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

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

غ�ر املادي).
ال�راث ي
العمرا�ن ي� ،الحرف اليدوية ،ت

ال�راث الثقا ف� ي�
بال�راث من منطلق إيمانها بأهمية املحافظة على ت
لهي�ة مختصة ت
ويأ�ت ��ي إطالق وزارة الثقافة ئ
وغ�ر املادية ،وضرورة ت�نميته وتطويره بما يتواكب مع رؤية اململكة  2030واملكانة
بمختلف أنواعه املادية ي
� ومتنوع ،حيث تزخر اململكة ف� ��ي مختلف مناطقها
التاريخية والحضارية للمملكة وما ت ت�م�ي��ز به من تراث غ ن� � ي

ال�راث العمرا�ن ي�،
بعدد ي
كب�ر �ج دا من املواقع األثرية ال�ت ��ي تعود لحضارات إنسانية متعاقبة ،ومواقع ومبا�ن ��ي ت

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

ال�راث ف� � ي� اململكة العربية السعودية ،من رؤية
وتنطلق
الهي�ة ف� � ي� مهامها ومسؤولياتها ت�ج اه تطوير قطاع ت
ئ

تنص على “االحتفاء تب�راثنا بوصفه ثروة ثقافية وطنية وعاملية” ،ورسالة ض
وتمك� ن�
ي
تت�من “حماية وإدارة
ال�روات
ال�راث الثقا ف� ي�”؛ حيث تتولى
الهي�ة مسؤولية حماية وإدارة ث
االبتكار والتطوير املستدام ملكونات ت
ئ

بال�راث وتطوير
ال�راثية وت�نميتها ،وتعزيز األنشطة البحثية وت�نمية املواهب ذات العالقة ت
الثقافية واملواقع ت
ال�راثية ،ووضع األنظمة والتنظ ي�مات املناسبة ال�ت ��ي تساعد ف� ��ي تطوير قطاع
وال�
الفعاليات ب
رام�ج واألنشطة ت
�
بال�راث الثقا ف� ي�
ال�راثية وترم�يمها وتأهيلها ،ونشر حمالت التوعية ت
ال�راث ،إلى �ج انب حماية املواقع واملبا�ن � ي� ت
ت
ف
� ت�تمتع بها اململكة � � ي� مختلف مناطقها.
بال�روات األثرية املذهلة ال�ت � ي
والتعريف ث
ال�راث الثقا ف� ��ي ورفع مستوى االه�تمام والوعي امل�ج �تمعي بأهمية املحافظة على
وتتولى
الهي�ة دعم �ج هود ت�نمية ت
ئ
ً
ً
ً
ً
وثقافيا
اقتصاديا
ورافدا
واالع��ز از بها،
مهما ف� ��ي ترسيخ الهوية الوطنية
� وت�نميته كونه مصدرا
ال�راث الوط�ن � ي
ت
ت

الدول� ،إلى �ج انب تش�ج يع ال ت�مويل واالست ث�مار
على املستوى الوط ن� ��ي إضافة إلى إبرازه والتعريف به على املستوى
ي
ال�راث ،وتش�ج يع األفراد
ي
واق�راح
الهي�ة،
ف� � ي� امل�ج االت ذات العالقة باختصاصات
املعاي�ر ال�خ اصة بقطاع ت
ت
ئ

ال�رام�
الهي�ة تنظ�ي م واع�تماد ب
ال�راث .كما تتولى
ج
واملؤسسات والشركات على
إنتا� وتطوير املحتوى ف� � ي� قطاع ت
ئ
ج
�
وال�رخيص لألنشطة
ال�
التدريبية املهنية ،وبناء ب
رام�ج التعل�يمية ،إضافة إلى دعم حماية حقوق امللكية الفكرية ،ت
�
الهي�ة.
ذات العالقة بم�ج ال عمل
ئ

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

ك�روة
االحتفاء تب�راثنا ث
ثقافية وطنية وعاملية

الرسالة

وتمك� ن�
ي
حماية وإدارة
االبتكار والتطوير املستدام
ال�راث الثقا ف� ي�
ملكونات ت

الهي�ة
قطاعات
ئ

اآلثار ،تل�راث العمرا�ن ي�،
ال�راث
الحرف اليدوية ،ت
غ�ر املادي
ي

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

مقدمة

الهي�ة أهمية خاصة ،من خالل عدد من
� توليها
ال�راث الثقا ف� � ي� أحد أبرز املهام ال�ت � ي
•تمثل العناية بمواقع ت
ئ

وال�راثية للمملكة
ي
تزخر مناطق اململكة
ال�راثية املتنوعة ال�ت ��ي ت�ج سد الق ي�مة التاريخية ت
بالكث�ر من املواقع ت

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

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

وال�رام�ج وهي:
ال�ج هود ب
�

ال�راثية ومنع التعدي عليها.
•استصدار األنظمة والقرارات املتعلقة بحماية املواقع ت
ال�راث العمرا�ن ي�.
•ت�نمية وتأهيل وترم�ي م مواقع ت
ال�راث الثقا ف� � ي� وضرورة املحافظة عليها.
•نشر الوعي امل�ج �تمعي بأهمية مواقع ت
التابع� ن�
ي
لل�راث العمرا�ن ي�،
ال�راث الثقا ف� ��ي من خالل الس�ج ل الوط�ن � ي
� لآلثار ،والس�ج ل الوط�ن ��ي ت
•توثيق مواقع ت
للهي�ة واللذين ض
يت�منان معلومات علمية شاملة ودقيقة عن املواقع ،وخرا�ئ ط رقمية تمكن من سهولة
ئ
إدارتها وحمايتها ،إضافة إلى الوثا�ئ ق والصور املتعلقة بها.

ع�ر البعثات العلمية واستقبال البالغات عن هذه املواقع.
•�ج هود الكشف عن املواقع األثرية ب
ال�راثية من خالل املعارض واملطبوعات واألفالم ووسا�ئ ل اإلعالم.
•التعريف باملواقع ت
ال�راث العاملي التابعة ملنظمة اليونسكو.
ال�راثية ف� � ي� قا�ئ مة ت
•تس�ج يل املواقع ت

ال�راثية ف� � ي� منطقة الرياض
املواقع ت
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بصفتها ملتقى للحضارات اإلنسانية وممرا لقوافل الت�ج ارة القديمة.

والتيارات الثقافية املتقاطعة.

ففي م�ج ال اآلثار ال تكاد تخلو محافظة من محافظات اململكة من مواقع أثرية تمثل شاهدا على
� استوطنت أرض ال�ج زيرة العربية ،حيث تتنوع هذه اآلثار ما يب� �ن� القصور،
الحضارات القديمة ال�ت � ي
وغ�رها.
والفنون الصخرية ،واألسوار واملبا�ن � ي� ال�ت ��ي أظهرتها الحفريات األثرية ،واملنشآت الصخرية ي

مال�
كما ت�تم�ي��ز اململكة العربية السعودية تب�راث عمرا�ن � ي� غاية ف� � ي� التنوع ف� ��ي �ج انبه العمرا�ن � ي� والوظيفي وال�ج ي
واال�ج �تماعي ،وهو ّ
ع�ر العصور ،وحصيلة ت�ج ربة امل�ج �تمع ف� � ي� األزمنة
يشكل سلسلة متصلة الحلقات تمتد ب
ً
ً
واضحا يب���ن الطرز العمرانية ف� � ي� مناطق اململكة املتعددة ،وتتنوع مواقع
تباينا
املاضية ،وهذا التنوع أنت�ج
�
ال�راثية ،والقصور التاريخية ،واألسواق الشعبية،
ال�راث العمرا�ن � ي� ما يب���ن القرى والبلدات ت
ومبا�ن ��ي ت
وغ�رها.
وأواسط املدن التاريخية ،واملسا�ج د التاريخية ،ي

ال�راثية ف� ��ي مناطق
ال�راث هذه السلسلة للمواقع ت
هي�ة ت
وألهمية التعريف بأبرز هذه املواقع ،أصدرت ئ
وااللك�رونية ،مع�تمدة ف� � ي� معلوماتها على كل من الس�ج ل الوط�ن ��ي لآلثار،
اململكة بنسختيها الورقية
ت

للهي�ة ،واللذين يحتويان على معلومات علمية موثقة عن
التابع���ن
ي
لل�راث العمرا�ن � ي�
والس�ج ل الوط�ن ��ي ت
ئ

هذه املواقع.

ال�راث الثقا ف� � ي� ف� � ي� منطقة الرياض
ت
أك�ر مناطق اململكة من
بحكم موقعها ف� � ي� وسط اململكة واتساع مساحتها ،تعد منطقة الرياض من ب

ال�راث العمرا�ن ي�).
ال�راثية بقسميها (املواقع األثرية ،ومواقع ت
حيث عدد املواقع ت

� شهدت استيطان حضارات
حيث تزخر محافظات منطقة الرياض بعدد من املواقع األثرية ال�ت � ي
متعددة على مدى التاريخ ،ووثقت صخورها ال�ج بلية نقوشا ورسوما لهذه الحضارات كما كشفت
لف�رات تاريخية ممتدة.
البعثات األثرية عن عدد من املواقع واملعثورات ال�ت ��ي تعود ت

ال�راث العمرا�ن ��ي تم�ي�ز ت منطقة الرياض تب�راثها العمرا�ن ��ي املع�تمد على العمارة الن�ج دية
و ف� ��ي م�ج ال ت
ال�راثية.
األصيلة ،واحتفظت ي
الكث�ر من املدن ببلداتها وقصورها ومبانيها ت
ونقدم ف� � ي� هذ الكتيب �ج انبا من هذه املواقع.

ال�راثية ف� � ي� منطقة الرياض
املواقع ت
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املواقع األثرية
تصوير :بندر الصغير

قرية الفاو
أك�ر وأشهر املناطق األثرية على مستوى اململكة العربية السعودية.
تعد قرية الفاو األثرية من ب
كب�ر ف� ي�
� كان لها دور ي
كب�رة ،حيث كانت قرية الفاو عاصمة مملكة كندة األولى ،ال�ت � ي
ويحظى املوقع بأهمية تاريخية ي
ً
مركزا ت�ج ً
ً
مهما
اريا
ال�ج زيرة العربية من منتصف القرن األول قبل امليالد ح�تى مطلع القرن الرابع امليالدي ،وكانت
وملتقى قوافل تحمل املعادن والحبوب والنسي�.
ج

ال� ،وقد
تبعد قرية (الفاو)
حوال� ( )700كم �ج نوب غرب مدينة الرياض ،على الحافة ال�ش مالية الغربية للربع ال�خ ي
ي

وردت إشارات لها ف� ��ي كتابات �ج نوب ال�ج زيرة العربية ،وكانت تذكر باسم “قرية” ،كما ذكرت ف� � ي� املصادر اإلسالمية،

وتش�ر املصادر إلى أن قرية كانت عاصمة ململكة كندة األولى (منتصف القرن الرابع ق.م إلى مطلع القرن الرابع ال
ي
ميالدي).

تس�ر دون املرور
وتكمن أهمية قرية الفاو من كونها تسيطر على الطريق الت�ج اري ،حيث ال تستطيع القوافل أن ي

بها ،إذ كانت نقطة عبور للقوافل إلى محطة ت�ج ارية مهمة على الطريق الت�ج اري املمتد من �ج نوب ال�ج زيرة العربية

ً
مركزا
العر� ��ي وبالد الرافدين و�ش مال غرب الح�ج از وبالد الشام إلى أن أصبحت
واملت�ج ه �ش مال شرق إلى ال�خ لي�ج
ب
�
ً
ً
ً
ألك�ر من خمسة قرون.
وسياسيا
اقتصاديا
وثقافيا ف� � ي� وسط ال�ج زيرة العربية ،وعاصمة لدولة كندة ث
ً
النسي� العمرا�ن � ي� املكتشف ف� ��ي موقع
ج
عاما ،أن
أربع� �ن�
ي
أك�ر من
وقد أظهرت التنقيبات ال ت� � ي
� بدأت ف� ��ي املوقع قبل ث
�
“الفاو” يتشكل من املنطقة السكنية وال�ت ��ي ت�ش مل منازل وساحات وطرقات بأنواع متعددة ،ومنطقة السوق

� ض
ت�م املرافق وال�خ دمات وأهمها اآلبار والقنوات وخان القوافل ،ف ي�ما تعد املنطقة السكنية من أهم
الر�ئ يس ال�ت � ي
ً
ً
تصورا ملدينة عربية قبل اإلسالم ،كما أن املنازل ف� ي�
عمرانيا متكام ًال ،وتعطي
معامل “الفاو” ،حيث تقدم نسي�ج ًا

املنطقة السكنية مبنية على طراز معماري غاية ف� � ي� ال�ج ودة ،وقد اه�تم سكان الفاو بزخرفة �ج دران املنازل.

موقع الفاو األثري

ال�راثية ف� � ي� منطقة الرياض
املواقع ت
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موقع املقر

ج
مس�د ال ي�مامة األثري

أصبح موقع “املقر” القريب من محافظة وادي الدواسر من املواقع املشهورة ف� ��ي أوساط املراكز البحثية العاملية
األخ�رة شواهد لحضارة إنسانية متقدمة
ي
املتخصصة ف� � ي� اآلثار والتاريخ ،وذلك بعد أن أظهرت الكشوفات األثرية
�ج ً
وع�ر فيه على آثار بت�رز أقدم
ف�رة العصر الح�ج ري الحديث شهدتها هذه املنطقة قبل تسعة آالف سنة ،ث
دا من ت
است�ناس للخيل ف� � ي� التاريخ.
ئ

الشريف� ن� ،وقد كان �ج امع
ي
حرم� �ن�
أك�ر مس�ج د ف� ��ي ال�ج زيرة العربية بعد ال ي
ر� ب
يعد مس�ج د ال�ي مامة األثري بمحافظة ال�خ ج
�
العباس�.
يس� ،ابان صدر العصر
ي
مدينة ال�يمامة الر�ئ ي

وتدل املواد األثرية املو�ج ودة باملوقع على
ف�رة العصر الح�ج ري الحديث ،هي
أن ت
� عاش فيها اإلنسان ف� ي�
األخ�رة ال ت� � ي
ي
الف�رة
ت
هذا املكان وال�ت ��ي تعود إلى ( )9000سنة
قبل الوقت الحاضر ،وإليها يعود تاريخ
األدوات الح�ج رية ال�ت ��ي تم التقاطها من
سطح املوقع.
كب�رة الح�ج م للخيل ف� ي�
ويعد و�ج ود أشكال ي
مق�رنة بمواد أثرية من العصر
هذا املوقع ت
الح�ج ري الحديث ير�ج ع تاريخها إلى 9000
ً
ً
أثريا
اكتشافا
سنة قبل الوقت الحاضر،
ً
مهما على املستوى العاملي ،حيث أن آخر

م�ج سم الحصان من كشف املقر

االست�ناس ألول مرة ف� � ي� أواسط آسيا (كازاخستان) منذ
تش�ر إلى حدوث هذا
است�ناس ال�خ يل ي
الدراسات حول
ئ
ئ
است�ناس ا �خل يل تم ف� � ي� قلب ال�ج زيرة العربية قبل هذا
 5500سنة قبل الوقت الحاضر ،وهذا االكتشاف يؤكد أن
ئ
التاريخ بزمن طويل.
ع�ر ف� � ي� املوقع على مساحن لسحق الحبوب ،ون�ج ر ح�ج ري ،وثقاالت
وباإلضافة إلى األدوات الح�ج رية ورؤوس السهام ،ث
تستخدم ف� ��ي أنوال النسي� ،وبكرات للغزل والنسي� ،و�ج زء من إناء ح�ج ر صابو�ن � ي� يحمل زخرفة هندسية بالحز،
ج
ج
وأدوات ح�ج رية ملعال�ج ة ال�ج لود ،وتؤكد هذه األدوات و�ج ود معرفة ومهارة حرفية متقدمة �ج ً
دا لدى سكان هذا
املوقع.

