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ي منطقة الباحة �� راثية �ف 6املواقع ال�ت

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��



ي منطقة الباحة �� راثية �ف 8املواقع ال�ت

راثية ي العناية باملواقع ال�ت �� راث �ن ة ال�ت هود هي�ئ �ج

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

راثية للمملكة  مة التاريخية وال�ت سد الق�� ي تحب راثية املتنوعة ال�ت�� ر من املواقع ال�ت تزخر مناطق اململكة بالكث��
ارة القديمة. بصفتها ملتقى للحضارات اإلنسانية وممرا لقوافل التحب

�ف  ي ب�� �� ي آثارها وتراثها، وهو الرابط املر�ئ �� ي امللموس محفوظ �ف �� فحضارة اململكة غنية، كما أن إرثها الثقا�ف
الحضارات  من  عدد  ملتقى  ي  �� �ف تقع  فاململكة  مستقبلها،  ذلك  من  واألهم  وحاضرها،  اململكة  ي  �� ما�ف

والتيارات الثقافية املتقاطعة.

عل�  شاهدا  تمثل  أثرية  مواقع  من  اململكة  محافظات  من  محافظة  تخلو  تكاد  ال  اآلثار  ال  محب ففي 
القصور،  ي  �ف ب�� ما  اآلثار  هذه  تتنوع  حيث  العربية،  زيرة  الحب أرض  استوطنت  ي  ال�ت�� القديمة  الحضارات 

رها. ي أظهرتها الحفريات األثرية، واملنشآت الصخرية وغ�� ي ال�ت�� �� والفنون الصخرية، واألسوار واملبا�ف

مال��  ي والوظيفي والحب �� انبه العمرا�ف ي حب �� ي التنوع �ف �� ي غاية �ف �� راث عمرا�ف ي اململكة العربية السعودية ب�ت رف كما ت�تم��
ي األزمنة  �� �تمع �ف ربة املحب ر العصور، وحصيلة تحب �تماعي، وهو يشّكل سلسلة متصلة الحلقات تمتد ع�ب واالحب
ي مناطق اململكة املتعددة، وتتنوع مواقع  �� ي الطرز العمرانية �ف �ف ي تباينًا واضحًا ب�� املاضية، وهذا التنوع أنت��
الشعبية،  واألسواق  التاريخية،  والقصور  راثية،  ال�ت والبلدات  القرى  ي  �ف ب�� ما  ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت ي  �� ومبا�ف

رها. د التاريخية، وغ�� وأواسط املدن التاريخية، واملساحب

ي مناطق  �� راثية �ف راث هذه السلسلة للمواقع ال�ت ة ال�ت وألهمية التعريف بأبرز هذه املواقع، أصدرت هي�ئ
لآلثار،  ي  الوط�ف�� ل  السحب من  كل  عل�  معلوماتها  ي  �� �ف مع�تمدة  رونية،  وااللك�ت الورقية  بنسختيها  اململكة 
ة، واللذين يحتويان عل� معلومات علمية موثقة عن  ي للهي�ئ �ف ي التابع�� �� راث العمرا�ف ي لل�ت ل الوط�ف�� والسحب

هذه املواقع.

مقدمة



ي منطقة الباحة �� راثية �ف 10املواقع ال�ت

ي منطقة البا�ة �� ي �ن �� راث الثقا�ن ال�ت

ي طبيعتها املتنوعة  زيرة العرب وذلك يعود إل�� ي حب �� ر منطقة الباحة من مناطق االستيطان البشري �ف تعت�ب
ر  بال وسراه وتهاميه , وأيضًا وفرة مياه األمطار ومناخها املعتدل ما ساهم بشكل كب�� من سهول وحب

ي معرفة اإلنسان منذ القدم لهذه البقعة من األرض .  �� �ف

العصور  ي  إل�� تعود  الباحة   منطقة  عل�  تعاقبت  زمنية  رات  ف�ت األولية  األثرية  الدراسات  كشفت  وقد 
رية الحديثة مرورًا بعصور ما قبل امليالد وما بعده ثم العصور اإلسالمية ح�ت� العصر الحديث , وهذا  الححب

ميع النواحي واملحافظات التابعة لها . ي حب �� ما أثبتته النقوش والرسوم الصخرية املوزعة �ف

ي تركت شواهد ال تزال  بال وسهول وأودية املنطقة عاشت العديد من الحضارات اإلنسانية ال�ت�� ي حب �� و�ف
الزراعية  ات  امليالد، واملدرحب 2000 عام قبل  إل�  ي تعود  ال�ت�� الرسوم والنقوش والكتابات  مة، منها  قا�ئ

. �ف ي القدم منذ آالف السن�� �� املوغلة �ف

ي أشكالها العمرانية، حيث تنتشر  �� ة �ف رف ي امل�تم�� �� راث العمرا�ف ي ال�ت �� ومنطقة الباحة من املناطق الغنية بمبا�ف
ي تاريخ املنطقة. �� ة بعمارتها ومكانتها �ف رف راثية املم�� القرى والقصور ال�ت



املواقع األثرية



ي منطقة الباحة �� راثية �ف 14املواقع ال�ت

مواقــع النقوش الصخرية 

ا موقع  رف ر هذه املواقع تم�� ي منطقة الباحة مواقع الفنون الصخرية من رسوم وكتابات صخرية، ومن أك�ث �� تنتشر �ف

ي وربما  �� ي وهو األحمر القا�ف د فيه رسوم صخرية ملونة ما زالت محتفظة بلونها األساس�� كهف الهريتة الذي توحب

رت فرق املس� والتوثيق األثري عل�  من منطقة وعرة صعبة املسالك، وقد ع�ث ي كهف �ف �� ودها �ف ساعد عل� ذلك وحب

رسوم آدمية بارتفاع 40 سم وأخرى تمثل وعواًل وبغااًل وأبقارًا ، كما تم الكشف عن كتابات كوفية.

