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(قدم للنرش يف ١٤٣٢/٢/٨هـ ، وقبل للنرش يف ١٤٣٢/٤/٢هـ)

الكلامت املفتاحية: الصنجة، املابيات، الفاطمية، الدراهم
غرب  شامل  يف  احلضارية  املستوطنات  أهم  أحد  املابيات (قرح)  موقع  يف  الصنجة  هذه  عىل  ثر  عُ البحث.  ملخص 
عهد  من  املعروفة  الصنج  إىل  جديدة  إضافة  الصنجة  هذه  وتعد  اهلجري.  اخلامس  القرن  خالل  العربية  اجلزيرة 
املستنرص باهللا الفاطمي واملؤرخة بعام ٤٢٨هـ، واكتشافها يدل عىل اهليمنة الفاطمية عىل املابيات، التي كانت من 
أهم حمطات طريق احلج الشامي املرصي، وقد برهنت الدراسة عىل أن الصنج الفاطمية كانت تتمتع بقدر كبري من 

الدقة وااللتزام بالوزن الرشعي للدراهم.

اإلسالمية  العصور  يف  الزجاجية  الصنج  تأخذ  مل 
الباحثني  واهتامم  دراسة  من  تستحقه  ما  اآلن  حتى 
مبارشة  معلومات  من  توفره  وما  أمهيتها  من  بالرغم 
النميات  علامء  حرص  ولقد  استقرائية،  ودالالت 
املسكوكات  ملجموعة  كتالوجات  بإصدار  عنوا  الذين 
العاملية  واملكتبات  املتاحف  يف  املحفوظة  اإلسالمية 
املجموعات.  هذه  ضمن  الزجاجية  الصنج  نرش  عىل 

.(Bacharach1982)

علم  يف  املتخصصني  العرب  العلامء  ساهم  ولقد 
الدكتور  بينهم  من  املثال  سبيل  عىل  نذكر  املسكوكات 

عبد الرمحن فهمي الذي وضع كتاباً اسامه (صنج السكة 
١٩٥٧م)  املرصية  الكتب  دار  مطبعة  اإلسالم،  فجر  يف 
املؤلفات  أهم  اصدر  الذي  النرباوي  رأفت  والدكتور 
واملوسوم  الفاطمي  العرص  يف  الزجاجية  الصنج  عن 
بمتحف  املحفوظة  الفاطمية  للسكة  الزجاجية  (الصنج 

الفن اإلسالمي بالقاهرة، القاهرة ١٩٩٧م).
وقبل اخلوض يف احلديث عن الصنجة الزجاجية 
أن  يستحسن  مرة  ألول  تنرش  والتي  البحث  موضوع 
نشري إىل بعض احلقائق التارخيية املتصلة بدراسة الصنج 

الزجاجية اإلسالمية.
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الزجاجية  للصنج  استخدام  أول  أن  املعروف  من 
يف  باألسواق  تداوهلا  حال  النقود  لوزن  كوحدات 
عبد  األموي  اخلليفة  لعرص  يعود  اإلسالمي  العرص 
وجاء  /٦٨٤-٧٠٥م)  (٦٥-٨٦هـ  مروان  بن  امللك 
النقود  بتعريب  اخلليفة  لقرار  مواكباً  االستخدام  هذا 
هو  امللك  عبد  إن  البيهقي  املؤرخ  ويذكر   . كامالً تعريباً 
أول من رضب الدراهم والدنانري بسكة اإلسالم وأمر 
زيادة  إىل  تستحيل  ال  قوارير  من  صنجات  «تصب  أن 

وال نقصان». (البيهقي١٩٦١:٨٠).
الصنج  واستخدام  النقود  بمراقبة  عهد  ولقد 
الزجاجية يف األسواق للمحتسب وسحب ما فقد منها 
إصدارات  وجود  بسبب  سواء  االستخدام  لصالحية 
لسبب  للنقصان  لتعرضها  نتيجة  أو  الصنج  من  جديدة 
بمراقبة  املحتسب  لقيام  احلسبة  كتب  وتشري  آلخر.  أو 
الصيارفة وتفقد ”موازينهم يف كل وقت عىل حني غفلة 

منهم“. (الطربي: ٢٢)، (أبو زيد ١٩٨٦: ١٦٦).
ومراقبة  النقود  لوزن  الصنج  استخدام  أن  كام 
دور  أن  إىل  رئيسية  بصفة  عائد  األسواق  يف  أوزاهنا 
تكن  مل  تقنية  إمكانات  من  هلا  متوفرا  كان  وبام  الرضب 
من  أو  الدنانري  من  نقوداً  رضب  عىل  آنذاك  قادرة 
الدراهم ذات قيمة واحدة بنفس الوزن عىل وجه الدقة، 
لذلك كان يتم اللجوء لوزهنا بني احلني واآلخر بالصنج 
الزجاجية للتحقق من دقة وزهنا طبقاً للوزن الرشعي. 
كل  وزن  املتعاملني  حق  من  أن  للنظر  امللفت  ومن 
 جر العرف  أن  إال  وزهنا  من  للتأكد  بعينها  نقد  قطعة 
قطع  مخس  حتى  بالعدد  الذهبية  بالدنانري  التعامل  عىل 
واستخدام الصنج للتحقق من الوزن ابتداء من القطعة 

اخلامسة.

الطوير  ابن  عن  اخلطط  يف  املقريزي  وينقل 
-٣٥٨) بمرص  الفاطمي  العرص  يف  املحتسبني  أن 
املكاييل  يف  ينظرون  كانوا  ٥٦٧هـ/٩٦٩-١١٦٩م) 
وكان  العيار..  دار  يف  النظر  «وللمحتسب  واملوازين 
للعيار مكان يعرف بدار العيار تعري فيه املوازين بأرسها 
الديوان  من  الدار  هذه  عىل  ينفق  وكان  الصنج  ومجيع 
كالنحاس  األصناف  من  إليه  حيتاج  فيام  السلطاين 
اآلالت  من  ذلك  وغري  والزجاج  واخلشب  واحلديد 
وأجر الصناع واملشارفني ونحوهم وحيرض مجيع الباعة 
إىل هذه الدار باستدعاء املحتسب هلم ومعهم موازينهم 
وصنجهم ومكاييلهم فتعري يف كل قليل فإن وجد فيها 
وألزم  الدار  هلذه  صاحبه  من  وأخذ  استهلك  الناقص 
بثمنه  والقيام  الدار  هبذه  حمرر  هو  مما  نظريه  برشاء 
أو  ميزانه  يف  يظهر  من  يلزم  وصار  الناس  سومح  ثم 
والقيام  فقط  فساد  من  فيها  ما  بإصالح  خلل  صنجة 
«(املقريزي  باقية  الدار  هذه  زالت  وما  فقط  بأجرته 

.(٤٦٤:١:١٩٢٦
يف  الزجاجية  الصنج  الستخدام  كان  فقد  وبالطبع 
وزن النقود صلة وثيقة بعمل الرصافني  وهم مبدلو النقود 
وكان جلهم يف العرص الفاطمي من اليهود ومن املعروف 
باسم «رحبة  يعرف  خاص  مكان  يف  يعملون  كانوا  أهنم 
الصيارفة» لتسهيل مراقبة املحتسب هلم وكانت هذه الرحبة 
خلف جامع عمرو بن العاص ٢١هـ/٦٤٢م بالفسطاط 
قبالة  عىل  املزايدات   جتر كانت  حيث  القديمة  بمرص 
األموال  اخلراج  عن  املسئول  ويتسلم  الزراعية  األرايض 

املستحقة عليهم للديوان. (الصاوي ١٨٣:١٩٨٨).
انطباعاً  يعطي  للمسكوكات  التارخيي  اإلطار  إن 
هبا  ويعري  يوزن  صنجة  له  كانت  نقدي  إصدار  كل  بأن 
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نقداً  عليها  نعثر  صنجة  لكل  أن  أي  بالعكس  والعكس 
سبيل  عىل  أكده  ما  وهذا  بالفعل.  وتداوله  رضبه  تم 
املثال األستاذ الدكتور رأفت النرباوي يف كتابه «الصنج 
تقديمه  يف  أشار  عندما  الفاطمية»  للسكة  الزجاجية 
أن  تثبت  الكتاب  موضوع  الصنج  «أن  إىل  للكتاب 
قطع النقود فئة الدرمهني والدرهم ونصف الدرهم قد 
رضبت يف عهد مجيع خلفاء الدولة الفاطمية بمرص..». 

