايا السور القا�ئ رح� مة للموقع إضافة إل� ال�ب أخرى مال�ئ
ية املقبولة  ي الطينية الواقعة إل� الغرب من قصر املربع نظرًا لحالتها اإلنشا�ئ �� املربع القديمة, وقد تمت املحافظة عل� املبا�ف

كما تمت املحافظة عل� السور القديم.

ي حيت  ي الطي�ف�� رح� مالية من املنطقة قرب ال�ب هة ال�ث ي الحب �� وتمت املحافظة عل� واحد من البيوت الطينية املتهدمة الواقعة �ف
ه من العبور من  رف 20 و100سم فوق األرض لي�تمكن زوار املت�ف �ف راوح ب�� درانه املتهدمة بارتفاع ي�ت تم اإلبقاء عل� معظم حب

م الفراغات الداخلية فيه. خالله والتعرف عل� كيفية شكل البناء القديم وت�م��

البيوت الطينية  
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القالع والحصون واألبرا��

م م الدح�� صور عامة1 - تصوير دح��
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ي حقل  �� قلعة امللك عبد العزيز �ن

ي عام 1359 هـ.  �� ي عهد امللك عبد العزيز إبان مرحلة تأسيس اململكة العربية السعودية �ف �� ي محافظة حقل ، بنيت �ف �� تقع �ف

ر، وهي مزودة بأربعة  ر مربع، ويحيط بها سور بارتفاع 5,2 م�ت رة تقدر مساحتها بـ 900 م�ت وهي عبارة عن قلعة كب��
السهل  ي  �� �ف املتكونة  انية  املرحب الشعاب  من  قديما  لب  يحب كان  الذي  ري  �� الحب ر  الححب من  القلعة  بنيت  أركانها،  ي  �� �ف ي  أبراح�
ر، أما األسقف فبنيت من الحفشب بحيث وضعت هذه  لب من ال�ب ي من البحر األحمر وهناك نوع آخر منه يحب الساحل��
ي عل� السقف،  �ف يش ثم بعد ذلك تم طمي الط�� ريد ثم الحفصف وأكياس الحف األخشاب بطريقة طولية ووضع من فوقها الحب

ي العصور القديمة.  �� ها طريقة بناء القالع اإلسالمية �ف ي بنا�ئ �� وهي تشابه �ف

ي حقل �� قلعة امللك عبد العزيز �ف

ي ضباء �� قلعة امللك عبد العزيز �ن

مال  ي منطقة تبوك التسلسل التاريخي لفن العمارة السعودية بال�ث �� �ف ي قلعة امللك عبدالعزيز بمحافظة ضباء  تحك��
عد من أبرز املعامل التاريخية باملنطقة. ي من اململكة, حيث �تُ �� الغر�ب

هة الغربية، لتكون  ي البلدة القديمة مع إطاللة عل� السوق من الحب �� نيت القلعة بأعل� مكان �ف فمنذ مايقارب الـ90 عاما �بُ
ه وينبع. ي البلدة والوحب ها السكان واملعماريون املحليون من أهال�� ي بلدة ضباء، وقام ببنا�ئ �� قصرا للحكم واألمن �ف

زيرة برقان، ثم ُعدل عن ذلك  ر الشراعية ومن حب ي بدايات البناء من قلعة املويل� عن طريق القطا�ئ �� ارة �ف لبت الححب وحبُ
رية. �� ارة الحب ودة باملحافظة، وتحديدًا من الححب ر املوحب بإحضار مكونات البناء من املحاحب

بأربعة  واملرافق، ومدعومه  الغرف  موعه من  وانبه محب بحب تحيط  الشكل  فناء فسي� مستطيل  عبارة عن  والقلعة 
املدخل  الشرقية وهو  هة  الحب الغربية واآلخر من  هة  الحب رة، ولها مدخالن من  الدا�ئ أرباع  ثالثة  بزوايا عل� شكل  ي  أبراح�
هة  د بالحب ود مسحب نيت بعهد امللك عبد العزيز  1352هـ، إضافة إل� وحب ي وتعلوه لوحة تأسيسية ُكتب عليها �بُ ي��� الر�ئ

مالية منها.  ال�ث

ي ضباء �� قلعة امللك عبد العزيز �ف
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قلعة زعبل

رة النبطية املؤرخة  ها ال� الف�ت وف، ويعود بنا�ئ مالية الغربية من مدينة سكاكا بمنطقة الحب هة ال�ث ي الحب �� تقع قلعة زعبل �ف
ا  ي مدينة سكاكا؛ كونها موقًعا حصي�فً �ف اري، وتأم�� من القرن االول قبل امليالد ال� القرن االول امليالدي(؛ لحماية طريق تحب

. �ف ي داخلها سوى غرفت�� �� م �ف يشرف عل� الواحة، كمنشأة حربية بحتة؛ كونها ال ت�ف

ًرا. ، عل� مرتفع صخري يعلو بحوال�� 30 م�ت �ف ر املنتظم والط�� ي غ�� ر الرمل�� نيت من الححب بنيت القلعة �بُ

ي من القلعة، وهذا  �� ي الشر�ت �� نو�ب ي الحب رح� نوبية الشرقية مالصق لل�ب هة الحب ي الحب �� ، يقع �ف ي��� وتتكون القلعة من مدخل ر�ئ
ارتفعت  ارة، وكلما  الححب ي من  بل، عبارة عن درح� الحب ر ال يمكن الصعود له إال من خالل طريق واحد من  املدخل صغ��
ا،  ي أركانها، قطر كل منها ثالثة أمتار تقري�بً �� ي أسطوانية الشكل �ف م القلعة أربعة أبراح� ، كما ت�ف القلعة يضيق هذا الدرح�

ًرا يؤدي إل� داخل القلعة. ي مدخاًلي صغ�� م كل برح� ترتفع عن أرضية القلعة بحوال�� 5 أمتار، كما ي�ف

عل�  درانها  حب وتحتوي  الصخرية،  أرضيتها  ي  �� �ف محفور  املاء،  لحفظ  الشكل  مربع  خزان  عل�  بداخلها  القلعة  وتحتوي 
�مى »املزاغل«. عة ومستطيلة الشكل �تُ ي أعالها، وفتحات مر�بّ �� ة �ف شرفات مدرحب

قلعة زعبل - تصوير زياد الالحم

قلعة مارد

وف. وقد  الحب التابعة ملنطقة  ندل  الحب 600 م مطلة عل� دومة  ي حي الدرع عل� ربوة ارتفاعها حوال��  �� �ف تقع قلعة مارد 
ها عل� من يحاول اقتحامها. وهي قلعة أثرية حربية يعود تاريخها إل� القرن  ل�تمردها واستعصا�ئ سميت بهذا االسم 
األول امليالدي ، وأقدم ذكر لها يعود للقرن الثالث امليالدي، حيث ذكرتها امللكة الزباء )زنوبيا(، )240 - 274( حي�فما 
باألصل  وكانت  فوقها،  املقامة  الصخرية  الكتلة  شكل  القلعة  واتخذت  األبلق”.  وعز  مارد  “تمرد  وقالت:  غزتها 
، حيث ب�ف��  �ف ي زواياها. وتتكون من طابق�� �� �ف ود االنحناءات  مستطيلة لكنها تظهر بشكل أقرب ال� البيضاوي مع وحب
م الكتلة الصخرية  ي تم بناؤها لتدع�� ارة ال�ت�� ، وتم إسناد طوابقها بالححب �ف ارة والعلوي من الط�� ي من الححب الطابق السفل��

وانبها.  ي عدد من حب �� �ف

زاء من القلعة  م طوابقها غرفًا للحرس والرماية واملراقبة. وقد أعيد بناء بعض أحب ران، وت�ف د بداخل القلعة ب�ئ ويوحب
ي سنة 1976م عن خزفيات نبطية ورومانية تعود  �� ي عامي 1416 هـ و 1423هـ. وكشفت الحفريات والتنقيب �ف �ف ب��

ي شرق القلعة والسور. �� ، وقامت فرقة تنقيب باالنتهاء من التنقيب �ف �� للقرن امليالدي األول والثا�ف

قلعة مارد
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رف قلعة اع��

نسب إليه ت�مية القلعة بهذا  بل يشرف عل� املدينة، والذي �تُ ل فوق قمة حب ي قلب مدينة حا�ئ �� هي قلعة قديمة تقع �ف

1790م، والقلعة مستطيلة  1205هـ/  ل سنة  ي تولت حكم حا�ئ ال�ت�� ي  ي عهد حكم أسرة آل عل�� �� �ف يدت  االسم. وقد سثُ

درانها من الطوب  رًا مربعًا، كما تم تشييد حب ر، وتقدر مساحتها بنحو 440 م�ت الشكل تصل أبعادها إل� 40 × 11 م�ت

ي إليه املرابط واملدافع عن القلعة واملدينة، إذ تتوافر فيها  ر. والقلعة مزودة بكل ما يحتاح� ي عل� أساسات من الححب �ف الل�ب

ي القلعة  رف ي الوحيد الذي يقع شرق القلعة، وت�تم�� رح� انب ال�ب أماكن للنوم وأخرى للتخزين وُمصل� ودورات للمياه، إل� حب

ا لكل  ا متدرحبً ها الذي يأخذ شكاًل مخروط��ً رحب �بُ رة واملنقوشة بنقوش املنطقة، وكذلك بارتفاع  شبية الكب�� بأبوابها الحف

مدفعه  منه  طلق  و��ُ رمضان،  شهر  هالل  خالله  من  ستطلع  ُ�� ملوقع  الحديثة  العصور  ي  �� �ف القلعة  تحولت  وقد  انب.  حب

. ي الوقت الحال�� �� ي موعد إفطارهم قبل أن يتحول إل� مزار سياحي �ف �ف ي عندما يح�� �ف م�� لتنبيه الصا�ئ

رف قلعة اع��

ي الشنانة بالرس بر��

ي محافظة الرس  �� ي الشنانة التاريخي �ف يعد برح�
راثية والسياحية  م أحد املعامل ال�ت بمنطقة القص��

ي املنطقة. �� املشهورة �ف
االعداء  تحركات  مراقبة  ي  �� �ف اهميته  وتكمن 
عليه  ويطلق  اململكة  توحيد  قبل  والغزاة 
حول  اختالفا  وهناك  الشنانة  مرقب  قديما 
تاريخ بناؤه فهناك من يقول انه عام 1111هـ 
الرويضة  مرقب  مع  ي  ب�ف�� انه  املؤكد  ولكن 
عن  باشا  م  ابراه�� رحيل  بعد  الرس  ومرقب 
بن  فري�  بناه  ي  رح� وال�ب هـ   1232 عام  زيرة  الحب
رية وعاونه اهال��  البك�� ي  مي من اهال�� ال�تم�� م  سل��
طوله  ي  رح� وال�ب ليفة  الحف اسرة  وخاصة  الشنانة 
ر وسقط منه 7  حاليا 25م وكان طوله 32 م�ت

امتار بفعل االمطار والرياح القوية.
الطينية  ي  �� املبا�ف اطول  من  الشنانة  ي  برح� ويعد 

باململكة
د  ويوحب  ، �ف بالت�ب املخلوط  ي  �ف الط�� مب�ف� من  وهو 
ي كل دور فتحه لدخول الهواء وملراقبة الحي  �� �ف
نقوش  دور  كل  نهاية  ي  �� �ف ويستخدم  الواحد 
والداخل .  ي  ارح� الحف من  املب�ف�  ي  �ف ي�� رف ل�ت قديمة 
د بالقرب منه  وهو مخروطي الشكل كما يوحب
أسفل  من  ارة  بالححب املطوية  االبار  من  العديد 

إل� أعل�.
عيد  ائُ ثم  1400هـ  عام  ي  �� �ف ي  رح� ال�ب ديد  تحب وتم 

ي عام 1422  �� بناؤه مرة أخرى �ف

ي الشنانة برح�
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زيرة فرسان القلعة الع�ثمانية ب�ج

ي فرسان وقرية  �ف مال فرسان أي ب�� ي سث �� زيرة فرسان و أحد رموزها وتقع �ف راثيية بحب ي ال�ت �� القلعة الع�ثمانية هي إحدى املبا�ف
يًا ألنه يطل عل� عموم بلدة فرسان. راتيحب املسيلة عل� مرتفع يمنحها موقعًا اس�ت

زيرة  ا يمكنها من أن تطل عل� معظم سواحل الحب ً�� راتيحب بل يشكل موقًعا اس�ت شيدت القلعة الع�ثمانية بفرسان فوق حب
ص  ر املشذبة وكسيت بطبقة من الحب ار غ�� والقلعة مستطيلة تصل أبعادها إل� 17.7×12.85م ، وشيدت من األححب
 �� د �ف �� ، وتوحب نو�ب ي الضلع الحب �� يس للقلعة �ف د املدخل الر�ئ دارنها نحو 65 سم ، ويوحب ارح� ، ويبلغ سمك حب من الداخل والحف
د غرفتان  ي داخل القلعة توحب �� وم . و�ف ي حال تعرضها لهحب �� دران القلعة وسورها فتحات تستخدم للدفاع عن القلعة �ف حب
درانه الداخلية باألسمنت ، ويصعد إل� الدور  ا خزان غطيت حب ر الدوم ، وبالداخل أيصفً مسقوفتان بأخشاب من شحب
ي تستخدم للمراقبة ، والدفاع  ة بالفتحات ال�ت�� ي ملي�ئ �� دران الدور الثا�ف ي يقابل املدخل ، وحب ي من القلعة بواسطة درح� �� الثا�ف
عد أقدم قلعة  ي القرن العشرين ، و�تُ �� ، حيث استخدمت كقاعدة عسكرية �ف �� عن القلعة. تعود القلعة إل� العهد الع�ثما�ف
�ف  ها يعود إل� سنة 1250هـ / املوافق 1832م . وقد شهدت القلعة مناوشات ب�� زر فرسان ، حيث يعود تاريخ بنا�ئ ي حب �� �ف
�� ، وحدثت معركة بينهم  ي إبان الثورة العربية، حيث قاوم الفرسانيون الحكم الع�ثما�ف �ف القوات الع�ثمانية والسكان املحلي��
ي مهدي لكن األمر انتهى بالوساطة  ي واحد من ب�ف�� �� ًا ُمقابل مقتل مواطن فرسا�ف ًا ع�ثمان��ّ ند��ّ أّدت فيها إل� مقتل 25 حب

زيرة للدولة الع�ثمانية ح�ت� نهاية حكمها. ي فرسان الذين رفعوا الرايات البيضاء ، وُسّلمت الحب والصل� مع كبار أهال��

القلعة الع�ثمانية

قلعة الدوسرية 

 �� ، وهي عبارة عن مب�ف� حر�ب ازان الحال�� بل يطل عل� ميناء حب ازان فوق قمة حب ي وسط مدينة حب �� تقع القلعة الدوسرية �ف
مربع الشكل.  

مالية حوال�� 900  دران ذات عقود، تبلغ مساحتها االحب ي ركنية ويتوسطها فناء تحيط به حب زودت القلعة بأربعة ابراح�
م2، بنيت القلعة عام 1225هـ. 