ال�راثية ف� � ي� منطقة الرياض
املواقع ت
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الف�رة اإلسالمية املبكرة،
وكشفت البعثة السعودية الفرنسية
املش�ركة آثارا معمارية للمس�ج د الضخم الذي يعود إلى ت
ت

بداية من القرن األول إلى القرن

ال�خ امس اله�ج ري ،وت�ش مل آثاره ثالثة

ومحراب���ن وصحن
ي
أروقة مسقوفة
مكشوف ضخم..

ويظهر خلف الصحن �ج زء آخر

تكونه وحدات معمارية ،إضافة إلى
مال�ي الشر ق� ي�
ركام طي�ن ��ي ف� ��ي الركن ال�ش �

امل�ذنة،
للمب�نى قد يكون من أطالل ئ
وي�ج اور املس�ج د األحياء السكنية.

ُ
مقرا
وعرف عن املوقع أنه كان
ً

ألمة �ج ديس ،وألمة كندة ،وألمة

الصغ�ر
ي
العباس�  -بندر
صورة من األعلى للمس�ج د املكتشف ف� ��ي ال�خ ر�ج والذي يعود للعصر
ي
�

مقرا لدولة
التوال� ،واس ت�مر
حنيفة ف�ي ما قبل اإلسالم على
مستقرا لب ن� ��ي حنيفة ح ت�ى القرن الرابع اله�ج ري عندما أصبح ً
ً
ي
القرن� �ن� قبل أن تنتهي على يد القرامطة ف� � ي� معركة حاسمة حدثت ف� ��ي ال�خ ر�ج قرب
ي
األخيضري���ن ال�ت ��ي عاشت قرابة
ي
�
املستوطنة ذاتها

الدروب ال جح�رية ف� ��ي ج�بال طويق

آثار وادي حنيفة

ت�تم�ي��ز �ج بال طويق بتضاريسها املنوعة واألودية املنحدرة منها ،كما تحوي مواقع أثرية متعددة من أبرزها الدروب
مع�را للمسافرين ،وكذلك النقوش األثرية املو�ج ودة ف� ��ي كهوفها.
ال�ت ��ي كانت ب

ً
مؤخرا ،ف� � ي� وادي حنيفة ،أن الوادي يمثل منطقة حضارية
أكدت الشواهد التاريخية واملعامل األثرية ال�ت ��ي تم اكتشافها،
ً
ع�ر الحقب التاريخية املختلفة.
كب� ًرا ب
حضاريا ي
عريقة ضاربة ف� � ي� القدم ،وأنه شهد تداو ًال

وتمتد �ج بال طويق ملا يقارب  800كلم من صحراء نفود الثويرات ف� � ي� الزلفي �ش ما ًال وح�تى مشارف وادي الدواسر
ال� �ج ً
يطوق ويحيط بمنطقه واسعه) يت�ج ه طرفاه نحو الغرب.
والربع ال�خ � ي
نوبا على شكل قوس (أو “طوق” ألنه ّ
تدري�ج
مفا�ج� ،وتنحدر على
بشكل
ينقطع
الذي
�
ي
الغر�
انب
ل
�ج
ا
بخالف
ي،
بشكل
لطويق
الشرقية
السفوح
وتنحدر
ئ
ب�
ّ
ق
�ج انبه الشر� � ي� عدة أودية أشهرها وادي حنيفة الذي تقع على ضفافه مدينة الرياض ،كما ق
تش�ه بشكل كامل من
الغرب إلى الشرق أودية مثل وادي نساح ووادي األوسط وشعيب لحاء.
أك�ر من  5000عام ،ومن أهم املعامل األثرية
وتزخر �ج بال طويق بعدد من املعامل األثرية ال�ت ��ي يعود تاريخ بعضها إلى ث
ف� ��ي املنطقة درب أبا القد الذي يعتقد أن بداية إنشا�ئ ه تعود لبدايات العصر اإلسالمي األول قبل  1400عام ،ومر
وال�رم�يم كان آخرها ف� ��ي عهد امللك عبد العزيز رحمه هللا.
بعدد من مراحل الت�ج ديد ت
يقع الدرب ف� ��ي مركز قصور آل
مقبل –غرب الرياض -وكان
يشكل خطرا على عابريه
لصعوبة العبور منه بسبب
ارتفاعه الشاهق والبالغ قرابة
الكيلوم�ر ،كما أن ضيق
ت
مساحته ال�ت ��ي ال تتسع إال
لشخص أو �ج مل كان سببا ف� ي�
الس�ر فيه خوفا من
ي
صعوبة
سقوط دابتهم.

وتم رصف الطريق بالح�ج ارة
تأم� ن�
ي
بشكل منظم بهدف
نزول وصعود ال�ج مال لو�ج ود
ط�رة
عدد من املنحدرات ال�خ ي

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

كما و�ج د على امتداد وادي حنيفة ،أدلة على
ً
زراعيا م�تمثلة ف� � ي� أنظمة الري مثل
است�ثماره
ع�ر من القنوات وال�ت ��ي تكون
صرف مياه الوادي ب
ف� ��ي شكل أخاديد ضخمة لري املزارع املنتشرة على
ب� الوادي ،والسدود والقالع األثرية.
�ج وان� � ي

احد الدروب األثرية ف� � ي� �ج بال طويق للمصور محمد السقاف

م�رين ملنع سقوط
والشاهقة ،كما تم وضع الرت�” الح�ج ر ي
الكب�ر” ف� � ي� امللفات الصعبة وال�ت ��ي تقارب الـ 30لفة بارتفاع ت
ج
ف
االس�راحات � ��ي وسطه وذلك إلراحة ال�ج مال أثناء الصعود أو ال�ن�ز ول لشدة
ال�ج مال ،ويو�ج د ف� ��ي الطريق عدد من
ت
ارتفاعه ،كما أنه يو�ج د مس�ج دان أحدهما ف� ��ي أسفل الطريق واآلخر ف� � ي� أعاله.
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ً
ً
ومعلما
موقعا
وقد تمكن الفريق امليدا�ن ��ي للتنقيب األثري بوادي حنيفة ،خالل املرحلة األولى من تس�ج يل ()448
ً
ً
ً
ً
خصوصا على حافة وادي املخرة ال�ج نوبية،
كب�ر من ورش تصنيع األدوات الح�ج رية،
متنوعا منها عدد ي
وتاريخيا
أثريا
� تنتشر على امتداد الوادي ،وهي كهوف متفاوتة أح�ج امها وأماكن و�ج ودها ،إضافة
وكث�ر من الكهوف املتباينة ال�ت � ي
ي
إلى املنشآت الح�ج رية وت�ش مل الدوا�ئ ر الح�ج رية املفرغة ،واملدافن الركامية الح�ج رية الدا�ئ رية ،واملدافن الركامية ،واملنشآت
الحربية الدفاعية مثل األسوار ال�خ اصة بالبلدات واألسوار ال�خ اصة باملزارع ،واألبرا  ،وأبرا�ج التحذير من العدو ،والحصون
�
�ج
املشيدة على أسطح ال�ج بال ،والحصون املشيدة داخل املستوطنات ،والقالع ،و�ج ميعها مبنية بمادة الح�ج ارة،

كب�ر من أماكن إقامة
وتم اكتشاف عدد ي
اإلنسان على املصاطب الغربية لرحبة الحيسية،
وهي ف� � ي� الغالب أماكن إقامة إلنسان العصر
الح�ج ري الحديث ملا قبل الفخار ،ومن يب���ن هذه
املستوطنات ،مستوطنة مسورة ،تقع على
أحد أكتاف شعيب قرى عبيد ،وتم العثور على
بقايا عدد من العيون على امتداد وادي حنيفة؛
ً
خصوصا ف� � ي� سدوس ،ووادي بوضة ،والعينية،
و ف� � ي� ال�ج بيلة ،و ف� � ي� غصيبة و ف� � ي� ال�خ ر .
�ج

احدى القالع على ضفة وادي حنيفة

الرسوم والنقوش الصخرية
تمتاز محافظات منطقة الرياض بإرث حضاري متنوع ،تشكل من خالل ما شهدته هذه املنطقة من حضارات
متعاقبة تركت خلفها معامل أثرية مختلفة.
� تحتل موقعا
وتشكل الرسوم والكتابات والنقوش الصخرية أحد أبرز املعامل األثرية ف� ��ي منطقة الرياض ال�ت � ي
اس�راتي�ج يا ف� ��ي قلب ال�ج زيرة العربية ،وتمتاز بتضاريسها املتنوعة ،وتتألف من
ت
� كونت لوحات
م�ج موعة واسعة من ال�ج بال والصخور والحافات الصخرية ،ال�ت � ي
طبيعية �ج اهزة للكتابة والرسم على مر العصور.
ونظرا لوقوع محافظات املنطقة على طرق الت�ج ارة القديمة فقد س�ج لت
ال�ج ماعات البشرية على مدى عصور نقوشا وكتابات تخلد ذكرى أسفارهم
وحروبهم أو تعزي موتاهم ،أو ت�ج سد مالمح من حياتهم اال�ج �تماعية والسياسية
وغ�رها.
وفنون الصيد ي

وعلى الضفة ال�ش مالية من وادي عروى تالل صخرية داكنة اللون نـ قُِ�شت على
وا�ج هتها ال�ش مالية بعض الكتابات اإلسالمية املبكرة وبعض الرسومات البشرية.

و ف� ��ي محافظة امل�ج معة يو�ج د عدد من الرسوم والنقوش الصخرية ف� ��ي كل من
�ج بل النصلة ،وموقع وراط وهو عبارة عن ح�ج ارة ض
ت�م رسوم وكتابات ثمودية
صغ�رة
ي
محفورة بطريق الحفر الغا�ئ ر � ،ج اءت هذه الرسوم على صخور مسطحة
الح�ج م وقريبة من سطح األرض ،وموقع حصاة القريف وهو تكوين بركا�ن ي�
منعزل يحوي كتابات ورسوم ل�ج مال نفذت بطريقة الحفر الغا�ئ ر ،وموقع حصاة
العبادلة وهو عبارة عن صخرة متوسطة الح�ج م ساقطة من قمة ال�ج بل شبه
مربعة ،تحتوي على نقوش ورسوم صخرية محفورة بطريقة الحفر الغا�ئ ر.

الكث�ر من الرسوم والنقوش الصخرية ،ومن
حيث يو�ج د ف� ��ي محافظة الدوادمي ي
� ف� � ي� �ج بال مأسل ال�ج مح ،وصاحب
أهمها نقشان تاريخيان كتبا بال�خ ط السب�ئ � ي
حم�ر التبابعة ،ف� ي�
ي
النقش األول هو امللك أب كرب أسعد ،احد أشهر ملوك
الثلث األول من القرن ال�خ امس ميالدي ،والنقش الثا�ن � ي� يعود للملك معد كرب
يش�ران الى حمالت عسكرية على
ي
حم�ري ف� � ي� عام  516ميالدي ،والنقشان
ال ي
بعض قبا�ئ ل وسط ال�ج زيرة العربية.
طالب ف� ��ي موقع مصيقرة االثري بالقويعية

إضافة إلى عدة نقوش ورسومات صخرية وكتابات اسالمية ف� � ي� موقعي قبيعة وصفاقة تر�ج ع عصور ما قبل التاريخ
تحك� أسرار ذلك العصر املندثر يب� �ن� الصخور ،وتظهر النقوش والرسومات الصخرية قدرة
�ي
والقرن ال�خ امس امليالدي
وتسخ�ر الطبيعة ل�خ دمته.
ي
اإلنسان ف� � ي� تلك العصور على التكيف مع الظروف املحيطة

كب�رة من الرسومات الصخرية ألشكال آدمية وحيوانية ووسوم
كما تنتشر على سلسلة �ج بال ثهالن م�ج موعات ي
ورموز ابرزها موقع “مطيوي دلعة” ف� ��ي ال�ج هة ال�ج نوبية الغربية اذ يحوي على رسومات ألسود بأح�ج ام مختلفة،
وغ�رها.
باإلضافة إلى رسوم مل�ج موعة بشر يرقصون ،و ف� ��ي صمة الريان رسوم للبقر الوح�ش ��ي واملها والغزالن وال�ج مال ي

ً
ً
بعدا �ج
ديدا لتاريخ املنطقة
و ف� � ي� موقع حليت تم توثيق م�ج موعة من النقوش والكتابات اإلسالمية ال�ت ��ي تعطي
ال�راثية ف� � ي� منطقة الرياض
املواقع ت

و ف� � ي� موقع مصيقرة تو�ج د هضبة من الصخور الرملية تحيط بها النقوش والرسوم الصخرية املختلفة ،كما تو�ج د
ال�رية كإشارات إلى حرفة
ال�راقة ف� � ي� �ج بال األسودة �ج نوب غرب املحافظة ،وتحتوي على رسوم للحيوانات ب
آثار أشقر ب
الزراعة باملحافظة.

كث�ر من الرسوم
ّع�نة ف� ��ي ال�ج هة الشرقية من املحافظة يو�ج د ي
و ف� ��ي هضبة الظـ ّي
ف�رات متفاوتة.
الحيوانية واملخربشات رسمت خالل ت

ومن محافظات منطقة الرياض الغنية بالرسومات والكتابات والنقوش
الصخرية محافظة الدوادمي ال�ت ��ي تحتضن مواقع عديدة تر�ج ع إلى العصر
الح�ج ري القديم واألوسط والحديث.

20

الف�رة اإلسالمية املبكرة ،حيث تم العثور على نقوش صخرية تعود للقرن الثا�ن � ي� اله�ج ري ض
تت�من
وحضارتها خالل ت
طلب املغفرة والرحمة.

و ف� ��ي محافظة القويعية هناك نقوش وكتبات صخرية ف� ��ي موقع مصيقرة ،و ف� ي�
موقع املريقد تو�ج د كتابات ثمودية ورسومات حيوانية ،وتو�ج د على أحد الصخور
رسومات يبدو أنها تصور تفاصيل معركة حربية آنذاك ،إضافة إلى الكتابات
ال�ثمودية والرسوم املتفرقة ف� � ي� �ج بل أم سريحة.

و ف� ��ي محافظة عفيف موقع املردمة يحتوي املوقع على نقوش وكتابات ثمودية
و�ج ميع النقوش نفذت بالحفر الغا�ئ ر وكذلك رسومات تمثل اشكال ادمية وحيوانية ورسومات صخرية نفذت
هود� واشكال لوعول ونعام واشكال ادمية ووسوم.
ج
بالحفر الغا�ئ ر تمثل اشكال �ج مال عليها
�
و ف� ��ي ضلع أم القالة كتابات ثمودية ورسومات صخرية ألشكال آدمية وحيوانية عبارة عن وعول و�ج مال واشكال
ادمية ووسوم قبلية.

ر� ففيها عدد من مواقع الفنون الصخرية منها هضبات عسيالت وهي عبارة عن سلسة من
أما محافظة ال�خ ج
�
الصغ�رة ويو�ج د نقش على بعض صخورها وكتابات بأحرف ثمودية وبعض الرسومات الصخرية
ي
الهضبات
ف
والرسومات االدمية والحيوانية ،إضافة إلى الرسوم الصخرية � � ي� كهف القويع.

