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أمنوذجا
 قصر ابن رقوش الرتاثي:العمارة التقليدية للمنزل مبنطقة الباحة
ً
 عبدهللا بن زاهر عطية الثقفي.د
األستاذ املساعد بقسم التاريخ
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف جامعة الباحة

:امللخص

 ام ميا ة مبوهع ااا مااواد بنائ ااا،حنااا يف ه هاالد الدراوااة اوعيااة العمااارة ال ليديااة الرتاعيااة مبنط ااة الباحااة
 مااب ارا بعااب ماواد، حيا هامااا الدراوااة بوااال مااام للمنااا يف اب اادا ا ما ا يااار اموهااع امناواال للبنااا
 ا ااارا الدراوااة ه ااب ابا رهااوا الرتاعا، أواليل ال ااارو اولاوامن أ اط ااا،البنا طبائ ه ال دمية
 هامااا بوااال ال اال لوحدااااه امعماريااة ما حااداا وااكنية مسا لة، كامل للبيا الرتاعا
وذجا م ا
ا
 ل ا ااا الدراو ااة إ أاي ااة جا ابا ام ي ااد ما ا الدراوا اااا،مب ااامن للض اايوو مس اارد مدرو ااة و ااور
 ااااة أمن كثا اا ما هاالد البيااوا ال ااب الرتاعيااة مبضااة،ال وعي ة امعمارية للبيوا الرتاعية مبنط ااة الباحااة
 موامل ال م،للنداثر بسبل اإلاايف
 اب رهوا؛ العمارة ال ليدية:الكلمات املفتاحية
The Traditional Architecture of Houses in Albaha Region: The Traditional Palace of
Ibn Ragosh as a Model
Dr. Abdullah bin Zaher Attia Al-Thaqafi
Assistant Professor, Department of History
Faculty of Arts and Humanities at Al-Baha University

Abstract:
The present study focuses on documenting the traditional architecture of old houses in Albaha
area. It consists of two parts. The first part provides a general description of Albaha's traditional
houses. It starts with discussing the criteria by which the location of a traditional house was
selected. Then, it details the utilized materials and methods in constructing the building. The
study also discusses the employment of ornaments and colors throughout the different units of the
traditional house. The second part of the current research is allotted to study Bin Ragosh's palace
as a model representation of Albaha traditional architecture. It describes in details the palace's
housing units, guest units, the mosque, the school, and the surrounding walls. Based on the
findings of the study, there is an immediate and urgent need for more documenting studies on
Albaha traditional architecture, bearing in mind that most of these villages and houses are in real
danger of falling and becoming ruins because of both negligence and the passing of time.
Keywords: Ibn Ragosh, The Traditional Architecture.
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مقدمة:

وذجا
د مبدهللا ب اهب مطية الث ل  :العمارة ال ليدية للمن يف مبنط ة الباحة :ه ب اب رهوا الرتاع أ ا

ياُ َعد بنا امسك أ يف طوة طاها اإلنسامن ه وبيل ال كيل مع البيئة ،للمحافظة ملى
واي ه الاايل حيااه اليومية ،ال اكاد ختلو هبية م هب منط ة الباحة م آاثر م ب ية للمساك
ال ليدية اليت متي ا ه اكوين ا هندو ا ب واف ا مع أحوايف البيئة امناخ السائد في ا ،فاو خدما مواد
البنا م البيئة احمليطة ابمكامن ،ال أمن ال ليل من ا ما ايف ه حالة جيدة أما الغالبية العظمى ف د امرتاه
موامل ال م اإلاايف ف دما مباني ا أ و طا أج ا من ا كاوو ل ،بعض اجلدرامن ،ااة خبلوها
م وكاهنا بعد أمن ممد ا إ البنا فة اوولوب احلدي ام مثل ه او خدام مواد اومسنا ،هوالل

الطوب ،احلديد اخلبوانة
درا اكا واية هلد العمارة هيم ا ،مياا خبطورة ما ا عب له العمارة الرتاعية م م دداا
حتدايا هتدد ب ائ ا؛ كامن م الواجل اوعي ا ب حديد موهع ا مواد بنائ ا
ووو ا وم الدراوة بوال مام للمنا يف مبنط ة الباحة اب دا ا اب يار موهع البنا  ،مب ارا بعب مواد
وذجا
البنا طبائ ه ،أواليل ال ارو اولوامن أ اط ا ،اك لا الدراوة اب يار ه ب اب رهوا الرتاع
ا
كامل لل ب الرتاع ؛ ما حي ويه م حداا معمارية وكنية مس لة مبامن للضيوو مسرد مدروة
م ا
وور ،العمل ملى م ارن ا ابلعمارة ال ليدية ه بعض امناطة امخ للة م امملكة العببية السعودية
أمهية البحث

 .1اوعية العمارة ال ليدية الرتاعية مبنط ة الباحة ام مي ة مبوهع ا مواد بنائ ا
 2ممل ال مام للمنا يف مبنط ة الباحة اب دا ا اب يار موهع البنا  ،مث مب مواد البنا طبائ ه،
أواليل أ اط ال ارو اولوامن ،ااما فباد ه ب اب رهوا ابلوال الدراوة
مشكلة البحث:

ا ب منط ة الباحة ابلعديد م ال ب الرتاعية ذاا الطابع امعماري ال ليدي ،لك كث م هلد
البيوا أااهبا االنداثر بسبل اوهل ظيل ا ،ان ايف أهل ا للسك ه بيوا حديثة ،مما أ جل دراو ا
جعا لرتاث امنط ة ،ما هدمه نسامن هلا
ال ا اوعي ا ابل ور اخلبائط اهلندوية ،ل كومن هلد الدراوة مب ا
امكامن م جنا معماري م لبد
أهداف البحث:
 1اس دو الدراوة أتايل اوعية العمارة ال ليدية الرتاعية مبنط ة الباحة ام مي ة مبوهع ا مواد بنائ ا،
معلما وياحيا م ما للمنط ة
حلظ ا لألجيايف ال ادمة ،ام بارها ُهوية ع افية ،ا
- 812 -
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 2انمية اللكب الرتاع ؛ مما يس م ه حيا العمارة ال ليدية ،ن اج ممارة حديثة ذاا مساا اباعية
مناوبة مبابطة ابلبيئة احمللية احمليطة ،مما يسامد ملى حلظ ُهوية امنط ة امعمارية
 3دراك هيمة اوممايف امعمارية اليت انع ا اوجداد ،مد مباماهتا للمعاي العلمية اللنية ،اجلمالية
اإلبدامية
 4للا اونظار إ ال يم امعمارية اموجودة ،الرتكي ملى ن ل ا إ اوجيايف ال ادمة ال ائبي إ
امنط ة ،مبا ي وافة مع رؤية امملكة العببية السعودية  ،2030ل كومن مناطة جلب وياح
منهجية البحث

ام مدا الدراوة ملى امن ج الوال ال حليل م
اوعبية مبنط ة الباحة ال ا م ارن ا

ليف الوهوو ملى بعض م منا يف ال ب

احلدود الزمانية واملكانية للبحث
احلدود املكانية :منط ة الباحة الواهعة ه اجلنوب الغبيب م امملكة العببية السعودية ،ما بني ط
مشاال ،حتدها م الشمايف الغبب منط ة
الطويف  42.30 40.54شبهاا ،ط العب  20.39 19.21ا
مكة امكبمة ،م اجلنوب الشبق منط ة مس
احلدود الزمانية :ي عل حتديد فرتة منية دهي ة ل اريخ بنا امنا يف اوعبية اليت ما الا هائمة اإ ه نا
احلاضب مبنط ة الباحة أ لن اية وكن ا او بدايف منا يف االمسنا هبا ،ال أنه م ليف بعض الواثئة
الدراواا فإمن أهدم ا ال ي يد ممبد م مئيت مام أ أكثب ب ليل هد اوهل السكامن م السك في ا
بشكل ادرجي ملى َح َسل مكانياهتم االه ادية منل السبعينياا إ هناية الثمانينياا بداية اسعينياا
ال بمن العشبي
الدراسات السابقة:

اعبضا بعض الدراواا للعمارة ال ليدية مبنط ة الباحة ب لة مامة ،أ ضم حديث ا م اتريخ
امنط ة مرب الع ور مثل:
 1ك اب (بطون قبيلة زهران)( ،)1فيه حتدث اب ودرامن م هبيلة هبامن ،اجمل مع ال هباين ،بطومن
هبيلة هبامن ،احلياة االج مامية ،بعض النماذج م بنا البيوا امساجد احل ومن ه امنط ة ،هد
غلل ملى الك اب السبد ال ارخي
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 2ك اب (كنوز غامد وزهران العمرانية) ( ،)2فيه حتدث الكاال م اتريخ العمارة مبنط ة الباحة مرب