(النرباوي ١٢:١٩٧٧).
يف  منصور  عاطف  الدكتور  سار  االجتاه  وبنفس 
كتابه «موسوعة النقود يف العامل اإلسالمي» وهو يتحدث 
النقدي  النظام  أن  أكد  حيث  الفاطمية،  الدراهم  عن 
النقود  إصدار  باهللا  املستنرص  اخلليفة  عهد  يف  شهد  قد 
الدرمهان  منها  رضب  حيث  املختلفة  بوحداهتا  الفضية 
والدرهم والنصف والثلث والربع والثمن وقد وصلتنا 
أما  والربع  والثلث  والنصف  الدرهم  متثل  نامذج  منها 
عىل  فيستدل  والثمن  الدرمهني  مثل   األخر الفئات 
فقط  لتعيريمها  املستخدمة  الصنج  خالل  من  وجودمها 

(منصور ٤١٥:١:٢٠٠٤) .
إن الصنجة موضوع البحث والتي اكتشفت خالل 
أعامل التنقيب األثري بموقع املابيات (قرح) يف املوسم 
إلعادة  مناسبة  تكون  قد  (١٤٢٧-١٤٢٨هـ)  الرابع 
الصنج  به  تقوم  أن  يمكن  الذي  الدور  حول  النقاش 
اإلسالمي  تارخينا  معامل  بعض  توضيح  يف  الزجاجية 
وتنظيم  املرضوبة  بالنقود  عالقتها  زاوية  من  والسيام 

تداوهلا بني املتعاملني يف األسواق. 
ومطلية  الزجاج  من  مصنوعة  الصنجة  هذه 
مم،   (٢٫٩٠) قطرها  يبلغ  األزرق  للون  متيل  بمينا 
عليها  سجلت  وقد  جرام   (٥٫٩٣٦) وزهنا  بلغ  بينام 

عىل  تقرأ  املورق  الكويف  باخلط  أسطر  ستة  من  كتابة 
التايل: النحو 

اإلمام
معد أبو متيم
املستنرص باهللا
مما عمل سنة

ثامن وعرشين وأر
بعامئة

وتعود هذه الصنجة لفرتة حكم اخلليفة املستنرص 
(٤٢٧-٤٨٧هـ/١٠٣٦-١١٠٩٤م)  الفاطمي  باهللا 
ووزهنا  ٤٢٨هـ  عام  تاريخ  بوضوح  عليها  سجل  وقد 
(٥٫٩٣٦) جرام يدل عىل أهنا كانت تستخدم باعتبارها 
أن  االعتبار  يف  أخذنا  إذا  درمهني  تعادل  وزن  وحدة 
الوزن الرشعي للدرهم هو (٢٫٩٧) جرام وللدرمهني 
الوزن  تطابق  الصنجة  وتكاد  جرام،   (٥٫٩٤) يعادل 
أجزاء  بأربعة   سو عنه  تقل  ال  فهي  لدرمهني  الرشعي 

من األلف من اجلرام.

يف  نرش  ما  إىل  نشري  أن  املفيد  من  السياق  هذا  ويف 
الصنج  من  بالقاهرة  اإلسالمي  الفن  متحف  جمموعة 
الزجاجية التي تعود لفرتة  حكم املستنرص باهللا الفاطمي 
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من فئة الدرمهني، والتي تباينت أوزاهنا تبايناً طفيفاً حيث 
وزهنا  وصل  وقطعة  جرام   (٥٫٨٨) وزناً  أقلها  بلغت 
الرشعي  الوزن  بدقة  تعادل  وهي  جرام،   (٥٫٩٤) إىل 
للدرمهني، وقطعة وصل  وزهنا (٥٫٩٦) جرام وقطعة 
(النرباوي  كاملة.  ٦جرامات  إىل  وزهنا  وصل  واحدة 
الفن  متحف  جمموعة  يف  الصنجة  أما   .(٣٤٣:١٩٩٧
املسجل  التاريخ  نفس  حتمل  والتي  بالقاهرة  اإلسالمي 
بلغ  فقد  ٤٢٨هـ  عام  البحث  موضوع  الصنجة  عىل 
جرام   ٠٫٠٣ تعادل  بزيادة  أي  جرام   (٥٫٩٧) وزهنا 

(النرباوي ٣٧١:١٩٩٧).

الزجاجية  الصنج  أن  ذلك  من  ونستخلص 
الوزن  من  قريبة  كانت  الدرمهني  فئة  من  الفاطمية 
ذات  يف  وتستوجب  االنتباه  تسرتعي  بدقة  الرشعي 
الوقت التقدير لدقة عمل دار العيار بالرغم من افتقادها 
جمال  يف  اآلن  نمتلكها  التي  احلديثة  للتقنيات  املؤكد 
البحث  موضوع  الصنجة  وأن  واملقاييس.  املوازين 
من  للدرمهني  الرشعي  للوزن  صنجة  أقرب  ثاين  تعترب 
يعثر  مل  أنه  إىل  باإلضافة  املنشورة،  الفاطمية  الصنج  بني 
من  سواء  الدرمهني  فئة  من  فاطمية  فضية  دراهم  عىل 
عهد املستنرص باهللا الفاطمي أو يف زمن غريه من اخللفاء 

للنقود  املنشورة  املجموعات  يف  اآلن  حتى  الفاطميني 
اإلسالمية، وهو ما يدفعنا للقول بأنه مل ترضب دراهم 
من فئة الدرمهني خالل العرص الفاطمي وأن الصنج من 
املستنرص  عهد  يف  أمثلتها  تعددت  والتي  الدرمهني  فئة 
وغريه من اخللفاء الفاطميني مل تقابلها إصدارات نقدية 
مماثلة، وليس هناك ثمة أدلة تارخيية حتملنا عىل االعتقاد 
من  النوع  هذا  أصدرت  قد  الفاطمية  السلطات  بأن 
التارخيية  املصادر  من  أي  يف  يرد  ومل  املزدوجة  الدراهم 

ما يشري إىل ذلك ال من قريب وال من بعيد.
ميل  الباحثني  بني  عليه  املتعارف  من  أنه  كام 
الكبرية  الوحدات  اكتناز  إىل  احلقبة  تلك  يف  املستهلكني 
حدث  ولو  أودراهم  كانت  دنانري  الكاملة  النقود  من 
فإهنا  الدرمهني  فئة  من  قطعة  بسك  الفاطميون  قام  أن 
ستكون املفضلة لد املكتنزين الذين ندين هلم بالفضل 
حالياً  املحفوظة  النقدية  القطع  أغلب  وصول  يف 

باملتاحف واملكتبات العاملية.
وهناك حقيقة أخر جيب اإلشارة إليها وهي أن 
منها  املبكرة  والسيام  اإلسالمية  النقود  من  األكرب  الكم 
بوصفه  وصلنا  ولكن  التداول،  بحال  وهو  يصلنا  مل 
مقتنيات اكتنزت يف صورهتا األصلية وتناقلتها األجيال 
املتعاقبة سواءً التي عثر عليها بالصدفة أو التي اكتشف 
أثناء التنقيبات األثرية يف الرشق اإلسالمي أو يف الغرب 
األوريب كأجزاء من قطع احليل أو حتى ضمن كنوز متت 

ختبئتها بطرق خمتلفة.
ومما له داللته يف هذا السياق أن الدنانري الطولونية 
(٢٦٥-٢٩٢هـ /٨٧٨-٩٠٥م) ومن بعدها اإلخشيدية 
كبرية  بأعداد  وصلتنا  (٣٢٣-٣٥٨هـ/٩٣٤-٩٦٩م) 
الدنانري  أجزاء  من  واحدة  قطعة  تصلنا  مل  بينام  نسبيا 
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التارخيية  واملصادر  العربية  الربدي  أوراق  تؤكده  التي 
 ويعز الدولتني  هاتني  عرص  يف  معروفة  كانت  أهنا 
ذلك منطقياً إىل إقبال املكتنزين عىل االحتفاظ بالدنانري 
أوهلام  رئيسيني  لسببني  منها  باألجزاء  والتعامل  الكاملة 
الذهبية  النقود  أن  وثانيهام  وقتئذ  األسعار  رخص 
الرشعي  الوزن  من  أقل  بوزن  غالباً  ترضب  كانت 
عىل  حفاظاً  طفيف  بقدر  ولو  للدينار(٤٫٢٥جرام) 
اكتنازها  وملنع  النقود  رضب  من  للدولة  املتوقع  الربح 
اجلوهرية  قيمتها  فاقت  ما  إذا  التداول  عن  وحجبها 

كمعدن قيمتها االسمية كنقد.
نصفي  صورة  يف  ديناراً  يكتنز  الذي  فإن  ثم  ومن 
عن  عوضا  الوزن  يف  خسارتان  لديه  ستكون  دينار 
خسارة واحدة يف الوزن إذا قام بادخار الدينار الكامل.

امليزان  لتطفيف  امليل  هذا  أن  هنا  بالذكر  واجلدير 
من قبل دور الرضب كان املتعاملون باألسواق يتفهمونه 
عرفياً عندما يتعاملون بالدنانري عداً حتى الدينار اخلامس 
املختلفة  الكبرية  الصفقات  وأطراف  التجار  كبار  أما 
األكثر  النقص  عن  نامجة  خسارة  أية  يتالفون  فكانوا 
باعتامدهم  الرشعي  الوزن  عن  الدينار  وزن  يف  احتامال 
من  لكل  مكفول  حق  وهو  بالصنج  الدنانري  وزن  عىل 

يبيع أو يشرتي بمبالغ نقدية تزيد عن اخلمسة دنانري.
العرص  هناية  حتى  الفضة  دراهم  فإن  وعليه 
لالكتناز  مفضلة  عملة  تكن  مل  تقدير  أقل  عىل  الفاطمي 
وهذا ما يفرس جزئياً ندرة النقود الفضية قياساً بالدنانري 
مقتنيات  عىل  الدراهم  أجزاء  غلبة  وأيضاً  الذهبية 

املتاحف من النقود الفضية.
فعىل سبيل املثال فإن جمموعة متحف قطر الوطني 
من النقود الفاطمية الفضية التي تنسب لعهد املستنرص 

إىل   ٢٧٧٧ الرقم  (من  قطعة   ٤٠ تضم  الفاطمي  باهللا 
دراهم  ستة   سو بينها  من  يوجد  ال   (٢٨١٧ الرقم 
 (٢٧٩٧-٢٨٠٨-٢٨٠٩-٢٨١٠-٢٨١٢-٢٨١٣)
جتاوزاً  إليها  أضفنا  ما  إذا  دراهم  سبعة  إىل  زادت  وربام 
الرشعي  الوزن  عن  املنخفضة   (٢٨١١) رقم  القطعة 
للدرهم بجرام كامل ونيف. (اجلابر ١٨٩:٢:١٩٩٢).