الح ن� ��ي

عقرباء
تقع �ش مال مدينة الرياض ،شرق بلد�ت ي� “ال�ج بيلة” و”العيينة” ،وتبعد عن الرياض قرابة ( 40كي ًال) ،وشهد هذا
املكان إحدى معارك حروب الردة؛ إذ تذكر املصادر التاريخة انها وقعت فيها معركة ال�يمامة أو عقرباء ف� � ي� خالفة بأ� ي�
بكر الصديق  -ض
مس�ر خالد بن الوليد إلى ال�يمامة ف�ن�ز ل
ي
خر� إليها ملا بلغه
ج
ر� ��ي هللا عنه  -وكان مسيلمة الكذاب قد
�
َ
ُ
َ
ف
ق
ق
ُ
َ
بها ف� ��ي طرف ال�ي مامة ودون األموال و�ج عل ريف ال�ي مامة وراء ظهره ،و�تل ُمسيلمة � ��ي تلك املعركة � ت�له وح�ش ي�
كب�ر من الصحابة  -رضوان هللا عليهم  -منهم عدد من حفظة القرآن
مولى ُ�ج يب�ر بن مطعم .كما استشهد بها عدد ي
الكريم.
ً
مق�رة شعيب الدم وهي احد مقابر الصحابة ض
ر� ي�
ومق�رة شهدا�ئ ها ،ب
ب
حاليا ميدان املعركة
ومن معامل املوقع البارزة
ف
ف
هللا عنهم ف� � ي� حروب املرتدين � � ي� عقرباء � ��ي ال�ج بيلة و ض
مق�رة
تغي�ر اسمها من ب
ت�م يب� ن�  500إلى  600شهيد ،و قد تم ي
مق�رة ال�ج بيلة القديمة.
الصحابة الى ب

وموقع “حديقة املوت” اآلن وسط “عقرباء” ،وكان ل�ج وء �ج يش “مسيلمة” إليها بعد أن يأس من حاله على أرض
املعركة فتحصن بالحديقة ،وكانت محاطة باألسوار ،يحفها ش�ج ر كثيف استطاع املسلمون أن يقتحموها بعد أن
“ال�راء بن مالك” ض
ر� ��ي هللا عنه ،أن يرفعوه إلى أعلى السوار ويرمونه قبالة �ج يش “مسيلمة” املحاصر
طلب منهم ب
ليقتحم باب الحديقة ،وفع ًال استطاع فتح الباب ،ودخل املسلمون فكان النصر حليفهم بحمد هللا ،واستطاع
“وح�ش ي�” أن ي�ج هز على “مسيلمة الكذاب” ،ويقتله بعد أن شارك أبو “د�ج انة األنصاري” ض
� هللا عنه ف� � ي� قتله،
ر� � ي
وأصدر بعدها “الصديق” ض
ر� ��ي هللا عنه أوامره ب�ج مع القرآن الكريم وتدوينه ،بعد أن بلغه عدد الصحابة الذين
استشهدوا ف� ي� “عقرباء” ،ومن بينهم �ج مع من القراء وحفظة كتاب هللا تعالى.

الح�ن ي�

نو� � ي� من مدينة الرياض ف� � ي� ال�ج هة الغربية من
وهو موقع أثري يعود إلى العصر اإلسالمي املبكر ،ويقع ف� � ي� ال�ج زء ال�ج ب
حي املنصورية.

وي�تم�ي��ز املوقع بآثاره الظاهرة للعيان ،حيث ُي�شاهد على سطح املوقع بقايا املساكن وأسوار وآبار وسدود وكسر
متنوعة من الفخار.

وقد أسفرت التنقيبات األثرية باملوقع عن و�ج ود وحدات سكنية مختلفة وبعض املو�ج ودات األثرية املتنوعة ال�ت ي�
للف�رة اإلسالمية املبكرة.
تعود ت

العباس� املبكر تبلغ مساحة
�ي
� مشروع التنقيب األثري ف� ��ي املوقع مستوطنة إسالمية تعود إلى العصر
وأظهرت نتا�ئ ج
�
ً
تقريبا.
املوقع 1كم × 500م
عقرباء
ال�راثية ف� � ي� منطقة الرياض
املواقع ت
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موقع صفاقة األثري

البليدة
موقع أثري يقع غرب مدينة الرياض إلى ال�ش مال من املزاحمية ،وقد كشفت التنقيبات األثرية باملوقع عن أساسات
الل� ن� ،ومواد متنوعة من الفخار والز�ج ا .
غ�ر منتظمة ،وأخرى شيدت بالطوب ب
ملبا� شيدت بح�ج ارة ي
ٍن
�ج

ري� ن� ،ويح�تمل أن موقع البليدة من محطات
القرن���ن األول والسادس اله�ج ي
ي
الف�رة ما يب���ن
ويعود تاريخ املوقع إلى ت
ح� الذي يربط ال�يمامة بمكة املكرمة.
طريق ال ج
�

كيلوم�ر ولها أربعة منافذ
وهي ارض منبسطة تحيط بها ال�ج بال وتبعد عن مدخل مدينة املزاحمية الشر ق� ي� 4.5
ت
م�ر من الشرق إلى الغرب
ثالثة منها ف� � ي� ال�ج هة ال�ش مالية والرابع ف� � ي� ال�ج هة ال�ج نوبية الغربية ،ويبلغ طول املوقع  800ت
ً
واحدا من ال�ش مال الى ال�ج نوب ،وهو عبارة عن آثار استيطان اسالمي يحوي م�ج موعة من أساسات
وكيلوم� ًرا
ت
وحدات معمارية مختلفة املساحات تنتشر على املوقع كله..

موقع صفاقة األثري

تقع صفاقة تقع �ج نوب شرق محافظة الدوادمي على بعد  280كم من مدينة الرياض ،وهي منطقة تحيط بها
صغ�رة وحواف منخفضة وأودية تنتشر عليها أدوات ح�ج رية ورقا�ئ ق وفؤوس ومخلفات صناعية ،تدل على
ي
�ج بال
الف�رة ما يب���ن العصر الح�ج ري القديم وح�تى العصر الح�ج ري الحديث.
ف�رة استيطان يعود تاريخها إلى ت
ت
ال�راث بالشراكة
هي�ة ت
وقد أثبتت األبحاث العلمية ،ض�من مشروع “ال�ج زيرة العربية ال�خ ضراء” الذي تشرف عليه ئ
مع عدد من املعاهد وال�ج امعات الدولية واملحلية ،أهمية موقع صفاقة األثري وو�ج ود دالالت لل�ج ماعات اآلشولية
حوال�  ٢٠٠ألف سنة مضت؛ وهو ما يعد دلي ًال على أحدث املواقع اآلشولية ف� ��ي �ج نوب غرب آسيا.
قبل
ي
� تنوعا ف� � ي� سلوك اإلنسان ف� ��ي العامل القديم وما وا�ج ه أسالفه من عوا�ئ ق ف� � ي� الطبيعة أثناء ه�ج رتهم
وكشفت النتا�ئ ج
�
من إفريقيا وانتشارهم خار�ج ها.

الكب�رة،
ووفقا للدراسة فقد تم�ي��ز املوقع بو�ج ود صناعة ح�ج رية متقدمة ،اش�تملت على الفؤوس الح�ج رية والشظايا ي
كما هو معروف ف� � ي� قارة أفريقيا ،و ف� � ي� ظل ظروف مناخية معتدلة.

وكانت أولى الدراسات العلمية ال�ت ��ي تمت ف� � ي� موقع صفاقة ،ف� � ي� ال�ثمانينات امليالدية تحت اشراف ادارة اآلثار واملتاحف
السعودي� ن�
ي
الباحث� �ن�
ي
ال�روفيسور نورمان ويلن من �ج امعة والية تكساس األمريكية وعدد من
آنذاك ،وقام بها ب
والعرب ،وبمشاركة علمية من قسم اآلثار ب�ج امعة امللك سعود ،ممثلة بالدكتور غانم وحيدة ،وتم خاللها تحديد
� مل
عمر األدوات الح�ج رية باملوقع لحدود  ٢٠٠ألف سنة مضت ،من خالل التأريخ بواسطة اليورانيوم/ثوريوم ،وال�ت � ي
تكن دقيقة بشكل كافً ،
تبعا لإلمكانات العلمية املتوفرة آنذاك.

البليدة

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

24

موقع ال�ثمامة
تم اكتشاف مواقع تدل على اس ت�مرار املستوطنات البشرية أثناء العصر الح�ج ري ال�ج ديد (أي منذ  10000سنة قبل
الوقت الحاضر) .ومن أهم هذه املواقع موقع ال ث�مامة الذي يقع �ش مال الرياض ،وقد ُع ث�ر فيه على رؤوس سهام
وأدوات ت�ج مع ما يب���ن ال�ج انب الوظيفي والف ن� ي� ،وهو ما يم�ي�ز ها عن أدوات العصر الح�ج ري القديم وامل�ي�ز ولي ت� ��ي ال ت� ي�
يطغى عليها ال�ج انب الوظيفي.
واست�ناس الحيوانات.
كما ُع ث�ر عليه دال�ئ ل مادية لالستيطان البشري القديم املع�تمد على الزراعة البدا�ئ ية والصيد
ئ
� التنقيبات األثرية ف� � ي� موقع ال ث�مامة:
ومن أبرز نتا�ئ ج
�
كب�ر مبنية على سطح
حفر دا�ئ رية ملساكن على سطح التل ويو�ج د بداخلها أساسات ح�ج رية أو دا�ئ رية ذات ح�ج م ي
غ�ر منتظمة .وتقع املساكن على ضفاف األودية وسفوح ال�ج بال.
األرض بأح�ج ار ي
واملبا�ن � ي� الدينية ال�ت ��ي تتألف من أبنية عدة ذات أشكال مختلفة ( شريطي ،دا�ئ ري ،بيضاوي ،مستطيل)
صغ�رة دا�ئ رية أو مستطيلة
ي
هي�ة القرفصاء ،وت�تم�ي��ز بأنها ر�ج وم
واملدافن :وهي شكلت بحيث تدفن فيها ال�ج ثة على ئ
أو مربعة.
واألدوات الح�ج رية وأهمها :الحراب ورؤوس السهام واملثاقب والقواطع واملكاشط
رؤوس سهام من موقع ال�ثمامة

ال�راثية ف� � ي� منطقة الرياض
املواقع ت
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ال�راث
مواقع ومبا�ن � ي� ت
العمرا�ن � ي� ف� � ي� مدينة الرياض
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قصر املصمك
ترك� آل سعود ،الذي شرع ف� � ي� تشييده عام
تعود قصة بناء حصن املصمك إلى عهد اإلمام عبدهللا بن فيصل بن � ي
كب�ر ف� � ي� الرياض.
1282هـ 1865 -م ض�من قصر ي
وأطلق عليه املصمك ،قً
وف�ا ملا ذكرته دارة امللك عبدالعزيز ،نسبة ملواصفات بنا�ئ ه السميكة واملرتفعة ،ليظل على
نو� � ي� يسمى “السويلم” وشر ق� ي�
� يقطعها آنذاك شارع �ش � ي
ربعا وسط الرياض القديمة ال�ت � ي
م� ً
مدى ً 147
عاما ت
مال� �ج ب
ً
� يبلغ ارتفاعه  20قدما ،وله خمس بوابات هي “ ال�ث يم�ري ،السويلم،
غر� � ي� يسمى “ال�ث يم�ري” ،محاطة بسور طي�ن � ي
ب
ميس�”...
دخنه ،املذبح ال�ش
ي
م�را وعرض
ويم�ي��ز حصن املصمك بوابته ال�خ شبية الر�ئ يسة الواقعة ف� � ي� ال�ج هة الغربية للمب�نى على ارتفاع 60ر 3ت
م�را ،وبسمك  10سنت ي� تم�رات..
65ر 2ت
الغر� ي� ،محتوية على غرفة مستطيلة الشكل يقف ف� � ي� زاويتها ما يسمى
كما ي�تم�ي��ز بـ “الديوانية” ال�ت ��ي تقع ف� ��ي مدخله
ب
ح� ن�
ع�ر فتحات للتهوية واإلنارة ،ف� � ي� ي
ويخ�رق الهواء �ج هتها الغربية وال�ج نوبية ب
بالو�ج ار “مكان إعداد القهوة”،
ت
“الب�ر” الذي تُ�سحب منه املياه عن طريق املحالة املركبة على
يتوسط فناء الحصن من ال�ج هة ال�ش مالية الشرقية
ئ
فوهته بواسطة الدلو ،ل� ّ
يمد أر�ج اء املصمك باملياه الالزمة للشرب.
م� ًرا و ف� ��ي الوسط يو�ج د بر�ج يسمى “املربعة”
وللمصمك أربعة
أبرا�ج مخروطية الشكل ،يبلغ ارتفاع الواحدة منها  14ت
�
�
يس� تحيط به غرفة ذات أعمدة
م� ًرا يطل على الحصن من خالل الشرفة العليا ،كما يو�ج د فناء ر�ئ � ي
بطول  18ت
ً
در� ف� � ي� �ج هة الشرقية يؤدي إلى الدور األول من الحصن والسطح،
ج
داخليا ،ويو�ج د بالفناء
متصلة ببعضها البعض
�
عالوة على ثالث وحدات سكنية األولى استخدمت إلقامة الحاكم ،والثانية كبيت للمال ،والثالثة إلقامة الضيوف.

قصر املصمك
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املتحف الوط ن� ��ي

مركز امللك عبد العزيز التاريخي
يعد مركز امللك عبد العزيز التاريخي ف� ��ي حي املربع وسط الرياض من الو�ج هات السياحية الر�ئ يسة ف� � ي� العاصمة نظرا
ملا ض
ي�مه من مواقع �ج اذبة للسياح أبرزها املتحف الوط�ن ي� ،وقصر املربع ،ومتحف قاعة امللك عبدالعزيز ،ومتحف
� تغطي أغلب
سيارات امللك عبدالعزيز التابعان لدارة امللك عبدالعزيز ،إضافة إلى الحدا�ئ ق واملسطحات ال�خ ضراء ال�ت � ي
مساحته.
املحل�ي للمبا�ن ي�
م�ر وقد ب ن� ��ي على الطراز
يقع مركز امللك عبد العزيز التاريخي ف� ��ي حي املربع على مساحة  44ألف ت
�
السعودية ممث ًال تراث وحضارة البالد ،وتم افتتاحه عام  1419هـ احتفا ًال بمرور  100عام على إنشاء اململكة
ً
ً
ً
ً
ً
وأيضا
هاما تهدف إلى التعريف باإلسالم ورسالته
ووطنيا
ثقافيا
مقرا
العربية السعودية ،ومنذ إنشا�ئ ه أصبحت
مد �ج ذور املعرفة والتعاون الثقا ف� � ي� ما يب���ن العرب أ�ج مع والثقافات والحضارات األخرى.
� ف� � ي� مطلع التسعينات
و ف� � ي� نطاق موقع املركز يقع بر�ج مياه الرياض الذي يعد أحد املعامل الحضارية وال�ج مالية وأن�ش �ئ
�
اله�ج رية.

املتحف الوط�ن ي�

� بمركز امللك عبدالعزيز التاريخي الذي افتتحه امللك فهد بن عبدالعزيز رحمه عام  1419ض�من
يمثل املتحف الوط�ن � ي
افتتاح مركز امللك عبدالعزيز التاريخي بمناسبة مرور  100عام استعادة امللك عبدالعزيز للعاصمة الرياض معلما
ثقافيا وطنيا بارزا ف� � ي� اململكة.

الدرعية التاريخية

م�ر مربع ويقع على ال�ج انب الشر ق� � ي� ملركز امللك
واملتحف الوط�ن ��ي عبارة عن تحفة معمارية نفذت على مساحة  17,000ت
عبد العزيز التاريخي.

وي�تم�ي��ز املتحف بتكامل معروضاته ف� � ي� تقديم موضوع متسلسل من بداية خلق الكون إلى العصر الحديث ويدور محوره
األساس� حول ال�ج زيرة العربية  ،كما تنفرد كل قاعة من قاعات املتحف الر�ئ يسية بتقديم عرض موضوعي مستقل
�ي
ومتكامل.