الع ور ،مب جممومة خم ارة م احل ومن بيوا امنط ة ،ضع ال وراا احللويف للحلاظ ملى
الرتاث العمباين للمنط ة بشكل مام ،الطابع احملل ب لة ااة
 3دراوة ( ادي بيدة دراوة أعبية معمارية) ( )3في ا حتدث الباح م العمارة ال ليدية بوادي بيدة،
م العوامل امؤعبة ه البنا  ،أتع اموهع اجلغباه ملى ا ميم امنشآا امعمارية مبنط ة الباحة،
ا لو مواد البنا
 4ك اب (ه ب اب رهوا ال ارخي ) ( ،)4فيه حتدث الكاال م مدينة الباحة بشكل مام هبية بين
وار موهع ال ب بشكل اص ،م أوبة اب رهوا ،م مباحل بنا ال ب ،ال مام لل ب
ما يشمله م حرباا ،هو ك اب لغ ام خ ني ه العمارة ،حي أمن الوال به جممل ال
ي طبق لل لاايل امعمارية
أوًل :عمارة املنازل مبنطقة الباحة:
ً
انسرما العمارة ال ليدية للمن يف مبنط ة الباحة ه اكوين ا هندو ا مع أحوايف البيئة امناخ
السائد ه امنط ة ،فاو خدما مواد البنا م البيئة احمللية ،متي ا ه ا يار أفضل امواهع للبنا  ،ب دهية
النظب ه وب ا يار موهع البنا ل شييد منا يف ال بية ،فإمن امب اعرتيه الدهشة مناوبة اال يار ده ه ،فل
الغالل ي م ا يار الة مبالعة ه جانل م الوادي أ وطه ميك الواويف لي ا م طبية ضية حيد ،ه
الغالل يكومن م ممل أهل ال بية ،خيدم هلا اال يار اللك موامل من ا اومين؛ حلماية ال بية حماايل ا
م الغ  ،أ السبهاا ،أ الطبيع ؛ ذلك ابالب عاد م جماري السيويف اليت هد اسبل هدم امباين غباه ا،
ال أنين أم د أمن السبل اوهم هو السبل االه ادي؛ ذلك ابو غليف كل مرت م اور امس وية
لل رامة ،ااة ذا ما مبفنا أمن امنط ة مكونة م أ دية ضي ة بني ولوح جبايف مالية ،هبا هلة اضحة ه
اوراض امس وية
فنشأا مساك م لا ة م لمحة ب رانس هبيج ،ذاا ام داد رأو ل عويض احلي اوف ل س طيع
االو رابة جلميع االح ياجاا اوواوية ،او يعاب اومداد الكب ة وفباد اووبة ( ،)5هلا الطبا م البنا
هو ام داد لنمط ان شب ه مجيع هب السباة هتامة ال يعبو مىت بدأ انسامن امنط ة ه او خدامه أ أي
بدأ ابلضبط ،ال أمن امعلوم أنه ضارب ه ال دم اش د بللك ال ب امندعبة ك بية اخللل اخلليل ب لوة
ب امة
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اكونا امنا يف مبط ة الباحة م د ري أ أكثب،

ص الطابة اورض إليوا اماشية ،خت ي
()6

احلبوب أملو اماشية ،مادة ما يكومن هلا الطابة مع اال م الواج ة البئيسة يعبو با(السلل)
خي ص الطابة او يف مادة للضيوو كما ه منا يف بيدة ( ،)7الطوابة العلوية لسك أاحاب امن يف ،ي م
الواويف لي ا م طبية ولمل حربية دا لية ،ه الكث م امنا يف اس خدم السلمل اخلارجية للواويف إ
الطوابة العلوية لوحة رهم ()8
كما َحبص ام دري م أاحاب امنا يف ملى ف ل أهسام الضيوو م ب ية حداا امن يف ،ذلك
ايدة ه اخل واية كما ه ه ب اب رهوا ا موضوع الدراوة ا ممل ملحة اص إلمداد الشاي ال وة،
مبيا للخدم ،لوحة رهم ()2
طريقة البناء:
مادة ميب بنا امن يف ال ليدي بعدة مباحل ،اكاد اكومن ذاهتا ه ب ية امباين مع اال لو ه الاايل
الوحداا امعمارية مددها مساح ا ،يبدأ البنا بعد أمن ي م االالاق بني ااحل امبىن امعمار ملى
حتديد امكامن امناول للمبىن حتديد مساح ه ،مدد أد ارد ،ملى النحو اآليت:
• اكس جتميع اوحرار امناوبة مب اواا خم للة ،بواوطة ال ُلبص ،اللاهوا ،الع لة ،م مكامن
يسمى (ام لع) ،إبشباو امعمار أ مسامديه ،مث ي م ن ل ا إ مواهع البنا بواوطة اجلمايف أ
احلم
• ضع احلبايف ل حديد موضع امبىن ،ي م ذلك ابالالاق بني امعمار ااحل امن يف مث ي م حلب حلبة
بعب ن ل مرت إ امرت ا بيباا ،بعمة امرت إ امرت الن ل ،ملى حميط امبىن كله ،مث اُ َسو
جيدا اليت جتمع بني كرب حرم ا الب ا ،يعبو
يوضع في ا أ يف ال م ال خور امخ ارة ا
هلا ال ل ابلبابض ،ه ال ااي اوضع حرارة من اة بعناية اعبو حبرب ال ا ية أ احلدة ،اكومن ه
ال امدة ،للببط بني اجلدرامن اخلارجية للمن يف بطبي ة ال شابك ،مث ا سم الغبو حتديد أبعادها م
املحظ أمن امعمار ال يس خدم الدماماا العبضية م اخلشل ه بنا اجلدرامن مطل ا ا ،ملى مكس
امباين الرتاعية اموجودة مبدمن امنط ة الغببية ه جدة مكة امكبمة الطائل( ،)8هو ا لو جوهبي
بني طبي ة البنا ه الباحة هب هتامة السباة بني طبي ة البنا ه الك امدمن ،هد يعود ذلك
ل لبة احلرارة امس خدمة ه البنا مدم شية البنا م اعبض ا للكسب أ ال لل او خدامه
لطبي ة البنا ابل درج؛ أي ال درج ه مساكة حرم اوحرار م اوولل إ اوملى حي ابص
حرما مث يبدأ حرم احلرارة ه الن امن كلما اعدان لألملى
احلرارة اوكرب ا
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• بعد ا سيم الغبو ي م كمايف بنا الواج اا اخلارجية للمن يف ابرالاع ما بني امرتي الن ل إ
الثلعة أم ار ،حيدد في ا موهع الباب البئيس للمن يف  -مادة ما يكومن لكل من يف ابب احد ف ط،
مس طيل الشكل رأو الوضع ،يبلغ مبضه م امرت إ امرت الن ل ،ارالامه م امرت الن ل،
إ امرتي  ،م نوع م شل العبمب ،ا بو اج ه ب ارو هندوية مجيلة ،ه اود ار العلوية
اوع الشبابيك حبسل مدد الغبو ،مادة اكومن مس طيلة الشكل رأوية الوضع ،ال ح مجيع ا إ
الدا ل ،يلحظ ه او يع الشبابيك مدم مباماة ال نسية اوف ه او يع ا مع اود ار او ب ،
كللك ا لو ام اواا ،اوحرام ه الد ر الواحد ه بشكل مام اغ ة احلرم ه منا يف
الباحة الرتاعية ه كل م السباة هتامة ،أي أمن مامل الط س ليس السبل البئيس ل غبها ،هد
يكومن ذلك لعدم اوفب ال ناماا اخلشبية اللنية ل نليل النوافل الب اشني كما هو موجود مبدمن امنط ة
الغببية
• بعد االن ا م مملية البنا ي م انظيل اللباغاا بني اوحرار الكب ة اليت مادة ما اكومن بني
5وم 10وم ،ي م ضع أحرار اغ ة اعبو حملياا "ابلل ة" ل خل العيوب اخللل بني اوحرار
الكب ة ،مع مؤنة خملوطة م الطني ال نب ،مع ملحظة وحل 2وم ه كل د ر إ الدا ل ل ثبيا
ال وة الضاغطة ملى امداميك م أملى ،مث أييت بعد ذلك ال و يع ضع اوممدة (ال افب)( )9ه
امن ل ه الغبو ال غ ة ،أ اوع ال ُفب بشكل مناول ملى َح َسل مساحة الغبفة ،لوحة رهم
( ،)7بعد هامة ال افب ي م ضع ( اجلو ) أ (اجلائ ) ،كرسور حلمل شل الس ل( ،)10هد جند
بعض ال ُفب مت د م الد ر اورض للمن يف إ الد ر الثال  ،كما ه البيا البحبي ب ب اب رهوا

• بعد ذلك ي م اسوية أوطح الغبو ببص شل العبمب ام ووط السماكة بطبي ة طولية بني امداميك
ال افب ،حىت اببط الغبو ،هو ما يعبو حمليا ابلبط ( ،)11مث يوضع أغ امن جل ع أشرار العبمب
ال غ ة بطبي ة ممودية ،مث البا ملى اجلبيد ،أ اخلشل نبااتا اغ ة ل غطية الس ل كله ،بعدها
جيدا ابورجل ،أ بواوطة
ي م ردم وطح امن يف ابلطني ،امضاو ليه ال نب كسب احلرب ،ختلط ا
جمم ومة م اوب ار بعد ضافة اما ليه حىت ا ح ة فيه اللد نة الكافية ،مث خيمب مدة يوم أ يومني
بللك اع ه ام يج امواد الغب ية اموجودة هبا ،اليت اسامد ملى متاوك اللراا( )12مث اوضع
ملى وطح امن يف بطبي ة متنع اسبب اما إ الدا ل مبيلمن معني انحية امي اب ل بيل اما ،
فبحا مبا مت جنا د
مادة ما يكومن ذلك ه اح لالية مجامية يشارك في ا مجيع أهايل ال بية؛ ا
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• مث أييت د ر ال شطيل اخلارج للواج اا اخلارجية للمن يف ،بسد اللباغاا بكسب احلرار ال غ ة،
امعب فة حمليا با(الل ة) ( ،)13أما اجلدرامن م الدا ل فيرلل هلا اببة خم ة ختلط ابما ال نب
()14
أبيض،
ليسامد ه متاوك ا ،ل ليس اجلدرامن ( لل) ،بعد ذلك ا ي ب(النورة)  ،ل عط ا
لوان َ
حياان ا ي اج اا الغبو ب ارو هندوية ،نبااية أبلوامن خم للة
أ ا