يف  يرش  مل  املرصية  الكتب  دار  جمموعة  أن  كام 
 سو مرة  ألول   Lane-Poole نرشه  الذي  الكتالوج 
Lane-) والدرهم  درهم  النصف  فئة  من  قطعتني 
نرشه  الذي  األخري  الكتالوج  ويف   .(Poole1985:185

Bacharach ال توجد قطعة واحدة جتاوزت وزن الدرهم 

.(Bacharach1982:62-63) .الفيض
وثمة سبب إضايف يدفعنا إىل ترجيح عدم رضب 
الفاطميني للدرهم املضاعف وخاصة يف عرص املستنرص 
باهللا، أال وهو أن الدراهم الفضية التي نعرفها هلذا اخلليفة 
ليس من بينها درهم واحد يامثل الوزن الرشعي للدرهم 
فهي مجيعاً بعيدة بشكل ملفت عن هذا الوزن ولو كانت 
أن  املنطقي  من  لكان  الوايف  بالوزن  ترضب  الدراهم 
ذلك  يف  ملا  املزدوجة  الدراهم  لسك  الرضب  دار  تلجأ 
الرضب  دور  أن  ويظهر  السك.  لكلفة  ختفيض  من 
الفاطمية كانت تسك الدراهم بأقل من الوزن الرشعي 
النقود  بتداول  تسمح  التي  العرفية  القواعد  عىل  اعتامداً 
الرئيسية بالعدد ودون حاجة للوزن حتى مخس وحدات 
كام يف الدنانري الذهبية وغالبا لذات القدر أو أكثر بالنسبة 
دراهم  ظهور  أن  بيان  كل  عن  وغني  الفضية.  للدراهم 
مضاعفة يف أسواق التداول النقدي كان سيؤدي حتامً إىل 
ختوف صغار املتعاملني من التعامل هبا عدداً خشية من 
فارق حمتمل يف الوزن بالنقص وهو ما كان كفيالً بإرباك 
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بعد  النقود  وزن  من  عليه  استقر  ما  وزعزعة  األسواق 
جتاوز املبالغ املدفوعة عدداً معيناً من القطع املعدنية.

وبالعودة إىل دراهم املستنرص باهللا يف متحف قطر 
الوطني سنجد أن أثقلها وزناً هو الدرهم رقم (٢٧٩٧) 
وهو يزن ٢٫٤٥جراماً أي أنه يقل عن الوزن الرشعي 
بأكثر من نصف جرام كامل وبقية الدراهم تقل عن ذلك 
ونالحظ  اجلرام.  ربع  أو  ثلث  بني  يرتاوح  بام  الدرهم 
أيضاً أن الدرمهني اللذين نرشهتام الدكتورة مايسة داود 
من مقتنيات متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة ويعودان 
جرام  ربع  بنحو  منهام  الواحد  يقل  باهللا  املستنرص  لعهد 

عن الوزن الرشعي للدرهم. (داود ١٩٩٦ : ٤١٦).
املستنرص  دراهم  أوزان  يف  الدائم  النقص  هذا  إن 
عىل  ناحية  من  يربهن  للدرهم  الرشعي  الوزن  عن  باهللا 
الدراهم  لسك  اقتصادية  مربرات  هناك  تكن  مل  أنه 
الصنج  وجود  أن   أخر ناحية  من  ويؤكد  املزدوجة 
إبراء  لضامن  رضورة  كان  الوزن  الدقيقة  الزجاجية 
العمالت  وزن  فيها  يتوجب  التي  التجارية  العمليات 
وفقاً للقواعد التي أرشنا إليها آنفاً طاملا كانت العمالت 
املرضوبة تسك ناقصة الوزن عن الرشعي املفرتض هلا.

لوزن  املخصصة  الزجاجية  الصنج  أن  واخلالصة 
بالوزن الرشعي ومل يكن  كانت تلتزم إىل حد ما  النقود 
النقد  من  يامثلها  وما  الصنج  بني  حتمي  ارتباط  هناك 
املتداول باألسواق. ونستند يف نفينا املربر هنا لعدم سك 
الفاطميني قطع نقدية فضية من مضاعفات الدرهم إىل 
أطراف  يلجأ  عندما  واقعياً  حدوثه  افرتاض  يمكن  ما 
أن  املقدر  فمن  الفضية  النقود  لوزن  ما  جتارية  صفقة 
يوضع املبلغ النقدي يف إحد كفتي امليزان بينام توضع 
يف الكفة األخر عدة صنج من فئة الدرمهني، وإذا ما 

رجحت كفة الصنج تسحب واحدة من صنج الدرمهني 
وتوضع صنجة من فئة الدرهم الواحد، فإذا كان وزن 
الصنج ناقصاً زيدت واحدة من صنج النصف أو الثلث 
أو الربع أو حتى الثمن الذي مل تصلنا قطعة واحدة منه 

مثلام هو احلال مع النقود الفضية من فئة الدرمهني.
وجيب أن نشري هنا إىل أن الصنج الزجاجية كانت 
األموي  العرص  منذ  اإلسالمي  العرص  يف  تستخدم 
التي  النقود  وزن  يف  (١٤-١٣٢هـ/٦٦١-٧٥٠١م) 
بالتبعية  تستخدم  وال  النقود  من  كبرية  جمموعة  تضم 

.(Grierson1976:233) لوزن قطعة مفردة منها
السابقة  الزجاجية  الصنج  فإن  ذلك  عن  وفضالً 
الدرمهني  فئة  من  قطع  منها  ينرش  مل  الفاطمي  للعرص 
فجميعها لدراهم كاملة وكان يسجل عليه مثالً يف العرص 

.(Miles1958:65)” األموي بوضوح أهنا ”مثقال درهم
ومهام يكن من أمر فإن الصنج الزجاجية الفاطمية 
من فئة الدرمهني تربهن بوضوح عىل أن الدولة الفاطمية 
التي  الفضية  الدراهم  تداول  أزمات  معاجلة  إىل  تلجأ  مل 
للدرهم  الرشعي  الوزن  يف  تغيريات  بإجراء  هبا  مرت 
امللك  عبد  اخلليفة  عىل  تعريبه  منذ  حاله  عىل  بقي  الذي 
واكتفت  (٦٥-٨٦هـ/٦٨٤-٧٠٥م)  مروان  بن 
تاركة  املرضوبة  الدراهم  وعيار  أوزان  بإنقاص 
املتعاملني  صغار  ليتحملها  ذلك  عن  النامجة  اخلسارة 
يف األسواق. وقد شهدت الدولة الفاطمية أوىل أزمات 
تداول الدراهم الفضية يف عهد اخلليفة احلاكم بأمر اهللا 
(٣٧٦-٤١١هـ/٩٩٦-١٠٢١م) ووقتها اهنارت قيمة 

.(Cortes2006:197) الدراهم الفضية
ففي رمضان عام ٣٩٥هـ   اضطرب السعر واختلف 
قص  يف  الناس  وأخذ  والرصف  الدراهم  يف  الناس 
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الدراهم وقطعها وأصبح الدينار يرصف بستة وعرشين 
بداية  يف  درمها  عرش  بستة  يرصف  كان  أن  بعد  درمها 

العرص الفاطمي بمرص (املقريزي ٥٨:٢:١٩٩٦).
جمددا  الدراهم  رصف  سعر  اهنار  أن  لبث  ما  ثم 
أمام الدينار فوصل يف عام ٣٩٧هـ إىل ٤٣ درمها للدينار 

(املقريزي ١٢:٢:١٩٩٩).
وعندئذ اضطر احلاكم بأمر اهللا يف ربيع األول من 
من  والكاملة  املقطوعة  الدراهم  سحب  إىل  العام  هذا 
فيها  صندوقاً  بعرشين  املال  بيت  من  «وأنزل  األسواق 
الدراهم اجلدد لتفرق عىل الصيارفة وقرئ سجل برفع 
تلك الدراهم (القديمة) ومنع املعاملة هبا وأنذر من يف 
يده منها يشء ثالثة أيام وأمر الناس بحمل ما كان منها 
إىل دار الرضب فقلق الناس وبلغ كل درهم من اجلدد 

أربعة دراهم من القطع ..»(املقريزي ٦٩:٢:١٩٩٦).
حتولت  الدراهم  تداول  يف  األزمة  لتلك  ونتيجة 
النقدي  نظامها  يف  املعدنني  نظام  إىل  الفاطمية  الدولة 
بعد أن كانت تعتمد عىل نظام املعدن الواحد(الذهب)، 
وبعد أن كان ينظر للدراهم الفضية باعتبارها أجزاء من 
الدينار الذهبي صارت القاعدة النقدية اجلديدة تسمح 
من  ممانعة  دون  اجلديدة  اإلبدال  ألسعار  وفقاً  بإبداهلام 
أطراف العمليات التجارية. (الصاوي ١٩٠:١٩٨٨).