ي رسم  داره الداخل�� د عل� حب رانيتية ويوحب ويعد كهف الهريتة من أبرز املواقع األثرية وهو كهف طبيعي صخوره حب

الرسام   وأوض�   , نبية  الحب وخاصة  تقليدية  بمالبس  ل  لرحب رسم  يمثل  الحمراء  باملغرة  عة  را�ئ فنية  بطريقة  نفذ 

يد . أصابع الكف والشعر بشكل حب

ر فيه عل� نقوش ثمودية  ل الذي يقع إل� الشرق من الباحة والذي يبعد حوال�� 15كم , ع�ث رف وهناك أيضا موقع امل�ف

رة القرن الرابع والثالث قبل امليالد . ي ف�ت تعود إل��

هات الصخور رسومًا حيوانية متنوعة لوعول ونعام وخيول  د عل� واحب ي محافظة العقيق، ويوحب �� دعاء �ف وموقع لحب

�� , وهو عبارة عن نقوش  رسث ي محافظة بلحب �� ي رسوم  آدميه راقصة وبعض الوسوم . وموقع املزرعة �ف ,إضافة إل��

 �� رسث رانيت متناثرة , بعضها عبارة  شواهد قبور وأدعية . موقع عالقة بمحافظة بلحب ار حب دت عل� أححب إسالمية وحب

موعة من الكتابات اإلسالمية  يمكن  رة بمساحة 50x50م تقريبًا نقش عليها محب , واملوقع عبارة عن صخرة كب��

رة العصر العباس�� . ي عليها بف�ت ي نوعية وأسلوب الكتابات ال�ت�� تأريخها استنادًا إل��

ل رف ي موقع امل�ف �� نقوش ثمودية �ف



ي منطقة الباحة �� راثية �ف 16املواقع ال�ت

ي املنطقة أيضا �� ومن مواقع الرسوم الصخرية �ن

ي هذا الغار  �� ر �ف بل شدا , وقد ع�ث ي لحب �� ي الغر�ب مال�� ي منتصف السف� ال�ث �� غار الكتب يقع غرب  محافظة قلوة بحوال�� 10كم �ف
ي وضع راقص  �� �ف نبية , وبالقرب منهم نساء  ي لبس الحب �� �ف ي تظهر  ال�ت�� ال باملالبس التقليدية  عل� رسوم آدميه تمثل رحب
ميع هذه الرسوم  د قطيع من األبقار , وحب �م وحركته الحلزونية والشعر, وحولهم يوحب يتض� ذلك من خالل وضع الحب

نفذت باملغرة الحمراء والسوداء .

وموقع وادي ثراد وهو عبارة عن صخور مكتوب عليها ثالثة نقوش إسالمية عباسية أحدها مؤرخ بشهر محرم سنة 
164هـ .

بلية , ويحتوي املوقع عل� رسوم آدميه  ي منطقة حب �� مال من املوقع األثري منحل �ف ي محافظة القرى سث �� وموقع املراصيع �ف
وحيوانية ومخربشات رسمت عل� صخور بركانية تنتشر عل� سط� املوقع .

د  بل يوحب �� , وهو عبارة عن عدد من الصخور عل� قمة حب رسث نوب من مدينة الباحة عل� طريق بالحب ة إل� الحب وموقع املفارحب
عليها رسومات وعول ورسومات آدميه ومخربشات.

نوب من موقع غار الهريته , ويحتوي املوقع عل� صخرة رسم عليها أربعة وعول  ي الحب إل�� بل شدا  ي حب �� �ف ور  وموقع الحنحب
بل . ي هذا الحب �� ي ال تزال تعيش �ف د تأصيل ملثل هذا النوع من الحيوانات ال�ت�� يد, وهنا نحب تتض� معاملها بشكل حب

وهو   , الباحة  مدينة  شرق  املحوي  وموقع 
رانيتية  الحب الصخور  من  موعة  محب عن  عبارة 
تحوي عدد من النقوش اإلسالمية و الرسوم 
الكتابية  النقوش  هذه  تمت   , الوسوم  و 
أحد  أن  كما   , خطها  وحسن  رسمها  مال  بحب
شهر  من  ي  �ف االثن�� بيوم  مؤرخ  النقوش  تلك 
شوال سنة 171هـ أما األخرى فإنها تحتوي 
املغفرة  وطلب  باهلل  وتوحيد  أدعية  عل� 

زاء من آيات قرآنية . وأحب

ور ي موقع الحنحب �� رسوم صخرية �ف

ي منطقة الباحة. �� ي يعد من املواقع التاريخية املهمة �ف ي الداخل�� م�ف�� ي ال�� ارة القديم املعروف بطريق الح�� طريق التحب

ي حسب التضاريس  ر األطراف الشرقية ملنطقة الباحة شرقًا بحوال�� 75كم ويمتد بشكل متعرح�  يمر الطريق ع�ب
ي كل مسافة وأخرى هناك عتبة تقطع  �ف ارة وب�� �ف 2.5م – 5م وهو مرصوف بالححب راوح عرضه ما ب�� األرضية، وي�ت

الطريق بالعرض ، ربما لتصريف مياه األمطار وتخفيف قوة انسيابها.

ي العصور األول� لإلسالم لراحلة املسافرين. �� ت �ف رة أنش�ئ ويحوي الطريق آثار محطات صغ��

النقوش  من  العديد  م  ي�ف ي  اح� الححب قوافل  من  ر  الكث�� مرور  دة  البا�ئ العصور  ي  �� �ف شهد  الذي  القديم  ي  الحاح� وطريق 
رة اإلسالمية مثل موقع بهر وموقع  ي تؤرخ بالف�ت والرسومات والكتابات القديمة، وبعض املواقع األثرية األخرى ال�ت��

رها. ي سيد وغ�� ي العقيق وقرية املعملة وروضة ب�ف�� �� نوب غر�ب حب

ي طريق  رف يش ابرهة، وما يم�� رب بطريق الفيل حيث سلكه حب وي�مى الطريق أيضا الواقع بمحافظة العقيق مركز حب
ي العديد من املواقع إذا ما تمت مقارنته بالعديد  �� ي العقيق خاصة هو ظهور الطريق بشكل واض� للعيان �ف �� الفيل �ف
ي بادية  �� ، إال أن طريق الفيل يظهر وملسافات �ف �ف ر له عل� أثر ب�� رات دون أن يع�ث رها لعدة كيلوم�ت ي يع�ب من األودية ال�ت��
ي عدد من املواقع كما  �� انبيه �ف ز الصخرية عل� حب العقيق محتفظًا بأرضيته الصخرية املرصوفة ومحتفظًا أيضا بالحواحب

ال تزال النقوش واألرقام تحف الطريق.