الصغ�ر (ألون السعودية)
ي
مركز امللك عبدالعزيز التاريخي -تصوير بندر
ال�راثية ف� � ي� منطقة الرياض
املواقع ت
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ويتكون من  8قاعات عرض ر�ئ يسة مرتبة ض�من تسلسل تاريخي مضطرد يصل إليها الزا�ئ ر بحسب تصم ي�م معماري
قاعت� �ن� للعروض الدا�ئ مة واملؤقتة فضال عن املكاتب اإلدارية واملخازن
ي
يراعي ترتيبها الزم�ن ي�  ،كما يحتوي املتحف على
والعامل� �ن� فيه  ،وت�تمثل القاعات ف� � ي� قاعة اإلنسان والكون  ،وقاعة املمالك العربية
ي
واملرافق ال�خ دمية العامة لزوار املتحف
اهل�  ،وقاعة البعثة النبوية  ،وقاعة اإلسالم وال�ج زيرة العربية  ،وقاعة الدولة السعودية
القديمة  ،وقاعة العصر ال�ج ي
الشريف� ن� .
ي
حرم� �ن�
ح� وال ي
األولى والدولة السعودية الثانية  ،وقاعة توحيد اململكة ،وقاعة ال ج
�

قصر البديعة التاريخي

قصر املربع
أصبح قصر املربع ف� � ي� مركز امللك عبد العزيز التاريخي بالرياض من أبرز املعامل التاريخية للعاصمة ،ومقرا ر�ئ يسا
لالحتفال بكبار ضيوف الدولة من زعماء دول العامل.
خار� أسوار مدينة الرياض القديمة
ج
ويعد قصر املربع” الذي بناه امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن  -رحمه هللا -
�
ال�راثية ف� � ي� حيث التصم�ي م والعمارة.
ّب
ف� ��ي مكان كان يسمى
“املر�ع” ،من أ�ج مل املبا�ن � ي� ت

وكان امللك املؤسس عبدالعزيز  -رحمه هللا – قد أصدر أمره ف� � ي� عام 1357هـ املوافق 1937م بالشروع ف� � ي� بناء قصر
ً
� است�ج دت،
ونظرا العتبارات الحكم ال�ت � ي
امللك�،
امل��ز ايدة للديوان
ج
املربع
خار� سور مدينة الرياض ،تلبية لالحتيا�ج ات ت
ي
�
وك�رت بحيث مل يعد امل�ج مع القديم بقصر الحكم يفي بحا�ج ة امللك عبدالعزيز السكنية ودوا�ئ ره
� نمت ب
واألسرة ال�ت � ي
الرسمية ،وقد أدى بناء قصر املربع والبيوت الطينية التابعة له إلى توسيع نطاق مدينة الرياض ،وتحديد ات�ج اه
نموها العمرا�ن ي�.
الداخل� مما يوفر لها
�ي
طابق���ن ُب�نيا على الطريقة التقليدية حيث تطل �ج ميع غرفة على الفناء
ي
يتكون قصر املربع من
ف
توف�ر الحماية وال�خ صوصية ،وي�تم�ي��ز بناؤه بتالصق وتكرار عنصر تصم�يم األساس
النور والهواء كما روعي � � ي� التصم�يم ي
وتفاصيل مكوناته.
شيد قصر املربع على
الطريقة التقليدية الن�ج دية
ال�ت ��ي تت�ج سد فيها أعلى
مستويات براعة العمل
والتصم�يم ،وقد بنيت ال�ج دران
الضخمة والسقوف الداخلية
وال�خ ار�ج ية من األثل وسعف
النخل ،كما استخدمت
األح�ج ار ف� ��ي أساسات القصر
واألعمدة الحاملة لألسقف،
األخشاب
واستخدمت
لألبواب والنوافذ ،و�ج عل
ً
وقطعا زينت
منها شرا�ئ ح
بزخارف هندسية.

قصر البديعة التاريخي

يقع القصر الذي أمر امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمه هللا -ببنا�ئ ه عام 1353هـ املوافق 1935م على

وب���ن شعيب أم قصر من الناحية ال�ش مالية ،وشعيب غذوانة من الناحية
م�ج رى وادي حنيفة من الناحية الغربية ،ي
ح���ن و�ج ه معلم البناء ف� � ي� ذلك الوقت “االستاد” محمد بن قباع ببناء القصر ليكون ًّ
مقرا للسكن
ال�ج نوبية .وذلك ي

واستضافة كبار الزوار والشخصيات املهمة للدولة واال�ج �تماعات ال�خ اصة ،حيث تم تشييده على طراز معماري �ج ميل

يتوسط أش�ج ار النخيل الباسقة.

فً
صي�ا ،و�ج رت العادة أنه إذا �ج اء من
وكان امللك عبد العزيز –رحمه هللا -تي�ردد على قصر البديعة ومعه ضيوفه
ويخر� بعدها لي�ج ت�مع بخاصته ح ت�ى
ج
يصل� الظهر ،ثم يذهب إلى النوم
�ي
الرياض أن ي�ن�ز ل ف� ��ي القصر ويمكث فيه ح ت�ى
�
يصل�ي املغرب ثم يعود إلى
يخر� ومن معه إلى بطحاء الوادي وي�ج لس هناك ح ت�ى
ج
يصل�ي العصر ،وبعد تناول الطعام
�
�
�
الرياض ،واستخدم هذا القصر لسكن الضيوف بعد بناء “قصر املربع” والقصور امل�ج اورة له ،إذ انتقل امللك إلى “املربع”
واستخدم قصر البديعة ومالحقه قصورً ا للضيافة امللكية

قصر املربع
ال�راثية ف� � ي� منطقة الرياض
املواقع ت

34

القصر األحمر

قصر أبو ج�فان بالرياض

قصر ابو�ج فان

بناء على رغبة امللك املؤسس عبدالعزيز آل سعود بعد دخوله منطقة األحساء ،وقد ُسمي بهذا
ب�ن � ي
� القصر عام 1332هـ ً
يعت�ر من املوارد املا�ئ ية القديمة ف� ��ي منطقة العرمة ال�ج نوبية ،ويرده املسافرون
اإلسم نسبة إلى و�ج ود ماء أبو �ج فان الذي ب
ً
قاصدا مدينة الرياض فأقام فيه
خر� من األحساء
ج
من الرياض إلى األحساء ،وقد مر عليه امللك عبدالعزيز بعد أن
�
لثالثة أيام.
كان الغرض من بنا�ئ ه هو تخزين املواد الغذا�ئ ية ال�ت ��ي تقطع بها اإلبل الدهناء وتضعها ف� � ي� هذا القصر ،ومن ثم تقوم
ً
كاس�راحة للح�ج ا  .املب�نى مستطيل الشكل وطول أضالعه
وأيضا ليكون
السيارات بنقل هذه املواد إلى الرياض،
ت
�ج
بأبرا� مستطيلة ،ويتكون من دورين .حيث يحتوي القصر على
ج
(44.5م40.2×2م ،)2وهو مدعم ف� ��ي زوايا أركانه
�
األر� ي� ،وتختلف أح�ج امها وأشكالها ً
العديد من الغرف املوزعة على الدور ض
تبعا لوظيفة الغرفة ،و يو�ج د للقصر مدخالن
وب���ن وادي أبو �ج فان مرتفعات �ج بال العرمة ال�ج نوبية.
ر�ئ يسان :األول هو املدخل الشر ق� � ي� والذي تفصل بينه ي
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يعت�ر أحد أهم املبا�ن � ي� التاريخية ف� � ي� العاصمة
ب
الرياض ،يقع �ج نوب مركز امللك عبدالعزيز
التاريخي �ش مال حديقة الفوطة ،ويطلق عليه
قصر امللك سعود .أمر ببنا�ئ ه امللك عبدالعزيز
وول�ي عهده
بن عبدالرحمن آل سعود البنه
�
ف� � ي� ذلك الوقت امللك سعود بن عبد العزيز
رحمهما هللا ف� � ي� العام 1943م .وقد كانت
تس�ر فيه أمور الدولة ،حيث شهد القصر على
ّي
مراحل تأسيس اململكة العربية السعودية،
وصدرت منه القرارات السياسية واملحلية
مثل قطع العالقات مع كل من فرنسا
وبريطانيا عام 1967م ،ووقف تصدير النفط
تأث�ر ف� ي�
� كان لها ي
وغ�رها من املواقف ال�ت � ي
ي
م�ج ريات األحداث حينها ،وعقدت فيه أول
�ج لسة مل�ج لس الوزراء ،كما تم فيه استقبال
الوفود ال�خ ار�ج ية ،ورؤساء الدول كالر�ئ يس
حس� ن� ،وشاه
ي
�ج مال عبد الناصر ،وامللك

إيران ،ور�ئ يس الوزراء الهندي نهرو .وهو
يعت�ر أول مب�نى تم بناءه بال�خ رسانة املسلحة
ب
كب�رة على مستوى
باململكة وهذه أهمية ي
الدولة .وي�تم�ي��ز القصر بطرازه املعماري ال�ج ميل
واملختلف ،ولونه املا�ئ ل إلى ا ُلحمرة ،ولذلك سمي
بالقصر األحمر .و تحيط به شرفات مطلة
على الحدا�ئ ق املوزعة ف� ��ي مقدمة القصر والباحة
ال�راث
ال�خ لفية ،وقد ُصنف القصر كأحد معامل ت
العمرا�ن � ي� ف� � ي� اململكة.

حي الدحو

حي الديرة

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

حي الديرة

� كانت تشكل املدينة القديمة ف� � ي� وسط الرياض ،يتألف الحي من عدد من البيوت واملسا�ج د
ال�راثية ال�ت � ي
أحد األحياء ت
والشوارع والساحات ،وتشكل نمط الرياض العمرا�ن ي� ،فالبيوت تُ�ب�نى ِّ
وت��ز ين بالعديد من الزخارف
ي
بالل ب���ن
والط� ن� ،ت

والعناصر املعمارية ال�ج ميلة والفريدة .ويتكون البيت أو القصر الطي�ن ��ي بشكل عام من عناصر ت�ش مل ال�ج دران
� تت��ز ين باللياسة اليدوية املقوسة وتسمى املشاش ،والوا�ج هات املزخرفة بالشرفات امل�ج صصة ،والحقاف
ال�خ ار�ج ية ال�ت � ي

املستق�ي مة والحداير املثلثة ،واملرازيم والنوافذ ا �خل شبية ،واألبواب املحلية املصنوعة من �ج ذوع األثل واملصبوغة بألوان
مختلفة.

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

منطقة قصر الحكم بالرياض
تمثل منطقة قصر الحكم قلب مدينة الرياض التقليدي ووسطها التاريخي ،وتمتد على مساحة تت�ج اوز حدود كامل
أك�ر من ما�ئ ة عام.
املدينة قبل ث
وقد بدأت مكانة املنطقة ف� � ي� االنحسار تدري�ج يا بسبب انتقال بعض أنشطتها إلى املناطق األحدث من املدينة ال ت� ي�
هي�ة تطوير
كانت تتطور باضطراد مذهل ،ولكن تم إطالق
برنام�ج لتطوير املنطقة يهدف إلى إعادة تأهيلها من خالل ئ
�
� وإداري وت�ج اري ملدينة الرياض
يس� دي�ن � ي
مدينة الرياض لتس�تمر ف� ��ي أداء دورها كمركز ر�ئ � ي
ض
التال� :قصر الحكم ،م�ج مع سويقة الت�ج اري ،ساحة املصمك ،ميدان العدل� ،ج امع اإلمام
وت�م منطقة قصر الحكم
ي
ترك�ي بن عبد هللا ،ساحة الصفاة ،ساحة اإلمام محمد بن سعود ،مركز املعيقلية الت�ج اري ،سور املدينة القديم
�
وبواباته التاريخية ،سوق الزل
وتعت�ر من أبرز املعامل
ب
تعت�ر ساحة الصفاة من األماكن ال�ت ��ي لها تاريخ حافل بالدولة السعودية
ساعة الصفاة :ب
السياحية والتاريخية بمدينة الرياض.
كب�را من ذكريات سكان الرياض
وعلى مدى عقود طلت ساعة الصفاة املعلم األبرز ف� � ي� هذه الساحة وتحتل �ج انبا ي
وزا�ئ ريها ف� � ي� ال�ثمانينات والتسعينات اله�ج رية.
ومع قيام مشروع تطوير قصر الحكم ظلت الساعة باقية ألهميتها وق�ي متها التاريخية.
بوابة ال�ث يم�ري :إحدى بوابات الرياض القديمة من ال�ج هة الشرقية ،وتمثل املدخل الشر ق� � ي� ملنطقة قصر الحكم،
وكانت هذه البوابة ف� � ي� ض
� إحدى املداخل الر�ئ يسية ملدينة الرياض عندما كان سور املدينة القديم ما يزال قا�ئ ما،
املا� � ي
وقد هدمت مع هذا السور عندما بدأ التوسع العمرا�ن ��ي يزحف من املدينة إلى خار�ج ة ،وأعيد بناء هذه البوابة مع
برنام� تطوير منطقة قصر الحكم وذلك ف� � ي� مواقعها األصلية وبأسلوب
ج
�ج زء من السور ض�من املرحلة الثانية من
�
بنا�ئ ها السابق وبمواد البناء التقليدية.

منطقة قصر الحكم  -ساعة الصفاة --تصوير هشام �ش ما
ال�راثية ف� � ي� منطقة الرياض
املواقع ت
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(ال�مسية)
ي
قصر
األم�رة نورة بنت عبد الرحمن ش

ال�راثية وسط الرياض
القصور ت
� بنيت ف� � ي� عهد امللك املؤسس
ال�راثية ال�ج ميلة ال�ت ��ي ت�تم�ي��ز بها مدينة الرياض عدد من القصور التاريخية ال�ت � ي
من املعامل ت
ف
� يعود تاريخها إلى عام  ،1944والقصور
وامللك سعود رحمهما هللا ،ومنها القصور السبعة � � ي� الفوطة الغربية ال�ت � ي
� يعود تاريخها إلى عام  .1935إضافة إلى القصور امللكية الستة (قصر امللك فهد،
الثالثة ف� ��ي الفوطة الشرقية ال�ت � ي
ف
ظه�رة
األم�رة العنود) � � ي� حي ي
األم�ر سلطان ،قصر ي
األم�رة هيا بنت عبد الرحمن ،قصر ي
قصر امللك عبد هللا ،قصر ي
ً
عاما.
والفوطة وأم السل�يم ،ويت�ج اوز عمرها 70

ً
ال�راث
ي
حرم���ن
وانطالقا من حرص خادم ال ي
الشريف� �ن� امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه هللا  -بصون ت
ول�ي العهد نا�ئ ب ر�ئ يس
امللك�ي ي
واملحافظة عليه ،وبتو�ج يه من صاحب السمو
األم�ر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز� ،
�
األم�ر بدر بن عبدهللا بن فرحان ،وزير الثقافة ر�ئ يس م�ج لس
ي
م�ج لس الوزراء وزير الدفاع ،أعلن صاحب السمو
مبا�ن
ال�راث العمرا�ن � ي� ذات الق�يمة املعمارية والتاريخية وسط
ي
�
وتأهيل
ال�راث ،انطالق مشروع ترم�يم
� ت
هي�ة ت
إدارة ئ
مدينة الرياض.

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

ال�راث العمرا�ن � ي� ذات األهمية املعمارية والتاريخية وإبراز الهوية املحلية،
ويهدف املشروع إلى املحافظة على مبا�ن � ي� ت
وتحويل تلك املبا�ن ��ي إلى مورد اقتصادي وا�ج ت�ماعي وثقا ف� ��ي وسياحي ،ورفع كفاءة استخداماتها مع املناطق املتاخمة
لها ،وربطها بذاكرة املكان وتاريخ الرياض عمرانيا.