املؤرخني  بعض  إليه  ذهب  ما  خيالف  ذلك  ولعل 
من أن احلاكم بأمر اهللا قد رضب هذه الدراهم الفضية 
وأعطاها هذا السعر لتلبية احتياجات التعامل يف السلع 

القليلة الثمن (رسور ١٤٢:١٩٩٥).
قد  النقدي  اإلصالح  أن  نؤكد  أن  هنا  ونستطيع 
يذكر  تغيري  دون  الدراهم  وزن  يف  فعيل  بخفض  ارتبط 
وزن  بني  الفوارق  يف  آنفا  ذكرناه  كام  الرشعي  وزنه  يف 

الدراهم وبني وزن الصنج الزجاجية. فضالً عن ختفيض 
عيار الدراهم والذي أشارت إليه أوراق اجلنيزا اليهودية 
يف عهد احلاكم بأمر اهللا يف مقالة عن أسعار رصف النقود 
الذهبية والفضية يف العرصين الفاطمي واأليويب حيث 
كان  ٣٩٥-٣٩٧هـ  أزمة  قبل  الدراهم  عيار  أن  يؤكد 
٨٤% ثم انخفضت نسبة الفضة يف اإلصدارات اجلديدة 

.(Goitein1965:4-5) %من الدراهم إىل ٦٨

اخلالصة 
املابيات  موقع  يف  للباحثني  قدمت  الصنجة  هذه 
عززت  وحضارية  وسياسية  اقتصادية  دالالت  األثري 
صدق بعض الروايات التارخيية املتعلقة باملوقع واملنطقة 
يف  الفاطمي  للعرص  تعود  صنجة  ووجود  عام  بشكل 
للمملكة  الغريب  الشاميل  اجلزء  يف  املابيات (قرح)  موقع 
عرش  اهلجري/احلادي  اخلامس  القرن  منتصف  يف 
بني  آنذاك  املدينة  وحجم  املوقع  أمهية  يؤكد  امليالدي، 

مدن اجلزيرة العربية يف تلك الفرتة.
هلا دالالت  األثرية  املعثورات  فأن  فيه  مما ال شك 
آخر،  مدلول  أي  والنفي  اإلثبات  يف  يوازهيا  وال  قيمة 
للعرص  تعود  الصنجة  فهذه  مؤرخة  كانت  إذا  وخاصة 
 باألحر أو  قرح  أذاً  ٤٢٨هـ،  بعام  ومؤرخة  الفاطمي 
املكرمة  مكة  يف  املقدسة  األماكن  حيث  احلجاز  إقليم 
كانت  مرص  من  إليها  املؤدي  والطريق  املنورة  واملدينة 
خاضعة بشكل أو بآخر للنفوذ الفاطمي وأن نقود هذه 
استدعى  مما  واسع  نطاق  عىل  مستخدمة  كانت  الدولة 
ما  وهو  النقود.  هذه  ووزن  لتعيري  الصنج  استخدام 
أشارت إليه املصادر التارخيية بوضوح إىل أن أبا الفتوح 
احلاكم  عهد  منذ  الفاطميني  طاعة  يف  كان  مكة  أمري 
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باسمه  السكة  «ورضب  بمكة  له  خطب  وأنه  اهللا  بأمر 
(املقريزي  وثالثني»  أربعامئة  عام  تويف  أن  إىل  هبا  وأقام 

.(٤٣٢:١٩٨٧
احلسن  بن  جعفر  بن  احلسن  هو  هذا  الفتوح  وأبو 
بن حممد بن موسى بن عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا بن 
أخيه  بعد  مكة  توىل  وقد  طالب  أيب  بن  عيل  بن  احلسن 
باهللا  العزيز  له  وقع  وقد  ٣٨٤هـ  عام  جعفر  بن  عيسى 
احلاكم  مباينة  يف  رشع  .ثم  مكة  بوالية  كتابا  الفاطمي 
بأمر اهللا حوايل عام ٤٠٠هـ وذلك بإغراء من مفرج بن 
إماماً  بايعاه  فقد  حسان  وابنه  الطائي  جراح  بن  دغفل 
نفسه  فأعلن  احلسن  بنو  بالفعل  إليه  ومال  للمسلمني 
وخطب  مكة  منرب  وصعد  هللا  بالراشد  وتلقب  خليفة 
لنفسه وخرج إىل فلسطني عند الرملة حيث منازل بني 
اجلراح فقبلوا له األرض. (املقريزي ١٨٤:٢:١٩٩٦).

خطط  إفشال  يف  نجح  اهللا  بأمر  احلاكم  ولكن 
عم  ابن  الطيب  أبا  استامل  عندما  وذلك  باهللا  الراشد 
وعىل  عليه  وأغدق  للحرمني  حاكامً  وعينه  باهللا  الراشد 
وعادوا  الراشد  طاعة  خلعوا  حتى  اهلدايا  األرشاف 
للدعوة للحاكم الفاطمي. ثم عمد احلاكم الستاملة بني 
الراشد  حول  من  انفضوا  حتى  باهلدايا  بالرملة  اجلراح 
فريض أن يعود إىل مكة ويعلن من هناك يف عام ٤٠٣هـ 
اعتذاره للحاكم وظل أبو الفتوح احلسن بن جعفر عىل 
ابنه  وخلفه  ٤٣٠هـ  عام  تويف  أن  إىل  الفاطميني  طاعة 

شكر. (رسور ١٩٥:١٩٩٩).
تعود  التي  الفاطمية  الصنجة  بأن  القول  ويمكن 
دليل  بمثابة  تعد  الفتوح  أيب  وفاة  عىل  سابقني  لعامني 
مادي عىل خضوع أيب الفتوح للمستنرص باهللا الفاطمي 
واستمراره عىل طاعة الفاطميني حتى وقت رضهبا عىل 

أوردته  ما  صحة  تؤكد  مادية  وثيقة  فهي  تقدير،  أقل 
السيايس  السياق  هذا  ويف  املعارصة.  التارخيية  املصادر 
االقتصادي تربهن الصنجة عىل أن (قرح) كانت مركزاً 
جتارياً هاماً عىل طريق احلج الشامي ولو مل تكن كذلك 
ملا كانت هناك حاجة الستقدام مثل تلك الصنجة التي 
يعد وجودها دليالً قاطعاً عىل قيام عمليات جتارية كبرية 
تستدعي اللجوء لوزن العمالت ومراقبة أوزاهنا، فضالً 
عن أهنا تربهن وبصورة قاطعة الداللة عىل أن العمالت 
تلك  يف  متداولة  كانت  منها  الفضية  وخاصة  الفاطمية 

املنطقة وتعد من العمالت الرئيسية املعمول هبا.
األول  التقرير  يف  ورد  ما  يؤيد  ذلك  أن  واحلقيقة 
كانت  قرح  أن  عن  املابيات  بموقع  األثرية  للتنقيبات 
جتاراً  وأكثرها  بالسكان  احلجاز  مدن  أعمر  من  واحدة 

وأمواالً بعد مكة (العمري ٢٢٥:٢٠٠٦).
أمهية املعثورة للموقع

يساعد  ربام  والذي  السياق  هذا  يف  األهم  الدليل 
ويوجه  القاطع  وبالدليل  املوقع  تأريخ  يف  العمل  فريق 
الطبقات  ألن  الصحيح  االجتاه  يف  األثرية  احلفريات 
التي  الصنجة  بوجود  اآلن  عنوان  هلا  أصبح  املوقع  يف 
األثرية  واملعثورات  للموقع  الطبقي   املستو ستمنح 
يكون  ما  أقرب  تأرخياً  الطبقة  نفس  يف  وجدت  التي 
إىل الدقة ألن الصنج الزجاجية تستخدم فقط يف السنة 
أن  يمكن  التي  النقود  بخالف  عليها،  تارخيها  املسجل 
املدة  مع  يتناسب  تقريبياً  تارخياً  األثرية  للطبقات  تؤرخ 
الزمنية التي يمكن أن تتداول فيها العملة. هذه الصنجة 
ستعطي حتامً تفسرياً واضحاً للمكان الذي وجدت فيه 
ففي الغالب املبنى املعني سيكون له استخدام جتاري أو 
يتعلق بذلك، أمر آخر جيب علينا عدم إغفاله إن الصنج 
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النقود  تتداول  مثلام  الناس  بني  للتداول  متاحة  تكن  مل 
والتجار  احلسبة  رجال  عىل  استخدامها  اقترص  وإنام 

والرصافني.
وبناء عىل ذلك فأن املنطقة التي عثر فيها عىل الصنجة 
تعد منطقة ذات صبغة جتارية تؤرخ بالنصف األول من 

القرن اخلامس اهلجري(احلادي عرش امليالدي).
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A glass weight from al-Mabiyat Site
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Abstract. This glass weight was found at the site of al-Mabiyat (Qarah). Al-Mabiyat is one of the most 
important settlements in the north-west of the Arabian Peninsula during the fifth century AH. This glass 
weight is an addition to the glass weight known from the era of the Fatimi  al-Mustansir b-Aallah, dated in 
428 AH.  The discovery  of this  glass weight is an evidence of the Fatimid control and domination in al-
Mabiyat, which was one of the most important stations pilgrimage route (ASami-al-Masry). This study has 
demonstrated that the Fatimid glass weight had enjoyed a high degree of accuracy and commitment weight 
of the forensic accounting. 
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خط النقوش العربية الشاملية القديمة (الصفوية)

عيل يونس املناصري

معهد الدراسات السامية والعربية / جامعة برلني احلرة / برلني

دم للنرش يف٢/٩ /١٤٣٢هـ؛ وقبل للنرش يف  ١٤٣٢/٥/٩هـ) (قُ

الكلامت املفتاحية: نقوش- خطوط- النقوش العربية الشاملية القديمة - نقوش صفوية. 
ثر  عُ منشورة  نقوش  سبع  خالل  من  الصفوية  النقوش  خطوط  أشكال  عىل  الضوء  البحث  يلقي  البحث.  ملخص 
السعودية  العربية  للملكة  الغريب  والشامل  األردنية  والبادية  سوريا  جنويب  يف  النقوش  هذه  انتشار  مناطق  يف  عليها 

ويظهر من خالهلا عدم وجود شكل حمدد هلذه اخلطوط.