ارة القديم  طريق الت�ج



ي منطقة الباحة �� راثية �ف 18املواقع ال�ت

�� راث العمرا�ن مواقع ال�ت



ي منطقة الباحة �� راثية �ف 20املواقع ال�ت

راوح من دور واحد إل� أربعة  ي تقع عل� سف� تل من املرمر األبيض 59 بيتًا ذات ارتفاعات مختلفة ت�ت م القرية ال�ت�� ت�ف
د القرية مكان الوسط  ي يأخذ مسحب �ف ي ح�� �� ي تم اختيارها بعناية لتسهيل حركة املارة , �ف أدوار يربطها عدد من املمرات ال�ت��

مون والكادي . ي البيوت ومزارع املوز والل�� �ف ب��

 �� 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

ي تبعد عنها  ه إل� املخواة ال�ت�� ي الطريق املتحب �ف ر عقبة الباحة، عل� يم�� ي الباحة عل� بعد 24 كم ع�ب �� نوب غر�ب تقع القرية حب
ي إل� سبعة  �ف رًا، تتكون بيوتها من طابق�� دًا صغ�� اًل، ومسحب رف م 31 م�ف بل وت�ف بحوال�� 20 كم وقد بنيت القرية عل� قمة حب
اورة ، وزينت  ي نقلت إليها من الغابات املحب ار العرعر ال�ت�� ها، وهي مسقوفة بأشحب ي بنا�ئ �� ارة �ف طوابق، واستخدمت الححب
الدفاعية لحمايتها من  د فيها بعض الحصون  راصة، كما يوحب الكوارتز( عل� شكل مثلثات م�ت  ( املرو  ار  شرفاتها بأححب

الغارات أو ألغراض املراقبة.

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

راثية  ي ال�ت �ن قرية ذي ع��

�ف انب من قرية ذي ع�� حب



ي منطقة الباحة �� راثية �ف 22املواقع ال�ت

املواقع  من  ي  �� األثر�� العصداء  موقع 
عل�  فيها  العثور  تم  ي  ال�ت�� األثرية 
صخرية  وكتابات  شاهدية  نقوش 

متنوعة.

قليل  تل  فوق  العصداء  قرية  تقع 
250م   × 500م  مساحته  االرتفاع 
نوب ويمكن  مال إل� الحب يمتد من ال�ث
 – املخواة  طريق  عن  إليها  الوصول 

مكة املكرمة.

تبعد  ي  �ف رت�� مق�ب عل�  املوقع  يحتوي 
مال القرية  األول� مسافة 50م عن سث
فيها  ر  ع�ث 200م   ×100 ومساحتها 
املكتوبة  القبور  شواهد  بعض  عل� 
الذي  ر  الغا�ئ البسيط  ي  �� الكو�ف ط  بالحف

يعود إل� العصر اإلسالمي املبكر.

الثانية فتقع عل� مسافة  رة  املق�ب أما 
وتبلغ  األول�  رة  املق�ب مال  سث 150م 
وتحمل  170×80م  مساحتها 
بعض مدافنها شواهد قبور مكتوبة 
ي البارز املورق الذي يعود  �� ط الكو�ف بالحف

رة. ي الثالث والرابع للهحب �ف إل� القرن��

موقع العصداء

موقع العصداء

م أبناء فرك بالعقيق بقايا منازل قرية بالقرب من منحب

م  اللغبة  م التعدينية، مثل منحب ما محافظة العقيق بالعديد من املواقع األثرية للمناحب اشتهرت منطقة الباحة والس��
رانيتية والحرات  بال الحب �� ، فضاًل عن الحب ي األول والثا�ف ارية إبان العصرين العباس�� ي بالنحاس الذي أذك� الحركة التحب الغ�ف��
ة من مساحة املنطقة  ي تغطي نحو 10 باملا�ئ ي ال�ت�� �� ي للمنطقة , وكذا صخور الدرع العر�ب �� مال الشر�ت ي تحف ال�ث ركانية ال�ت�� ال�ب

ر مربع . البالغة 12.000 كيلو م�ت

 �� م التعدين �ف م من أشهر مناحب مال العقيق بنحو 12 كم تقريبًا وهذا املنحب ي قرية املعملة سث �� م العقيق الواقع �ف ومنحب
ر من 100 منشأة معمارية أثرية  وارة أك�ث الفة العباسية، ويقع بحب زيرة العرب وذلك قبل االسالم واس�تمر ح�ت� الحف حب

م وكذلك الحراس.  ي املنحب �� ي �ف �ف قد تكون للعامل��

م للذهب و 9 معادن للنحاس وكذلك  د اثار 11   منحب ي كتابه بقوله: يوحب �� اسر �ف ي ذكرها الحب م بهر وال�ت�� وهناك أيضا مناحب
ي وادي الحيان. ي أعال�� �� بال الواقعة �ف ي شرق سراة غامد عل� امتداد الحب �� �ف

م العقيق منا�ج



ي منطقة الباحة �� راثية �ف 24املواقع ال�ت

مها  ي منطقة الباحة، وهي من املواقع األثرية امللفتة للنظر سواء من حيث ححب �� ر �ف ي كب�� ي ب�ف�� �� مدافن الزينات تقع شر�ت
ار املرو البيضاء. أو طريقة تزيينها بأححب

د من هذا النوع من املدافن املزينة خمس  رين، ويوحب ر والنصف وامل�ت ر والبعض منها يصل إل� امل�ت اوز ارتفاعها امل�ت يتحب
ار املرو.  ي بأححب �ف ي�� رف ي طريقة وأسلوب بالبناء وال�ت �� رك �ف مدافن تش�ت

ار  ي عبارة عن مدافن مبنية بأححب �� ؛ األول منها مدفون تحت األرض كالقبور املعتادة، والثا�ف �ف وتنق�م املدافن إل� ق�م��
ار املرو  وانب مع تكثيف أححب ي بعض الحب �� ار املرو �ف تم قصها وتسوية أطرافها بطريقة ملفتة للنظر ، وتم تزيينها بأححب
د بكل مدفن مدخل قد يصل إل� )50 *60( سم تقريبا  مه وارتفاعه ويوحب عل� سقوف القبور، وهذا النوع يختلف ححب
د  دا يختلف عن بقية املدافن، ويوحب مالية من كل مدفن؛ عدا عدد محدود حب هة ال�ث ي الحب �� د مداخل املدافن �ف حيث توحب

رية أثرية. عل� بعض هذه القبور شواهد ق�ب

ود ما يوحي  م واملساحة الزالت تحتفظ بمبانيها إال أنه ال يحيط بها ما يدل عل� وحب رة بهذا الححب ود مق�ب ومن الالفت وحب
ي املواقع القريبة منه كدليل  �� د مبا�فٍ ح�ت� �ف انب آخر ال يوحب انب ومن حب بالزراعة كشكل من أشكال االستقرار هذا من حب

ود هذا النوع من البناء ي ظل وحب �� ود قرية �ف عل� وحب

ي إليه هذه املقابر من  وار أراض خصبة زراعية يدل عل� االستقرار بدليل ما تحتاح� وانتشار عدد من القبور الزينات بحب
قطع الصخور وتهذيبها وصقلها ومن ثم تزيينها.