ي القرن الثالث  �� ازان �ف رة حكم الدولة الع�ثمانية ملنطقة حب ي ف�ت �� ي عدد من األزمنة، حيث استخدمت �ف �� استخدمت القلعة �ف
رة حكم الدولة اإلدريسية ، كما وأن تاريخ  ي ف�ت �� �ف رك�� ، واستخدمت أيضًا  ال�ت ري حيث كانت مقرًا للحاكم  عشر الهحب
رة نشره للعلم  ي ف�ت �� عل منها الشيخ عبد هللا القرعاوي �ف ي املهام الحربية والسياسية فقط ، بل حب �� القلعة ال يختصر �ف
ي عهد امللك عبدالعزيز لتكون مقرا  �� ددت �ف ي طالب املنطقة وحب �ف م والدراسة ونشر العلم ب�� ازان مقرا للتعل�� ي منطقة حب �� �ف

يش السعودي . للحب

قلعة الدوسرية
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قلعة رعوم

ر  الزا�ئ ،يس�تمتع  التاريخية  القلعة  ربع عل� قمته  ،وامل�ت ران  نحب ملدينة  ي  �� الغر�ب نوب  الحب ي  �� �ف الواقع  “رعوم”  بل  حب من قمة 
 �� �ف رعوم”  “قلعة  وبنيت  ر.  الكب�� ران  نحب وادي  ي  ضف�ت�� عل�  املمتدة  وواحاتها  رانية  النحب القرى  عل�  بانورامية  بإطاللة 
السدر واألثل  بأخشاب  ، وسقفت  �ف والط�� ار  األححب تقريبًا، بقطع من  ر  1000 م�ت ارتفاع  ي عل�  �� املاصف القرن  منتصف 
أسفل  ي  �� �ف صخرية  خزانات  إل�  باإلضافة  بعضًا،  بعضها  عن  ومنفردة  اورة  متحب مثلثات  ي  ارح� الحف من  تزينها  والنخل، 

اري من القلعة.  ر محب القلعة تم بناؤها بعناية، تنحدر إليها مياه األمطار ع�ب

نيت قلعة رعوم عام 1348 هـ، وذلك الستخدامها كنقطة مراقبة واستكشاف، وبقيت قلعة رعوم كنقطة مراقبة  �بَ
أمنية ألعمال الدوريات األمنية ح�ت� عام 1372 هـ، لتتحول بعدها إل� معلم سياحي وأثري.

ران  بل سعدان، وتطل عل� املزارع والقرى املنتشرة عل� ضفاف وادي نحب بل أبو همدان وحب وتتوسط قلعة رعوم حب
ع . ي بديع ورا�ئ مال�� ي منظر حب �� ة وزو آل حارث �ف كقرية الحضن واملوفحب

قلعة رعوم

ال أملع قصبة العوص برحج

ال  ي محافظة رحب �� ة �ف رف راثية املم�� من املعامل ال�ت
ها  مال بنا�ئ ي بحب رف ي ت�تم�� أملع قصبة العوص، ال�ت��

وارتفاعه.

أملع  ال  رحب مدينة  ي  �� �ف العوص  قصبة  تقع 
خمسة  ي  بحوال�� حسوة  مركز  عن  وتبعد 
ال  رات وهو أحد املراكز التابعة لرحب كيلوم�ت

أملع.

ر قصبة العوص أحد املعامل السياحية  تعت�ب
ليس  عصورًا  عليها  مرت  ي  ال�ت�� األثرية 
بقليلة و لكن حالتها املعمارية املمتازة ال�ت�� 
 �� هود الحكومية �ف ة للحب تراها اآلن هي نتيحب

مها و إعادتها إل� حالتها املمتازة. ترم��

املاضية  العصور  ميع  ي حب �� �ف كانت تستخدم 
املحيطة  املناطق  و حراسة  للمراقبة  ي  رح� ك�ب

عد. عن �بُ

نحو  إل�  القصبة  قاعدة  مساحة  تصل 
عند  يمكن  و  مربعًا  رًا  م�ت وعشرين  ستة 
زيارتها الصعود إل� أعل� و مشاهدة املناظر 
ر  الكث�� ي  �� يأ�ت حيث  مرتفع،  علٍو  من  عة  الرا�ئ
من السياح لزيارتها كمعلم سياحي هام 

ربة الصعود إليها. باإلضافة لالس�تمتاع بتحب

ال أملع قصبة العوص برحب
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م ي تم�� ي حوطة ب�ن�� �� ي بن عبدهللا �ن قلعة اإلمام ترك��

نوب العاصمة الرياض. وسميت بهذا االسم  م حب ي تم�� تقع القلعة وسط بلدة الحلوة إل� الغرب من محافظة حوطة ب�ف��
ر من أهم املعامل  ي بن عبدهللا بن محمد آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية. وهي تعت�ب نسبة إل� اإلمام ترك��
ي بن عبدهللا إل� الحلوة بعد هدم  أ اإلمام ترك�� 1236هـ حي�فما لحب ي املنطقة. شيدها محمد بن شامان سنة  �� �ف التاريخية 
باية  ي بن عبدهللا إل� الرياض، استخدمت القلعة مقرًا لحب ي باشا، وبعد أن عاد اإلمام ترك�� نود محمد عل�� الدرعية عل� يد حب
ي عهد امللك عبدالعزيز آل سعود ح�ت� إل� وقت قريب. وتقوم هذه  �� الزكاة أو بيت املال، ثم اتخذت مقرًا إلمارة الحلوة �ف
بال الحاضرة لبلدة الحلوة. املب�ف� عبارة عن  ي الحب ي سلسل�ت�� �ف ي وسط الوادي ب�� �� ي تبلغ مساحتها 18400 م-2 �ف القلعة -ال�ت��

ي داخله عددًا من املساكن املتالصقة،  �� ي أيضًا، ويحصر السور �ف دران أبراح� ، وتتوسط الحب ي أركانه أبراح� �� ي تقوم �ف سور طي�ف��

مًا.  ر منه ححب ي، ولكنها أك�ب ارحب ي مدينة الرياض من حيث التخطيط الحف �� م �ف تشابه القلعة بناء حصن امل�مك القا�ئ

م ي تم�� ي حوطة ب�ف�� �� ي بن عبدهللا �ف قلعة اإلمام ترك��

ي  �ن حصنا التوأم��

ي منطقة الباحة،  �� ، الواقعان بقرية امللد من الحصون البارزة �ف �ف يعد حصنا األخوين، أو كما يطلق بعضهم عليهما التوأم��
وهما من املعامل األثرية.

ي قمة التل محاطان باملنازل القديمة،  �� اوران �ف ي أو األخوين، كما يطلق عليهما، هما حصنان متحب �ف  حصنا امللد أو التوأم��
ي الشكل،  �� �ف 120سم. وهما متساويان تماًما  100م، وال يفصل بينهما سوى  الوادي بنحو  ويرتفعان عن منسوب 

. مال�� ي وال�ث �� نو�ب . وأفضل ت�مية لهما الحب م الداخل�� واملقاسات، واالرتفاع، والت�م��
هما ال�مود و  رف ، ويم�� �� رسث انب الطريق املؤدي إل� محافظة بالحب نوب مدينة الباحة عل� حب َلْد حب  يقع األخوان بقرية املَ
تاريخ  عام هو   400 املتعاقبة منذ  يال  األحب لكل  تاريخيان  وأنهما شاهدان  املناخية،  الظروف  رات  أمام متغ�� الثبات 

هما.  بنا�ئ
اور  عال منهما مستودًعا لألغذية، ويحب هما قديًما لغرض املراقبة الحربية، وحب ي قاما ببنا�ئ �ف يعود حصنا األخوين لشقيق��
ي قديم الزمان،  �� �ف ارية  ل، وتعقد فيه الصفقات التحب ي القبا�ئ �ف رم فيه اتفاقيات الصل� ب�� �ب �تُ ي مب�ف� كانت  �ف �� رحب هذين ال�ب