تعد دراسة أشكال خطوط النقوش بشكلٍ عام من أهم 
هذه  تطور  معرفة  خالهلا  من  يستطاع  التي  املوضوعات 
النقوش وارتباطها بعضاً ببعض، وتعد النقوش الصفوية 
من أكثر  النقوش العربية الشاملية القديمة اكتشافاً إذ يقدر 
نقش   ٣٠٠٠٠ بحوايل  اآلن  إىل  املكتشفة  النقوش  عدد 
من مناطق خمتلفة يف سوريا واألردن والسعودية والعراق 
ولبنان وإيطاليا (الشكل رقم ١)، فيام يبلغ عدد النقوش 
 ١٦٠٠٠ حوايل  فروعها  بمختلف  املكتشفة  الثمودية 
اآلن،  حتى  حلياين  نقش   ١٦٠٠ حوايل  واكتشف  نقش، 
ومل يعطي الباحثني والدارسني للنقوش الصفوية األمهية 
محلتها  التي  اخلطوط  وأنامط  أشكال  لدراسة  تذكر  التي 
يف  مرة  ألول  الصفوية  للنقوش  معرفتنا  فمنذ  الصخور، 

الكثري  هنالك  تزال  ال  عرش(١)،  التاسع  القرن  منتصف 
األشخاص  كهوية  إجابة  إىل  حتتاج  التي  األسئلة  من 
الذين كتبوا هذه النقوش ومن هم الصفويون وما هو رس 

وجود العدد اهلائل من النقوش؟. 

النقوش الصفوية
األملاين  العامل  استطاع  العرشين  القرن  بدء  مع 
رموز  فك  ١٩٠١م  عام   (Enno Littmann) ليتامن  آنو 
بعض  قبله  قام  أن  بعد  الصفوية  النقوش  حروف  آخر 

(١) يعد اإلنجليزي سريل جرهام (C. Cyril Graham) أول من 
أشار إىل النقوش الصفوية  أثناء زيارته إىل جنويب دمشق عام 

١٨٥٧م.



عيل يونس املناصري: خط النقوش العربية الشاملية القديمة (الصفوية) ٨٨

العلامء الغربيني بحل رموز عدد كبري من هذه احلروف 
ليتامن  استفاد  ولقد   ،(٢)  (Littmann 1901: 8; 1940: 83)

من معرفته الواسعة يف اللغات األثيوبية القديمة يف ذلك، 
هي  الصفوية  النقوش  حروف  أن  الباحثني  بعض  ويعتقد 
تطور حلروف خط املسند العريب اجلنويب، والذي تطور هو 
بدوره عن اخلط السينائي القديم. ويبقى السؤال املطروح 
ملاذا مل يتطور اخلط الصفوي عن اخلط السينائي مبارشةً وهو 
األقرب إىل املنطقة جغرافياً، و كيف انتقل اخلط السينائي 

إىل اجلنوب العريب ثم إىل الشامل (الشكل رقم ٢)؟. 
بفرتاتٍ  مر  الصفوي  اخلط  أن  االعتقاد  ويمكن 
خمتلفة منذ نشأته، وأن أشكال اخلطوط التي تظهر عىل 
تكون  أن  يمكن  خمتلفة  بأشكال  الصخور  صفحات 
اجلنويب  العريب  اخلط  ويبقى  ذلك.  عىل  واضحاً  دليالً 
إذ  الصفوية؛  النقوش  خطوط  إىل  األقرب  هو  املسند 
يف  واختالفاً  احلروف  أشكال  اغلب  يف  توافقاً  هناك  إن 
والزاي  والذال  واخلاء  اجليم  وهي:  فقط  حروف  ثامنية 
والظاء والعني والفاء والنون (الشكل رقم ٣)، وختتلف 
النقوش الصفوية عن النقوش العربية اجلنوبية من حيث 
كاتب  أن  إذ  فيها،  املستخدمة  واملادة  الكتابة  أسلوب 
عىل  معينة  نقطة  من  يبدأ  الصفوية  النقوش  يف  النقش 
احلجر املراد الكتابة عليه مع األخذ بعني اإلعتبار شكل 
من  بالنقش  يبدأ  ثم  كتابته  املراد  النص  وحجم  احلجر 
اليمني إىل اليسار أو من اليسار إىل اليمني أو من األعىل 
بالو  من  الصفوية  النقوش  رموز  حل  حماوالت  أوىل  كانت   (٢)
(Blau) عام ١٨٦١م، ومن ثم من قبل مولر (Müller)  عام 

عام   ويف  النقوش،  حروف  حل  يستطيعا  مل  لكنهام  ١٨٧٦م 
حل   (Joseph Halevy) هاليفي  يوسف  استطاع  ١٨٨٢م 
رموز ١٦ حرفا، ويف عام ١٨٨٣م استطاع فرانزبريتوريوس 
ليتامن  واستطاع  حروف،   ٥ رموز  حل   (Franz Praetorius)

عام ١٩٠١م من حل رموز احلروف املتبقية.

املنتصف  من  أو  األعىل  إىل  األسفل  من  أو  األسفل  إىل 
بشكلٍ حلزوين وغريه (الشكل رقم ٧).

مضامني النقوش الصفوية
معظم مضامني النقوش الصفوية عبارة عن أسامء 
أعالم وحيوانات وآهلة وقبائل وبعض األفعال، إال أن 
النقوش  أشكال  يف  تغرياً  محال  قد  األخريين  العقدين 
عىل  والسورية  األردنية  البادية  يف  عثر  إذ  وأحجامها، 
معروفة  تكن  مل  جديدة  مضامني  حتتوي  صفوية  نقوش 
مؤرخة  ونقوش  لليهود  ملوك  أسامء  مثل  اآلن،  إىل 
١٤١-١٥١؛   :١٩٩٧ وخمتلفة (العبادي  عدة  بأحداثٍ 
يف  نجده  ال  الذي  اليشء  وهو   ،(٢٣-٢٩  :٢٠٠٦
النقوش العربية الشاملية القديمة الثمودية، إذ مل يعثر إال 
حتى  املكتشفة  النقوش  ضمن  واحد  مؤرخ  نقش  عىل 

اآلن (إسكويب ١٩٩٩: ١٧٣؛ السعيد ٢٠٠٠: ٣٢).

أدوات التدوين 
نقشت أغلب النقوش الصفوية عىل حجارة بازلتية 
سوداء والتي انترشت يف منطقة احلرة األردنية والسورية 
والسعودية وقد أشار الروسان إىل وجود بعض النقوش 
(الروسان  الصابوين  واحلجر  الفخار  عىل  الصفوية 
التي  األدوات  عىل  اآلن  حتى  يُعثر  ومل   ،(١٩٩٥:٢٣
إىل  تشري  إشارة  أي  أو  النقوش  هذه  نقش  يف  استعملت 
استعامل أداة معينة يف هذه العملية، إال أن هوبار وكناوف  
قد  أهنام  مقالتهام  يف  أشارا  قد  كانا    (Hüber und Knauf)

أحد  لكتابة  استعملت  أهنا  صوانية يُعتقد  أداة  عىل  عثرا 
 ،(Hüber und Knauf 1986: 110-112) الصفوية  النقوش 
عىل الرغم من صغر هذه األداة وعدم وجود مقبض هلا مما 
يُصعّب القبول هبذه الرأي، فيام اعتقد بعض الباحثني أن 
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كاتبي هذه النقوش قد استعملوا أدوات مثل الفؤوس 
واحلراب  والسكاكني  الصوانية  واملكاشط  احلجرية 
(الروسان  النقوش  هذه  إلخراج  املدببة  واألدوات 

١٩٩٥: ٢٣؛ احلراحشة ٢٠٠١: ٢٠٢). 

أشكال اخلطوط يف النقوش الصفوية
اختلفت أشكال احلروف يف النقوش الصفوية من 
بعض  يف  فنجد  حمدد،  مقياس  يوجد  فال  آخر  إىل  نقشٍ 
كبرية  بحروف  نقشه  بدأ  قد  النقش  كاتب  أن  النقوش 
احلجر  مساحة  أن  إدركه  عند  حجمها  بتصغري  بدأ  ثم 
بعد  النص  مضمون  بتغيري  قام  أنه  أو  لنقشه  تكفي  ال 
تكتب  التي  النقوش  عدد  خيتلف  وقد  بالكتابة.  البدء 
فوق احلجارة من حجر إىل آخر فقد حيتوي احلجر عىل  
نقشٍ واحد أو إثنان أو ثالثة أو أكثر. واختلفت أشكال 
أن  فيمكن  ومضامينها،  وأحجامها  الصفوية  النقوش 
لقبيلة  وسم  أو  إشارة  عن  عبارة  الواحد  النقش  يكون 
ما أو حرف أو شكل حليوان، ويمكن أن حيتوي النقش 
 ،(٧  ،٤ رقام  (الشكالن  حرف   ٣٠٠ عىل  يزيد  ما  عىل 
الصفوية  النقوش  يف  اخلطوط  أشكال  تقسيم  ويمكن 

من ناحيتي الشكل واجلودة إىل قسمني:
واجلودة:  الشكل  رديء  خط  ذات  نقوش   : أوالً
بكثافة  املجموعة  هذه  إىل  تنتمي  التي  النقوش  انترشت 
الطريق  (جنويب  األردنية  الصفاوي  قرية  جنويب  إىل 
الدويل عامن - بغداد) (Al-Manaser 2008: 9)، ويالحظ 
أعالم  أسامء  من  تتكون  نسبياً  قصرية  النقوش  هذه  أن 
يف  ببعض  بعضها  تلتصق  نسبياً  احلجم  كبرية  وحروفها 
يكون  أن  ويمكن  قراءهتا  يصعب  مما  األحيان  من  كثري 
لكتابة  نسبياً  وثقيلة  عريضة  أداة  استخدم  قد  الكاتب 

مثل هذا النوع من النقوش (الروسان ١٩٩٥: ٢٤).