• أ اا ي م بنا السااب العلوي للمن يف ابحلرارة ،ابرالاع ن ل مرت إ امرت ،ا يني أمايل امباين
أبحرار امب البيضا البمادية ملى هيئة ارو هندوية ملى شكل مثلثاا معيناا نلحظ
ا لف ا م السوااب اليت حتيط امنا يف ال ليدية مبدينة جدة ،حي نللا السوااب ابو خدام
اخلشل ل خليل اومحايف م امن يف حي أمن احلرارة ه م احلرب امن يب امس خبج م البحب
اوهل البة م انة م أحرار منط ة الباحة
مل يك او يع العمل بني البنائني اللي هم م أهايل امنط ة ي م بطبي ة مشوائية ،بل ر م ه ذلك
هدراا رباا كل فبد ،حي ي وم ابم ام اموكل له ضم ا سيم م عارو بين م ،فة للمسمياا ال الية:
 1البنا  :هو امسؤ يف او يف ،حتا مباه يش غل مجيع العمايف
 2مسامد البنا  :هو م ي ل مع البنا  ،ي وم بعملية البنا  ،لك حتا شباو البئيس
 3امل ل :م ي وم ب بيل اوحرار هتليب ا ،هو اللي ينا يف البنا اوحرار ال غ ة ل وضع حتا
()15
احلرارة الكب ة ،أ بين ا حىت اس يم ال ا حبك (الل ة)
ينلل بنا امنا يف أبولوب ال ر ئة أي ف ل بنا اجلدرامن م اوو ل حي ميك الة اوو ل
كاملة لألد ار د من أمن ي ع البنا أ ا أعب اجلدرامن ،لللك نلحظ أمن أغلل امنا يف ام ب ية اكومن جدراهنا
هائمة ،أمن االهنياراا اكومن ه وط امبىن ،هلا ما ووو ن وم ب وضيحه ابل ل يل مند حديثنا م ه ب
اب رهوا
مواد البناء:
اع مد مواد البنا امس خدمة ه منط ة ما ملى موامل مدة :أا ا البيئة احمللية ،نومية اضاريس ا،
منا ا ( ،)16هد او خدم امعماريومن احلبفيومن ه منط ة الباحة مواد أ لية م معطياا البيئة احمللية ل شييد
اوفب هلد امواد أبنا َ
امباين جتميل ا ،فاو خدم احلرب ،اجلص ،الطني ،اوشرار احمللية ،هد وامد ُ
امنط ة ملى اشكيل ممارة متي ا هبا ،حافظا ملى او مباري ا ملى مد ما ي ارب مئيت مام ،معبفة
هلد امواد نعبض ا ملى النحو اآليت:
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( )1األحج ـ ـ ــار:

حرار ( ،)17هو جسم اخبي الل يس عمل
احلرب مجعه ه ال لة :أحرار ،ه الكثبة :حرارةٌ،
ٌ
للبنا ( )18اعد اوحرار م اخلاماا او لية العنااب البار ة امس خدمة ه العمارة ال ليدية مبنط ة الباحة
بشكل رئيس؛ فل خيلو مبىن م او خدام احلرب ه بنا جدرانه ،أا ا أحرار البا لا ،اجلبانيا
الديواريا ،الشسا ،جتلل مادة م موهع (الناال) بني هبية الغ امية هبية معشوهة ل وافبد بكثبة (،)19
أيضا حرب الببباب ( )20ه ابليط اورضياا او خدم امب اوبيض ه ا يني أملى احل ومن،
او خدم ا
امنا يف ،امساجد م اخلارج أبشكايف هندوية خم للة
( )2األخشاب:
م امعب و أمن اخلشل م امواد او لية اليت او خدم ا اإلنسامن ه أممايف البنا منل ال دم ()21؛
()22
نظبا م ا م ه للعوامل اجلوية ،لة نه ،و ولة ا نيعه اوافبد ،مت ا منط ة الباحة بكثبة غاابهتا
ا
()24
()23
هد ظلا
ابلنسبة لباه مناطة شبه امملكة العببية السعودية ،ف كثب في ا أشرار العبمب الع م،
هلد او شاب ااةا العبمب ه انامة اوبواب ،الشبابيك ،اوممدة احلاملة لألو ل ال افب ( ،)25ه
اس يل امنا يف ،لوحة رهم ( ،)4مادة ما ي م ا يني اج اا هلد اوممايف ابل ارو اهلندوية النبااية
بطبي ة احللب الغائب ،لوحاا رهم ()12(-)11
( )3الطينة:
مرينة م الرتاب ال ش اما  ،ختلط مع بعض ا مث ختمب لعدة أايم ،يضاو هلا اما ابو مبار مع
حتبيك ا حىت ال انشل ،اس خدم ه اكسية اوو ل اورضياا ملج العيوب اللباغاا بني اوحرار
( )4اجلص:
هو مرينة ُحتضب ب طع ال كويناا البووبية اجل ية م مناطة اكوين ا ،ين ى احلرب شديد البيا ،
فيوضع ه اما مدة طويلة حىت ي ل ا ،مث ختلط بعد ذلك ابل مغ امس خبج م شرب الطلح لين ج مادة
شديدة البيا امغية اس خدم ه طل اجلدرامن ( ،)26اوو ل ،ه ملج العيوب ،ل كسل اجلدرامن
واي ،مع ا وية اجلدرامن بببط اوحرار بعض ا ببعض
وطحا مس ا
ا
( )5األلـ ــوان:
او عمل أهايل منط ة الباحة امواد احمللية ه مملية الوي رووم ارو جدرامن مسكنه ،فاو خدموا
بعض أ راق النبااتا الو خباج اللومن من ا مع م ج ا مند االو خدام ابلغبا أ ابما
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هد ام ىن احلبفيومن ب يم اللومن ووا كامن ذلك ه ادريج اولوامن م اوف ح إ اوغمة ،أ م
احدا ،كامن هلا اوغلل ااة ه اج اا اوبواب
اوغمة إ اوف ح ،فاو عملوا ه بعض اوممايف ا
لوان ا
الشبابيك ،كما او خدام احلبفيومن اولوامن اووود (ال طبامن) كما ه ه ب اب رهوا لوحة رهم ( )12ي م
الوي او شاب بعدة مباحل بداية إب الة او واخ اواببة العال ة هبا ،مث اُانَاعم أوطح ا ابل نلبة ،هد يل م
اومب مادة ال نلبة أكثب م مبة ،حىت خيلو السطح م العيوب ،بعد ذلك ُجتب مملية ال لوي
ه بعض اوممايف جند لونني أكثب ااة ه بفة اوو ل لوحة رهم ( ،)26 ،4هد فة احلبه
مجاال ،فيما يل ونلكب
إ حد كب ه ان ا اولوامن بطبي ة فنية منس ة أَض َلا ملى اوممايف اللنية ر ن ا ا ا
كل لومن م هلد اولوامن ملى حدة:
اللومن اوو ا ااود :او خدم اللومن اووود بكثبة ملى اج اا اوبواب الشبابيك ااة م اخلارج،
رمبا يعود ذلك إ اخلااية اليت ا م ع هبا مادة (ال طبامن)( ،)27امكونة هللا اللومن ه احللاظ ملى
او شاب م العوامل الطبيعية كالشمس ،امطب ،محاية او شاب م ال آكل ،كما أمن امادة ام نوع من ا
ماما لواج اا اوبواب ،الشبابيك ،اسامد ملى منع احلشباا م الد ويف
هلا اللومن اعط
وطحا أملس ا
ا
إ امن يف
اللومن اوبيا ااض :كامن لس ولة احل ويف ملى مادة اجلص ،اليت ميك احل ويف من ا ملى اللومن اوبيض
أمن نباد يس خدم بكثبة ملى اجلدرامن الدا لية للمنا يف ه منط ة الباحة بعض اج اا امنا يف اخلارجية
جلعل ا أكثب منامة لل وا  ،إلمطائ ا مساا حتسينية وطحية ،ي م حتض اللومن اوبيض ابو خباج مادة
اجلص م اجلبايف مث ي م ن ع ا ه اما  ،مث مي ج مع الغبا امس خبج م شرب الطلح -امن شب بكثبة ه أ دية
الباحة -حىت ي بح ليناا ،بعد أمن ا بح مادة ذاا هوام امغ  ،اُطلى هبا اجلدرامن ف ظ ب ملسا انممة
لوان أهبب إ ال رهة
ذاا لومن أبيض مجيل،
احياان يضاو ليه مادة النيلة ال رها ل كسبه ا
ا
ظ با ه ممارة البيا ال ليدي مل ةا ملى اللونني اوبيض اووود مدد م اولوامن ال اهية ينا
هبا ال ارو الدا لية للمن يف ااة غبو او بايف الضيوو لوحة رهم ( ،)26م هلد اولوامن ما يل :
اللومن او رق :ي م احل ويف ملى اللومن او رق م طبية اخور رووبية اعبو ابلنيلة يضاو لي ا
رق فاحتاا
لوان أ َ
اما بنسل حمددة ،مث اُطلى هبا اجلدرامن ل كسب ا ا
اللومن او ضب :ي م احل ويف مليه م طبية جتميع أ راق الربويم مث ده ا مبطبهة م اخلشل ،حىت
اظ ب امادة اخلضبا (الكلور فيل) م مث اؤ ل ابليد الومن هبا اجلدرامن اوممايف اخلشبية م أبواب
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و وو ،هد او عمل هلا اللومن بكثبة ه ممارة امنا يف ه منط ة الباحة؛ ذلك ل وفب اللومن و ولة
احل ويف مليه ،لوحة رهم ()26
اللومن اومحب :ي م احل ويف ملى اللومن اومحب م طبية وحة الطني اومحب امسمى (احلُمبة) ابحلرب
مع ضافة اما ليه ،مث اطلى به اجلدرامن بعض اوممايف اخلشبية ،لوحة رهم ()26
الزخارف:
اح لا اوشكايف ال بفية اهلندوية مكامن ال دارة ه بفة اوممايف اخلشبية امعمارية للمباين منط ة
الباحة؛ ف اعد حد الووائل ام مة للرمايف امبحلة الكمالية ،أ مبحلة اإلبداع اللين للعمارة
هد او خدما الوحداا ال بفية اهلندوية بشكل كب دا ل مباني ا ،بشكل أهل ه الواج اا
اخلارجية ،هد ظ با ال ارو اهلندوية ه أشكايف خم للة ممادها امعيناا ،لوحة رهم( ،)11امثلثاا
ام ماوكة امرتابطة ام را رة ،بشكل أهل ملى الد ائب ام سلسلة ام دا لة ،ملى اخلطوط امنكسبة
ام اطعة ام شابكة ،لوحاا(  ،)13 12ام مد احلبفيومن اواويف ال وامد اهلندوية البسيطة ام مثلة ه
ا سيم امساحاا امباد بف ا إ شبكياا بسيطة م سمة إ أج ا م سا ية ا بيباا؛ ن يرة لعدم ام مادهم
ملى م اييس هندوية دهي ة ،مث ي م روم اوشكايف اهلندوية امخ للة دا ل هلد الشبكياا ،م بعني ه ذلك
بعضا م ال يم ال شكيلية :كال كبار ال طابة
ال يم ال شكيلية ام عارو ملي ا بني احلبفيني ف ح ة في ا ا
االنسرام ،ال سلسل ،هد أمك ا سيم هلا النوع م ال ارو إ علعة أهسام رئيسة ه  :الشبائط
ال بفية اهلندوية ،الوحداا اهلندوية امببعة ،الوحداا اهلندوية امس طيلة
هد او خدم احلبفيومن إلجنا هلد اوممايف اللنية البديعة أواليل م عددة م احللب الغائب (،)28
احللب امائل ( ،)29احللب البار ( ،)30ابو خدام احمللار امسلار مث امربد ل سوية السطح ،مث ينظل اخلشل
()31
ابللبشة أ ب طعة م ال ماا
ه اوممايف اخلشبية امعمارية بعمارة من يف اب رهوا او خدم احلبفيومن مجيع الطبق اليت وبة ذكبها
مع ابكي هم ملى أولوب احللب الغائب ذلك ومن انليل هلد ال بفة فة هلا اوولوب يعمل ملى طالة
ممبها حلظ ا م أتع العوامل اجلوية ،خبلو اوواليل او ب كاحللب البار امشطوو ،م أمثلة
ذلك بفة ابب الد ويف البئيس مبىن الضيافة ،لوحة رهم ()11
كما او خدم احلبفيومن أولوب ال لبيغ (ال خبمي) ،ي م فيه انليل هلا اوولوب ببوم الشكل
امطلوب ملى هطعة اخلشل ،مث يبدأ احلبه بعملية البيغ حويف البوم بواوطة امث اب ،بعدها يواال احللب
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بواوطة اإل ميل