ا. نو�بً ر حب ارة القديم املؤدي إل� عس�� حيث يقعان عل� طريق التحب
نوب، أما باب الدور  اه الحب ي باتحب �� ل يتكون من دورين باب الدور األرصف رف ي داخل فناء أحد املنازل، وامل�ف �� نو�ب  ويقع الحصن الحب
ي املدعم بالحفشب. ويحتوي الحصن  �ف ميع األرضيات واألسقف من الط�� ي الفناء املكشوف. و حب �� مال �ف هة ال�ث العلوي فحب

. �� ي الشر�ت �� ، واثنان �ف �� نو�ب دار الحب ي الحب �� ، اثنان منها �ف عل� أربعة طوابق، وأربعة أبراح�
هة  ي الواحب �� ه تقع �ف ه، وأبراحب ي داخل فناء أحد املنازل ونصفه اآلخر خارحب �� ي والغر�ب �� نو�ب ي فيقع ركناه الحب مال�� أما الحصن ال�ث

مالية والغربية.  ال�ث

ي بالباحة �ف حصن التوأم��
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قلعة الصعيدي بالقريات

ي منطقة  �� ي محافظة القريات �ف �� ي تقع �ف ي قرية كاف، وهي أحد القالع ال�ت�� �� بل الصعيدي �ف تقع قلعة الصعيدي أو قلعة حب
ي املار  اح� رة اإلسالمية لحماية طريق الححب ي الف�ت �� رة النبطية، كما استخدمت �ف ها يعود إل� الف�ت � أن تاريخ إنشا�ئ رحبّ وف. و��ُ الحب
بل، وهي عبارة سور يحيط بقمة  ميع مساحة قمة الحب باملنطقة ح�ت� بداية الحكم السعودي. وتغطي مساحة القلعة حب
ي املوزعة عل� امتداد السور الذي يبلغ  غرافية، وفيه العديد من األبراح� ي بحسب طبيعته الحب بل ويمتد بشكل متعرح� الحب
رة املساحة. كما تحتوي القلعة  رية صغ�� د بداخله أساسات لبيوت ححب ي خمسة أمتار، ويوحب ي حوال�� ارح� ارتفاعه من الحف
ة لتسهيل وصول العربات  بل طريق متعرحب هة الشرقية من الحب ي الحب �� ارة البازلتية، و�ف ي بالححب �ف ي للمياه مطوي�� �ف عل� خزان��

بل ح�ت� بوابة القلعة.  ر من قاعدة الحب يول والبغال لنقل املؤن واملاء، ويبلغ طوله حوال�� 1200 م�ت رها الحف ي تحب ال�ت��

قلعة الصعيدي

ي مرقب رغبة التاريخي بر��

ثادق  ملحافظة  تتبع  ي  ال�ت�� التاريخية  رغبة  بلدة  ي  �� �ف يقع 
 ، �� الغر�ب نوب  الحب اه  باتحب كلم   18 عنها  وتبعد  إداريًا، 
اه  120 كلم تقريبًا باتحب كما تبعد عن مدينة الرياض 
ي املرقب منذ 180 سنة تقريبًا، وهو  �ف�� . �بُ �� مال الغر�ب ال�ث
ي تاريخي  عد أعل� برح� َمعلم بارز من معامل املنطقة، إذ ��ُ

د وي�مى باملرقب. ي نحب �� �ف

به  تتحصن  مرتفع  مكان  بها  د  يوحب ال  البلدة  وألن 
بينهم  ما  ف�� بالتعاون  ي  األهال�� قام  فقد  منه،  وتراقب 
انتصف  أن  بعد  ولكنهم  املنطقة،  ي  �� �ف ي  برح� أطول  لبناء 
مل  إذ  البناء،  أوقفت  مشكلة  هوا  واحب ي  رح� ال�ب ي  �� �ف العمل 
بناء  إلكمال  األعل�  إل�  الصعود  يستطيع  من  دوا  يحب
م بن سالمة من  ي باالستعانة بإبراه�� ، فقام األهال�� رح� ال�ب

ي ثادق إلكمال البناء واإلشراف عليه. أهال��

ات عدة خاصة به، منها دقة تنفيذه  رف ي بم�� رح� ي ال�ب رف  وي�تم��
رة البناء مع اإلرتفاع الشاهق،  ه، وصغر دا�ئ ودة بنا�ئ وحب
قصباته  تناسقت  كما  علوه،  رغم  مبناه  يضخم  فلم 
مها  ة أسطوانات يقل ححب املركبة عل� بعضها عل� هي�ئ
وسعتها ومواد البناء فيها كلما إرتفع البناء إل� األعل�. 
زاء، يبلغ  ي مق�م إل� ستة أحب �� ي ذو شكل أسطوا�ف رح� وال�ب
ي األسفل نحو  �� �ف رًا تقريبًا، ويبلغ قطره  22 م�ت إرتفاعه 
نهايته  ي  �� �ف يصل  ح�ت�  علو  كل  مع  يقل  ثم  ر،  م�ت  4.5
هة  ي أسفله من الحب �� ر ونصف تقريبًا. وبابه �ف إل� نحو امل�ت
 �� �ف وده  وحب من  الحكمة  ولعل  البلدة،  هة  حب الشرقية 
بشكل  منه  ي  روح� الحف أو  الدخول  ل  ألحب الشرقية  هة  الحب

ي من مراقبة الباب.  ل أن ي�تمكن األهال�� آمن، أو ألحب

 - 1392هـ  األعوام  ي  �� �ف مرات  عدة  ي  رح� ال�ب م  ترم�� أعيد 
1436 هـ تهدم  العام  ي  �� �ف 1417هـ، ولكن  1394 هـ - 

ديد. ي بالكامل وعل� أثرها أعيد بناؤه من حب رح� ال�ب

ي مرقب رغبة التاريخي برح�
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مسان قلعة �ث

ربع القلعة  ر، وت�ت ر، الذي يرتفع عن سط� البحر بحوال�� 2277 م�ت ي عس�� �� مسان �ف بل سث شيدت هذه القلعة عل� قمة حب
ويقع  قمته،  عل�  شيدت  الذي  بل  الحب شكل  فأخذت  منتظم  ر  غ�� تخطيطها  اء  وحب مربعًا،  رًا  م�ت  5389 مساحة  عل� 
ي ويبلغ عرضه أربعة أمتار، ويؤدى املدخل إل� ممر مسقوف  �� ي الغر�ب �� نو�ب ي منتصف السور الحب �� ي���  للقلعة �ف املدخل الر�ئ
يل،  ند، وعدة مرافق أخرى مثل دورات املياه، واصطبالت الحف رات إلقامة الحب د عدة ححب رتان، كما توحب تفت� عليه ححب
ي العهد السعودي سنة  �� �ف مات  ريت بالقلعة ترم�� ميع الغرف واملرافق، وأحب ي الداخل فناء مستطيل تفت� عليه حب �� و�ف
رًا، وأغلب سقوف  ري يصل قطره عند القاعدة إل� 4.8 م�ت ي دا�ئ ي للقلعة برح� مال�� ي الركن ال�ث �� د �ف 135هـ/1933م. ويوحب
 . �ف افة ثم تغطى بطبقة من الط�� ي تفرش فوقها عيدان القصب الحب ر العرعر ال�ت�� رات القلعة سقطت وكانت من شحب ححب
دران  ، وتمت لياسة بعض الحب �ف ي بمونة الصقة من النورة أو الط�� �� ركا�ف ر ال�ب ر منتظمة من الححب دران بقطع غ�� وبنيت الحب
ي أربعة تتوزع  ي ثالث زويا فقط، بي�فما املعتاد أن يكون عدد األبراح� �� ي دفاعية �ف ها عل� ثالثة أبراح� ي القلعة بإحتوا�ئ رف ص، ت�تم�� بالحب

عل� كل زاوية من زوايا القلعة.