واجلودة:  الشكل  جيد  خط  ذات  نقوش   : ثانياً
األردنية  الصفاوي  قرية  شاميل  بكثافة  تنترش  التي  وهي 
هذه  وأغلب  بغداد)   - عامن  الدويل  الطريق  (شامل 
النقوش طويلة نسبياً حتتوي عىل أسامء أعالم ومفردات 
يف  كثيف  بشكلٍ  وتنترش  خمتلفة  حليوانات  ورسومات 
تقسيم  ويمكن  واألردن  سوريا  بني  احلدودية  املنطقة 

هذه املجموعة إىل ثالثة أشكال من اخلطوط: 
١- اخلط ذو الشكل املربع وهو اخلط الذي يعتقد 
بناءً  الصفوية  النقوش  بني  األقدم  أنه  الباحثني  من  كثري 
بعض  عند  وسمي  اجلنويب،  العريب  باخلط  مقارنته  عىل 
الباحثني باخلط الصفوي املربع وهو اليشء الذي يشري 
الروسان  ويعتقد  املربع،  اآلرامي  اخلط  إىل  ذكره  عند 
بعض  استخدموا  قد  النقوش  من  النوع  هذا  كاتبي  أن 
احلجارة  معظم  ومحلت  الكتابة  عند  اهلندسية  األدوات 
التي نقش عليها هذا النوع من اخلط اسم قبيلة عمرت 

.(Milik 1980: 41-54 الروسان ١٩٩٥: ٢٤؛)
أجود  من  وهو  السامكة  املتوسط  الرفيع  اخلط   -٢
الصفوية  النقوش  فيها  كتبت  التي  اخلطوط  أنواع 
وأوضحها وأكثرها اكتشافاً يف اآلونة األخرية وخاصة 
سورية   جنويب  ويف  احلشاد  ووادي  سلمى  وادي  يف 

(الشكل رقم ٧).
ظهرت  وقد  الرفيع  اخلط  ذات  النقوش   -٣
متوسط  ورفيع  جداً  طويل  رفيع  كخط  خمتلفة  بأشكالٍ 

احلجم ورفيع ذو حروف صغرية.
يف  يُعثر  إذ  عاماً،  تقسيامً  يبقى  التقسيم  هذا  أن  إال 
الدويل  اخلط  جنويب  جيدة  نقوش  عىل  األحيان  بعض 

ونقوش رديئة إىل الشامل منه.
تبدأ النقوش الصفوية يف أغلبها باحلرف (ل) الذي 
(ل)  بمعنى  و  بواسطة  و  إىل  و  من  عدة:  بمعانٍ  رسّ  فُ
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امللكية (الذييب ٢٠٠٣: ٢٩)، بناءً عىل حمتو النقش، 
من  النقش  ن  تكوّ إذا  (من)  بمعنى  البعض  ها  فرسّ فقد 
ي  ل  ع  ن       ب  ي       ل  ع  ل      مثل:  أعالم  أسامء 
تب هذا  ويعني [ هذا النقش] من عيل بن عيل، أو [كُ
األسامء  أن  اعتقدنا  إذا  عيل،  بن  عيل  قبل]  من  النقش 
نُقش  فربام  النقش،  لناقش  هي  احلجر  عىل  توجد  التي 

  .(Al-Manaser 2008: 79) من قبل شخص آخر
رسّ بمعنى (إىل) إذا احتو النقش عىل ما يشري  وفُ
تب إىل شخص معني،  إىل ملكية يشء معني، أو اعتقد أنه كُ
مثل: ل    ع ل ي      ب ن      ع ل ي      هـ ب ك ر ت  
ملكية  أن  أي :  عيل،  بن  عيل  إىل ]  البكرة  هذه  ويعني [ 
هذه البكرة تعود إىل عيل بن عيل، أو  ل      ع ل ي     ب ن    
تب هذا النقش ] إىل عيل بن عيل.  ع ل ي   ويعني  [ كُ
إال أن هناك بعض النقوش التي اختلفت يف بداياهتا عن 
ما هو معهود يف النقوش الصفوية،  ويمكن االعتقاد أن 
هناك مخسة أشكال تبدأ هبا النقوش الصفوية وهي عىل 

النحو اآليت:
١- الشكل املعهود وهو البداية بحرف الالم (ل)، 

الذي يمثل األغلبية العظمى من النقوش.
٢- نقوش تبدأ بحروف غري معروفة نتيجة خلراهبا 
أو تعرضها لظروف جوية أدت إىل صعوبة التعرّف عىل 

احلروف التي يبدأ هبا النقش (الشكل رقم ٤).
ثر عىل نقش يبدأ  ٣- البدء بحرف  م ن (من)، إذ عُ
تب هذا  رسّ بمعنى [كُ هبذا احلرف يف جنويب سورية، وفُ
هلذه  مشاهبا  مثالً  ونجد  بواسطة]،  أو  قبل  من  النقش 
النجدي)  الثمودي  (ب،  الثمودية  النقوش  يف  البداية 

(الذييب ١٩٩٩: ٦)(٣). 
باالطالع  يل  سمحت  التي  رعوان  شريين  السيدة  اشكر   (٣)
التي  هبا  اخلاصة  الدكتوراه  أطروحة  يف  املوجود  النقش  هذا  عىل 

ثر عىل  ٤- نقوش صفوية تبدأ بحرف (هـ)، فقد عُ
اسم  مقدمتها  يف  جاء  سورية  جنويب  يف  النقوش  بعض 
من  املساعدة  النقش  ناقش  ويطلب  ويثع،  رضو  اآلهلة 

اآلهلة، والنقوش هي: 
- هـ ر ض و   س ع د    ق س م 

ا                ب  ل  ن      ب  ر     هـ  م  ز  د     ع  س  و    ض  ر  هـ   -
و ل هـ    هـ ب ك ر ت 

ر             ر  ب  ا  ن     ب  ل     ك  ف  د     ع  س  و    ض  ر  هـ   -
هـ ب ك ر ت  

م                 د     ص  م  ن    ب  ر    م  د     ع  س  ع    ث  ي  هـ   -
ش ن ا    و ل هـ    هـ د ر 

- هـ ي ث ع   س ع د    ع ت ك     ب ن    ع ص ي   
 ،٣٣٧  ،٣٣٢   ،٣٣١  ،٣٢٦ النقوش   :١٩٩٦ (علولو 

.(٣٣٩
النقوش  يف  البداية  هلذه  مشاهبة  أمثلة  ونجد 

الثمودية، مثل: 
ل (ب)                  ا  و  د    (ب)     ع  س  و     ق  و    ض  ر  هـ   -

م ل ص
- هـ ر ض و    س ع د ن   ع ل    ب ظ (الذييب ١٩٩٩: 

النقوش ٩، ٨٩). 
٥- البدء بحرف (ت) أو (أ)  او (ق) او (ظ) وهو 

النموذج الذي يمثله شكلني من اخلطوط الثامنية. 
واملنشورة  املكتشفة  الصفوية  النقوش  أظهرت 
ثل أشكال  حتى اآلن عن وجود ثامنية نقوش يُعتقد أهنا متُ
 (٢٨) من  تتكون  التي  الصفوية،  اخلطوط  من  خمتلفة 

ستقدمها ملعهد الدراسات السامية والعربية يف جامعة برلني احلرة 
والسامح يل باستعامله. نص النقش رقم ٣٠٩ عند رعوان: م ن ن 
ش ب ت ب ن ع ج ر هـ ص ل م و ت ظ ر م ن ي و هـ ي ث 

ع ر و ح
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احلروف  أشكال  حيث  من  منها  ست  وتشاهبت  حرفاً، 
اخلربة  من  كناوف  نرشها  الذي  النقش  خط  واختلفت 
 ،السمراء يف بعض احلروف عن خطوط النقوش األخر
وجاءت هذه النقوش عىل النحو اآليت (الشكل رقم ٥):
١- خط اخلربة السمراء يف األردن ونص النقش هو:

ل ب ج د هـ و ز ح ط ي ك م ن ص ر ع ف ق س ت غ 
.(Knauf 1985: 204) ض ذ ث ا ظ ش خ

٢- خط شامل دير القن يف األردن ونص النقش هو:
ل ص ع ب ن ظ و ج ث د ر ك ش ف م هـ غ ق ض ط 

.(Macdonald1986: 102)  س ح ذ ا خ ت ز ي
٣- خط البادية األردنية ونص النقش هو:   

ل هـ ا ذ ص ب ن خ د م ج و ع ش غ ف ر ض ح ق ط 
.(King 1990: 76) س ك ظ ت ز ي ث

٤- خط جنوب سورية ونص النقش هو:
ت ث ي ا ص ب ر م ل ن خ هـ ز ك ح س ش غ ف ض 

.(Macdonald 2009: 86) ط ع و ج ذ د ظ ق
٥- خط منطقة العيساوي يف سورية ونص النقش 

هو: 
ا ب [ج] د ز ت ث ق ي م [ع] ش و ل ر ص ط هـ ف 

.(Macdonald 2009: 86) س ب ح ذ غ ض ك خ ظ
٦- خط وادي قصاب يف األردن ونص النقش هو:

ل م ج ع ن ت ب خ ذ ق د هـ ض ي ظ غ ف ش ر و ث 
ص ط ح س ز ا ك (الروسان ٢٠٠٥: ٢٩٥).

٧- خط وادي سلمى يف األردن ونص النقش هو:
ل ن ض ظ س ج ع و ز ا هـ ص ق د ي ر ش ف ك ت 

خ ط ث غ ذ م [ح  ب] (الروسان ٢٠٠٥: ٢٩٦).
٨- خط وادي السوع يف سورية ونص النقش هو:

ل ز ك هـ ع و ط ض ص ظ م ب ن ذ ج ف ش غ ا ي خ 
ر ق د ت س ث ح (علولو ١٩٩٦: نقش ١٦٩).