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

األم�رة نورة بنت عبد الرحمن الفيصل آل سعود املعروف
ي
من القصور التاريخية املهمة ف� ��ي مدينة الرياض قصر
بقصر ال�ش مسية ،والذي يقع على الضفة الغربية من وادي البطحاء بالقرب من حي املربع ف� � ي� مدينة الرياض.
ول�ي العهد نا�ئ ب ر�ئ يس م�ج لس الوزراء وزير
ي
امللك�ي
وكان صاحب السمو
األم�ر محمد بن سلمان بن عبد العزيز �
�
ف
األم�رة نورة بنت عبد الرحمن على نفقته ال�خ اصة � � ،ي� سياق حرصه
ي
الدفاع  -حفظه هللا – قد و�ج ه تب�رم�يم قصر
ال�راثية ،وخاصة املبا�ن � ي� املرتبطة ببداية تأسيس اململكة.
املس�تمر  -حفظه هللا -على حماية وتأهيل املواقع ت
ترك�ي آل سعود ال�ت ��ي ولدت ف� ��ي عام  1292لله�ج رة ف� ��ي مدينة الرياض،
ي
واألم�رة نورة بنت عبد الرحمن بن فيصل بن �
ً
ً
ف
ف
ف�رة و�ج �ي�ز ة أن تس�ج ل حضورا الفتا � � ي� التاريخ السعودي ،وعرف عنها الحكمة كونها مستشارة امللك
استطاعت � � ي� ت
ً
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ف� ��ي شؤون األسرة ،كما مارست بشخصيتها الرا�ئ دة دورا فاع ًال ف� ��ي العمل
ً
عاما ف� ��ي عام  1368لله�ج رة
ال�خ ي�ري واال�ج �تماعي ،ف�يما توفيت –رحمها هللا -عن عمر يناهز 77

ال�راثية ف� � ي� منطقة الرياض
املواقع ت
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سوق الزل بالرياض
ال�را�ث ��ي األشهر بمدينة الرياض ،ويقع وسط مدينة الرياض
هو السوق ت
بالقرب من قصر الحكم ويعود تاريخه إلى عام  1319هـ ،ويحيط با السوق

ترك�ي بن عبد هللا ،ويكتسب السوق
قصر املصمك وشارع ال�ث يم�ري و�ج امع اإلمام �
أك�ر ت�ج مع ملحالت
تم�ي�ز ًا ال يو�ج د ف� ��ي مكان آخر ف� ��ي مدينة الرياض إذ أصبح ب

ً
يدويا
بيع امللبوسات الر�ج الية كاملشالح والفري والبشوت واأل�ش مغة املطرزة
وال�راثيات واألحذية الشعبية والبخور والعطورات الشرقية ب�ج ميع
والس�ج اد ت

حرا� مستقل داخل السوق ي�تم من خالله عرض
ج
أنواعها ،إضافة إلى و�ج ود
�
السلع القديمة.

منطقة قصر الحكم -سوق الزل  -تصوير هشام �ش ما
ال�راثية ف� � ي� منطقة الرياض
املواقع ت
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ال�راث العمرا�ن ��ي
مواقع ومبا�ن � ي� ت
ف� � ي� محافظات منطقة الرياض

ال�راثية ف� � ي� منطقة الرياض
املواقع ت
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ال�راثية ف� � ي� شقراء
البلدة ت

ال�راثية
بلدة أشيقر ت
الط� ن� ،وسقفت غرفها وممراتها
ال�راثية ،حيث بنيت �ج درانها من بل���ن ي
ال�راثية ب�ج مال عمارتها ت
ت�تم�ي��ز بلدة أشيقر ت
بأخشاب األثل وغطيت الفراغات يب���ن هذه األخشاب بسعف النخيل ،وكذلك صنعت األبواب والنوافذ و�ج ميع
األعمال ال�خ شبية من مواد البناء املحلية امل�تمثلة ف� � ي� �ج ذوع النخل واألثل.
الهي�ة العامة للسياحة
األهال� وقامت
�ي
ال�راثية بأشيقر عام 1424هـ ،من خالل
ال�رم�ي م ف� � ي� البلدة ت
وقد بدأت أعمال ت
ئ
ال�راثية.
واآلثار (سابقا) تب�رم ي�م سور القرية لتك�تمل بذلك معظم أ�ج زاء القرية ت
ال�را�ث ي�
ال�راثية ال�ت ��ي تم ترم�ي مها ،ومن أبرزها املتحف واملت�ج ر واملطعم ت
ال�راثية بعدد من معاملها ت
ت�تم�ي��ز بلدة أشيقر ت
مال�
والبيوت الطينية ،إضافة إلى املسا�ج د الثالثة القديمة وهي املس�ج د ال�ج امع ومس�ج د الفيلقية واملس�ج د ال�ش ي
� أول
عل� بن مشرف �ج د الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه هللا ،والذي رمم كما ب�ن � ي
مس�ج د الشيخ سل�يمان بن � ي
مرة بـ”صفته” و”خلوته” التاريخية.

ال�راثية ف� ��ي شقراء
البلدة ت

تمثل البلدة التاريخية ف� ��ي وسط شقراء نمط املدن الن�ج دية التقليدية بمسا�ج دها وأسواقها وبيوتها ،وأعيد ترم ي�م
الداعم� �ن� من الو�ج هاء
ي
بعض مرافق البلدة وممراتها ومنازلها ومس�ج دها القديم من قبل أصحابها وبعض
� كانت تستخدم
واألعيان ،ومن أشهر أحياء شقراء التقليدية “حي الحسي ن� ي�” الذي يحوي بيوت الو�ج هاء وال ت� � ي
ملمارسة األنشطة الت�ج ارية وعقد الصفقات على نطاق واسع ،مثل بيت آل ال�ج ميح وبيت العيسى ،كما تحوي
بط� �ن� والشيخ العبد اللطيف.
البلدة التاريخية بيوت أهل العلم والقضاة ،مثل العالمة أبو ي
كما أن من أشهر البيوت التاريخية ف� ��ي شقراء هو بيت السبيعي التاريخي (بيت املال) الذي ب�ن ��ي ف� � ي� عام 1327هـ
ً
الف�رة
وكان مقرا لبيت املال ف� � ي� عهد �ج اللة امللك املؤسس  -طيب هللا ثراه  -ويعد القصر
مقرا رسميا ف� ��ي تلك ت
التاريخية الستقبال �ج اللة امللك عبد العزيز أثناء مروره بشقراء أو عند ذهابه لألماكن املقدسة ألداء مناسك الح�،
ج
� تمر بشقراء أثناء مرحلة التوحيد  ،باإلضافة الستقبال الوفود الرسمية.
وكان البيت موقعا لت�ج ه�ي��ز ال�ج يوش ال�ت � ي

ال�راثية -تصوير عبدالعزيز العريفي
قرية أشيقر ت
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ال�راثية ف� ��ي شقراء ومنها السور القديم وير�ج ع تاريخه إلى عام 1232هـ والسور ال�ج ديد وتم تشيده
وتتعدد املواقع ت
وبر� السا�ئ ح  ،إلى
ج
نو� � ي�
ف� � ي� عام 1319هـ  ،إضافة إلى أبرا�ج املراقبة على ال�ج بال املحيطة بالبلدة واملرقب ال�ش � ي
مال� وال�ج ب
�
�
�ج انب السد القديم ف� � ي� شرق البلدة عند ملتقى وادي الغدير مع وادي الريمة  ،إلى �ج انب اآلبار القديمة مثل ئب�ر
تم إنشاؤه عام 1390هـ
الحميضية وسد وادي الريمة والذي ّ

ال�راثية ف� ��ي عودة سدير
القرية ت

ال�راثية
بلدة سدوس ت

ال�راثية بعودة
كب�ر من بيوتها الطينية من خالل
ال�رم�ي م لعدد ي
األهال�ي والبلدية ،بدأت القرية ت
بعد أن انتهت أعمال ت
�
ال�راثية املختلفة.
سدير تظهر �ج مالها من خالل بيوتها وطرقاتها ومعاملها ت
ال�راثية الن�ج دية و�ج مال الطبيعة املحيطة بها.
وت�تم�ي��ز القرية ب�ج مال عمارتها ت

الكب�ر وح�تى سفوح �ج بال
ي
كيلوم� ًرا �ش مال غرب الرياض وتشغل مساحة من غرب العتك
وتبعد عودة سدير 170
ت
الزب�ر ،والقرناء ،و�ج ماز ،ومدينة غيالن ،واملرقب ومسافر.
طويق الشرقية ،ومن أشهر مواقعها التاريخية قارة ي
و ت�ش مل أحياء العودة �ج ّماز ،والقرناء ،وهي أقدم األحياء حيث تش�تمل على آثار مطمورة تحت األرض ،ومدينة غيالن
ً
م� ًرا يتبعه ملحقات خار
ي
تقريبا وعرضه
م�ر
� ماتزال شامخة وهي تش ت�مل على قصر ي
ال ت� � ي
سبع���ن ت
م�ة ت
كب�ر يبلغ طوله ئ
�ج
القصر.

ال�راثية ف� ��ي عودة سدير
القرية ت
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� كان
ال�راثية املهمة ف� ��ي منطقة الرياض ،وال�ت � ي
ال�راثية �-ش مال غرب مدينة الرياض -أحد املواقع ت
تعد بلدة سدوس ت
لها دور ف� ��ي تاريخ اململكة وملحمة توحيدها.
وقد تم ترم�ي م مبا�ن � ي� البلدة الطينية وتأهيل ممراتها لتكون مقصدا للسياح والزوار.
ال�را�ث ��ي وما كانت عليه املبا�ن ي�
ال�رم�يم عادة القرية التاريخية (حي البالد) إلى وضعها التاريخي ت
و�ش مل مشروع ت
واملمرات واألسوار ال�خ ار�ج ية والبوابات وكل ما يتعلق بتلك القرية .
وتعد بلدة سدوس واحدة من أقدم املستوطنات البشرية ف� � ي� منطقة وسط ال�ج زيرة العربية ،وقد احتضنت معامل
أثرية ف� � ي� غاية األهمية ،أهمها مسلة الفتة عليها نقوش وكتابات تعود إلى عصور قديمة تؤكد أهمية البلدة كإحدى
ع�ر عليها ف� � ي� السلسلة ال�ج بلية �ش مال سدوس.
الحواضر ف� � ي� ال�ج زيرة العربية ،إضافة إلى كتابات ونقوش قديمة ث

ال�راثية
بلدة سدوس ت

ال�راثية بمحافظة الغاط
البلدة ت

قصر امللك عبدالعزيز بال�خ ر�ج
�

متحف الغاط

ال�راثية امل�تم�ي�ز ة من خالل ما تحويه من بيوت طينية مرممة،
ال�راثية بمحافظة الغاط نموذ�ج ا للبلدات ت
تمثل البلدة ت
ومتحف ونزل ،ومسا�ج د تاريخية.
كما تم ترم�يم وإعادة بناء مس�ج د العوشزة ،وإعادة بناء محالت ف� � ي� بلدة الغاط القديمة ،وإعادة تصم�يم املحور الحيوي
لتحس���ن عدد من ال�خ دمات
ي
وتهي�ة املمرات ،وإعداد دراسة
وسط البلدة ،إضافة إلى تنفيذ الطريق العام والساحة
ئ
األساسية املتوفرة.
ال�راثية ،وقد تم تحويله إلى متحف للمحافظة ،حيث
ويعد قصر األمارة ف� � ي� محافظة الغاط من أبرز املواقع ف� � ي� البلدة ت
ف�رة ما قبل اإلسالم،
تحك� قاعات املتحف تاريخ محافظة الغاط ب
�ي
ف�رة ما قبل التاريخ ،ثم ت
ع�ر العصور ،بداية من ت
فالف�رة اإلسالمية ثم التاريخ الحديث ،ويحتوي على أماكن مخصصة إلدارة املتحف ،وقاعات لالستقبال ،ومسرح
ت
للعرض املر�ئ ي� ،عالوة على مت�ج ر للمتحف ،وفرش القهوة ،وهي امل�ج لس القديم ف� ��ي القصر بنفيس طريقته السابقة.
أهال� الغاط ،ويشهد
�ي
ال�راثية السوق الشع�ب ��ي الذي تم تأهيل وترم�يم مبانيه وبدأ العمل فيه من
ومن أبرز معامل البلدة ت
فعاليات سياحية وتراثية وخاصة ف� � ي� إ�ج ازات األعياد.

ض
ال�راثية والشعبية حيث تنشط الحركة ف� � ي� السوق مع إقامة الفعاليات السياحية
وي�م السوق محالت لبيع املنت�ج ات ت
فيه.
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قصر امللك عبدالعزيز ف��ي ال ر
� �خ �ج

ً
وتحديدا ف� � ي� مدينة السيح عاصمة ال ر
ر�
ر� من القصور التاريخية ف� ��ي محافظة ال�خ ج
يعت�ر قصر امللك عبدالعزيز بال�خ ج
ب
�خ �ج
�
�
ً
قديما.

ً
الل� ن� ،وتم تسقيفه
مربعا ،وقد تم بناؤه من الطوب ب
م� ًرا
ب ن� � ي
� القصر عام  1359هـ ،وتبلغ مساحته ( )1725ت
ب�ج ذوع أش�ج ار األثل و�ج ريد النخل .وأتبع ف� � ي� بنا�ئ ه ال ن�مط التقليدي ملنطقة ن�ج د من حيث توا�ج د الفناء ف� � ي� الوسط
� وآخر علوي يعلوه السطح .وكان هذا القصر ُم ً
تُ�طل عليه وحدات القصر الذي يتكون من دور ض
عدا إلقامة
أر� � ي
ر� القريبة منه مثل
امللك عبدالعزيز آل سعود وأسرته ،وقد سمي بقصر “مشرف” ألنه ُي�شرف على مناطق ال�خ ج
�
ال�يمامة والسلمية.
قسم� ن� -:القصر الشر ق� ��ي وهو
ي
يتألف القصر من خمس وحدات م�تماثلة طول كل واحدة منها 30م ،وينقسم إلى
ف
مال�ي و� ��ي منتصفها املدخل ،وللقصر
مستطيل الشكل تتوزع مبانيه على دورين ،تقع وا�ج هته الر�ئ يسة ف� � ي� ال�ج زء ال�ش �
أبرا� هندسية �ج ميلة بت�رز عن الوا�ج هة بشكل نصف دا�ئ ري ،وقد شيدت ال�ج دران من الح�ج ر املكسو بطبقة
ج
الشر ق� � ي�
�
من ال�ج ص ،ويتكون القصر الشر ق� ��ي من أربعة أ�ج نحة ض
الغر� ي�،
ت�م كل منها عدة غرف .أما القسم الثا�ن ��ي فهو القصر
ب
وهو عبارة عن بناء مربع الشكل من دورين وي�تم�ي��ز مدخله الر�ئ يس بثالثة عقود مدببة ،ويحتوي على فناء مكشوف
تحيط به غرف الدور األول ،وتطل عليه غرف الدور الثا�ن � ي� من خالل أروقة محمولة على عقود نصف دا�ئ رية ومدببة.
مقوس تصعد من خالله السيارة ح�تى تصل إلى
يربط يب���ن القصرين -الشر ق� � ي�
والغر� ي�� -ج سر بطول  160م بمسار ّ
ب
صالة استقبال فخمة ف� � ي� الدور الثا�ن ي�.