()32

ذي الشلبة امثلثة حىت ي ل إ الشكل امطلوب ،يلحظ أمن او خدام هلد الطبي ة

هليل اندر جدا ه ممارة البيا ال ليدي ه منط ة الباحة
هد اش ب احلبفيومن م هبية امكارمة ببلربش ( )33مب ارة فائ ة ه باج اشكيلا بفية م باينة،
اُظ ب ذ ه م البفيع ،ياهلم اخل ل ،حب م للب كار ال طويب ،ه كث م اوممايف امعمارية الرتاعية مبنط ة
الباحة ،او مب أتع هم اللين ه كث م احلبفيني ه امنط ة
اثنيًا :قص ــر ابن رقوش()34الرتاثي:
الوصف العام:

ي ع ال ب ه اجل ة اجلنوبية الغببية ( )35ل بية بين وار اوعبية ( )36ال ابعة منط ة الباحة ،ياُ َعد أحد
أهم ال ور الرتاعية ال ارخيية مبا حي ويه م حداا منااب معمارية ميك م لهلا معبفة الكث م العمارة
ال ليدية مبنط ة الباحة ،ي كومن ال ب م مخسة مباين كب ة بعض ا ي كومن م علعة أد ار ،يلحة به
مسرد ،بئب ما  ،مدروة ،فنا دا ل
هد بين ال ب مام (1249ها1833 /م) م هبل الشيخ مجعامن ب رهوا او يف( ،)37أبيدي بنائني
م جنوب امملكة العببية السعودية( ،)38ملى مدة مباحل ،ملى مساحة م اور ال رامية ا در با ا ا 468
مرتا مب ابعا ا بيباا ،مشلا امبحلة او إ م البنا  ،البيا الواهع ه اجل ة اجلنوبية لللنا البئيس لل ب،
ا
يعبو (ابلبيا البحبي)( )39لوحة رهم ( ،)2البيا الواهع ه اجل ة الشمالية لللنا البئيس لل ب ،يعبو
(ابلبيا الشام ) ،ه هلد امبحلة بُين امسرد ،ه الطبو الشمايل الغبيب م ال ب ،امدروة ه اجل ة
الشمالية م ال ب ،م اجع اخلدم ه اجل ني الشبهية الغببية م اللنا البئيس لل ب ،كما بنيا
اإلالحية (السر ) ه هبو اللنا البئيس لل ب م اجل ة الغببية ،مواج ة ايدة مدد أفباد اووبة اووع
اونشطة االج مامية اإلدارية مشيخة ال بيلة م هبل أوبة اب رهوا ،بنيا امبحلة الثانية لل ب ،ببنا
(بيا الضيافة) ه اجل ة الشبهية م ال ب( ،البيا الواوط) ه وط اللنا البئيس لل ب جبوار
امسرد( )40ه مام (1355ها1939 /م) ،كما يؤكد ذلك الن ش الك ايب ملى الساكل( )41العلوي لباب
الد ويف البئيس لوحة رهم ()20
التصميم املعماري:
امس ط اوف العام لل ب هو شكل مس طيل من ظم اوضلع ،يبلغ أه ى طويف له م الشمايف
مرتا مب ابعا ا بيباا
إ اجلنوب 36م ،مبضه م الغبب إ الشبق 13م ،ابلغ مساح ه الكلية 468م ا
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هد م د اموهع بنا ال ب م أربع اج اا حبة ،ممثلة ه اج ة رئيسية ،اطل ملى اجل ة اجلنوبية
ميك م لهلا الواويف إ مجيع حداا ال ب امدروة ،اج ني جانبي ني ال حامن ملى اجل ني الغببية
الشبهية ،اطل الواج ة الغببية ملى ام ارع ،ف ح في ا بوابة اغ ة يس خدم ه حبكة الد ويف اخلب ج إ
ام ارع ،يبلغ ارالامه2م ،مبضه1,25م ،ه الواج ة الشبهية ف ح في ا الباب امؤدي إ واحة ال ب ،أما
اما ذلك ل درج امبىن ه االرالاع ،م اجلنوب إ الشمايف
الواج ة الشمالية ف عد أهل الواج اا ارال ا
هد مت بنا ال ب أبولوب امداميك امكونة م اوحرار احمللية بطبي ة معمارية انم م حبفية مالية
لبنائني م بة ،ه فة أولوب ال ر ئة ،أي ف ل البنا م اوو ل حي ميك الة اوو ل كاملة
لألد ار الثلعة د من أمن ي أعب البنا اخلارج لل ب ،هد أعب ا هلد الطبي ة فعالي ا مند هيام اجليش الرتك
حببق ال ب ابمن فرتة مناهضة الوجود الرتك  ،ي طلل البنا فة هلا اوولوب نل ة مالية مونة كب ة م
اوحرار حي ا ل مساكة احلائط إ أكثب م 1.50م ه الد ر اورض او يف ،ان ص كلما ارالع البنا
ه اود ار العلوية حىت ا ل إ حوايل 80وم ه أملى اج ة ال ب
أولواب معمارااي ام اد مليه معماري
يعد او خدام اوحرار أبحرام كب ة ه اجل السلل م البنا
ا
الباحة كما ذكبان ذلك واب ا ا م أجل ضمامن بنا أواواا اجلدرامن ملى ك ل حربية ضخمة ا حمل
الضغط النااج م ارالاع اجلدرامن بسبل اعدد اود ار
يلحظ اغطية جدرامن الواج اا بطب ة م اجلص امخلوط ابلرتبة ،ااة فواال احلرب
(العباميس) ( )42منع اسبب مياد اومطار دا ل اجلدرامن ،محاي ا م العوامل اخلارجية الظب و اجلوية
م أجل ضلا من ب مجايل ملى اج ة امبىن ممد امعمار إ ا يني أملى الواج اا أبحرار
م لوفة من ظمة مس طيلة الشكل ،ارب م مسا اجلدار مب دار  10إ 20وم ،اعبو "ابجلومن"
يعد البيا البحبي أكرب البيوا ي ع ه اجل ة اجلنوبية م السور ،ي كومن ختطيطه م مس ط أف
مس طيل الشكل طوله م الشبق إ الغبب 22.50م ،مبضه م الشمايف إ اجلنوب16.80م ،امبىن
ي كومن م ج ي  :ج شبه ي كومن م علعة أد ار ،به وك الشيخ جملسه ،ج غبيب ي كومن م
د ري وطح مسب ق ،يلض ابب الد ويف البئيس الواهع ه اجلانل الشبه م الواج ة الشمالية إ
الساحة الدا لية للمن يف ،يببط بين ا بني اود ار العلوية ك لة السلم احلربية ،أما الد ر الثال ف بط بينه
بني بيا الضيافة جسب شيب ،يع رب مي ة م ممي اا العمارة ال ليدية مبنط ة الباحة ،مل ةا ملى ال مي ه
طبي ة ا بيل اما امس خدم ،جبمع اما ه أحو اغ ة ه الغبو يبابط بنلة اغ ه بدمن امداميك ،مث
إ ارج امبىن
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يوجد ملى طويف اللنا بني البيا البحبي ،الواوط ،ملى يسار الدا ل إ البيا البحبي ،جبانل
مببع الشكل طويف ضلع ا ال ي را