ويصعب عىل الباحثني وضع وصف لشكل معني 
شكل  الختالف  نظراً  الصفوية  النقوش  حروف  من 
من  شكل  رسم  يصل  فقد  آخر  إىل  نقشٍ  من  احلرف 
أشكال احلروف إىل مخسني رسم أو أكثر وهو األمر الذي 
يُصعّب عملية الوصف الدقيق. إال أن الشكل العام هلذه 
يف  احلروف  ألشكال  العام  اإلطار  ضمن  يبقى  احلروف 

النقوش الصفوية (األشكال أرقام ٤، ٦، ٧). 

املالحظات
النقوش  يف  وجدناها  التي  املالحظات  أهم  من 

الصفوية الثامين، هي:
١- ستة من النقوش تبدأ بحرف الالم (ل) وهي 
البداية املعهودة للنقوش الصفوية، ونعتقد أنه يُفرس لنا 
سبب وجود هذا احلرف يف بداية هذه النقوش، والذي 
يمكن تفسريه بـ: الالم املقدسة، والتي ربام اختزل فيها 

الكاتب اسم االله.
خطوط  حروف  بني  رياضية  عالقة  يوجد  ال   -٢
العددية  القيمة  دراسة  حماولة  تم  إذ  الثامنية،  النقوش 
دون  ولكن  البعض  ببعضها  ربطها  وحماولة  لألحرف 
اللغات  يف  احلروف  فإن  معروف  هو  وكام   ،جدو
االبجدي،  ترتيبها  وحسب  عددية  قيمة  ذات  السامية 
فاحلرف أ قيمته واحد واحلرف ب قيمته ٢ ... وحرف 
الياء قيمته ١٠ ... وحرف القاف قيمته ١٠٠ ...، وهذا 

ما النجده يف ترتيب هذه اخلطوط.
٣- نجد أن خط اخلربة السمراء يف األردن هو األقرب 
إىل ترتيب احلروف املتبع يف اللغات السامية وهو (أبجد هوز 

حطي كلمن سعفص قرشت) (الشكالن رقام ٤،٥).
للرسوم  صور  هلا  يوجد  اخلطوط  مجيع   -٤
اخلط  عدا  ما  فوتوغرافية،  صور  يوجد  وال  التفريغية 
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ثر عليه يف وادي سلمى، إذ نُرش ضمن أطروحة  الذي عُ
له  يضع  ومل  الروسان  ملحمود  املنشورة  غري  الدكتوراه 
التفريغي (الشكل  للرسم  صورة  أو  فوتوغرافية  صورة 

رقم ٤).
٥- خط وادي سلمى حيوي (٢٦) حرفاً، إذ أنه ال 
حيوي احلرفني (ح) و (ب) وحيوي احلرف (ي) مكرر، 

وأعتقد أنه خطأ طباعي.
٦- يف عام ٢٠٠٦م أُعلن عن اكتشاف خط جديد 
 (٢٨) من  يتكون  سورية  جنوب  يف  رة  النامّ منطقة  يف 
امليم  مكررين  حرفني  عن  فضالً  حرفاً  وعرشين  ثامنية 
والباء وذلك بسبب كتابتهم بأشكال خمتلفة، ومل نرش إىل 

اآلن.
٧-  خيتلف خط اخلربة السمراء عن باقي اخلطوط 
يف أشكال حروفه، إذ اعتربها كناوف عند نرشه خط من 
الصفوي اجلنويب القريب من اخلط الثمودي، إذ يالحظ 
و(ض)  (ش)  و  (ز)  و  (ذ)  و  (ج)  و  (ث)  حرف  أن 
و(ط) و (ظ) و (غ)  قد اختلفت يف أشكاهلا عن باقي 

.احلروف يف اخلطوط األخر
٨- يمكن االعتقاد أن النقوش غري املنشورة حتى 
عن  إجابة  القريب  املستقبل  يف  لنا  تقدم  سوف  اآلن 
يُقدر  إذ  الصفوية،  باخلطوط  اخلاصة  األسئلة  من  كثري 
بحوايل  اآلن  حتى  تُنرش  ومل  عت  مجُ التي  النقوش  عدد 

(١٠٫٠٠٠) نقش.
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Abstract. The research highlights the different forms of calligraphies of the Safaitic Inscriptions through 
seven published inscriptions. It is believed that they represent the Safaitic Inscriptions which was found in 
the areas of deployment in the southern Syria, the desert of Jordan and the north west of the Saudi Arabia. 
This is clear due to the absence of specific forms for these Inscriptions and the mismatching in the order of 
its letters and the forms of its calligraphy.
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١٠١

قرص عيل باشا بن عون  وملحقاته املعامرية بالطائف
(١٣٢٣-١٣٢٥هـ / ١٩٠٥-١٩٠٧م)

دراسة أثرية معامرية 
                           يارس إسامعيل عبد السالم                                                         عبدالعزيز منيس العمري
    أستاذ مشارك اآلثار والعامرة اإلسالمية - جامعة الطائف                                    مدير مكتب اآلثار بالطائف

(قدم للنرش يف ١٤٣٢/٢/٢٢هـ، وقبل للنرش يف ١٤٣٢/٥/٣٠هـ)

بمدينة  الباقية  املدنية  املنشآت   إحد عن  النقاب  وكشف  الضوء  إلقاء  إىل  الدراسة  هذه  هتدف  البحث.  ملخص 
من  والكثري  بمالحقها  حتتفظ  تزال  ال  التي  مكة،  أرشاف  بأحد  خاصة  مدنية  منشأة  دراسة  خالل  من  الطائف، 
اهلجري، وهو  الرابع عرش  ببداية القرن  عامرهتا  وتؤرخ  والزخرفية - إىل حد كبري-،  املعامرية  وعنارصها  وحداهتا 
قرص عيل باشا بن عون وملحقاته املعامرية (املعروف بقرص شربا)، وهذا القرص يؤرخ حلقبة زمنية مهمة سواء يف 
تاريخ مدينه الطائف أو يف احلجاز بشكل عام نظرا ملا شهده من أحداث تارخيية مهمة، وتكشف عامرته ومالحقه 
وزخرفتها واألساليب املستخدمة لتنفيذها ظهور طراز معامري وفني جديد وفريد خاصة يف مدينة الطائف، وعىل 
أثرية  علمية  دراسة  عنه  تفرد  مل  أنه  إال  الفنية  أو  املعامرية  الناحية  من  سواء  ومالحقه  القرص  هذا  أمهية  من  الرغم 
وتسجيل  لتوثيق  وذلك  ومالحقه  للقرص  حتليلية  أثرية  دراسة  عمل  الرغبة يف  نفيس  شحذ  يف  متخصصة، وهو ما 
عامرته وزخارفه، وإلقاء الضوء عىل منشئه، والوقوف عىل أهم العوامل التي أثرت يف ختطيطه وعامرته، مع حتليل 

وحداته املعامرية وعنارصه الزخرفية، وحماولة وضع القرص وعامرته يف سياقه التارخيي واحلضاري.

أدبيات البحث
عيل  قرص  عىل  متت  التي  املبارشة  الدراسات  بني  من 
بديره  صالح  حممد  هبا  قام  التي  الدراسة  عون:  بن  باشا 
(بديره د.ت) وكذلك الدراسة التي قام هبا محاد الساملي 
دراستان  ومها  والزهراين١٤١١هـ/١٩٩٠م)  (الساملي 
مهمتان ويتشاهبان يف كثري من املعلومات التي تتناسب 

مع كوهنام دليل سياحي للقرص باعتباره متحف الطائف 
واعتمد  أوردها  التي  املعلومات  نفس  وهي  اإلقليمي، 
-١٧: /١٩٩٥م  ١٤١٦هـ  (املهنا  املهنا  عدنان  عليها 
٢٢) مع ذكره بعض املالحظات الشخصية حول رؤيته 
اجلاملية واإلنشائية للقرص، والتي أوردها واعتمد عليها 
نارص احلارثي (احلارثي ١٤٢٢هـ /٢٠٠١م :٩٤-٩٥) 
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وقد استفدت من هذه الدراسات يف التعرف عىل تاريخ 
تتطرق  ومل  متحف،  إىل  حتويله  حتى  سكنه  ومن  القرص 
والفنية  واملعامرية  األثرية  الناحية  إىل  الدراسات  هذه 
كام  متخصص،  معامري  أثري  بشكل  وملحقاته  للقرص 
افتقدت إىل الرسومات اهلندسية والرفع املعامري للقرص 
ومالحقه، وإن كانت املذكرة التي أعدهتا مؤسسة الرتاث 
متحف (الرتاث  إىل  وحتويله  القرص  تأهيل  عىل  املرشفة 
من  بالقرص،  الصحية  املرافق  عن  ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م) 
بوحدته  الصحية  الوحدات  تناولت  التي  الدراسات 
الرئيسية (السكنية)، كان اهلدف منها تقديم تصور قبل 
بني  تفرق  مل  وإن  الوحدات،  هلذه  ترميم  بأعامل  القيام 
هذه  من  استفدت  وقد  مضاف،  هو  وما  أصيل  هو  ما 
الدراسة يف الوقوف عىل الوضع األصيل لبعض مرافق 
بعض  وكذلك  الرتميم،  قبل  بالقرص  السكنية  الوحدة 

اجلوانب الفنية عنها.
بكثرة  تتميز  التي  احلجاز  مدن   إحد الطائف 
لإلقامة  الفخمة(١)،  القصور  والسيام  املدنية  عامئرها 
يف  السيام  السنة  من  معينة  لفرتات  للسكنى  أو  الدائمة 
فصل الصيف؛  نظرا ملا تتميز به الطائف من جو معتدل 
من  الكثري  تعرض  له  يؤسف  ومما  السنة،  فرتات  معظم 
هذه العامئر املدنية إىل اهلدم واإلمهال؛ نتيجة لألحداث 
يف  خاصة  املدينة  شهدهتا  التي  العسكرية  أو  السياسية 
أواخر الفرتة العثامنية، فضال عن التحوالت االجتامعية 

والنمو العمراين املتزايد هلا.
العامئر  من  النمط  هذا  عىل  اختياري  وقع  وقد 
املعامرية  وخصائصه  طرازه  عىل  التعرف  ملحاولة 
والزخرفية من خالل الرتكيز عىل أحد القصور املؤرخة 

واملباين  البيوت  يمتلكون  وأرشافها  مكة  أغنياء  كان  حيث   (١)
الفاخرة بالطائف. (العبيدي١٩٨٢م:٢٧،٤٩،٥٨-٥٩).