قصر السبيعي ف� ��ي شقراء

قصر العسكر التاريخي ف� � ي� ج
امل�معة

ال�راثية ف� � ي� محافظة شقراء ،خاصة بعد االنتهاء من
ال�را�ث ��ي ف� ��ي وسط شقراء التاريخي من أبرز املعامل ت
يعد قصر السبيعي ت
وال�راث الوط�ن ي� (سابقا) للقصر وتأهيله كمتحف لتاريخ
ال�رم ي�م والتأهيل ال�ت ��ي نفذته
الهي�ة العامة للسياحة ت
أعمال ت
ئ
شقراء.
الغر� ��ي من البلدة القديمة
وي�ربع القصر على الركن ال�ج نوب
ب�ن ي� «قصر السبيعي » على الطراز اإلسالمي
األندلس� ،ت
ب
ي
مطال على األسواق القديمة.
ً
مقرا رسميا
� ف� � ي� عام 1327هـ وكان مقرا لبيت املال ف� � ي� عهد �ج اللة امللك املؤسس  -طيب هللا ثراه  -ويعد القصر
ب�ن � ي
الف�رة التاريخية الستقبال �ج اللة امللك عبد العزيز أثناء مروره بشقراء أو عند ذهابه لألماكن املقدسة ألداء
ف� � ي� تلك ت
� تمر بشقراء أثناء مرحلة التوحيد  ،باإلضافة الستقبال الوفود
مناسك الح� ،وكان البيت موقعا لت�ج ه�ي��ز ال�ج يوش ال�ت � ي
ج
الرسمية.
ويتكون بيت السبيعي من  32غرفة ويحتوي على مقتنيات تاريخية قديمة ،وتم ترم�يمه عام  1411هـ ،ثم أعيد
ترم�ي مه ترم�ي ًما كام ًال عام  1421هـ.

�ج انب من قصر بيت السبيعي ف� ��ي شقراء
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ت�تم�ي��ز امل�ج معة بو�ج ود عدد من املبا�ن ��ي والقصور التاريخية ال�ت ��ي تم ترم ي�مها مؤخرا ض�من مشروع تأهيل البلدة الذي
وال�راث الوط�ن ي� ،ومن هذه القصور قصر العسكر
تنفذه بلدية امل�ج معة بالشراكة مع
الهي�ة العامة للسياحة ت
ئ
ال�رم ي�م والتأهيل حلة معمارية �ج ميلة تحفز السياح على زيارته.
التاريخي الذي أصبح بعد انتهاء أعمال ت
ويعد قصر العسكر التاريخي من القصور التاريخية املهمة ف� � ي� املنطقة ويقارب عمره املا�ئ �ت ��ي عام ويحمل السمات
الن�ج دية القديمة ف� � ي� العمارة وهو أحد القصور املشهورة ف� ��ي املنطقة ،وزاره امللك عبدالعزيز طيب هللا ثراه وامللك
الغربي���ن وكتبوا عنه.
ي
سعود رحمه هللا والعديد من األمراء والرحالة
م�ر مربع ،وهو على شكل متوازي األضالع يحده
أك�ر من  2000ت
وتبلغ مساحة القصر من دون املالحق ا �خل ار�ج ية ث
الغر� � ي� شارع بعرض ستة أمتار ،ومن الشرق أرض واسعة شيد
املواطن� ن� ،ومن ال�ج نوب
ي
من ال�ش مال منازل بعض
ب
فيها م�ن�ز ل الضيافة ،ثم أصبح م�ن�ز ًال لبعض أبناء وأحفاد إبراه�يم العسكر (آخرهم إبراه�يم بن عبدالعزيز العسكر)،
حوال�
وب�ر عمقها
ي
وعن�ر الس�ج ن ،ومن الغرب يقع بستان
وب�ج وار م�ن�ز ل الضيافة إلى ال�ش مال يقع رباط ال�خ يل ب
صغ�ر ئ
ي
م� ًرا ،ثم ب�ج وارهما يقع املس�ج د املعروف بمس�ج د اإلمارة أو مس�ج د إبراه�يم.
خمسة وعشرين ت

ال�رم�يم
قصر العسكر التاريخي بامل�ج معة بعد ت

قصر امللك عبدالعزيز التاريخي بوادي الدواسر

قصر الراشد بالقصب
م�ر مربع واملب�نى قا�ئ م وبحالة إنشا�ئ ية �ج يدة ح�تى اآلن ،ويمثل معلما سياحيا
يقع قصر الراشد على مساحة  300ت
وتراثيا ،ويقع على حافة سور القصب القديم ويمكن ملن يمر من الطريق العام يب� �ن� القصب وشقراء أن يراه
واضحا.
ألك�ر من  70عاما والقصر يمثل بيت أسرة ابراه�يم الراشد ،الذي كان ناظر امللك عبد العزيز
ويعود تاريخ القصر ث
على مدينة القصب.
وال�راث الوط�ن ي�
وقد بت�رع أبناء الشيخ عبد هللا بن إبراه�ي م الراشد  -رحمه هللا – بقصرهم
للهي�ة العامة للسياحة ت
ئ
ال�راث العمرا�ن � ي� ودورها
(سابقا) تل�رم�يمه وفتحه للزوار ،ف� ��ي مبادرة تعكس حسهم الوط ن� ي� ،وإيمانهم بأهمية مبا�ن � ي� ت
ال�راث الوط ن� ي�.
ف� ��ي حفظ تاريخ البلدات التاريخية وأهلها وخدمة ت

قصر امللك عبدالعزيز بوادي الدواسر

يعود تاريخ قصر امللك عبدالعزيز ف� � ي� محافظة وادي الدواسر إلى مرحلة مبكرة من مراحل تأسيس الدولة ف� � ي� عهد
امللك عبد العزيز رحمه هللا ،الذي أمر عام 1329هـ وكيليه ف� � ي� الوادي سعد بن ضرمان ومحمد بن ض
� ببناء قصر
مر� � ي
للحكم ،إال أن القصر مل يك�تمل تشييده إال عام 1334هـ.
هي�ة مربع محاط
وتمثل مرحلة البناء األولى أهم مراحل بناء القصر حيث شيد القسم الرسمي من القصر على ئ
أم�ر وادي الدواسر،
بأربعة أبرا  ،ويحوي بداخله وحدات رسمية وخاصة �ش ملت االستقبال ،واإلدارة ،واملس�ج د ،وسكن ي
�ج
والضيافة.
الغر� � ي� الذي احتوى على
� ض�مت القصر الر�ئ يس ،والقسم
و ف� � ي� عام 1376هـ أن�ج زت املرحلة الثانية من بناء القصر ال�ت � ي
ب
وال�ريد ،وسكن األخويا ،واإلسطبل ،وحوش اإلبل واملاشية.
ال�رقية ب
مب�نى ب

ً
ألم�ر الوادي ولإلمارة ح�تى عام 1385هـ عندما ه�ج ر القصر من قبل اإلمارة ،واستخدم من قِ�بل
مقرا ي
واس�تمر القصر
ُ
وال�ريد ح�تى عام 1398هـ ،ليه�ج ر تماما بعد هذا التاريخ.
وال�رق ب
بعض اإلدارات مثل  :الشرطة ح�تى عام 1389هـ  ،ب

ويعد القصر من املبا�ن � ي� املهمة ف� ��ي وادي الدواسر حيث شيد على نمط القصور الطينية ف� ��ي مدينة الرياض  ،واستخدم ف� ي�
البي�ة املحلية  ،كما استخدم ف� � ي� تسقيف غرف القصر ووحداته خشب
بنا�ئ ه الطوب ب
والل� �ن� واملونة الطينية امل�ج لوبة من ئ
املحل� ،وكذلك ف� � ي� األبواب والنوافذ.
األثل ،و�ج ذوع وسعف النخيل
ي
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قصر الراشد بالقصب

مرقب رغبة التاريخي

مرقب ج�بل منيخ ج
بامل�معة

يقع ف� ��ي بلدة رغبة التاريخية ال�ت ��ي تتبع ملحافظة ثادق
ً
الغر� ي�،
إداريا ،وتبعد عنها  18كلم بات�ج اه ال�ج نوب
ب
ً
تقريبا بات�ج اه
كما تبعد عن مدينة الرياض  120كلم
ً
الغر� ي�ُ .ب��ن ��ي املرقب منذ  180سنة تقريبا ،وهو
ال�ش مال
ب
بر� تاريخي
َمعلم بارز من معامل املنطقة ،إذ ُي�عد أعلى ج
�
ف� � ي� ن�ج د ويسمى باملرقب.
وألن البلدة ال يو�ج د بها مكان مرتفع تتحصن به
األهال� بالتعاون ف ي�ما بينهم
�ي
وتراقب منه ،فقد قام
بر� ف� � ي� املنطقة ،ولكنهم بعد أن انتصف
ج
لبناء أطول
�
ر� وا�ج هوا مشكلة أوقفت البناء ،إذ مل
ال� ج
العمل ف� � ي� ب
�
ي�ج دوا من يستطيع الصعود إلى األعلى إلكمال بناء
ب
األهال� باالستعانة بإبراه�يم بن سالمة من
�ي
ال�ر  ،فقام
�ج
أهال�ي ثادق إلكمال البناء واإلشراف عليه.
�
ال�ر�ج بم�ي�ز ات عدة خاصة به ،منها دقة تنفيذه
وي�تم�ي��ز ب
�
و�ج ودة بنا�ئ ه ،وصغر دا�ئ رة البناء مع اإلرتفاع الشاهق،
فلم يضخم مبناه رغم علوه ،كما تناسقت قصباته
هي�ة أسطوانات يقل ح�ج مها
املركبة على بعضها على ئ
وسعتها ومواد البناء فيها كلما إرتفع البناء إلى األعلى.
ر� ذو شكل أسطوا�ن ��ي مقسم إلى ستة أ�ج زاء ،يبلغ
وال� ج
ب
�
ً
ً
م�را تقريبا ،ويبلغ قطره ف� � ي� األسفل نحو
إرتفاعه  22ت
م�ر ،ثم يقل مع كل علو ح�تى يصل ف� � ي� نهايته
 4.5ت
ً
امل�ر ونصف تقريبا .وبابه ف� � ي� أسفله من ال�ج هة
إلى نحو ت
الشرقية �ج هة البلدة ،ولعل الحكمة من و�ج وده ف� ي�
رو� منه بشكل
ال�ج هة الشرقية أل�ج ل الدخول أو ال�خ ج
�
األهال� من مراقبة الباب.
�ي
آمن ،أو أل�ج ل أن ي�تمكن
ال�ر�ج عدة مرات ف� ��ي األعوام 1392هـ -
أعيد ترم�ي م ب
�
ف
 1394هـ 1417 -هـ ،ولكن � � ي� العام  1436هـ تهدم
ر� بالكامل وعلى أثرها أعيد بناؤه من �ج ديد.
ال� ج
ب
�
ال�راثية ف� � ي� منطقة الرياض
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مرقب �ج بل منيخ بامل�ج معة

حوال� 750م .وب�ن ي�
بل�ي هو �ج بل ُم نِ� ْي�خ ،ويرتفع عن سطح البحر
ي
يقع �ج نوب شرق بلدة امل�ج معة القديمة على مرتفع �ج �
وهو اسطوا�ن ��ي الشكل ووا�ج هاته ما�ئ لة قلي ًال كلما ارتفعت ،حيث يبلغ ارتفاعه 13م ومحيطه 10.36م .ويتكون من
ر� ف� ي�
ال� ج
ر� ال�خ ار�ج ي ،ويحيط باألرض حول ب
لل� ج
وداخل�) بينهما رديم يرتفع ح�تى نهاية األساس الح�ج ري ب
بر�ج ي� ن� (خار�ج ي
ي
�
�
ال�ر
� ب
والط� ن� ،وأق�يم عليه عدد من األبرا�ج التحصينية الدفاعية وهي مربعة الشكل .وب�ن � ي
ي
أعلى ال�ج بل سور من الح�ج ر
�ج
�
الط� ن�.
ال�خ ار�ج ي من أساسات ح�ج رية هندسية الشكل ،إال أنها تختلف ف� � ي� أشكالها وأح�ج امها ،وتربط بينها مونة من ي
ً
أيضا عن ُب�عد
� للمهندس املعماري الذي صممه ،كما أن اختيار املوقع ي ن�م
ويعت�ر املرقب تحفة معمارية ت ن�م عن ذوق ف ن� � ي
ب

مرقب رغبة التاريخي

اس�راتي�ج ي يتيح للمو�ج ود فيه مراقبة البلدة من �ج ميع االت�ج اهات.
نظر ،حيث أن املوقع ت

� تم�يم
ترك�ي بن عبدهللا ف� ��ي حوطة ب ن� � ي
قلعة اإلمام �
� تم�يم �ج نوب العاصمة الرياض .وسميت بهذا االسم
تقع القلعة وسط بلدة الحلوة إلى الغرب من محافظة حوطة ب�ن � ي
تعت�ر من أهم املعامل
ترك�ي بن عبدهللا بن محمد آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية .وهي ب
نسبة إلى اإلمام �
ترك� بن عبدهللا إلى الحلوة بعد هدم
التاريخية ف� � ي� املنطقة .شيدها محمد بن شامان سنة 1236هـ حي�نما ل�ج أ اإلمام � ي
ً
مقرا
ترك�ي بن عبدهللا إلى الرياض ،استخدمت القلعة
الدرعية على يد �ج نود محمد � ي
عل� باشا ،وبعد أن عاد اإلمام �
ً
ل�ج باية الزكاة أو بيت املال ،ثم اتخذت مقرا إلمارة الحلوة ف� ��ي عهد امللك عبدالعزيز آل سعود رحمه هللا ح�تى إلى وقت
قريب .وتقوم هذه القلعة -ال�ت ��ي تبلغ مساحتها  18400م 2-ف� ��ي وسط الوادي يب���ن سلسل�ت ��ي ال�ج بال الحاضرة لبلدة
ً
ً
عددا
أيضا ،ويحصر السور ف� � ي� داخله
أبرا�
ج
� تقوم ف� � ي� أركانه أبرا  ،وتتوسط ال�ج دران
الحلوة .املب�نى عبارة عن سور طي�ن � ي
�
�ج
من املساكن املتالصقة،
أك�ر منه ح�ج ً
ما.
تشابه القلعة بناء حصن املصمك القا�ئ م ف� ��ي مدينة الرياض من حيث التخطيط ال�خ ار�ج ي ،ولكنها ب

ال�راثية ف� � ي� روضة سدير
البلدة ت
حوال� 180كلم
تقع �ش مال مدينة الرياض وتبعد عنها
ي
الغر� � ي� من مدينة روضة سدير،
بات�ج اه ال�ش مال .وإلى ال�ج نوب
ب
وهي تعد من أقدم الحواضر ف� � ي� سدير ،حيث تم بناؤها على
يد مزروع ال�تم�يمي الذي قدم إليها ف� ��ي عام  630هـ .وتبلغ
حوال� 58.000م ،2ض
أك�ر من  350بيت
مساحتها
وت�م ث
ي
بوابت� ن� ( باب بعيلة ،باب سلطان).كما أن
ي
طي ن� ي� ،ولها
للقرية مسميان األول هو (الحزم) وهو الحي القديم ،أما
� خار�ج السور بعد
الثا�ن ��ي فهو يعرف باسم (الحزيم) وقد ب�ن � ي
�
توحيد اململكة على يد املغفور له امللك عبد العزيز .وتتكون
طابق���ن ومساحاتها تتفاوت ما
ي
ال�راثية من
أغلب البيوت ت
يب� ن�  120-150م ،2ويستث�نى من ذلك قصر األمارة وبيت
رك� ض
املا� ي�.
ال� � ي
عبدهللا ت
ال�راثية بروضة سدير
البلدة ت

ال�راثية بالتويم
البلدة ت
ال�راثية ف� � ي� وسط منطقة سدير ويمر بها
تقع بلدة التويم ت

الطريق العام القديم الذي يربط الرياض -سدير -القص�يم،

على بعد 170كم من الناحية ال�ش مالية الغربية عن مدينة
وتعت�ر التويم من أقدم بلدان سدير و اململكة
ب
الرياض
العربية السعودية حيث أن التاريخ يذكر بأنها سكنت قبل

مق�رة قديمة �ج دا مو�ج ه
اإلسالم ويدل على ذلك و�ج ود ب
للقبلة األولى (القدس) و ف� � ي� عام  700لله�ج رة تم السكن

ترك�ي بن عبدهللا ف� ��ي حوطة ب�ن ��ي تم�يم
قلعة اإلمام �
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وعش�رته.
ي
الوايل� وبنيه
�ي
حس� �ن�
ي
مدل� بن
ج
فيها من قبل
�

ال�راثية بالتويم
البلدة ت

ال�راثية بحرمة
البلدة ت

ال�راثية
بلدة صلبوخ ت

حوال�  200كلم .ويعود
تقع �ش مال غرب مدينة الرياض وتبعد عنها
ي
بداية تاريخ إنشا�ئ ها الى العام  770هـ ،تم�ي�ز ت مبا�ن � ي� حرمة القديمة
اثن� �ن� مبنية
بطراز عمرا�ن � ي� �ج ميل ومتناسق ،وتتكون من طابق أو ي
بالط� ن� .ويتضح من عدد من اآلثار الباقية من البلدة ومن تاريخها
ي
ً
أحيانا سماكة قاعدته عن
املدون أن حرمة كانت تحاط بسور تزيد
أربعة أمتار ،وله أربعة أبواب ر�ئ يسة ،وكان ف� ��ي حرمة القديمة
العديد من املسا�ج د أبرزها :املس�ج د ال�ج امع بالعقدة ،مس�ج د باب
املغ�ريب (السل�يمية) » ،دراويز « مس�ج د عسيلة،
ال�ر ،مس�ج د باب ي
ب
حم�ان ،وقد أدى ه�ج ران البلدة القديمة الى تهدم العديد
ومس�ج د ّي
من البيوت واملسا�ج د.