جدار السور الشبه أربع م وراا كل م ورة أت د مس ط أف
علعة أم ار ،كانا اس خدم ااطبلا للخيل
أما البيا الواوط في ع ه موهع وط م مكوانا ال ب ،ي كومن ختطيطه م مس ط أف
مس طيل الشكل طوله م الشمايف إ اجلنوب15.60م ،مبضه م الشبق إ الغبب10.22م ،امبىن
ي كومن م د ري ف ح ه من ل اج ه البئيسية ابب الد ويف إ الد ر العب  ،ميك الواويف إ الد ر
العلوي م طبية ك لة السلم الواهعة ه الطبو الشبه م الواج ة اجلنوبية للمبىن ،من ا ميك الواويف إ
السلم امؤدي إ وطح امبىن ي مي السلم العلوي أبمن اخورد مس وية ال ي يد مسك ا م 10وم ،عب ا
امعمار بغبو ا ه مسا اجلدار مباشبة ،ي مي هلا النوع م السلمل خبلة نه وبمة ،و ولة انليلد ،يعد
هلا النوع م ممي اا العمارة ال ليدية مبنط ة الباحة
ي ع البيا الشام ه اجل ة الشمالية الغببية م مكوانا ال ب ،ي كومن ال خطيط العام للمبىن
م مس ط أف مس طيل الشكل طوله م الشبق إ الغبب 14.40م ،مبضه م الشمايف إ
اجلنوب11.80م ،ي كومن م د ري  ،فُ ح ه من ل اج ه اجلنوبية ابب الد ويف البئيس ،هد او خدم
مكاان مبيا اخليويف ،ملى يسار الدا ل إ الد ر اورض جند ف حةا مببعة الشكل
الد ر اورض ليكومن ا
اؤدي إ نلة يوال إ اإلالحية
ا ع اإلالحية مشايف غبب السور ،ا كومن م علث م وراا ارجية ال ي را مساحة كل
م ورة وبعة أم ار مببعة ،ال يوجد هلا شبابيك ،ين ل من ا مرب ابب إ غبف ني شبهية غببية بين ما ممب
ضية ،أشد ه ال ح ني ،للسر ابب ارج احد يؤدي إ الطبية العام
ه البك اجلنويب الشبق ارج احلوا يوجد بيا الضيافة ،يبابط ابل ب جبسب شيب يببط بينه
بني البيا البحبي ،البيا مكومن م ك لة معمارية مكعبة الشكل ،يبلغ طوله م الشبق إ الغبب
14.79م ،مبضه م الشمايف إ اجلنوب 14.23م ،ف ح ه اج ه الشمالية ابب الد ويف البئيس ،متي ا
بفة أبوابه بلكب ونة البنا أمسا احلبفيني لوحاا رهم ()23 ،22 ،21 ،20
أما امسرد في ع ه الطبو الشمايل الغبيب ،اعد مساح ه اغ ة ابلنسبة لب ية مباين ال ب ،له
ااا ابلشيخ ضيوفه اا ه ،له
مس ط أف مس طيل طوله 7.47م ،مبضه5.10م ،رمبا كامن ا
طبي امن :او يف م الناحية الشبهية مرب وبداب ين إ اللنا اخللل للمسرد ،الثاين بني البيا او وط
بني البيا الشام  ،اوجد أماك الوضو الربكة ه الطبو اجلنويب الغبيب للنا امسرد ،هو مبارة م
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امن اغ ُميأل ابما  ،مث ي ل منه اما ه جمب اغ يغلي أربعة أحوا اغ ة حىت مت لئ متاما ،مث
اس خدم للوضو  ،لوحة رهم ( ،)15يوجد هبا مكامن خم ص للو حمام ،مكامن آ ب ل ضا احلاجة،
يديف هلا ملى اطور نوم ه العمارة ال ليدية مبنط ة الباحة لوحاا رهم ()16 ،15 ،14
الواجهات:
لعمل ال شامل لواج اا امباين الرتعية ل ب اب رهوا ،كومن أغلل اج اا امباين م لة مع
بعض ا ف د ارأتا الدراوة أمن ا ل الواج اا بنا ا ملى ج ا امكانية ،مع مب اج ة كل مبىن مبا
حت ويه م ال يلا معمارية ملى حدة
الواجهات الشمالية:
اطل الواج ة الشمالية اخلااة مببىن السك ملى اللنا الدا ل  ،مت د م الغبب إ الشبق بطويف
22.50م ،ابالع م مس و وطح اللنا الدا ل إ هناية در ة السطح مب دار 10.40م ،هد هام
امعماري ب سيم ا إ علعة أهسام رأوية :ال سم او يف فُ ح فيه ابابمن :او يف ه اجل الشبه م الواج ة
يبلغ مبضه 1.79م ،ارالامه 2.04م ،يعلود واكل ملوي م بو ب ارو هندوية مبضه 15وم ،يؤدي
إ الد ر اورض امخ ص للماشية ،كما فُ ح ه اجل الغبيب م الواج ة ابب اغ ارالامه 1.65م ،
مبضه 1.10م ،يعلود جسب شيب يع مد ملى علعة افب شبية يعلوها علعة جسور شبية م لة
بس ل الد ر اورض  ،مبابط بدرج يؤدي إ ابب شيب يؤدي إ حم وايا الد ر او يف م امبىن
امخ ص لسك العائلة ،شكل رهم ()5
أما ال سم الثاين ف د ف ح امعماري به نوافل الد ر او يف بواهع انفلاني ه اجل الغبيب م الواج ة
ا ماعلمن ا بيباا؛ حي يبلغ ارالام ا 59وم ،مبض ا 53وم يعلوها م ل حربي ،أما النافلة الثالثة ف ل ح
ه اجل الشبه م الواج ة ا سم ابالرالاع االاساع؛ حي يبلغ ارالام ا 1.40م ،مبض ا 1.29م
يعلوها م ل شيب م بو ب ارو هندوية ،حتمل كللك ملى م ل شيب م بو كللك ب ارو
هندوية ،درو الشباك نلل بواج ا ارو هندوية مبارة م طوط مس يمة أشكايف مبارة م
مثلثاا م طاب ة م ابعة
فُ ح ه ال سم كللك ابابمن او يف ه طبو اجل الشبه م الواج ة يبلغ مبضه 90وم ،طوله
1.76م ،بو ب ارو هندوية
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أما الباب اآل ب في ع ه اجل الغبيب م الواج ة ميك الواويف ليه م طبية درج نللا درجاهتا
شيب للحماية م الس وط

م الك ل احلربية اليت مت د مرب اجلدرامن اجلانبية ،حت وي حواف ا ملى دراب ي
مبابط ابللنا الدا ل يع مد ملى أممدة شبية ( ا ب) شكل رهم ()5
يلحظ أمن الد ر الثاين م الواج ة ي ب ملى اجل الشبه  ،حي ا وم حداا هلا الد ر ملى
و ل مسب ق ميك الواويف ليه م ليف ك لة السلم الدا ل  ،أ م ليف الباب اخلارج ام ل مع
مبىن الضيافة جبسب شيب ،هد اح وا ملى علعة شبابيك شبية رأوية الوضع ،خت لل ه أحرام ا
ان الواج ة بسااب حربي يع مد ملى ألواح حربية يشبه مثيله ه الواج ة الشبهية الغببية هد ان ا
الواج ة ه أملها مبرمومة م اميا يل لل خلص م مياد اومطار اليت هتطل ملى امنط ة بكثافة
أما الواج ة الشمالية مبىن الضيافة ف طل ملى الطبية امؤدي إ ال بية ،اعد اج ةا رئيسة مبىن
الضيافة ،مت د م الشبق إ الغبب بطويف 14.77م ،ابالع م مس و اور إ هناية ارالاع د رة السطح
مب دار 8.81م هد هام امعماري ب سيم ا رأويا إ هسمني ،جا ا ف حاا هلد الواج ة مو مة ه شكل
الني يعكس مدد أد ار امبىن ،حي وي ال سم او يف من ا ملى ك لة امد ل جعل ا امعماري ه الطبو
الشبه م الواج ة ،ي كومن امد ل م ابب شيب مس طيل الشكل مبضه 1.95م ،ارالامه 2.35م
يعلود واكل شيب طوله 2.65م ،ارالامه 0.28وم م بو ب ارو هندوية مكونة م شبيط به
أف الشكل هسم إ أربعة أهسام او يف البابع مكوانمن م جنمة رابمية البؤ س حم ورة إبطار م بفة
اخلطوط امس يمة ،أما ال سم الثاين الثال فمكوانمن م شبيط م بفة امعيناا ام شابكة احمل ورة
مجيعا ه وط الساكل بفة هندوية مببعة الشكل مبارة
إبطار م ارو امثلثاا امعيناا ،ي ووط ا ا
م جنمة مثانية البؤ س ،يلحظ ه بداية الساكل أنه هد ك ل اوم احلبه اللي هام هبلد ال بفة
ي كومن الباب م م بامني يببط ما هائم شيب ،ضبة شبية (هلل) ،هد ما ال بفة ه
اج ة الباب ملى شكل شبائط مبضية ارتابط ه حداا هندوية بسيطة مكونة م معيناا مثلثاا
د ائب ا كبر ه اورة شبيط به ،ارتابط مع بعض ا ل كومن ه جممل ا الوو مبضية خم للة اوشكايف
اولوامن مت د بعب الباب
ه اجل الغبيب م ال سم او يف م الواج ة هام امعماري بعمل شباك مس طيل الشكل رأو
متاما لشبابيك الواج ة م حي الشكل مع ا لو بسيط ه
الوضع مبضه 2.20م ارالامه 1.5م مشابه ا
ال كوي العام ،بفا اج اهتا ب ارو هندوية خم للة
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أما ال سم العلوي م الواج ة فيوجد ه طبفه الشبه ابب الد ويف إ الد ر ميك الواويف ليه م
طبية درج يؤدي إ الطبية امؤدي إ ال بية مبضه 1.45م ارالامه 1.92م ،يشبه ه بف ه بفة الباب
السابة امؤدي إ الد ر اورض  ،ملى ميني الدا ل إ الد ر يوجد شباكامن أملى الباب اوولل ،شباك
ه الطبو الغبيب م الواج ة يعلو الشباك اوولل كالعادة ان الواج ة بسااب حربي يع مد ملى ألواح
حربية يلحظ مليه ال لا ا ه االرالاع اواف ا ا مع ارالاع وطح الد ر او يف مبىن الضيافة
الواجهات اجلنوبي ـ ــة:
اطل الواج ة اجلنوبية للبيا البحبي ملى اور