م ي تم�� ي حوطة ب�ف�� �� ي بن عبدهللا �ف قلعة اإلمام ترك��

ي ينبع �� ي الشونة �ن بر��

ي حيث كانت تصلها قوافل وسفن  �� رة الحكم الع�ثما�ف ي العصر اإلسالمي وصوال إل� ف�ت �� اري �ف برزت أهمية ينبع كميناء تحب

ي القديمة باملنطقة التاريخية بينبع، وأنشأ  �� ي الشونة من املبا�ف مال إفريقيا. وبرح� ي من مصر والشام وسث �ف ي القادم�� ي�� الححب

1920م. وهو عبارة عن  ي عام  �� �ف 925هـ، كما استخدم كمخزن لألسلحة  1519م -  اثناء توسيع ميناء ينبع سنة 

ر  ي من الححب رح� ي ال�ب �ف�� ي توصل ال� امليناء. وقد �بُ مب�ف� شبيه بالقبة كان يستخدم كمخزن ومستودع للحبوب والغالل ال�ت��

ر من  ر من التهدم وانهارت الكث�� رًا واحدًا. وقد أصاب املب�ف� الكث�� دار م�ت ص، حيث يبلغ عرض الحب ي والحب �ف ي والط�� �� املنق�ب

مه وإعادة تأهيله. م اآلن عل� ترم�� ه، والعمل قا�ئ زا�ئ أحب

ي الشونة برح�
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م م الدح�� صور عامة1 - تصوير دح��

األسواق الشعبية
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سوق املسوكف

ي اململكة بشكل  �� م و�ف ي منطقة القص�� �� راثية واألسواق الشعبية �ف ة من أهم وأبرز املواقع ال�ت رف يعد سوق املسوكف بعن��
عام.

ي عام 1394هـ والذي يعد  �� ة بالقرب من موقع سوق املسوكف القديم الذي تمت ازالته �ف رف ي وسط عن�� �� يقع السوق �ف
ي عام 1428هـ عل� نفقة شركة الزامل وتحت اشراف مكتب  ي السوق الحال�� �ئ ي ذلك الوقت، وان�ث �� د �ف من اهم اسواق نحب

ة.  رف االثار بعن��
ال والنساء وملحقا به  ر مربع، ويتكون من عدد 51 محل )دكان( للرحب مالية للسوق )5000( م�ت تبلغ املساحة االحب
ي السوق ببيع وشراء وعرض  رف الس شعبية وي�تم�� ر مربع، وساحات العروض ومحب م عل� مساحة )320( م�ت متحف اق��

راثية. راثية االسبوعية وال�ت راثية وممارسة الحرف الشعبية والعروض ال�ت املقتنيات ال�ت
�ف  رة من الدكاك�� موعة كب�� ي منطقة، ويحتوي عل� محب �� ارية �ف ر األسواق التحب كان سوق املسوكف القديم يعد من أهم وأك�ب

ر من أنواع البضاعة املختلفة. ي محل و يعرض الكث�� �ت�� ي ما�ئ يبلغ عددها حوال��

�� ميلة القاصف سوق املسوكف - تصوير حب

سوق الزل بالرياض

ي األشهر بمدينة الرياض، ويقع وسط مدينة الرياض بالقرب من قصر الحكم ويعود تاريخه إل� عام  �� را�ث هو السوق ال�ت

ًا ال  رف ي بن عبد هللا، ويكتسب السوق تم�� امع اإلمام ترك�� ري وحب 1319 هـ، ويحيط با السوق قصر امل�مك وشارع ال�ثم��

الية كاملشالح والفري والبشوت  مع ملحالت بيع امللبوسات الرحب ر تحب ي مدينة الرياض إذ أصب� أك�ب �� ي مكان آخر �ف �� د �ف يوحب

ميع أنواعها، إضافة  راثيات واألحذية الشعبية والبخور والعطورات الشرقية بحب اد وال�ت مغة املطرزة يدويًا والسحب واألسث

ي مستقل داخل السوق ي�تم من خالله عرض السلع القديمة. ود حراح� إل� وحب

ما منطقة  قصر الحكم- سوق الزل - تصوير هشام سث
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رية ي النع�� �� ي �ن �� السوق الشع�ج

ر معلمًا سياحيًا واقتصاديًا مهمًا للمحافظة، وواحدًا من أهم وأشهر األسواق الشعبية عل� مستوى املنطقة  يعت�ب
ات الحرفية واملأكوالت الشعبية. الشرقية ويختص باملنتحب

ال�ت��  اليدوي وبيوت الشعر  )السدو  القديمة مثل  راثية  ال�ت اليدوية  أنواع عديدة من األعمال   ويحتوي السوق عل� 
يباع  كما  مايل-  ال�ث والشداد،   ، رح� الحف  - مالهم  لحب البدو  ه  يحتاحب وما  القديمة  واملفروشات  يدويًا،  بصناعتها  يقومون 
ي السن إمته�فّ هذه املهنة منذ القدم وسعدنا بها فضربوا  �� رات �ف رها(. ويقوم بالبيع نساء كب�� ري واالقط وغ�� ال�من ال�ب
رًا من باعة نبات الكمأة )الفقع( والذين يتوافدون  اد. ويشهد السوق إزدحامًا كب�� ي الكفاح والعمل الحب �� أروع األمثلة �ف
ي الباعة بأنواع مختلفة من الفقع من منطقة  �� رية كل عام لعرض بضاعتهم فيه، ويأ�ت ي بالنع�� �� ميس الشع�ب لسوق الحف
ي الوقت الذي مل تشهد فيه ربوع املحافظة  �� �ف ها،  رية لشدة اإلقبال عل� شرا�ئ مالية ويقومون ببيعها بالنع�� الحدود ال�ث
رًا لبيع  ًا كب�� دون رواحب الزوار له، فيحب م  ي أراضيها مستفيدين من شهرة السوق وححب �� �ف رة  النبات منذ ف�ت ظهور هذا 

الكمأ بأسعار مناسبة.
الفراء  بيع  ي  �� �ف ت�تمثل  ي  وال�ت�� بضاعتهم  لعرض  الشام  من  ي  �ف القادم�� الباعة  من  ر  كب�� عدد  السوق  حول  انتشر  كما   
ي معهم  �ف من حامل�� ر من الباعة من ال�� اكتات الشتوية باإلضافة إل� بيع املفروشات القديمة. كما قدم كث�� والبشوت والحب

دون فيه زوارًا من كل مكان.  أنواع القهوة والعسل مستفيدين من هذا السوق الذي يحب

رية ي النع�� �� ي �ف �� السوق الشع�ب

ي �� را�ث سوق لينة ال�ت

ي قبل نحو 88  �ئ ارية، إذ أن�ث مالية التحب عد من أقدم وأشهر أسواق منطقة الحدود ال�ث راثية و��ُ من قرية لينة ال�ت يقع صف
ار  ذوع األشحب ي وسقفت من حب �ف ر والط�� نيت من الححب اريًا تأخذ الشكل املستطيل املسقط، وقد �بُ م 72 محاًل تحب عام وي�ف
ار يستخدمون  التحب االمطار. وكان  ملنع تسرب مياه  ي  �ف الط�� ي يصب فوقها طبقة من  ال�ت�� النخيل  ر من سعف  وحص��
لبون  مالية يرتادون السوق ويحب ار العراق عند قدومهم إل� منطقة الحدود ال�ث عهم، حيث كان تحب السوق لتخزين بضا�ئ
ي السوق عمليات  �� رها. وكانت ت�تم �ف ي وغ�� �� ، امللبوسات، األوا�ف �ف ية بأنواعها مثل األرز، السكر، الطح�� معهم املواد الغذا�ئ
م السوق وتطويره، حيث تم تنفيذ بوابة ملدخل السوق  رم�� د والعراق. وقد قامت بلدية لينة ب�ت ار نحب ي تحب �ف التبادل ب��
إنارة،  مها كاملة، وتركيب فوانيس  ارية وترم�� التحب املحال  م  إل� ترق�� يسة، إضافة  الر�ئ ي للساحة  �� ر عشوا�ئ وتركيب ححب
ري ليضفي عل� السوق  رية أمام املحال. كما أنشأت دّكات خرسانية مع ديكور شحب وأسقف خشبية مع أعمدة ححب