مدافن الزينات األثرية

مدافن الزينات األثرية



ي منطقة الباحة �� راثية �ف 26املواقع ال�ت

راثية البلدات ال�ت



ي منطقة الباحة �� راثية �ف 28املواقع ال�ت

ي املنطقة وتقع عل� حافة  �� ر من أبرز املناطق األثرية �ف ي تعت�ب رة؛ وال�ت�� ر هي إحدى القرى ذات األهمية الكب�� قرية الظف��
ي علو مرتفع. نوبية الشرقية عل�� هة الحب ي الحب �� مركز مدينة الباحة �ف

دًا باإلضافة إل� أنها خضعت  ع حب ذاب ورا�ئ ي ذات منظر حب ر من املنازل القديمة ال�ت�� ر عل� عدد كب�� تحتوي قرية الظف��
ي عهد امللك عبد العزيز رحمه  �� ء من التطوير الحديث، ومن خاللها بدأت أول مدرسه نظامية عام 1353 هـ �ف �� ل�ث

هللا، وكان معظم سكانها يعملون بالزراعة. 

ارة، وتتكون من وحدات سكنية متقاربة من بعضها  رة املساحة، بنيت من الححب راثية القديمة صغ�� هذه البيوت ال�ت
هة الشرقية من البيت.  ي الحب �� د �ف ي توحب رة ال�ت�� البعض، تحتوي عل� العديد من النوافذ الصغ��

 �� را�ث ي أعمال البناء ال�ت �� ي فريد �ف ية، و هي تعد نموذح� م  مع الظروف البي�ئ م واملتال�ئ م بيوت القرية ملراعاة التوا�ئ تم ت�م��
�تمع سواء الصغار أو الكبار  ميع أفراد املحب �تمع، حيث شارك حب ي ترابط أفراد املحب �� �ف ي كونها ملمحًا إنسانيًا  باإلضافة إل��
ي عالية، مستطيلة الشكل أو مربعة الشكل، بأشكالها الهندسية  ي بناء أبراح� �� ي أعمال البناء املختلفة، وقد برعوا �ف �� �ف
اوز  ي اآلن و يتحب مة ح�ت�� البناء وإتقانهم له، وهي ما زالت قا�ئ اه�تمامهم وارتباطهم بأعمال  ي  عة، وهذا يدل عل�� الرا�ئ

ة عام. عمرها االربعما�ئ

ر قرية الظف��

ر ي قرية الظف�� �� راثية �ف انب من البيوت ال�ت حب

ي وسط مدينة  �� ( �ف �� رسث �� )وسط بلحب را�ث يقع الحي ال�ت
األسبوعي  ي  �� الشع�ب للسوق  اورًا  محب  ، �� رسث بلحب
عدد  ود  بوحب ي  رف وي�تم�� السبت(  )سوق   �� رسث ببلحب
تحافظ  زالت  ما  ي  وال�ت�� راثية  ال�ت ي  �� املبا�ف من  ر  كب��
ر عدد  عل� تماسكها بصورة عامة رغم تهدم وهحب
الحي  منازل  معظم  بناء  تاريخ  ويعود  منها.  ر  كب��
درانها  بناء حب ري. وتم  الهحب ي عشر  �� الثا�ف القرن  ال� 
بعضها  فوق  املرصوصة  ارة  الححب باستخدام 
رة مهنية عالية،  البعض بطريقة فنية تتطلب خ�ب
ي�تم قصارتها من الداخل بطبقة سميكة من  وكان 
باستخدام  األسقف  بناء  تم  كما   . �ف والل�ب ي  �ف الط��
رة وفوقها طبقة من اغصان  ار الكب�� ذوع األشحب حب
السقف  ويكون   . �ف والل�بِ ي  �ف الط�� وفوقها  ر،  الشحب
 �� سور العلوية �ف ر تشبه الحب ذوع شحب مرتكزًا عل� حب
الحديثة وهي مرتكزة عل� اعمدة خشبية  االبنية 
مساحة  ر  اك�ب قطعة  يعلوها  الشكل  مستطيلة 
وانبها  ميع حب ي العمود وهي مزخرفة بحب تشبه تاح�
املزراح  ر  ويعت�ب )املزراح(.  باسم  محليا  وعرفت 
 �� �ف املعماري  الطراز  لهذا  ًا  رف مم�� معماريًا  عنصرًا 
ب�مكها  املنازل  أبواب  امتازت  كما  املنطقة.  تلك 
ال�ميكة  ار  األشحب أخشاب  من  مصنوعة  وهي 
عل�  للمحافظة  بالقطران  الغالب  ي  �� �ف ة  ومطل��
الحي  منازل  أن  مالحظة  وامكن  وقوتها.  صالبتها 
من  عدد  بينها  ما  ف�� تتشكل  اورة  ومتحب منفصلة 
رًا عن ال�فمط  ا معماريًا مع�ب ي تخلق نسيحب االزقة ال�ت��

راثية. ي تخطيط القرية ال�ت �� ي �ف املحل��

ي �� ر�ش ي بل�ج �� الوسط التاريخي �ن

�� رسث وسط بلحب



ي منطقة الباحة �� راثية �ف 30املواقع ال�ت

االرتفاع  قليل  تل  فوق  العصداء  قرية  تقع 
إل�  مال  ال�ث من  يمتد  250م   × 500م  مساحته 
نوب ويمكن الوصول إليها عن طريق املخواة –  الحب

مكة املكرمة.

يحتوي  رة  كث�� بيوت  من  القرية  تتكون   
بعضها عل� غرفة واحده أو عدة غرف إضافة إل� 
ارة  ود األفنية الواسعة، وقد بنيت بيوتها بالححب وحب
60- درانها  حب سمك  ويبلغ  املونة،  استخدام  دون 

ر الذي تبلغ  100 سم ويتوسط القرية القصر الكب��
زود  وقد  يدة  حب بحالة  وهو  20×20م  أطواله 
ي عشرة دعامة لغرض زيادة  ي بأثن�ت�� ارحب داره الحف حب
ي تبعد  �ف رت�� قوته وحصانته، يحتوي املوقع عل� مق�ب
القرية ومساحتها  مال  50م عن سث األول� مسافة 
ر فيها عل� بعض شواهد القبور  100× 200م ع�ث
ر الذي يعود إل�  ي البسيط الغا�ئ �� ط الكو�ف املكتوبة بالحف

العصر اإلسالمي املبكر.