تقع �ش مال غرب مدينة الرياض ف� � ي� محافظة حريمالء ف� ��ي اململكة العربية السعودية ،أسسها صلبوخ بن طراد السبيعي
ً
مكانا ل�ج مع األسلحة والسيوف وما شابها .تمتد البلدة بمحاذاة وادي صلبوخ
حوال�  300سنة ،حيث كانت
منذ
ي

ً
ً
سياحيا .وتتألف البلدة من
مكانا للت�ن�ز ه مما يزيد أهمية البلدة
ويعت�ر الوادي
ب
والذي ت�ج ري فيه املياه على مدار العام،

األبرا� الدفاعية أو املراقب ،وتتوسطها ساحة ر�ئ يسة
ج
م�ج موعة من األبنية السكنية والقصور واملس�ج د ال�ج امع وبعض
�
م� ً
ً
ً
راصا يل�ب ��ي اإلحتيا�ج ات
� تتخذ تكت ًال
مكانا للت�ج مع ،يتفرع منها طرقات وأزقة تنتشر يب� �ن� البيوت ال�ت � ي
تعت�ر
ب
عمرانيا ت

األمنية ف� � ي� الدفاع عن البلدة ،وي�تما�شى مع الظروف املناخية الصحراوية من خالل ت�ج اور وتالصق األبنية وتقليل
ً
أيضا عن الحالة
ويع�ر هذا النسي�ج العمرا�ن ��ي
ب
املساحات املعرضة لوه�ج ال�ش مس وتخيف آثار العواصف والرياح العاتية،
�
�
اال�ج ت�ماعية السا�ئ دة من تقارب السكان وتآلفهم.

ال�راثية بحرمة
البلدة ت

ال�راثية بخطامة سدير
البلدة ت
تقع ف� � ي� إقل�ي م سدير بال�يمامة ف� ��ي الناحية ال�ش مالية الشرقية
حوال� 140
من بلدات سدير ،وتبعد عن العاصمة الرياض
ي

الغر� ي� .وسميت بهذا االسم لكونها –
كيلوم�ر من �ج هة ال�ش مال
ت
ب
خاطمة  -على بلدات سدير وموازية لها من �ج هة ال�ش مال بدءاً
عش�رة من الشرق،
ي
من فروع مسايل بلدة الحصون إلى بلدة

كب�رة زراعية ورعوية ومراتع للبادية ال ت� ي�
ويتبعها مساحات ي
تقطن فالة (العبلة) من �ج هة ال�ش مال ف� ��ي وقت الربيع والصيف،

ال�راثية بخطامة سدير
البلدة ت

كث�رة منتشرة على الوديان الثالثة املارة بها واملسماة وادي ا �خل طامة ووادي أبار املياه ووادي الهريمي ،وهي
وبها نخيل ي
احدى القرى القديمة ف� ��ي سدير  -من قرى ال ي�مامة القديمة  -ويعود تاريخ بداية انشا�ئ ها الى القرن األول اله�ج ري ،وبحسب

الرواية املحلية فإن تاريخ إنشاء بلدة ال�خ طامة القديمة ير�ج ع إلى العام  1125هـ .تشبه القرية بلدات سدير األخرى ،حيث

الط� �ن� والح�ج ارة وال�ج ص وخشب األثل وسعف و�ج ريد النخيل.
بنيت مساكنها بمواد البناء املحلية من ي
ال�راثية ف� � ي� منطقة الرياض
املواقع ت
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بلدة صلبوخ

املزاحمية القديمة

ترك� بن عبدهللا ف� � ي� ضرماء
قصر اإلمام � ي

يعود تاريخ منطقة املزاحمية إلى ما
قبل القرن العاشر اله�ج ري ،حيث
كانت البداية عندما انتقل إليها من
حوطة ب�ن ��ي تم�يم أحمد بن فواز بن راشد
ال�تمامي ال�تم�يمي وعا�ئ لته ،وهو أول من
سكن بها واستوطنها ،ولقد توافدت
الكث�ر من القبا�ئ ل بعد
ي
إلى املزاحمية
ذلك وأصبحت ذات صيت ذا�ئ ع وذلك
االس�راتي�ج ي ولقربها من
ملوقعها
ت
خ�رات
مدينة الرياض وملا تحتويه من ي
وف�رة من ماء وأمطار وزروع .ي�تما�شى
ي
ال�نمط العمرا�ن � ي� للبلدة مع األسلوب
السا�ئ د للعمارة ف� ��ي املنطقة الوسطى

ترك� بن عبدهللا مؤسس الدولة السعودية الثانية (يعرف بإسم قصر الفرغ) ،والذي يقع ف� � ي� وسط
هو قصر اإلمام � ي
ً
سكنا له أثناء
ترك� بن عبدهللا آل سعود عام 1235هـ
البسات���ن �ش مال غرب محافظة ضرماء ،وقد اتخذه اإلمام � ي
ي
أحد

ترك�ي قبل
إقامته ف� ��ي ضرماء ،ومنه كانت انطالقة الشرارة األولى لقيام الدولة السعودية الثانية .اح�تمى فيه اإلمام �

ﺗﺮﻛ�ﻲ رﺟﺎﻟﮫ أن
مها�ج مة القوات الع ث�مانية ،وكان من أفضل القصور امل�ج اورة لضرماء حماية .وﯾﻘﻮل إﺑﻦ ﺑﺸﺮ( :أﻣﺮ �
ﯾﻨﮭﻀﻮا إﻟﻰ ﻗﺼﺮ ﻣﻦ ﻗﺼﻮر اﻟﺒﻠﺪ ،ذﻟﻚ اﻟﻘﺼﺮ ﻓ� ﻲ� �ﺷﻤﺎل ﻏﺮ� ﻲ� ﺑﻠﺪة ﺿﺮﻣﺎء ،وھﻮ ﻣﺎ ُﯾ�ﻌﺮف ﺑﻘﺼﺮ اﻟﻔﺮغ ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻠﺠ�ﺄً
ﺑ�
�

أھﺎﻟ�ﻲ ﺿﺮﻣﺎء -ﻣﻦ ﻧﺴﺎء ورﺟﺎل وأطﻔﺎل ،وإﺣﺘﺼﺮﻷھﺎﻟ� ﺿﺮﻣﺎء ﻋﻨﺪ ﻏﺰو اﻷﺗﺮاك ،وﻗﺪ إﻋﺘﺼﻢ ﻣﻊ أھﻠﮫ آل ﻋﯿﺴﻰ
�ﻲ
�

ﻣﻌﮭﻢ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ وﻣﻌﮫ أﻛ�ﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ رﺟﻞ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﺪرﻋﯿﺔ ،وﻗﺪ أﻣﻨﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﮭﻢ وأﻋﺮاﺿﮭﻢ وأرﺳﻞ

إﻟﯿﮭﻢ اﻟﺒﺎﺷﺎ ،وأﻋﻄﺎھﻢ اﻷﻣﺎن ﻋﻠﻰ دﻣﺎﺋﮭﻢ ،ﻓﺨﺮﺟﻮا وﺳﺎروا إﻟﻰ اﻟﺪرﻋﯿﺔ ،وھﻢ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻧﻔﺲ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪﻣﻮھﺎ،
ﻗﺎم ﻟﮭﻢ أﻣ�ﯿﺮھﺎ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد وأھﻞ اﻟﺪرﻋﯿﺔ ،ﻓﺄﻧﺰوﻟﮭﻢ ،وأﻋﻄﻮھﻢ ،وأﻛﺮﻣﻮھﻢ) .يتبع القصر ف� ��ي أسلوب بنا�ئ ه
ً
ّ
تقريبا ف� ��ي مسقطه ،وتبلغ
محصن يتخذ الشكل املستطيل
ال�نمط املعماري التقليدي السا�ئ د ف� ��ي منطقة ن�ج د ،وهو قصر

ً
ً
حوال� أربعة أمتار.
�ي
تقريبا ،يتكون من دور واحد ويحيط به سور يرتفع إلى
مربعا
م� ًرا
مساحته  3150ت

البي�ية واألمنية
ويتالءم مع الظروف
ئ
الف�رة ،ويشكل
واال�ج �تماعية ف� � ي� تلك ت
املس�ج د ال�ج امع والسوق الت�ج اري أهم
العناصر ف� � ي� البلدة ،وكذلك ساحة

� تنطلق منها الطرق
الت�ج مع ال�ت � ي
الر�ئ يسة والفرعية إلى با ق� � ي� أ�ج زاء
البلدة.

املزاحمية

ترك�ي بن عبدهللا
قصر االمام �
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حي النبعة برغبة

ج�امع حرمة القديم
ويعت�ر من أبرز املعامل األثرية ف� ي� «حرمة» ومحافظة امل�ج معة ،وير�ج ع تاريخ
ب
يعد من أقدم املسا�ج د ف� ��ي منطقة الرياض،
ً
� تأسست  -بحسب كتب التاريخ  -ف� ي�
وتحديدا بعد نشأة «حرمة» بـعشرة أعوام ال�ت � ي
بنا�ئ ه إلى القرن الثامن اله�ج ري،

هي�ته السابقة على نفقة الشيخ عبدهللا العقيل عام 1438هـ ،حيث يتكون
عام 770هـ ،.وقد تمت إعادة بنا�ئ ه على ئ
من بيت الصالة – الصحن – ال�خ لوة – امليضأة – وملحق به مدرسة .وللمس�ج د بابان أحدهما ف� ��ي ال�ج هة ال�ش مالية (وهو

بالط���ن واستخدمت ف� ��ي أساساته الح�ج ارة،
ي
نو� � ي� يؤدي إلى املدرسة ،وقد ب�ن ��ي
صغ�ر) وباب آخر ي
ي
باب
كب�ر يقع ف� ��ي ال�ج دار ال�ج ب

أما سقفه فاستخدم فيه خشب «األثل» و«ال�ج ريد» وسعف النخيل.

حي النبعة ف� ��ي بلدة رغبة ف� � ي� محافظة ثادق

يقع حي النبعة ف� ��ي البلدة التاريخية برغبة التابعة ملحافظة ثادق �ش مال مدينة الرياض بمسافة 120كم .يقع الحي ف� ي�
ً
سواء على مستوى تخطيط الحي أو تصم ي�م وبناء
نمطا مم�ي�ز ًا من العمران التقليدي،
بي�ة صحراوية قاسية حددت
ً
ئ
ً
ً
أساسيا ف� ��ي تو�ج يه البناء وامتداد الطرقات ال�ت ��ي تربط يب���ن املس�ج د
دورا
امل�ن�ز ل ،واحتل املس�ج د مواقع مم�ي�ز ة لعبت
ريس�ي وبقية املبا�ن ��ي السكنية
و�عد مس�ج د ال�ج و من أهم معامل الحي إضافة إلى قلعة ال�ج
واملبا�ن ��ي والسوق الت�ج ارية واملزارعُ ،ي
�
تأث�ر الظروف االقتصادية ف� � ي� تشكيل الفراغات وأسلوب البناء ،فيالحظ مث ًال إحتالل
نسي� الحي ،ويظهر ي
ج
� تؤلف
ال�ت � ي
�
ف
موقع السوق الت�ج ارية � � ي� وسط الحي وتفرع الطرقات منه إلى املساكن .وقبل توحيد اململكة على يد امللك عبدالعزيز
آل سعود رحمه هللا ،ونتي�ج ة لعدم الشعور باألمن واالستقرار ،فقد تم بناء األسوار املحيطة بالحي للحماية من الغزو،
� تستخدم للمراقبة ورصد حركة العدو ،ويو�ج د بها عدد من األبواب ي�تم التحكم ف� ي�
األبرا� ال�ت � ي
ج
و ف� � ي� كل سور عدد من
�
فتحها وإغالقها حسب الحا�ج ة .ولسور النبعة عدة أبواب وهي :باب “القصر” الذي يقع �ج نوب نبعة ،وباب “الصويان”
من الغرب ،وباب “العرصة” من ال�ش مال.
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�ج امع حرمة القديم

سور الدمل

وقف امللك عبدالعزيز بوسط ج
امل�معة

ً
حاليا وسط املدينة .وهو عن عبارة عن بقايا السور الطي�ن ي�
يعت�ر من أشهر معامل محافظة الدمل التاريخية والذي يقع
ب
القديم الذي كان يحيط بالبلدة القديمة للدمل ،ويعود تاريخ بنا�ئ ه إلى عام  1211ه�ج رية ف� ��ي عهد اإلمام عبدالعزيز بن
محمد آل سعود .و ف� ��ي عام 1253هـ  -عندما غزا األتراك الدمل ض�من بالد ن�ج د  -مل يستطيعوا الدخول للدمل بسبب هذا
� كانت تحيط
األبرا� ال�ت � ي
ج
ر� متصل ب�ج ميع
وال� ج
السور .ويو�ج د بر�ج مخروطي الشكل يصل إرتفاعه إلى ثمانية أمتار ،ب
ُ �
�
�
ً
قديما ،وكان للسور ثالثة أبواب تُ�سمى املرابيع ف� � ي� �ج هات ال�ش مال وال�ج نوب والغرب إذا �أ غلقت هذه املداخل
بالبلدة
الط���ن املب�ن ��ي على شكل مداميك تعرف
الثالثة ال أحد يستطيع الدخول أو ال�خ رو  .املادة املستخدمة ف� ��ي بناء السور هي ي
�ج
الهي�ة
بالعروق .تم ترم�يم السور بأمر من امللك عبد العزيز -رحمه هللا -بعد فتح الرياض عام 1319هـ ،كما قامت
ئ
وال�راث الوط�ن ي� (سابقا) بإعادة ترم�ي مه.
العامة للسياحة ت

وقف امللك عبدالعزيز بوسط امل�ج معة

والب�ر) ف� � ي� العام 1335هـ ،وكان ذلك
ي
أمر املؤسس امللك عبدالعزيز -رحمه هللا -ببناء الوقف (�ج امع ،مدرسة،
الدكاك� ن� ،ئ

واملدرس���ن واإلمام واملؤذن،
ي
ألهال� امل�ج معة .كما خصص ريعه لحفظة القرآن الكريم واملدارس
�ي
بمو�ج ب خطاب و�ج هه
ً
الكث�ر من األنشطة .ويمثل
ي
ومكانا يع�ج بالحركة ويدور ف� � ي� فلكه
وقد كان هذا الوقف نقطة مركزية ف� ��ي البلدة القديمة،
�
ً
ً
دكانا مساحة
قسم� ن� ،اذ يتكون القسم األول من 16
ي
تع���ز به محافظة امل�ج معة .وينقسم الوقف إلى
هذا الوقف
رمزا ت