ي تراثه العريق. ماليًا يحاك�� طابعًا حب

�� را�ث سوق لينة ال�ت
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سوق االحد )بن �مان(

ر ويبعد عن مدينة أبها مسافة 40 كم. يتألف من قصر  يقع السوق وسط محافظة أحد رفيدة التابعة ملنطقة عس��
، يأخذ كل مب�ف� الشكل املستطيل، أحدهما أطول من  �ف ي منفصل�� �ف ي تراثي�� �ف البن صمان مع السوق وهو عبارة مبني��
ي لعدد من املحالت مستطيلة الشكل كانت تستخدم للحرف اليدوية، لها رواق أمامي  �� اآلخر، وخصص الدور األرصف
األمطار.  هطول  أو  مس  ال�ث أشعة  من  ي  �ف املتسوق�� لحماية  ي  �ئ وان�ث الشكل،  مربعة  أعمدة  عل�  محمول  مسقوف، 
�ف  بالت�ب ي  �ف ي عل� شكل مداميك تعرف بالعروق، وي�تم خلط الط�� �ف البناء بالط�� ي للقصر. تم  �� وخصص الدور األول والثا�ف
ي مرحلة اإلكساء والتغطية  �� ارة ملنع أي هبوط مح�تمل، ثم تأ�ت دران بالححب رة لتقويته، وتم تأسيس الحب أو الح�� الصغ��
بعوارض  تشييده  ف�تم  السقف  أما  الداخلية.  دران  الحب ي  �� �ف امللونة  الدهانات  بعض  وهناك  األبيض.  ص  الحب من  بطبقة 
ص  ي والحب �ف ذوع العرعر ورصف فوقها أغصان من القصب امل�مى مركاب، وتم صب طبقة من الط�� أو سواري من حب
 �� ر العرعر أو الطل� املتوفر �ف ملنع نفوذ مياه األمطار، وصنعت األبواب والنوافذ من أخشاب سميكة قطعت من شحب

ي تختص بها عمارة املنطقة. هات بالعديد من العناصر املعمارية ال�ت�� ي الواحب رف الغابات القريبة. ت�تم��

سوق االحد )بن صمان(

ي تثليث �� ي �ن �� را�ث السوق ال�ت

�ف  ي تتنوع ب�� ي للقرية واملقام عل� مساحة تقدر بـ 40 الف م2. من عدد من املنازل السكنية وال�ت�� �� را�ث مع ال�ت يتألف التحب
ي بالفخامة واإلتساع ومن أهمها قصر كدسة.  رف ي ت�تم�� رة، وقصور األغنياء واألعيان ال�ت�� البيوت العادية البسيطة والصغ��
رة،  وارها يقع السوق القديم املطل عل� ساحة كب�� اور هذه األبنية ويفصل بينها ممرات متسعة نسبيًا، وال� حب وتتحب
ارية املتالصقة مستطيلة الشكل. وقد إمتازت محافظة تثليث بأسواقها العريقة  ويتألف من عدد من املحالت التحب
ي والثالثاء من  �ف ية إذ كانت أسواقها تنتعش يومي اإلثن�� ارية والبي�ئ وعرفت عل� مر تاريخها بعدد من التحوالت التحب
ي املنطقة، وهو  �� د �ف ي السا�ئ �� ي البيوت يتبع ال�فمط العمرا�ف �� ي �ف �� ي للقرية إضافة إل� الطراز العمرا�ف �� ي العمرا�ف كل أسبوع. النسي��

أقرب إل� عمارة املنطقة الوسطى من حيث تخطيط القرية.

�� را�ث سوق لينة ال�ت



ي �� ي �ف �� أبرز مواقع العمرا�ف
144اململكة العربية السعودية

ر ويبعد عن مدينة أبها مسافة 40 كم. يتألف من قصر  يقع السوق وسط محافظة أحد رفيدة التابعة ملنطقة عس��
، يأخذ كل مب�ف� الشكل املستطيل، أحدهما أطول من  �ف ي منفصل�� �ف ي تراثي�� �ف البن صمان مع السوق وهو عبارة مبني��
ي لعدد من املحالت مستطيلة الشكل كانت تستخدم للحرف اليدوية، لها رواق أمامي  �� اآلخر، وخصص الدور األرصف
األمطار.  هطول  أو  مس  ال�ث أشعة  من  ي  �ف املتسوق�� لحماية  ي  �ئ وان�ث الشكل،  مربعة  أعمدة  عل�  محمول  مسقوف، 
�ف  بالت�ب ي  �ف ي عل� شكل مداميك تعرف بالعروق، وي�تم خلط الط�� �ف البناء بالط�� ي للقصر. تم  �� وخصص الدور األول والثا�ف
ي مرحلة اإلكساء والتغطية  �� ارة ملنع أي هبوط مح�تمل، ثم تأ�ت دران بالححب رة لتقويته، وتم تأسيس الحب أو الح�� الصغ��
بعوارض  تشييده  ف�تم  السقف  أما  الداخلية.  دران  الحب ي  �� �ف امللونة  الدهانات  بعض  وهناك  األبيض.  ص  الحب من  بطبقة 
ص  ي والحب �ف ذوع العرعر ورصف فوقها أغصان من القصب امل�مى مركاب، وتم صب طبقة من الط�� أو سواري من حب
 �� ر العرعر أو الطل� املتوفر �ف ملنع نفوذ مياه األمطار، وصنعت األبواب والنوافذ من أخشاب سميكة قطعت من شحب

ي تختص بها عمارة املنطقة. هات بالعديد من العناصر املعمارية ال�ت�� ي الواحب رف الغابات القريبة. ت�تم��

م م الدح�� صور عامة1 - تصوير دح��

د التاريخية املساحج
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واثا باألحساء  د حج مس�ج

معة  د صليت فيه صالة الحب ي مسحب �� ي محافظة االحساء وهو ثا�ف �� د التاريخية املشهورة �ف واثا أحد املساحب د حب ر مسحب يعت�ب
د رسول هللا صل� هللا عليه وسلم. ي اإلسالم بعد مسحب �� �ف

ي عهد  �� د أول مرة �ف ي هذا املسحب ي ملدينة الهفوف، وقد ب�ف�� �� مال الشر�ت اه ال�ث ر باتحب د عل� بعد نحو 20 كيلو م�ت ويقع املسحب
ه )بنو عبد قيس( الذين كانوا يسكنون االحساء آنذاك. وال تزال  الرسول محمد صل� هللا عليه وسلم، حيث قام ببنا�ئ

. مة إل� وقتنا الحال�� د قا�ئ قواعد هذا املسحب
الذين كان لهم  القيس  ي عبد  ب�ف�� املنطقة قبيلة  العصر اإلسالمي حيث كانت تقطن  بداية  إل�  د  املسحب تاريخ  .ويعود 
د امللقب  هاد تحت رايته. إذ يذكر أن حاكم عبد القيس املنذر بن عا�ئ مه والحب ي اعتناق االسالم والعمل بتعال�� �� السبق �ف
بالعلم  ي وصل  �ف الء األمر. وح�� إل� مكة الستحب أوفد رسوال  ـ  ـ صل� هللا عليه وسلم  ي فور علمه بظهور محمد  باألش��

واثا.  د حب ميع أفراد قبيلته، وأقام مسحب ي أسلم واسلم حب �ف اليق��
د، مع  م املسحب بيل وينبع بتكاليف ترم�� ة امللكية للحب د، وتكفلت الهي�ئ م املسحب رية ترم�� �� راث الحف وقد تبنت مؤسسة ال�ت