مال  رة الثانية فتقع عل� مسافة 150م سث أما املق�ب
رة األول� وتبلغ مساحتها 170×80م وتحمل  املق�ب
 �� ط الكو�ف بعض مدافنها شواهد قبور مكتوبة بالحف
ي الثالث والرابع  �ف البارز املورق الذي يعود إل� القرن��

رة. للهحب

قرية العصداء

العصيداء

عل�  فيهما  ر  ع�ث فقط،  كم   2 مسافة  بينهما  تفصل  ي  �ف اورت�� متحب ي  �ف ملدينت�� موقعان  وهما  قلوة(   ( محافظة  ي  �� �ف يقعان 
لف املربع الشكل الذي تبلغ مساحته 324م2  ويظهر فيه الطابع  د الحف بقايا أحياء سكنية مختلفة وكذلك بقايا مسحب
أندثر ومل يبق منه مع األسف  ليف فقد  الحف د  أما مسحب البناء،  درانه وسماكتها ومتانة  ارتفاع حب ي من حيث  التحصي�ف��
27 نقشًا شاهديًا  ر منها عل�  ع�ث ي  ال�ت�� طية  الحف بالنقوش  العديدة فيهما، وكذلك  باملقابر  املوقعان  ي  رف وي�تم�� يذكر.  ء  �� سث
ري،  الهحب امس  الحف القرن  ي من  �� الثا�ف النصف  ح�ت�  ري  الهحب الثالث  للقرن  األول  النصف  تمتد من  زمنية  رة  ف�ت تغطي 

ي من البسيط إل� املورق ثم املزهر. ي املتدرح� �� ط الكو�ف ميعها منقوشة بالحف حب

وتتوزع  ري،  الهحب الثالث  القرن  ل  أوا�ئ إل�  تاريخه  يعود  عمرهما  فإن   ، �ف القريت�� دران  حب نقوش  أظهرت  ما  وبحسب 
عل  ر منها األمر الذي حب مة إل� اآلن، بي�فما تداعى الكث�� درانها قا�ئ ي ال تزال بعض حب فيهما العديد من املنازل السكنية ال�ت��

ي مكان آخر أسفل القرية األثرية. �� ديد �ف ارتها املنهارة ليب�ف� بها من حب عدد من أهلها ينقل بعض ححب

الذي يمثل  التاريخي  لف  الحف د  القديمة، ومسحب ي  �� الحصون واملبا�ف ي  �� �ف امل�تمثلة  األثرية  املواقع  العديد من  القريتان  م  وت�ف
ر تقريبًا إل� الغرب من القرية بالقرب  ي تقع عل� بعد 100 م�ت ر دغيفقة ال�ت�� ود ب�ئ نمطًا معماريًا فريدًا من نوعه، وكذا وحب
دًا أبقي لها  ارة ضخمة حب طيت بححب ما عفُ مة ومل تطمر ف�� لف، فهي ال تزال قا�ئ بل الذي تقف عليه قرية الحف من سف� الحب

فتحات ملعرفتها.

قرية ال�نلف وال�نليف

ليف لف والحف قرية الحف



ي منطقة الباحة �� راثية �ف 32املواقع ال�ت

قرية امللد

ربع فوق  راثية. وت�ت نوب شرق مدينة الباحة وتبعد عنها حوال�� 4.5 كلم، وهي إحدى قرى السراة ال�ت تقع قرية امللد حب
ي السكنية قليلة العدد ومتالصقة، وتلتف  �� منحدر صخري ظاهر االرتفاع عما حوله. وتتكون القرية من عدد من املبا�ف
�ف  �� ب من البنا�ئ حول الحصن الذي يحمل اسمها. وتم بناء بيوت القرية عل� االرض الطبيعية املنحدرة وهذا ما استوحب
. وتتكون معظم بيوتها من دور أو دورين ونوافذها مربعة وقليلة املساحة،  �� هات املبا�ف م واحب ي تدع�� �� �ف تعاماًل خاصًا 
انس مع انحدار  ورة. وتظهر القرية بشكل عام متحب ي ومهحب �� ز�ئ والنسبة الغالبة من بيوت القرية متهدمة بشكل حب
ي االبنية ظهور  �ف ما ب�� اور ف�� ي عن التحب ي وسطها. ونت�� �� االرض الطبيعية ملوقعها وكأنها بمظهرها العام مكملة للحصن �ف
راثية. وتخلو القرية من أية مبان حديثة  ي تخطيط القرية ال�ت �� ي �ف ر عن ال�فمط املحل�� ي معماري مع�ب القرية بشكل نسي��

ميع ارض التلة الصخرية املقامة عليها. راثية او مالصقًا لها وهي تحتل حب ي القديمة للقرية ال�ت �� مع املبا�ف من تحب �ف

قرية امللد

از، أحد املعامل  بال سروات الححب ر حب ف ع�ب ي الباحة والطا�ئ �ف تعد قرية األطاولة األثرية، املطلة عل� الشارع العام الرابط ب��
موعة من  ربع عل� محب ي هذه املنطقة، بما يش�تمل عليه من مبا�فٍ تاريخية قديمة. فهذه القرية ت�ت �� األثرية والحضارية �ف
نوب من  رات إل� الحب ي وادي بيدة، وينبع هذان الواديان من مسافة خمسة كيلوم�ت �� ي يصبان �ف �ف ي فسيح�� �ف ي وادي�� �ف التالل ب��
يسية  ف الر�ئ ي منهما بوادي قريش، كما تمتد طريق الباحة الطا�ئ �� مال، ويدعى الوادي الغر�ب هان إل� ال�ث األطاولة ويتحب
نوب من  رين إل� الحب ي عل� بعد كيلوم�ت �ف رى الوادي�� ر ويبدأ محب ة م�ت ي لهذا الوادي ويبلغ عرضه أربعما�ئ �� عل� املنحدر الغر�ب
ر باملقارنة مع وادي الحكمان، وترتفع التالل الواقعة شرق  البلدة، حيث ترتفع األرض والطريق املارة بها نحو 100 م�ت
را فوق مستوى وادي قريش وهي  ر عن مستوى الوديان، ويبلغ ارتفاع التالل الغربية 150 م�ت األطاولة نحو 100 م�ت
ر ومبان  ي البلدة منذ عدة قرون، وتش�تمل عل� مساكن من عدة أدوار مبنية من الححب �� �ف تمثل نواة الحياة السكانية 

امع القديم ومب�ف� أول مدرسة نظامية.  د والحب واملسحب

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.