عمودا ح�ج ً
ً
ً
ً
ريا مطلية بال�ج بص .وتطل
تقريبا ،و�ج ميعها تلتف حول رواق يتكون من 16
مربعا
م� ًرا
الواحد منها  32ت
ً
إبتداءقديما بامل�ج لس ،ويصل ارتفاع السوق
الدكاك� �ن� من خالل هذا الرواق على ساحة مكشوفة كانت تسمى
ي
هذه
ً

ً
تقريبا.
� عليها -من  3إلى  4أمتار
من سطح األرض املب�ن � ي
سور الدمل
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ج�امع الداخلة

متحف املزعل ج
بامل�معة
يقع ف� � ي� حي املرقب وسط محافظة امل�ج معة ،وقام ببنا�ئ ه توفيق عبدهللا املزعل ف� � ي� العام 1080هـ .وهو عبارة عن مب�نى
الط� �ن� وفيه ساحة خار�ج ية طرفية فيها ئب�ر ماء قديم ،وهي محاطة بسور مرتفع فيه بوابة الدخول
� قديم من ي
سك�ن � ي
وهي مربعة الشكل ومتسعة املساحة ومزينة بزخارف �ج ميلة من ال�ج ص .يتكون البيت من دورين،حيث تم تقس�ي مه
ل�،
يس� ،والثا�ن � ي� وبه البهو ومصباح ،والثالث وبه املطبخ ومشب عا�ئ ي
إلى عدة أ�ج نحة .ال�ج ناح األول ،وبه املدخل الر�ئ ي
يس� مع الصفه ،والسابع
والرابع وبه فناء البيت ،وال�خ امس به فناء آخر ومعه مصابيح ،والسادس وبه امل�ج لس الر�ئ � ي
به م�ج لس علوي (ديوانية) ومدخل مستقل بسطح مطل على السوق القديم .وقد تم عرض مقتنياته داخل تلك
� بينها بأسلوب عرض منسق ،وقد تم ترم�يم املتحف ،وهو بحالة إنشا�ئ ية ممتازة ،وتم افتتاحه
الغرف و ف� � ي� املمرات ال�ت � ي
كمتحف عام 1431هـ.

�ج امع الداخلة

� تقع �ش مال مدينة الرياض  ،ويعود
يعد مس�ج د الداخلة بمحافظة امل�ج معة من أقدم املسا�ج د التاريخية بامل�ج معة ال�ت � ي

األم�ر محمد بن
ي
امللك�ي
تاريخ إنشا�ئ ه إلى سنوات ما يب� ن�  850هـ إلى عام 900هـ  ،وهو ض�من مشروع صاحب السمو
�
ول�ي العهد نا�ئ ب ر�ئ يس م�ج لس الوزراء وزير الدفاع  -حفظه هللا  -تل�رم�يم وتأهيل
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود �
� ض
ت�م  30مس�ج دا ف� ي�  10مناطق.
املسا�ج د التاريخية باململكة ال�ت � ي

الف�رة ما يب���ن عام  850هـ
وتر�ج ع أهمية املس�ج د لقدمه ،فهو من أقدم املسا�ج د باملنطقة ،حيث يعود تاريخ إنشا�ئ ه إلى ت
أهال� بلدة الداخلة القديمة يق�يمون فيه صالة ال�ج معة  ،وظلت الصالة تقام فيه ح ت�ى بعد خرو
�ي
إلى عام  900هـ ،وكان

أهال� البلدة تب�رم�يم املس�ج د عام 1432هـ
�ي
السكان من البلدة إلى املخططات الحديثة ،وقد قام

�ج

متحف املزعل بامل�ج معة
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السبع���ن بروضة سدير
ي
سد

بلدة ثادق القديمة

يعت�ر أحد أبرز معامل روضة سدير على ُب�عد 150
ب
سد تاريخي
كيلوم�ر �ش مال مدينة الرياض .وقد تم بناءه على شكل قناطر
ت
تنساب من خاللها مياه الوادي ،وي�تم ح�ج ز قسم منها عندما
مع� ن� ،وت�ج تاز املياه الزا�ئ دة عن القدر املطلوب
تصل حد ارتفاع ي
من أعاله ف� ��ي منطقة محددة .وقد قام ببنا�ئ ه رم�ي�ز ان بن غشام
ف� � ي� بداية إمارته لروضة سدير ف� ��ي القرن السابع عشر امليالدي،
أهال�ي املناطق امل�ج اورة ال�ت ��ي يمر
وتسبب بناءه بغضب عدد من
�
بها وادي الفقي ،إذ توقعوا أن السد سيسبب انحسار ملياه
ً
ً
ومنيعا مل يح�ج ب عنهم
محكما
بناء
الوادي ،إال أن السد الذي ب�ن � ي
� ً
ً
ك� يستطيع
مع� �ن� � ي
تماما ،بل ح�ج زه ح�تى منسوب ي
مياه الوادي
الكب�رة
ي
أهل الروضة سقاية أراضيهم .وهو مب�ن ��ي من األح�ج ار
هندس� ومدروس بعناية لح�ج ز املاء لصالح
�ي
واملرصوصة بشكل
بلدة الروضة ،وهي أول مصب ل”وادي الفقي”  -وادي سدير.

تقع ض�من محافظة ثادق إحدى محافظات منطقة الرياض
حوال�  120كم إلى ال�ش مال.
� تبعد عن مدينة الرياض
وال�ت � ي
ي
تذكر بعض كتب التاريخ أن نشأتها ف� ��ي عام 1079هـ.
كب�رة ف� � ي� مناصرة الدولة السعودية،
وألهال�ي ثادق وقفات ي
�
وقد قام �ج اللة امللك عبدالعزيز -رحمه هللا -بزيارة ملحافظة
ثادق حيث تمت مبايعته ف� ��ي العام  1337هـ .يتبع النسي�
ج
العمرا�ن ��ي للبلدة أسلوب التخطيط ف� � ي� القرى الن�ج دية .،قام
أهال� ثادق ببناء سور �ش مل البلدة بأكملها وكذلك املزارع،
�ي
ومقاص�ره وأبرا�ج ه .ال
ي
وقد �أُ حكم من �ج ميع ال�ج هات بأبوابه
تزيد مبانيها عن إرتفاع دورين ،وت�تم�ي��ز بالبساطة ف� ��ي تصم�يمها.
السبع���ن بروضة سدير
ي
سد

ما� ��ي بروضة سدير
بيت ابن ض

الب�ر القديمة
بلدة ي
هي إحدى القرى التابعة ملحافظة ثادق .وذكرت بعض املصادر

ً
ال�راث املعماري
يعت�ر
ب
واحدا من األبنية القديمة ال�ت ��ي تعكس ت
املم�ي��ز ملحافظة امل�ج معة ،ومثا ًال للقصور السكنية ،وتعود ملكيته

التاريخية أن القرية قد ُب�نيت قبل عام  1015ه�ج رية ،وأق�يمت
تك�ر فيها اآلبار واملزارع وكانت مورد مياه هام ف� ي�
ف� � ي� منطقة ث

آلل ض
ما� ي� .إذ ي�تم�ي��ز هذا القصر بأن كانت تعقد به العديد من

املنطقة .يتألف الت�ج مع العمرا�ن � ي� للقرية من عدد من األبنية
� تتبع ف� ��ي تخطيطها نمط وأسلوب العمارة ف� � ي� بالد
السكنية ال�ت � ي

اللقاءات العامة ملناقشة أمور سكان إقل�يم سدير .ويتكون
ً
عددا من الكتل املعمارية ف� ي�
طابق� �ن� ويحتوي
ي
البيت من

الل���ن أو بطريقة العروق
بالط� �ن� ب
ي
ن�ج د .حيث ُب�نيت ال�ج دران
والذي يقام على أساس من الح�ج ر ضل�مان اس�تمراريته ،و ف� ي�

م�راكب ومتداخل يحوي ف�يما بينه فراغات مفتوحة،
تشكيل ت

كما ي�تم�ي��ز بو�ج ود شرفة خار�ج ية ي�تم الوصول إليها من خالل
در� خار�ج ي مرتفع عن مستوى الشارع .ومل يكن باإلمكان
ج
�
وبالتال� مل ي�تم وصف محتوياته.
�ي
دخول امل�ن�ز ل
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بلدة ثادق

األسقف ي�تم وضع عوارض من �ج ذوع أش�ج ار األثل ،ثم ُي�رصف

فوقها طبقة من األغصان أو �ج ريد النخل مع طبقة طينية.
بيت ابن ض
ما� ي�

الب�ر
بلدة ي

سوق ج
ال�را�ث � ي� بشقراء
امل�لس ت

قصر العناقر
قصر العناقر داخل بلدة ثرمداء القديمة وداخل السور القديم املسمى العقدة ،ويحيط بالقصر خندق عميق من ثالث
�ج هات هي :ال�ج هة ال�ش مالية وال�ج هة الشرقية وال�ج هة ال�ج نوبية .أما ال�ج هة الغربية فال يبدو فيها آثار خندق إما بسبب أن
هذه ال�ج هة كانت �ج ً
الغر� � ي� القديم أو أن معامل ال�خ ندق قد إختفت ف� ��ي هذه الناحية .ويحيط بالقصر
زءا من سور البلدة
ب

سور عال مدعم بأربعة أبرا�ج مخروطية الشكل ف� � ي� أركانه ،كانت تستخدم للمراقبة والحراسة والدفاع عن القصر،
�
األبرا� باملزاغل والطرمات لرصد األعداء والرمي عليهم من خاللها.
ج
وزدوت هذه
�

ال�را�ث ��ي بشقراء
سوق امل�ج لس ت

ً
الكب�ر
ي
� عام ويقع غرب ال�ج امع
م��ت � ي
يعد سوق امل�ج لس السوق الر�ئ يس لشقراء
سابقا ،ويعود تاريخه إلى ث
أك�ر من ئ
ً
دكاك� ن�
ي
وم�ذنته ،وقد كان ي�تم التوسع فيه كلما دعت الحا�ج ة ،ومع مرور الزمن وتطور املدينة ألحقت
مالصقا ملحرابه ئ
أخرى ف� � ي� �ج ان� �ب�ي مداخله .ض
الكث�ر من العلماء،
ي
وي�م السوق مدرسة الشيخ ابن حنطي واملشهورة بتاريخها ف� ��ي إن�ج اب
سبع� ن�
ي
أك�ر من
ومعامل أخرى يحتضنها السوق .السوق ي
الكب�ر كما كان يسمى أو املاقفة كما يسميه أهل البادية ،كان به ث
مح ًال ،يعمل فيه صغار الت�ج ار والسماسرة وبا�ئ عوا الت�ج ز�ئ ة ،ومع ازدحام السوق بالباعة والحا�ج ة للزيادة ،بنيت محالت
والدالل� ن� ،وهو ما
ي
إضافية زادت على املا�ئ ة محل ف� � ي� العام 1360هـ ،حيث أخذ السوق شهرة واسعة واكتظ بالباعة
ً
قريبا منه وهو سوق حليوة .وباحة السوق عبارة عن ساحة مكشوفة واسعة ،كانت مخصصة
دعا إلى بناء سوق آخر
لبيع املوا�ش ��ي والبضا�ئ ع ال�ت ��ي ت�ج لب من البادية ومن البلدان البعيدة أو امل�ج اورة .تم ت�ج ديد بناء السوق بالكامل من
بت�رع من شركة ال�ج ميح القابضة.
قبل بلدية شقراء ب
قصر العناقر
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ال�راثية باالفال�ج
قرية العمار
ت
�

حس���ن بالحريق
ي
قصر زيد ال
يقع وسط مزرعة نخيل ف� ��ي مركز املفي�ج ر التابع ملحافظة الحريق
إلى ال�ج نوب من مدينة الرياض وتبعد عنها مسافة  200كم.
ال�راثية
وهو عبارة عن قصر ترا�ث � ي� ي
كب�ر ُي�عد من أهم املعامل ت
الباقية باملحافظة .يتبع تصم ي�م وبناء القصر أسلوبه وخصا�ئ ص
ال ن�مط املعماري ف� ��ي منطقة ن�ج د ،يتألف القصر من دورين ض
وي�م
م�ج موعة من الغرف واملبا�ن ��ي املتالصقة ال ت� ��ي تبدو ككتلة واحدة
م�تماسكة يتخللها ممرات ضيقة ومسقوفة .ض
ي�م القصر �ج ميع
ال�را�ث ي� ،حيث يتكون من غرف االستقبال
مكونات البيت ت
والروشن وغرف النوم والعا�ئ لة واملوقد (املطبخ) واملخازن
ال�را�ث � ي� واملزرعة وأماكن لل�ج لسات ال�خ ار�ج ية
والسوا�ن � ي� واملس�ج د ت
وغ�رها .تم ترم�ي م القصر وإعادة تأهيله من قبل مالكه � ي�ف
ي
العام  1424هـ.

حوال�  300كم من �ج نوب مدينة الرياض .أسسها الشيخ فهيد بن صالح
األفال� وعلى بعد
ج
تقع �ج نوب مدينة
ي
�
� الم من طي عام 1280هـ .،وتم بناء املس�ج د عام 1282هـ .وقد حظيت القرية بزيارة امللك
بن فهيد من ب�ن � ي
األفال� عام 1329هـ ،حيث أق�يمت هذه املناسبة ف� � ي� م�ج لس املقصورة
ج
عبدالعزيز آل سعود -رحمه هللا -عندما زار
�
الل� �ن� على
بالط� �ن� ب
ي
ترك� ف� ��ي أواخر القرن الثالث اله�ج ريُ .ب�نيت املنازل
بالعمار ،وزارها اإلمام عبدهللا بن فيصل بن � ي

الط� �ن� لألسقف ،وتم
قواعد ح�ج رية ،واستخدمت �ج ذوع أش�ج ار األثل وكذلك �ج ريد النخل املغطى بطبقة من ي

الط� �ن� أو ال�ج ص األبيض لل�ج دران .معظم مبا�ن ��ي القرية تم ترم ي�مها ورُ صفت ممراتها وتمت
عمل طبقة لياسة من ي
األهال�.
إنارتها ف� � ي� العام  1436هـ على نفقة
ي

حس� ن�
قصر زيد ال ي

بر� الكوت بالسلمية
ج
�
يقع ف� � ي� مركز السلمية التابع ملحافظة ال�خ ر  ،وهو من بقايا
�ج
أسوار قصر الكوت التاريخي ،ويسمى بر�ج كوت ال�ج هل .بناه
�
اإلمام سعود بن عبد العزيز بن محمد سنة  1195ه�ج رية.
ض
ر� وله طريق ُمسفلت يصل إليه،
بال� ج
� الزراعية ب
األرا� � ي
تحيط
�
وهو على شكل مخروطي قاعدته دا�ئ رية تضيق تدري�ج ًيا كلما
حوال�  8أمتار .وقد تم البناء على قواعد
زاد اإلرتفاع الذي يبلغ
ي
من الح�ج ر ،كما استخدمت �ج ذوع أش�ج ار األثل كعوارض أفقية
الط� �ن� ف� � ي� إنشاء
حاملة لطبقة من �ج ريد وسعف النخيل مع ي
الط� ن� .تم
األسقف ،وتمت لياسة ال�ج دار ال�خ ار�ج ي بطبقة من ي
وال�راث الوط�ن ي�،
ر� من قبل
ال� ج
ترم�ي م ب
الهي�ة العامة للسياحة ت
ئ
�
بسيا� معد�ن � ي� لحمايته.
ج
وأحيط
�
ال�راثية ف� � ي� منطقة الرياض
املواقع ت
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