ي املنطقة الشرقية. �� د التاريخية �ف عدد آخر من املساحب

واثا د حب مسحب

د الظويهرة مس�ج

ي امللك سلمان بن عبد العزيز - حفظه هللا-  �ف ي الشريف�� �ف د الظويهرة التاريخي الذي افتتحه خادم الحرم�� يعد مسحب
 �� د التاريخية �ف 1436هـ(، من أهم وأبرز املساحب  �� مادى الثا�ف �� )20 حب �ف ري بالدرعية التاريخية  �� من افتتاح حي البحب صف

د التاريخية(. من برنام�� )إعمار املساحب مها صف ي تم ترم�� د التاريخية ال�ت�� اململكة، ومن أبرز املساحب
ر سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز املستشار  ي األم�� مها صاحب ال�مو امللك�� رم�� رع ب�ت ي ت�ب د الثالثة ال�ت�� ويعد أحد املساحب
د  السريحة، ومسحب د  إل� مسحب رية، إضافة  �� الحف راث  ال�ت يس مؤسسة  ي مؤسس ور�ئ �ف الشريف�� ي  �ف الحرم�� ادم  لحف اص  الحف

الدواسر.
خادم  برعاية  يحظى  الذي  التاريخية  الدرعية  مشروع  محيط  ي  �� �ف التاريخية  د  املساحب ي  برنام�� من  صف د  املسحب ي  �� يأ�ت كما 

دا تاريخيا. م 34 مسحب مل  ترم�� ي امللك سلمان بن عبد العزيز - حفظه هللا- وي�ث �ف ي الشريف�� �ف الحرم��
القرآن  وخاصة  ي  الدي�ف�� م  التعل�� إل�  الصلوات  إقامة  دورها  اوز  تحب ي  ال�ت�� التاريخية  د  املساحب من  بعدد  الدرعية  ت  رف تم��

الكريم.
ر من  د الدرعية حيث يعود تاريخه إل� أك�ث د السريحة أحد أقدم مساحب ي الدرعية أيضا مسحب �� د التاريخية �ف ومن املساحب

ي عام 1122هـ. �� د مع تاريخ نشوء حي السريحة بالدرعية �ف � أن يعود تاريخ املسحب 300 عام، إذ يرحب
زيل الح��  ائُ 1375هـ، بحيث  16 صفر   �� �ف ر من نصف قرن، وتم االنتهاء منه  د وُرمم قبل أك�ث دد هذا املسحب وقد حبُ
نوبًا  مااًل حب ي سث �ف د أربع نوافذ مق�مة عل� اثنت�� ديد، وكان للمسحب د وُوضع بداًل منه خشب حب اص بهذا املسحب والحفشب الحف

د. ي مقدمة املسحب �� �ف

د الظويهرة مسحب
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د السري�ة التاريخي بالدرعية مس�ج

� أن يعود تاريخ  ر من 300 عام، إذ يرحب د الدرعية حيث يعود تاريخه إل� أك�ث د السريحة أحد أقدم مساحب يعد مسحب
ي عام 1122هـ. �� د مع تاريخ نشوء حي السريحة بالدرعية �ف املسحب

مالية. ويقع غرب امليدان األوسط  هة الشرقية ال�ث ويقع عل� الضفة الشرقية لوادي حنيفة مقاباًل لحي الطريف من الحب
د منذ القدم بهذا االسم. رة. يعرف هذا املسحب ي اإلطاللة عل� الوادي إحدى املزارع الصغ�� �ف حاليًا يفصل بينه وب��

زيل الح��  ائُ 1375هـ، بحيث  16 صفر   �� �ف ر من نصف قرن، وتم االنتهاء منه  د وُرمم قبل أك�ث دد هذا املسحب وقد حبُ
نوبًا  مااًل حب ي سث �ف د أربع نوافذ مق�مة عل� اثنت�� ديد، وكان للمسحب د وُوضع بداًل منه خشب حب اص بهذا املسحب والحفشب الحف

د. ي مقدمة املسحب �� �ف
ر سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس  ي األم�� د السريحة مؤخرا  عل� نفقة صاحب ال�مو امللك�� م مسحب وقد تم ترم��
ي العام  �� د التاريخية الذي تبناه سموه، وأطلقته املؤسسة �ف ي إعمار املساحب ي إطار برنام�� �� رية �ف �� راث الحف يس مؤسسة ال�ت ور�ئ

ميع مناطق اململكة وقراها. ي حب �� د العتيقة �ف م عدد من املساحب 1418هـ بهدف توثيق وترم��
ي رمضان 1438 هـ املوافق 12 يونيو 2017م �� م �ف رم�� وافتتحه سموه بعد ال�ت

د السريحة )بن عبيد(  مسحب

د املعارك التاريخي مس�ج

د  املساحب أبرز  أحد  ر  ويعت�ب بريدة،  مدينة  نوب  حب ي  الداخل�� ري  الدا�ئ الطريق  عل�  وهطان  ضاحية  مزارع  قلب  ي  �� �ف يقع 
اوز عمره 160 عام تقريبًا.  م، حيث يتحب ي منطقة القص�� �� التاريخية �ف

ي وعل� مواد البناء القديمة  مه الهندس�� د عل� يد الشيخ عبد هللا املعارك، وظل محافظًا عل� ت�م�� وقد تم بناء املسحب
مه عدة  ي األسقف، كما قد تم ترم�� �� ريد النخل �ف درانه وأسواره، وعل� خشب األثل وحب ي بناء حب �� ي �ف �ف ي تع�تمد عل� الط�� ال�ت��
ي العام 1439هـ. وسبق أن صل� فيه امللك سعود رحمه  �� ي العام 1380 هـ تقريبًا وكذلك عام 1428 هـ وأيضًا �ف �� مرات �ف

هللا.

د املعارك مسحب
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زيرة فرسان ي حج �� دي �ن د الن�ج مس�ج

ه  ، وقد قام ببنا�ئ ي بنيت عل� ال�فمط األندل��� زيرة فرسان من التحف املعمارية األثرية ال�ت�� ي حب �� دي �ف د النحب يعد مسحب
د  ي عام 1347هـ. املسحب �� مه وذلك �ف م لتحفيظ القرآن وتعل�� ي تم�� مي، قادًما من حوطة ب�ف�� دي ال�تم�� م النحب ر اللؤلؤ، إبراه�� تاحب
نيت  �بُ درانه  حب ومدخالن،  مكشوف  فناء  وله  19.4م،  وعرض  29م  بطول  الشكل  مستطيل  زيرة،  الحب يتوسط  بناء 
ية والداخلية  ارحب دران الحف ارة سميكة تبلغ 65 سم، ثم أضيف إليها الطوب بارتفاع حوال�� 80 سم، وغطيت الحب من ححب
د  د مكان للوضوء، كما يوحب د يوحب هة الشرقية لصحن املسحب ي الحب �� بس. �ف ي الحب باإلسمنت املدهون باللون األبيض لتحاك��
العتيق  د  د، له محراب مستطيل الشكل، وقد غطي املسحب نوبية الشرقية للمسحب الحب هة  الحب ي  �� �ف ذنة م�ثمنة  أساس مل�ئ
دار القبلة أربعة شبابيك مقوسة  ر. تعلو حب ي أعل� كل واحدة منها هالل صغ�� �� بنحو 12 قبة مزخرفة بدقة وحرفية، �ف

 . ر تعلوهما زخارف ذات طابع أندل��� دار القبلة محراب ومن�ب ي وسط حب �� صية محفورة، و�ف بزخارف هندسية حب

د  ميلة، له منفذ من داخل املسحب درانه زخارف هندسية حب ي مصل� آخر بمحراب تعلو حب د خلف املصل� األصل�� كما يوحب
يستخدم للصالة أيام الصيف.