قرية األطاولة

ي القرية االطاولة �� احد املنازل �ف
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د بها  راثية فيها. حيث يوحب تطل القالع األثرية »الحصون« شاهًدا عل� تراث منطقة الباحة، وتعد من أهم املعامل ال�ت
ي حصن ال تزال شامخة. �ت�� ر من م�ئ أك�ث

ك  أول�ئ موخها مؤكدة عظمة  أنها ظلت عل� سث إال  التقادم  وية بسبب  الحصون من ظروف حب رت تلك  اع�ت ورغم ما 
ع. ي معماري را�ئ ال الذين قاموا بتشييدها وفق طراز هندس�� الرحب

ا، وتتكون من ثالثة طوابق إل� أربعة طوابق ومدخل  ًرا تقري�بً ًرا إل� 25 م�ت �ف 20 م�ت راوح ارتفاع تلك الحصون ب��  ي�ت
ار بيضاء من »املرو«  يس. أما السالمل فهي أشبه بالرفوف، ويصعد بها إل� أعل� الحصن. ويزين أعل� الحصون بأححب ر�ئ

ا. مال��ً تكون بارزة لتعطي شكاًل حب

ي املرتفع.  ي مواقع للمراقبة، وتتخذ شكل املخروط الهندس�� �� ي املا�ف �� ي أثناء الحروب، وكانت �ف �� وقد بنيت تلك الحصون �ف
ا  آم�فً ا  مكا�فً وتعد  القرى.  وسط  ي  �� �ف أو  درانها  لحب مالصق  أو  املنازل  أفنية  داخل  وده  وحب ي  �� �ف بعضها  خطورة  وتكمن 
أعل�  الرصد من  للزراعة من خالل  املناسب  ي  رح� ال�ب ي معرفة  �� �ف الحروب، وكذلك تستخدم  تنطلق  للحماية، ومنها 
ا ورغم ذلك ال تزال  ، حيث بنيت قبل نصف قرن تقري�بً �ف قمته. وتلك الحصون ال تزال شامخة رغم مرور السن��

صامدة.

االرتفاع  زاد  الحصن من قاعدته ويضيق كلما  الشكل املستطيل. ويتسع  رة ذات  الكب�� ارة  الححب الحصون من  تب�ف� 
ميل ومتقن، والحصون من الداخل عل� شكل طبقات تصل إل� خمس طبقات أو ست طبقات  ي حب بشكل هندس��
ود فتحات مخصصة  ارة، مع وحب ي بناء الحصون مع الححب �� ا �ف ر عدد من الناس. ويعد الحفشب عنصًرا أساس��ً الحتواء أك�ب

هات الحصن. ميع حب ي تكشف حب للمراقبة كأبراح�

ال�صون والقالع
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حصون الباحة

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

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

. مال�� ي وال�ث �� نو�ب . وأفضل ت�مية لهما الحب م الداخل�� الشكل، 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
يال املتعاقبة منذ 400 عام هو تاريخ  رات الظروف املناخية، وأنهما شاهدان تاريخيان لكل األحب الثبات أمام متغ��

هما.  بنا�ئ

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

ا. نو�بً ر حب ارة القديم املؤدي إل� عس�� الزمان، حيث يقعان عل� طريق التحب

نوب، أما باب  اه الحب ي باتحب �� ل يتكون من دورين باب الدور األر�ف رف ي داخل فناء أحد املنازل، وامل�ف �� نو�ب  ويقع الحصن الحب
ي املدعم بالحفشب. ويحتوي  �ف ميع األرضيات واألسقف من الط�� ي الفناء املكشوف. و حب �� مال �ف هة ال�ث الدور العلوي فحب

. �� ي الشر�ت �� ، واثنان �ف �� نو�ب دار الحب ي الحب �� ، اثنان منها �ف الحصن 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  �ن �صنا  التوأم��

ي منطقة الرياض �� راثية �ف 36املواقع ال�ت

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

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

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

قصر بن رقوش 

قصر بن رقوش- تصوير انس السبيحي

ر قرية البك��

مساحة  القرى  ر  أك�ب من  ر  وتعت�ب املدينة،  مركز  من  كلم   5 حوال��  وتبعد   ، �� رسث بلحب محافظة  نوب  حب ر  البك�� قرية  تقع 
ي هذه القرية بأن أرضها زراعية خصبة،  رف ي وشابور. وت�تم�� �ف م ثالثة قرى داخلية وهي: الحدب، الصدت�� وسكانًا، حيث أنها ت�ف
درانها باستخدام  ي وتم بناء حب �ف للة”. وتتكون معظم بيوت القرية من طابق او اثن�� �مى “الحب رى للسيل ��ُ د فيها محب ويوحب
ارة املقتطعة بما يناسب البناء فهي شبه مهذبة ونوعها من البازلت اسود اللون. وتم بناء األسقف باستخدام  الححب
ي عدد من البيوت اسقف مرتكزة عل�  �� د �ف . ووحب �ف ي والل�بِ �ف ر، وفوقها الط�� ار وفوقها طبقة من اغصان الشحب ذوع األشحب حب
ر  ي العمود وعرفت محليا باسم )املزراح(. ويعت�ب ر مساحة تشبه تاح� اعمدة خشبية مستطيلة الشكل يعلوها قطعة اك�ب

ي تلك املنطقة.  �� ًا لهذا الطراز املعماري �ف رف املزراح عنصرًا معماريًا مم��

ر قرية البك��
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الهرمية  ي  األبراح� من  موعة  محب عن  عبارة  وهي   ، �� رسث بلحب نوب  حب كلم   2 حوال��  بعد  عل�  الصحيفة  حصون  تقع 
بال والصخور الضخمة املطلة عل� القرى، لتشرف عل� منازل االهال��  ي تنتشر عل� عدد من قمم الحب الشكل وال�ت��
وتضيق  االسفل  ي  �� �ف واسعة  مربعة  قاعدة  من  وتتكون  ي  كاالبراح� الحصون  وشكل  وحراستها.  لحمايتها  ومزارعهم 
ار  موعة من االححب كلما زاد االرتفاع، ويصل أحيانًا إل� 20م، ويزين قمته برواز ي�مى )الدقون(، وهو عبارة عن محب
ر ي�مى  دار بارتفاع يصل ح�ت� امل�ت ر عن الحصن، ثم يب�ف� فوقها حب مستطيلة الشكل، ي�تم تركيبها بارزة بمسافة م�ت