ال رامية ،مت د م الشبق إ الغبب بطويف

22.33م ،ا درج الواج ة ه االرالاع بسبل احندار مس و اور اب دا ا م 7.32م إ 6.69م ه اجل
الشبه م الواج ة جا ا ف حاا هلد الواج ة مو مة ه شكل مس ويني أف يني  -مما جعل الواج ة ال
اعكس مدد الطوابة اللعلية للمبىن البالغ مددها علعة طوابة  -معظم ا شبابيك مس طيلة الشكل رأوية
الوضع ،يعلوها ابلد ر الثال ببج شيب للمباهبة ارالامه 2.21م ،مبضه 1.95م ان الواج ة بسااب
حربي م درج االرالاع يع مد ملى ألواح حربية
أما الواج ة اجلنوبية اخلااة مببىن اخلدم ف طل ملى اللنا الدا ل لل ب ،مت د م الغبب إ
الشبق بطويف 15.6م ،ابالع م مس و اور إ هناية السرتة احلربية مب دار 7.40م ه طبف ا الغبيب،
ابالع مب دار 4.78م بطبف ا الشبه هد او غل امعماري مس و ارالاع الواج ة بل ح اببني ابلد ر الثاين
للمبىن ،أما الباب امل وح ه الد ر الثال فيمك م لله الواويف إ اجلناح اخلاص ابخلدم ،مجيع أبواهبا
م بفة جبانل الباب ابلد ر الثال فُ ح شباك مس طيل الشكل رأو الوضع بو ب ارو هندوية
مجيلة ،ان الواج ة بسااب شيب يع مد ملى ألواح حربية كما ه أغلل الواج اا
اطل الواج ة اجلنوبية اخلااة مببىن الضيافة ملى أر رامية ،ملى الطبية امؤدي إ ال ب ،مت د
م الشبق إ الغبب بطويف 14.79م ،ابالع م مس و اور إ هناية ارالاع ورتة السطح مب دار
8.40م يلحظ هيام امعماري بعمل ببج شيب (ر شامن) غ م بو للمباهبة احلباوة ابلد ر الثاين
ارالامه 2.31م مبضه 1.53م يع مد ملى ألواح شبية مثب ة ه مسا اجلدار ان الواج ة بسااب
حربي يع مد ملى ألواح حربية ا لا ا ه االرالاع اواف ا ا مع ارالاع وطح الد ر كما ه الواج ة الشمالية
للمبىن
اطل الواج ة اجلنوبية اخلااة ابمدروة ملى ممب يل ل بني مبىن امدروة ب ية أج ا ال ب ،مت د
م الغبب إ الشبق بطويف 16.13م ،يبالع م مس و اور إ هناية ارالاع ورتة السطح مب دار
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6.87م م اجل الغبيب ،ابرالاع 4.11م م اجل الشبه الحندار اور  ،يلحظ أمن امادة امبين من ا
مبىن امدروة خت لل م ب ية أج ا امبىن؛ مما يعين أنه مت جتديدها ه ها الحة بعد ها بنا ال ب ،مبا
ا ضيه امبحلة ان الواج ااة بسااب حراابي يع مد ملى ألواح حر ابية كما ه ب يااة أج ا ا امبىن
الواجهات الغربيـ ــة:
ا مي الواج ة الغببية للبيا البحبي ابح وائ ا ملى مدد كب م الشبابيك امطلة ملى ام ارع ،كللك
الاما ،مت د م اجلنوب إ الشمايف حىت مبىن امدروة مب دار79.70م ،ابالع م
اعد أكثب الواج اا ار ا
مس و اور إ هناية ارالاع السطح مب دار 9.91م ه أملى ارالاع هلا إ 3.39م ه أهل ارالاع هد هام
امعماري ب سيم ا رأويا إ علعة أهسام ،فُ ح ه ال سم اورض الباب امؤدي إ اإلالحية( ،السر )
أما ال سم او وط ف ُل ح فيه اوبواب اجلانبية امؤدية إ اللنا الدا ل امسرد ،أما ال سم العلوي ف ُل ح
في ا مدد م الشبابيك اليت ا در الواج ة ،ا سم مجيع ا ابالاساع االرالاع ،يلحظ أمن امعماري
حسل ام وفب م امواد اخلام جعل لبعض الشبابيك م ل ملوي (واكل) شيب البعض اآل ب م ل
امم م اخلشل يطل ملى ام رمة يبلغ ارالامه3م ا بيباا ،
حربي ،كما متي ا الواج ة بوجود (ر شامن) ُ
مبضه 1.83م يع م ااد ملى ألواح شبية مغب وة ه مسا اجل اادار كما ان الواج ة بسااب حربي يبالع
مب دار 1.15وم يع مد ملى ألواح حربية م أجل ختليل الضغط الواهع ملى اجلدرامن النااج م ارالاع
اجلدرامن بسبل اعدد الطوابة ،ذلك ب ل ه م احلوائط احلاملة
أما الواج ة الغببية اخلااة مببىن الضيافة فرتالع مب دار 9.85م ا بيباا يبلغ مبض ا م الشمايف إ
اجلنوب م دار 15.66م ،حت وي ملى درج حربي يؤدي إ وطح امبىن ،يل ح ملى ابب شيب اغ ه
أملى امبىن ارالامه 1.43م مبضه 52وم ،يل ح أولل منه شباك شيب اغ يشبه ه شكله شبابيك
الواج ة الغببية م حي ال كوي العام ،من ا لل ه احلرم يل ح هبا ابب ه اجل اجلنويب العلوي م
الواج ة يبالع مب دار 1.86م مب 1.6م يبابط جبسب شيب مع الباب الواهع ه الواج ة الشبهية ليخ ب
امب ر بسبمة بني امبنيني ان الواج ة بسااب حربي يبالع مب دار 1.15وم يع مد ه ج ئيه الشمايل
اجلنويب ملى ألواح حربية
الواجهات الشرقي ـ ــة:
الاما بسبل طويف الواج ة فيمكننا
اطل الواج ة الشبهية ملى اجلبل ،اعد أهل الواج اا ار ا
ا سيم ا ملى َح َسل امباين
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أ اال :اج ة امبىن البحبي :مت د م الشمايف إ اجلنوب بطويف 16.80م ،مي د بعدها وور اص
ابللنا الدا ل حىت ي ل إ اج ة امبىن امخ ص للخدم بطويف 4.8م ارالاع 4.15م حىت ا ل إ
اج ة امبىن امخ ص للمرلس ،حي انعطل إ ج ة الشمايف ليبلغ طوهلا 15.87م ،يل ح هبا ابب
مبضه 2.36م ارالامه 2.47م ،بفا اج ه ب ارو هندوية مجيلة يبدأ ارالاع الواج ة مب دار 9.4م
ا درج ه االخنلا حىت ا ل إ أهل ارالاع هلا مب دار 4.82م
ابابط الواج ة الشبهية للمبىن البئيس البيا البحبي مببىن الضيافة بباب ملوي ي ع ه البك اجلنويب
الشبه للواج ة ه الد ر الثاين ،يببط بينه بني ابب آ ب يل ح ه أملى الواج ة الغببية م مبىن الضيافة،
جسب شيب يع مد ملى ألواح شبية حاملة مغب وة ه مسا جدار الواج اا ،هد البد من يف اب هوا
هبلا العن ب امعماري حي مل أشاهد مثل هلد الطبي ة ه ربط حداا ال ب
أما الواج ة اخلااة مببىن الضيافة فارالام ا يبدأ م 5.64م ه أملى مس و هلا ه اجل ة اجلنوبية
م الواج ة ا ناهص حىت ا ل إ 5.51م م اجل ة الشمالية للواج ة ،مي د طوهلا مب دار 15.33م
جنواب
يبلغ طويف الواج ة الشبهية اخلااة مببىن امدروة م دار 19.36م ،ارالام ا يبدأ م 2.70م ا
حىت ي ل إ مرت احد ا بيباا ،يل ح ه الواج ة شباك مبضه 1.18م طوله 1.89م يغطى مب بعاا
حديدية
ه ام هلا الوال جند أمن الواج اا امطلة ملى واحة ال ب اعد أمجل الواج اا مبا حت ويه
م الاايل معمارية ارو هندوية دهي ة ،كما أمن السلمل االن ايف م د ر إ آ ب كانا م طبية
السلمل اموجودة بساحة ال ب ،شكل رهم ()5
النتائج ،والتوصيات:
ولما ملى رووله ام طلى ،بعد
محدا هلل اعاإ ملى امن ى ،الة
ا
ا
فل اخل ام أذكب أهم ما اوال ليه البح م ن ائج ،جا ا ملى النحو اآليت:
 1ضب رة جبا مسح اوعية مواهع الرتاث العمباين مبنط ة الباحة؛ درا اكا واية هلد العمارة هيم ا،
مياا خبطورة ما ا عب له م م دداا حتدايا هتدد ب ائ ا
 2متي ا هندوة العمارة ال ليدية للمسك مبنط ة الباحة ب واف ا مع أحوايف البيئة امناخ السائد ه
امنط ة ،ذ اوُخدما مواد البنا م البيئة احمليطة ابمكامن ،مل يك ا يار اموهع ابل دفة ،بل هو
ن اج ربة اباكمية ،معبفة ممي ة أبحوايف امنط ة الطبوغبافية امنا ية اومنية

828

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)29ربيع الثاين 1443ه – ديسمرب 2021م

 3مادة ما ميب بنا امن يف بعدة مباحل ،اكاد اكومن ذاهتا ه ب ية امباين مع اال لو ه الاايل
الوحداا امعمارية مددها مساح ا
 4ينلل بنا امن يف أبولوب ال ر ئة ،أي ف ل بنا اجلدرامن م اوو ل حي ميك الة اوو ل
كاملة لألد ار بد من أمن ي ع البنا أ ا أعب اجلدرامن ،يسامد ذلك ملى محاية امن يف م االنداثر ال ام
ن يرة للكوارث كاحلبائة غ ها
 5متي ا اوممايف امعمارية مبنط ة الباحة ب حلي ا ابل ارو اهلندوية بشكل م ناوة مجيل ،ااة
ملى اج ة اوبواب الشبابيك
كامل للبيا الرتاع مبا حي ويه م حداا وكنية مس لة
 6ميثل ه ب اب رهوا الرتاع
وذجا م ا
ا
مبامن للضيوو مسرد مدروة وور للا هاما الدراوة بعمل ال معماري شامل ،مع مدةا
ه ذلك ملى ايرة اموهع ا ويبد ملى البفع امساح اللي هاما به هيئة السياحة اآلاثر مشكورة
هبل مملية الرتميم
آ ب دمواان أمن احلمد هلل رب العامني ،الواا هللا ولمه ملى امبعوث رمحة للعامني ،ملى آله
أاحابه أمجعني ،م ابع م إبحسامن إ يوم الدي
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أوًل :الواثئق:
ً