دي د النحب مسحب

د طبب التاريخي  مس�ج

ي املنطقة، وأحد  �� د التاريخية �ف د طبب التاريخي، الذي يعد أحد أقدم املساحب مال أبها، يقع مسحب عل� بعد نحو 28 كلم سث
العزيز  ه اإلمام سعود بن عبد  ببنا�ئ أمر  )1800م(، عندما  1221هـ  راثية والتاريخية، حيث تأسس عام  ال�ت معاملها 
م القرآن الكريم وعلوم  ي قرية طبب القريبة من مدينة أبها ليكون طوال 218 عاما، منارة للعلم، وتعل�� �� بن محمد، �ف

الدين، والقراءة والكتابة.

رية عل� نفقة امللك عبد هللا بن عبد العزيز رحمه  �� راث الحف د عام 1419 هـ من خالل مؤسسة ال�ت م املسحب وقد تم ترم��
د التاريخية(  من برنام�� )إعمار املساحب هللا صف

. �ف ر، ومسقوف من الحفشب الرص�� ية حوال� م�ت ارحب دران الداخلية والحف ارة، ويبلغ عرض الحب ي من الححب د مب�ف�� واملسحب

د الظويهرة مسحب
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دة التاريخية  د الشافعي ب�ج مس�ج

د التاريخية  دة التاريخية الشهرة باعتباره أحد أهم وأقدم وأشهر املساحب د الشافعي” بحب امع العتيق “مسحب نال الحب
ي اململكة. �� �ف

مه والذي تكفل بنفقاته امللك  د بتاريخ الثالثاء )29 شعبان 1436هـ( بعد االنتهاء من مشروع ترم�� وقد افتت� املسحب
عبدهللا بن عبدالعزيز - رحمه هللا 

ي املدينة ؛ إذ  �� د كونه أحد أهم املواقع التاريخية �ف ي حارة “املظلوم” ، وتنبع أهمية املسحب �� د التاريخي العتيق �ف ويقع املسحب
ر  ي البحري والححب �ف ي عملية  البناء، واملكونة من الط�� �� ي واقع اإلسالم قبل 1400 عام باستخدامه املواد التقليدية �ف  يحك��

واء. دة يع�تمدون عليها بحكم طبيعة األحب ي كان سكان حب ي واألخشاب وهي من  املواد األساسية ال�ت�� �� املنق�ب
ي غزة  �� مة املذاهب األربعة ، وقد ُولد اإلمام الشافعي �ف د إل� اإلمام محمد بن إدريس الشافعي أحد أ�ئ نسب املسحب و��ُ
أقدم  طَلق عل�  �تُ العتيق، وهي ت�مية  امع  الحب باسم  د  املسحب 767 ميالدية، وُعِر�فَ  املوافق  النبوية  رة  للهحب  150 عام 

د. املساحب
ي هللا عنه، وأن أول عمارة  �� طاب رصف لفاء الراشدين عمر بن الحف ي الحف �� ي عهد ثا�ف �� د كانت �ف ر املصادر إل� أن إقامة املسحب وتش��

مس الدين يوسف. ي عهد السلطان املظفر سث �� د حدثت �ف يسة للمسحب ر�ئ

دة التاريخية- تصوير عبدالرحمن الوليدي د الشافعي بحب مسحب

د املعمار مس�ج

ر املصادر التاريخية إل� أن بناءه تم عل�  دة التاريخية واململكة، حيث تش�� ي حب �� د �ف د املعمار من أقدم املساحب يعد مسحب
امللك  مه  بأعمال ترم�� ل  َك�فّ �تَ 1284 هـ. وقد  ي عام  �� �ف دد  1263 هـ وحب ي عام  �� �ف الوالة يدعى مصطفي معمار باشا،  أحد 

عبدهللا بن عبدالعزيز رحمه هللا.

د  ي للمسحب �� ي الطراز العمرا�ف �� �ف ي حيث ينتشر ذلك النقش  �� د من الداخل بواسطة النقش الع�ثما�ف ي املسحب �ف وقد تم تزي��
و  الحفشبية  ي سقوفه  �� �ف يشبه  املعمار  امع  فحب  ، األخر  تاريخ منفصل عن  ي  تحك�� د  باملسحب زاوية  ، فكل  وقتنا هذا  ح�ت� 

ي عاما. �ف ي إل� سبع�� �ف امع النبوي الشريف باملدينة املنورة قبل ست�� م الحب قناديله طراز ت�م��

دة التاريخية د املعمار بحب مسحب
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ف د القنطرة بالطا�ئ مس�ج

ي تعود إل� عصور إسالمية مختلفة. د التاريخية ال�ت�� ف بعدد من املساحب اشتهرت الطا�ئ
. �� ه ال� أواخر العصر الع�ثما�ف د القنطرة او املدهون كما ي�مى ايضا، والذي يعود تاريخ  بنا�ئ د مسحب ومن هذه املساحب

مطوية  ميلة  حب منارة  وله  عمارته،  مال  بحب ويشتهر   ، غربه  من  املدهون  بل  حب سط�  عل�  القنطرة  د  مسحب ويقع 
امع احمد بن  ر ثم و حب امع سامراء الكب�� ي حب �� ي �ف ي العصر العباس�� �� ي ظهرت �ف ة تشبه املآذن امللوية ال�ت�� اسطوانية متدرحب

ي مصر. �� طولون �ف
د متهدما، فإن له سقفًا بارزًا عن  ي مستطيل الشكل وإن بدا املسحب ارح� د يبدو من الحف ي املسحب �� وف �ف د مرآب محب ويوحب

ي تنساب من عل� سطحه. رك فرصة ملياه األمطار لك�� دران ويميل لألمام بحيث ي�ت الحب

د القنطرة مسحب

عالنية  د الحج مس�ج

البة، ويعود بناؤه إل� القرن  د باألحساء وأحد معاملها األثرية الحف ي بلدة البطالية من أقدم املساحب �� عالنية �ف د الحب يعد مسحب
ة عام. ر من سبعما�ئ ري أي ما يقارب أك�ث امس الهحب الحف

مال شرق  ي من القرية وسط األحساء الشرقية عل� مسافة 12كم تقريبًا سث �� ي الحي الغر�ب �� د يقع بالبطالية �ف ويقع املسحب
مدينة الهفوف وتقدر مساحته بـ 44م×46م.

الوقت، ومن  ي ذلك  �� �ف القرامطة  د بعد أن قضوا عل�  املساحب بناء  ي  �� �ف ي شرعوا  �ف العيوني�� أن  التاريخية  املصادر  وذكرت 
عل من األحساء مقرًا  ي الذي حب �� ر عبدهللا العيو�ف عالنية املنسوب إلحدى بنات األم�� د الحب ي أنشأوها مسحب د ال�ت�� املساحب
وامع  والحب د  املساحب فب�ف�  مه  املنبثقة من هدي اإلسالم وتعال�� والتشريعات  بالنظم  القرمطية  الحياة  لحكمه واستبدل 

د املحاكم الشرعية. وأوحب

�ف 1,50 م إل� 2م وقد شيد به  راوح ارتفاعه ما ب�� ي ي�ت �ف ي الل�ب �ف ي بالط�� �ف�� دار �بُ ي وهو عبارة عن حب د سور خارحب و للمسحب
أما  4,5م،  عرضها  يبلغ  رة  كب�� بفتحة  يسة  الر�ئ البوابة  ويمثل  د  للمسحب ي  �� الشر�ت الضلع  وسط  يقع  أولهما  مدخالن 

د وهي بعرض 1,88م ي للمسحب �� ي الغر�ب مال�� ي الركن ال�ث �� البوابة الثانية فهي بوابة اإلمام وتقع �ف

عالنية د الحب مسحب
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