ون( وذلك لحماية الحصن من االقتحام.  )الحب

�صون الص�يفة

حصون الصحيفة

�ف  ناح�� ر املساحة، مستطيل الشكل، ويتكون من حب ي كب�� ، وهو عبارة عن بيت سك�ف�� �� رسث ي وسط مدينة بلحب �� �ف يقع 
نحة من  ي الذي يؤدي إل� الطوابق العليا، ويتكون احد االحب د فيها الدرح� بينهما ساحة واسعة )صحن مكشوف( يوحب
دران  رة وعدة غرف. وتم بناء حب زء من طابق ثالث ويحتوي كل منهما عل� صالة كب�� ي حب �� الثا�ف ال�  ي واضيف  �ف طابق��
هة  ل بارتفاعها وخلوها من النوافذ باستثناء الواحب رف ية للم�ف ارحب هات الحف ارة املهذبة وتمتاز الواحب ل باستخدام الححب رف امل�ف

ميلة. يس عل� زخارف ونقوش هندسية حب نوبية.  ويحتوي الباب الر�ئ الحب

بيت بن كدسة

بيت بن كدسة
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مال املندق، وتبعد عنها حوال�� 15 كلم، وهي إحدى قرى قبيلة  تقع قرية آل نعمة عل� مرتفع مطل عل� الوادي، سث
، وتم  �ف اورة وتتكون معظمها من طابق او اثن�� ي زهران. وتحوي القرية عددا قليال من البيوت السكنية املتحب �� دوس �ف
رة مهنية عالية، وكان ي�تم  ارة املرصوصة فوق بعضها البعض بطريقة فنية تتطلب خ�ب درانها باستخدام الححب بناء حب
ر بحسب شكل مقطعه الطبيعي  . وتم البناء باستخدام الححب �ف ي والل�ب �ف قصارتها من الداخل بطبقة سميكة من الط��
تماسك  من  ي�ف راص  م�ت وبشكل  ودة  الحب عالية  فنية  بطريقة  تركيبه  وتم  متنوعة.  واشكال  متباينة  ام  باححب وهو 

 . �ف ار املغطاة بالط�� ذوع وأغصان األشحب دران. كما تم بناء األسقف باستخدام حب الحب

قرية آل نعمة

قرية آل نعمة

مال حدود العقيق، ومن  مال شرق مركز مدينة الباحة، وتبعد عنها حوال�� 5 كلم، ويحدها من ال�ث درة سث تقع قرية حب
القرية  والغانم. وتتكون  بلعال  الغرب قرية  والكرا، ومن  الصخرة  الشرق قرية  ي وشهبة، ومن  �� الحب�ث نوب قرية  الحب
ي يتوسطهما  �ف ي املمتدة عل� سف� تلة ح�ت� اعل� قمتها وتنتشر بيوت القرية عل� تلت�� �� موعة من املبا�ف راثية من محب ال�ت
 �� ز�ئ القرية متهدمة بشكل حب الغالبة من بيوت  ، والنسبة  �ف . وتتكون معظم بيوتها من طابق او طابق�� درة  وادي حب
ر بحسب  انس مع انحدار االرض الطبيعية ملوقعها، وتم البناء باستخدام الححب ورة. وتظهر القرية بشكل عام متحب ومهحب
ام متباينة واشكال والوان متنوعة، وتم تركيبها فوق بعضها البعض بطريقة فنية  شكل مقطعه الطبيعي وهو باححب
ية والفتحات املعمارية  ارحب هات الحف ي تشكيالت الواحب �� ي البناء قد ابدعوا �ف �� رة مهنية عالية،. ويالحظ ان حرف�� تتطلب خ�ب

ي عدد من البيوت..  �� ية �ف ارحب ي الحف ي بناء االدراح� �� ر الصلب �ف ر واستخدام الححب من خالل بروزات الححب

درة قرية �ج

درة  قرية حب
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42 كلم. وهو من أقدم أحياء  ي وسط مدينة قلوة غرب مركز مدينة الباحة، ويبعد عنها حوال��  �� �ف يقع حي الدار 
الحي من عدة  بيوت  وتتكون معظم  يس.   الر�ئ الطريق  ر غرب  بل صغ�� الحي عل� حب بيوت  وتنتشر  مدينة قلوة. 
ار وفيها االبواب  ي فوق اغصان االشحب �ف ي امللون . وتم بناء االسقف بالط�� ر البازل�ت�� طوابق، وتم بناؤها باستخدام الححب
 �� �ف بل  الحب وكأنه قلعة عل� قمة  الحي  ميل. ويظهر  بالقطران ومعظمها مزخرف حب املدهون  الحفشب  والنوافذ من 

. رف تشكيل حضري مم��

�ي الدار بقلوة

حي الدار بقلوة

محافظة  ي  �� �ف العيينة  حصن  يقع 
مدينة  مركز  عن  ويبعد  القرى 
مالية  ال�ث هة  الحب ال�  كم   40 الباحة 
هرمي  للحصن  العام  والشكل   .
رح�  ال�ب ارتفاع  ويبلغ   ، مربعة  قاعدته 
8م  السفلية   قاعدته  وعرض  11م 
والقاعدة العليا 6 م .وتم بناء الحصن 
الحاملة  دران  الحب اسلوب  باستخدام 
ارة  الححب من  اساسًا  تتشكل  ي  وال�ت��
البعض  بعضها  فوق  املرصوصة 
مهنية  رة  خ�ب تتطلب  فنية  بطريقة 
عالية، وكان ي�تم ذلك بعمل رص وبناء 
ار  باألححب وتراكيب  تعاشيق  وعمل 
املقتطعة بمقاسات مختلفة )الكسر 
ي�تم قصارتها  الصخرية( ومن ثم كان 
من  سميكة  بطبقة  الداخل  من 
استخدام  لوحظ  كما   . �ف والل�ب ي  �ف الط��
ي تشكيالت زخرفية  �� ارة نفسها �ف الححب
عبارة  وهي  ي  �� املبا�ف هات  واحب اعل�  ي  �� �ف
مركبة  هة  الواحب حد  ي  �� �ف بروزات  عن 
البناء  حد  عن  البارزة  ارة  الححب عل� 
 �� �ف منها  ويستفاد   ) روح� )ال�ب وت�مى 
اللصوص  تسلق  من  البيت  حماية 

ال� االسط�. 