وثيقة ( :)1وثيقة مؤرخة يف  14رجب 1321هـ من الشيخ راشد بن رقوش إىل أمري مكة عون
الرفيق بن حممد بن عون .عصام اهلاجري( )2019/11 /12[esamnhs22] .تغريدة) مت
من

اًلسرتجاع

https://twitter.com/esamnhs22/status/1194045388422078471?s

=21
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وثيقة رقم ( :)2وثيقة مؤرخة عام 1328ه من اإلمام حممد بن علي اإلدريسي خياطب الشيخ
راشد بن رقوش أبنه شيخ مشايخ زهران .عصام اهلاجري)2019/11 /12[esamnhs22] .
(تغريدة) مت اًلسرتجاع من

https://twitter.com/esamnhs22/status/1194045388422078471?s=21

وثيقة ( :)3وثيقة من امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفيصل آل سعود سنة 1343هـ .عصام
اهلاجري( )2019/11 /12[esamnhs22] .تغريدة) مت اًلسرتجاع من:

https://twitter.com/esamnhs22/status/1194050648586772480?s=21
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وثيقة ( :)4أقدم شهادة من مدرسة ابن رقوش عام 13٦1هـ .إبراهيم الزهران
اًلسرتجاع
مت
(تغريدة)
])2020/3/3(.[@Izahrani10
https://twitter.com/izahrani10/status/1234936897069309952?s=21
اثنيًا :الصور:

لوحة رقم ( :)1منظر عام للقصر ،اهليئة العامة للسياحة واآلاثر ابلباحة.

لوحة رقم ( :)2موقع املسجد ابلنسبة للقصر ،اهليئة العامة للسياحة واآلاثر ابلباحة.
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لوحة

رقم

(:)3

موقع

القصر

ابلنسبة

للقرية

القدمية.

صاحل

العمري

2020/7/19.[@alaomari_salehم(.تغريدة) مت اًلسرتجاع من:
https://twitter.com/.alaomari_saleh/status/.1284751723366690816?s=21

لوحة رقم ( :)4الزافر كوحدة مهمة يف محل السقف( .عدسة الباحث).

لوحة رقم ( :)5أمهية الزافر يف محل السقف( .عدسة الباحث).
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لوحة رقم ( :)٦طريقة ربط أخشاب السقف مع الزافر ،اهليئة العامة للسياحة واآلاثر ابلباحة.

لوحة رقم ( :)7طريقة توزيع الزفر على مساحات الوحدات الداخلية( .عدسة الباحث).

لوحة رقم ( :)8الدرج احلجري خارج الواجهة( .عدسة الباحث).
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لوحة رقم ( :)9سطح القصر( .عدسة الباحث).

لوحة رقم ( :)10املزاغل أو فتحات البنادق للرمي منها أثناء احلرب( .عدسة الباحث).

لوحة رقم ( :)11ابب الدخول الرئيس ملبىن الضيافة من اخلارج ويالحظ العناية به وزخرفته( .عدسة الباحث).
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لوحة رقم ( :)12زخرفة األبواب من الداخل( .عدسة الباحث)

لوحة رقم ( :)13قفل خشيب يسمى (الضبة)( .عدسة الباحث)

لوحة رقم ( :)14جدار القبلة للمسجد( .عدسة الباحث).

836

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)29ربيع الثاين 1443ه – ديسمرب 2021م

لوحة رقم ( :)15أماكن الوضوء ،خارج املسجد( .عدسة الباحث).

لوحة رقم ( :)1٦بركة املاء( .عدسة الباحث).

لوحة رقم ( :)17بناء املداميك( .عدسة الباحث).
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لوحة رقم ( :)18مكان حفظ املاء( .عدسة الباحث).

لوحة رقم ( :)19ربط املبىن الشرقي مببىن الضيافة جبسر خشيب( .عدسة الباحث).

لوحة رقم ( :)20نقش كتايب على الساكف العلوي لباب مبىن الضيافة يوضح سنة البناء (1355ه)( .عدسة الباحث).
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لوحة رقم ( :)21نقش كتايب على أحد أبواب القصر يبني اسم النقاش ((شغلي عثمان بن حممد))( .عدسة الباحث).

لوحة رقم ( :)22نقش كتايب على أحد أبواب القصر يبني اسم النقاش ((شغل عبدالرزاق بن حسني))( .عدسة الباحث).

لوحة رقم ( :)23نقش كتايب على أحد أبواب القصر يبني اسم النقاش ((شغل علي بن حممد))( .عدسة الباحث).
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لوحة رقم ( :)24أحد نوافذ القصر ويالحظ اًلهتمام بزحرفته من اخلارج( .عدسة الباحث).

لوحة رقم ( :)25حصن ابألطاولة ونرى استخدام عنصر الروشان يف العمارة كما يف قصر ابن رقوش( .عدسة الباحث).
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لوحة رقم ( :)2٦استخدام األلوان يف زخرفة أسقف املنازل سقف منزل من قرية بشري( .عدسة الباحث).

اثلثًا :األشكال:

شكل رقم ( :)1الواجهة الغربية للبيت الشامي ،ويالحظ اختالف مقاسات النوافذ ،اهليئة العامة للسياحة واآلاثر ابلباحة.
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شكل رقم ( :)2الواجهة الغربية ملبىن املدرسة ،اهليئة العامة للسياحة واآلاثر ابلباحة.

شكل رقم ( :)3الواجهة الشرقية ملبىن الضيافة ،اهليئة العامة للسياحة واآلاثر ابلباحة.
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شكل رقم ( )4الواجهة الشرقية للبيت البحري ،اهليئة العامة للسياحة واآلاثر ابلباحة.

شكل رقم ( :)5الواجهة الشمالية للبيت البحري .اهليئة العامة للسياحة واآلاثر ابلباحة.
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شكل رقم ( :)٦الواجهة الشمالية ملبىن الضيافة ،اهليئة العامة للسياحة واآلاثر ابلباحة.

شكل رقم ( :)7الواجهة اجلنوبية للمبىن البحري ،اهليئة العامة للسياحة واآلاثر ابلباحة.
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شكل رقم ( :)8الواجهة اجلنوبية ملبىن الضيافة ،اهليئة العامة للسياحة واآلاثر ابلباحة.

هوامش البحث:

املراجع:
أبو ااحل اولل  :الل اإلولم «أاوله فلسل ه مداروه» ،دار امعارو ،ب ا ،ط ،2د ا
أمحد وعيد هشاا :أحباث ه ال اريخ اجلغباه لل بآمن ال وراة هلراا أهل السباة ،النادي اوديب ه
منط ة الباحة ،مؤوسة االن شار العبيب ،ط2018 ،1م
بباهيم أنيس ،مطية ال وحل  ،مبد احلليم من م  ،حممد لل هللا أمحد :امعرم الوويط ،ج،1
ص ،439ط ،2د،ا
حسني مل أبو الل وح :نبااتا ببية م أهبا امناطة اجملا رة ،طُ ،1جدة ،الدار السعودية للنشب
ال و يع1404 ،ها
مجعامن رشيد ب رهوا :ه ب اب رهوا ال ارخي  ،الباي 1429 ،ها2008،م
وعيد ب بباهيم احلسيل :كنو غامد هبامن العمبانية السماا اممي ة الطابع ال ليدي منط ة
الباحة ،مؤوسة امدينة لل حافة الطبامة النشبُ ،جدة ،ط1426 ،1ها
ي الدي حممد ب أيب بكب ب مبد ال ادر البا ي :خم ار ال حاح ،مؤوسة البوالة ،ط،11
1426ها ا 2005م
ممب مبد هللا هاض  ،حا م حممد بباهيم :ختطيط امدمن ه امملكة العببية السعودية ،الباي  ،ط،1
1401ها
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مبدهللا اهبالث ل  :العمارة مبدينة جدة ه الع ب العثماين1334-923 ،ها1916-1517 /م،
دارة املك مبدالع ي 1436 ،ها2015 /م ،مج2
مبد هللا مل مبادي ال هباين :ادي بيدة :دراوة أعبية معمارية ،الباي 1428 ،ها ا 2007م
مل ب حس السلوك :املعجم اجلغرايف لبالد غامد وزهران ،ط1417 ،3ها1996 /م
بفة العمارية ال ليدية بعس  :دراوة فنية مجالية ،الباي  ،ط،1
مل مبد هللا مب ق :ف
1431ها2010 /م
مل حممد ب ودرامن ال هباين :بطومن هبيلة هبامن شيو ا -أوواه ا -شداهتا هسم السباة ،مطابع
الشاطئ احلدي  ،الدمام ،ط1428 ،1ها
مبدامع شاهني :ابميم ايانة امباين اوعبية ال ارخيية ،ط،1ال اهبة ،ارة الث افة ،اجمللس اوملى
لآلاثر ام بية
مبد هللا اهب الث ل  :ال ناماا اخلشبية امعمارية مبدينة ُجدة ،روالة ماجس غ منشورة ،جامعة
أم ال ب 1422ها
حممد أمحد مو  :ابميم امنشآا اوعبية ،دار هنضة الشبق ،ال اهبة ،ط2002 ،1م
م طلى أمحد :اماا الديكور ،د ط ،ال اهبة ،دار اللكب العبيب1981 ،م
اناب ويد أمحد ،م طلى حممد ،حممد در يش أمي مبد هللا :امعرم الوويط ،دار حيا الرتاث
العبيب ب ا ،ط (1429 ،)1ها ا 2008م
املقابالت الشفهية:
م ابلة شل ية مع الشيخ مبدالع ي ب رهوا مبن له ببين وار ه 1438/1/11ها
م ابلة شل ية مع البنا حممد وامل مبدهللا الغامدي ه ام بجامن الوطين للرتاث الث افة (اجلنادرية) ،ه
اخلامس العشبي م ش ب ربيع اآل ب مام 1435ها
م ابلة شل ية مع البنا مل حس الغامدي ،البنا ملبح ااحل الغامدي ه ام بجامن الوطين للرتاث
الث افة (اجلنادرية) ،ه اخلامس العشبي م ش ب ربيع اآل ب مام 1435ها
مك ل اهليئة العامة للسياحة اآلاثر مبنط ة الباحة
املواقع اإللكرتونية:
https://twitter.com/esamnhs22/status/1194050648586772480?s=21-
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https://twitter.com/izahrani10/status/1234936897069309952?s=21https://twitter.com/esamnhs22/status/1194045388422078471?s=21
( )1مل حممد ب ودرامن ال هباين :بطومن هبيلة هبامن شيو ا -أوواه ا -شداهتا هسم السباة ،مطابع الشاط احلدي  ،الدمام ،ط1428 ،1ها
( )2وعيد ب بباهيم احلسيل :كنو غامد هبامن العمبانية السماا اممي ة الطابع ال ليدي منط ة الباحة ،مؤوسة امدينة لل حافة الطبامة النشبُ ،جدة ،ط،1
1426ها
( )3مبد هللا مل مبادي ال هباين :ادي بيدة دراوة أعبية معمارية ،الباي 1428 ،ها ا 2007م ،ط1
( )4مجعامن رشيد ب رهوا :ه ب اب رهوا ال ارخي  ،الباي 1429 ،ها2008،م
( )5ممب مبد هللا هاض حا م حممد بباهيم :ختطيط امدمن ه امملكة العببية السعودية ،الباي  ،ط1401 ،1ها ،ص78
( )6ال هباين :ادي بيدة ،ص85
( )7ال هباين :ادي بيدة ،ص85
( )8مبدهللا اهبالث ل  :العمارة مبدينة جدة ه الع ب العثماين1334-923 ،ها1916-1517 /م ،دارة املك مبدالع ي 1436 ،ها2015 /م ،مج،2
ص713
( )9ممود شيب م بو يطلى ابل ار حلماي ه ،ي ام ه وط البيا أ يوع ملى اللباغ الدا ل ليحمل أ شاب الس ل ،يعبو كللك ابمب ح
( )10احلسيل :كنو غامد هبامن ،ص42
( )11م ابلة شل ية مع البنا حممد وامل مبدهللا الغامدي ه ام بجامن الوطين للرتاث الث افة (اجلنادرية) ،ه اخلامس العشبي م ش ب ربيع اآل ب مام 1435ها
( )12مل مبد هللا مب ق :ف بفة العمارية ال ليدية بعس  :دراوة فنية مجالية ،الباي 1431 ،ها2010 /م ،ط ،1ص26
( )13حرارة اغ ة اوضع حتا اوحرار الكب ة ل عديل وطح ا مع ب ية أحرار ال ل ألواحد ،اس خدم كللك ل عبية اللباغاا بني اوحرار الكب ة ه
اج ة اجلدار م ابلة شل ية مع البنا حممد وامل مبدهللا الغامدي
انمما مث يضاو ليه اما  ،يده به ملى جلدار احلسيل :كنو
( )14حرب طب أبيض اللومن ي كومن م اجل  ،يوضع ه اما مدة يوم ،مث يطح حىت ي بح ا
غامد هبامن ،ص166
( )15م ابلة شل ية مع البنا مل حس الغامدي ،البنا ملبح ااحل الغامدي ه ام بجامن الوطين للرتاث الث افة (اجلنادرية) ،ه اخلامس العشبي م ش ب
ربيع اآل ب مام 1435ها
( )16حممد أمحد مو  :ابميم امنشآا اوعبية ،دار هنضة الشبق ،ال اهبة ،ط2002 ،1م ،ص80
( )17ي الدي حممد ب أيب بكب ب مبد ال ادر البا ي :خم ار ال حاح ،مؤوسة البوالة ،ط (1426 ،)11ها ا 2005م ،ص120
( )18اناب ويد أمحد ،م طلى حممد ،حممد در يش أمي مبد هللا :امعرم الوويط ،دار حيا الرتاث العبيب ب ا ،ط(1429 ،)1ها ا 2008م،
ص170
( )19ال هباين :ادي بيدد ،ص200
( )20هو حرب الل يس خبج م ام الع ال خبية ،مادة ما يكومن ح يلة طب اا رووبية هدمية ،ي م هتليبه ه مواهع البنا ملى شكل شبائح اخبية
( )21م طلى أمحد :اماا الديكور ،د ط ،ال اهبة ،دار اللكب العبيب1981 ،م ،ص82
( )22أمحد وعيد هشاا :أحباث ه ال اريخ اجلغباه لل بآمن ال وراة هلراا أهل السباة ،النادي اوديب ه منط ة الباحة ،مؤوسة االن شار العبيب ،ط،1
2018م ،ص69
( )23شل م ني ال ي طبق ليه ال سوس ،ذ رائحة مطبة ،مبدامع شاهني :ابميم ايانة امباين اوعبية ال ارخيية ،ط،1ال اهبة ،ارة الث افة ،اجمللس اوملى،
لآلاثر ام بية ،ص68
( )24يعبو كللك ابل ي ومن الربي ،ين شب ه جبايف منط ة الباحة امناطة احمليطة هبا كمنط ة بين مالك ع يل ،مي ا ابندماج أليافه ابل وة ال لبة ،ذا ما
جلل بطبي ة فنية وليمة ،حسني مل أبو الل وح :نبااتا ببية م أهبا امناطة اجملا رة ،ط ،1جدة ،الدار السعودية للنشب ال و يع1404 ،ها ،ص86
( )25م ابلة شل ية مع البنا حممد وامل مبدهللا الغامدي
( )26م ابلة شل ية مع البنا حممد وامل مبدهللا الغامدي
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( )27هو مادة وائلة وودا ذاا رائحة نلاذة ،يس خبج م حباق جل ع الع م العبمب  -امن شب بكثبة ه جبايف منط ة الباحة ،-ه بباميل خم ة مينع م
د ويف اهلوا لي ا ،حىت ي حويف الد امن النااج م مملية احلبق إ وائل ضافة مادة امغية له ،اؤ ل م اوشرار ،ل عمل ملى متاوك اللومن عبااه م ابلة
شل ية مع البنا حممد وامل مبدهللا الغامدي
( )28مبو امسلمومن هلد الطبي ة منل فرب اإلولم م أعبي ه ذلك ابلساوانيني البي نطيني ،مث اطورا هلد الطبي ة ادرجيياا حىت اب كب امسلمومن ه الع ب
جديدا مبو ابوم احللب امائل أبو ااحل اولل  :الل اإلولم «أاوله فلسل ه مداروه» ،دار امعارو ،ب ا ،ط( ،)2د ا ،ص280
أولواب
العباو
ا
ا
ه الن ب أ احللب ملى اخلشل ابو خدام احمللار ل كوي أشكايف بفية م نومة ،انليل ال بفة فة هلا اوولوب يعمل ملى طالة ممب اوشكايف ال بفية م
أتع العوامل اجلوية
( )29ي م انليل هلا اوولوب م ال بفة بطبي ة ا ابل احلافاا مع بعض ا ملى شكل ااي منلبجة يعبو ابحللب احملدب مبد هللا اهب الث ل  :ال ناماا
اخلشبية امعمارية مبدينة ُجدة ،روالة ماجس غ منشورة ،جامعة أم ال ب 1422ها ،ص28
( )30اظ ب فيه اوشكايف ال بفية ه اورة بب اا ي م احل ويف ملي ا إبحداث فباغاا حوهلا اسمى «بيا»  ،ذلك بنحا اورضية ب ا ية هائمة انطلهاا م
خمطط مبووم ملى اخلشل ،بدرجاا خم للة م الرب الث ل  :ال ناماا ،ص27
( )31ال هباين :ادي بيدة ،ص22
( )32اجلمع أ اميل ،هو مبارة م أداة حديدية ا كومن م م بض شيب اغ ين ب هبا احلرب إل الة ال ائد ،هتليل ال طع اخلشبية ،الة اوج ا ال ائدة
من ا
( )33م ابلة شل ية مع الشيخ مبدالع ي ببهوا مبن له ببين وار ه 1438/1/11ها
( )34مائلة اب رهوا م هبية بين وار ،في ا مشيخة هبيلة بين مامب م هبامن ،كانا أغلل مشيخة بلد هبامن لدي ا مل ب حس السلوك :امعرم
اجلغباه لبلد غامد هبامن ،ط1417 ،3ها ،1996 /ص250
( )35ال هباين :بطومن هبيلة هبامن ،ص250
( )36بلدة ا ع ه الشمايف الشبه منط ة الباحة ،ملى بعد  15كيلو مرت م مبك امدينة ،ملى ط طويف  ،41.6دائبة مب  ،19.3ابالع م وطح البحب
حوايل 1850م ،ممل أهل ا هدمياا ابل رامة ،اشكل أحد امباك احلضبية ضم النطاق البلدي مدينة الباحة ال ابعة ل بيلة بين مامب مجعامن :ه ب ،ص11
( )37هو مجعامن ب راشد ب مجعامن ب راشد ب وعيد رهوا ،كامن له د ر ابر ه امنط ة ،ليس ه هبيلة بين مامب ف ط ،شارك الد لة السعودية او إ ه موهعة
بسل جنوب الطائل (1815/1230م) اب رهوا :ه ب ،ص 12اوه مام 1306ها احلسيل :كنو  ،ص242
( )38م ابلة شل ية مع الشيخ مبدالع ي ببهوا مبن له ببين وار ه 1438/1/11ها
( )39م ابلة شل ية مع الشيخ مبدالع ي ببهوا مبن له ببين وار ه 1438/1/11ها
( )40مجعامن ب رهوا :ه ب ،ص 32-15
( )41الع بة اليت اعلو الباب ال ل بني م بام الباب منورد بباهيم أنيس ،مطية ال وحل  ،مبد احلليم من م  ،حممد لل هللا أمحد :امعرم الوويط
،ج،1ص ،439ط ،2د،ا
( )42العباميس :ه امسافاا اللارغة بني اوحرار ه اج ة اجلدار ،مادة متلئ ا امونة م جص ،أ طني ،أ خملوط م اوحرار ال غ ة الطني
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