�صن العيينة

حصن العيينة
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الباحة ومحافظة  ي  �ف الرابط ب�� الباحة وعل� الطريق السياحي  ي منطقة  �� �ف ي حسن  ب�ف�� ي محافظة  �� �ف رقة  تقع قرية ش�ب
م بشكل  بال السراة. وت�ف ، وهي احدى قرى حب �� مال الغر�ب اه ال�ث املندق، وتبعد عن مدينة الباحة حوال�� 15 كلم باتحب
ي السكنية  �� موعة من املبا�ف ي القرية محب �� ي القديم �ف �� را�ث مع ال�ت م التحب ي حسن آل عصيدان. وي�ف يس بيوت مشايخ ب�ف�� ر�ئ
البيوت  وانبها. وعدد  اعالها وحب ي  �� �ف الحديثة  باملنازل  بل وهي محاطة  الحب تقع عل� سف�  ي  وال�ت�� واملتالصقة  راصة  امل�ت
موعة من البيوت  ي كأنها قلعة واحدة تتكون من محب ارحب مع قليلة وهي بشكل مظهرها الحف ي هذا التحب �� القديمة �ف
رف  الشكل هرمي ومرتفع عما حوله ومم�� ي مربع  برح� ي  السك�ف�� مع  التحب ي هذا  رف ويم�� البعض.  بعضها  راكبة فوق  امل�ت
ي تزين نوافذ وابواب عدد  ود عدد من الزخارف ال�ت�� ت بيوت القرية بوحب رف . وتم�� �� ي طرفه الشر�ت �� ه االبيض ويقع �ف بطال�ئ

ر. ذوع الشحب من البيوت، وكذلك الشرفات الحفشبية باستعمال حب

رقة قرية ش�ج

رقة قرية ش�ب

مال، واحدة من أقدم قرى قبيلة  اه ال�ث ي تبعد عناألطاولة حوال�� 1 كلم باتحب ي وادي قريش، وال�ت�� �� ي محمد �ف تعد قرية ب�ف��
ان، الكيشان، ولحمة آل زاهي،  ، الب�فّ ي محافظة القرى، وينق�م سكانها إل�: لحمة العفيف، الصواوغة، العل�� �� قريش �ف
ي هللا عنه. وتتكون  �� الد بن الوليد ر�ف ي مخزوم نسبة لحف رة، كما تعرف القرية باسم قرية ب�ف�� وكل لحمة تكّون قرية صغ��
ي السكنية ومعظمها متالصقة، وتم بناؤها عل� االرض الطبيعية املنحدرة.  �� القرية القديمة من عدد محدود من املبا�ف
ورة. وتظهر  ي ومهحب �� ز�ئ ، والنسبة الغالبة من بيوت القرية متهدمة بشكل حب �ف وتتكون معظم بيوتها من طابق او طابق��
ي االبنية ظهور القرية بشكل  �ف ما ب�� اور ف�� ي عن التحب انس مع انحدار االرض الطبيعية ملوقعها. ونت�� القرية بشكل عام متحب

راثية.  ي تخطيط القرية ال�ت �� ي �ف ر عن ال�فمط املحل�� ي معماري مع�ب نسي��

ي م�مد قرية ب�ن��

ي محمد قرية ب�ف��
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الباحة  منطقة  ي  �� �ف العليا  سبيحة  قرية  تقع 
اه  باتحب كلم   12 حوال��  األطاولة  عن  وتبعد 
نخال  قرية  مال  ال�ث من  ويحدها  مال،  ال�ث
قرية  الغرب  ومن  السفل�،  وسبيحة 
 ،� ح�ف وقرية  الضحوات  وقرية  الكرادسة 
الشرق  ومن  محوية،  قرية  نوب  الحب ومن 
عدوان  ي  ب�ف�� قرى  إحدى  وهي  نخال،  قرية 
عدوان  ي  ب�ف�� عا�مة  ر  وتعت�ب بزهران، 
الثالثاء  سوق  فيها  ويعقد  املشيخة  وفيها 

األسبوعي.

محاط  بل  حب قمة  عل�  راثية  ال�ت القرية  تقع   
من  الية  الحف الصخرية  بال  الحب من  بعدد 
نضل.  وادي  عل�  مطلة  وهي  املزروعات، 
من  موعة  محب من  راثية  ال�ت القرية  وتتكون 
ي املمتدة عل� سف� تلة، وتتكون معظم  �� املبا�ف
والنسبة   ، �ف طابق�� او  طابق  من  بيوتها 
بشكل  متهدمة  القرية  بيوت  من  الغالبة 
عام  بشكل  القرية  وتظهر  ورة.  ومهحب ي  �� ز�ئ حب
الطبيعية  االرض  انحدار  مع  انس  متحب
بناء  من  الحاصل  التشويه  رغم  ملوقعها، 
مع  لتحب اورة  محب الحديثة  االبنية  من  عدد 
ي عن  هة الشرقية. ونت�� راثية من الحب ي ال�ت �� املبا�ف
ي االبنية ظهور القرية بشكل  �ف ما ب�� اور ف�� التحب
 �� �ف ي  املحل�� ال�فمط  عن  ر  مع�ب معماري  ي  نسي��

راثية.. تخطيط القرية ال�ت

قرية سبي�ة

قرية سبيحة

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

ية.  ميلة وتمتاز بمستوى عال من الحرفية اإلنشا�ئ ية وهي حب ارحب ي الحف من االدراح�

�ي رغدان

حي رغدان
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من  عدد  قمم  عل�  ي  �� رسث بلحب ملدينة  ي  �� الشر�ت ي  مال�� ال�ث انب  الحب ي  �� �ف ويقع   ، �� رسث بلحب ي  �� �ف راثية  ال�ت األحياء  من  هو  ركة  ال�ب حي 
الهضاب، وامتد عدد من بيوته عل� الوادي. 

 �� ي الغالب من دور واحد إال �ف �� ة عام، وهي �ف اوز عمرها املا�ئ ي يتحب رية ال�ت�� ويحتوي الحي عل� عدد من املنازل السكنية الححب
ارة املرصوصة فوق بعضها البعض بطريقة  درانها باستخدام الححب ي تتكون من دورين. وتم بناء حب عدد من البيوت ال�ت��
. كما تم بناء األسقف  �ف ي والل�ب �ف رة مهنية عالية، وكان ي�تم قصارتها من الداخل بطبقة سميكة من الط�� فنية تتطلب خ�ب
 . �ف ي والل�بِ �ف ر او االلواح الحفشبية، وفوقها الط�� ار او الحفشب املربع وفوقها طبقة من اغصان الشحب ذوع األشحب باستخدام حب

ركة �ي ال�ج

ركة حي ال�ب
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