عون  بن  باشا  عيل  قرص  وهو  العثامنية  الفرتة  بأواخر 
املعروف بقرص شربا.

ويالحظ عىل القرص نجاح املعامري والفنان يف املزج 
الرتكية  الوافدة -والسيام  والفنية  املعامرية  األساليب  بني 
السائدة   املحلية  التقاليد  وبني  بينها  واملزج  واملرصية- 

(العمري٢٠٠٧م:٢٥) يف احلجاز(٢) أو يف مدينة الطائف.

املوقع (الشكالن رقام ١، ٢)
أسوار  خارج  الرشقي  الشامل  إىل  القرص  هذا  يقع 
مدينة الطائف القديمة يف منطقة تعرف بشربا (أو شربه) 
مستطيلة  مساحة  عمراهنا  يشغل   ،(١ رقم  (الشكل 
ومن   ( سابقاً خبز  (أم  الفيصلية  حي  الشامل  من  حيدها 
(اجلودي  احلزم  باب  وميدان  أسفل  حي  اجلنوب 
١٩٩٢م :١٣٠) ومن الرشق حيدها سلسلة جبلية متتد 
إىل اجلنوب من حي الفيصلية، ومن الغرب حي العقيق 

والعزيزية (اجلودي ١٩٩٢م:٤٤).
وكثرة  بخصوبتها  تتميز  املنطقة  هذه  وكانت 
بساتـيـن  أكبـر  من  بأنـها  ووصـفت  بساتينـها(٣)، 
الطائف(٤) (فيليبي٢٠٠١م :١٧٢، ٢٢٧، لوحة رقم ١)، 
املوقع  هذا  اختيار  وراء  العوامل  أهم  من  ذلك  وكان 
لبناء القرص وملحقاته ملا يوفره هذا املوقع(٥) من مساحة 
كبرية وخصوصية من خالل جمموعة اجلبال التي حتيط 

(٢) عن العامرة املدنية باحلجاز خالل القرنني الـ١٨-١٩م انظر: 
.(Jomah 1992.)

-٣٠٩  : (ديدييه٢٠٠١م  راجع:  شربا  منطقة  عمران  عن   (٣)
٣١٠؛ املهنا ١٩٩٥م:١٧؛ القصري ٢٠٠٤م:٢٢٥).
(٤) كان أغلبها تابعا للقرص (أرسالن ١٣٥٠هـ :١٢٥).

وهو  السور  خارج  تقع  الطائف  قصور  معظم  كانت  حيث   (٥)
 األخر السكنية  العامئر  عن  خمتلفاً  طابعاً  عليها  أضفى  ما 

.(Burckhardt1968:.84-85) داخل السور
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عىل  تقع  بأهنا  الزركيل  الدين  خري  وصفها  وقد  به(٦)، 
يمني الذاهب من الطائف إىل الرشق، عبارة عن مزارع 
خرضاء (وزاره املعارف ١٤٢٣هـ:٥٤) تسقيها جداول 
(الزركيل  شربا  بركبان  عرفت  املياه(٧)،  من  صغرية 

د.ت:١٣٦؛ القصري ٢٠٠٩م:٣٣-٣٥).
وشربه اآلن هي حي من أحياء الطائف بعد أن امتد 
عمران األخرية واتصل بشربا (احلارثي ١٩٩٥م :٥١)،  
نظرا  جاء  بشربا  املنطقة  هذه  تسمية  أن  األرجح  وعىل 
للتشابه بينها وبني منطقة شربا مرص(٨) املعروفة (الزركيل 
استحدثها  وقد  ١٤٠٧هـ:٦٨)،   القثامي  د.ت:١٣٦؛ 
رها حممد عيل باشا شامل مدينة القاهرة(٩)، ومتيزت  وعمّ
اختذها  والتي  الواسعة  وبساتينها  باتساعها   األخر هي 
حممد عيل باشا(١٠) وأفراد أرسته من بعده مكانا ومتنزها 

أم  ومرتفعات  الغرب  من  عكابه  وجبل  رشقوق  جبل  مثل   (٦)
الساملي  ٢٤٣؛  جـ٤،  (الزركيل٢٠٠٢م:  الرشق  من  خبز 

والزهراين ١٩٩٠م:١٧).
(٧) حيث تستمد مياهها من عني تعرف بعني السالمة (عني شربا) 
والتي اشرتاها الرشيف عبد اهللا بن عون من بعض أرشاف 
هبا  وترك  شربا،  إىل  (قناة)  دبال  هلا  وشق  وعمرها  السالمة 
األهايل .(أرسالن، ١٣٥هـ: ١٢٨؛  لورود  مشارع (مآخذ) 
اجلودي  ٣٧؛  كامل١٩٩٥م:  آل  ٢٩؛  هـ:  رسور،١٤١٥  بن 

١٩٩٢م :٤٤؛ احلارثي ٢٠٠١م:٨٠). 
بني  شربا  بقرص  املعروف  باشا  عيل  قرص  أن  البعض  ويري   (٨)

عىل غرار قرص حممد عيل باشا بشربا مرص.(مربوك:٨٢).
سبيل  عىل  انظر  وتطوره  وتعمريه  (مرص)  شربا  حي  عن   (٩)
رمزي  ١٩٢٨م:جـ٢؛  باشا،١٣٤٦هـ/  (سامي  املثال: 
بك،١٩٤٢م؛ ١٩٢٩–١٩٥٦م؛ إبراهيم١٩٩٢م؛١٩٩٤م؛ 

سيد١٩٩٧م؛ عثامن ١٩٩٩م) .
(١٠) يف احلقيقة كان للكشك الذي بناه حممد عيل واحلديقة التي 
حتيط به سببا مبارشا يف عمران الفراغ املحصور بينه وبني 
آنذاك  وعرف  بينهام  الواصل  الطريق  جانبي  عىل  القاهرة 

بجرس شربا السلطاين (شارع شربا).

خالل  وأكشاكهم(١١)  قصورهم  فيه  يقيمون  مستحباً 
القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، كام أن شربا الطائف 
الثالث عرش اهلجري عىل  عمرت أيضا يف أواخر القرن 
محيمة  عالقات  تربطهم  كانت  الذين  عون(١٢)  آل  يد 
١٣٢٩هـ:٧٧-٧٨؛  (البتانوين  بمرص  العلوية  باألرسة 
أرسالن١٣٥٠هـ :١٢-١٢٦). وقد ساعدت املساحات 
املسورة  للمدينة  العمراين  النسيج  خارج  املتاحة  الكبرية 
وحتى  والفخم(١٣)،  الضخم  القرص  هذا  مثل  بناء  عىل 
الستينات من القرن املايض مل يكن حول قرص شربا مبان، 
فقد كان بينه وبني باب سور املدينة الذي يفتح عليه فضاء 

(مغريب١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م:٦٥).
الغربية  بواجهته  شربا  شارع  عىل  القرص  ويرشف 
واجلنوبية  الرشقية  بواجهتيه  يرشف  حني  يف  الرئيسية، 
عىل فناء يشغل جزءاً منه حديقة وحييط به بساتني فخمة، 
حديثة  مبان  جمموعة  عىل  فترشف  الشاملية  واجهته  أما 
شغلت  والتي  القرص  مالحق  بعض  وبني  بينها  تفصل 
الفيصلية  وحى  السيل  طريق  جتاه  األرايض  من  قسامً 

(الشكالن رقام ١، ٢).

بعده  من  وأرسته  عيل  حممد  وعامئر  قصور  عن  لالستزادة   (١١)
املثال: (الكسباين،١٩٩٣م؛  سبيل  عىل  انظر  شربا  بمنطقه 
٢٠٠٥م:٧٧١-٨١٥؛  السالم،  عبد  ٢٠٠٠م؛  نجم، 

عبده،٢٠٠٧م).
املعني  عبد  بن  حممد  بن  اهللا  عبد  الرشيف  أنشأ  حيث   (١٢)
أمام  الطائف   شاميل  مزرعة  حينه  يف  مكة  أمري  عون  بن 
شربا.  وسامها  الطائف  مدينة  أبواب  أحد  احلزم  باب 
جلنه  د.ت:٣٢٠؛  هيكل  ٢٩؛  رسور،١٤١٥هـ:  (بن 

املطبوعات ١٩٩٠م: ٥٤).
العثامين   العرص  أواخر  الطائف  زاروا  الذين  الرحالة  أورد   (١٣)
خارج  شيدت  التي  والبيوت  القصور  من  الكثري  أسامء 
١٤٠٣هـ/  معظمها.(صربي،  اندثر  والتي  املدينة  أسوار 

١٩٨٣م:١٨٤).



يارس إسامعيل عبدالسالم، وعبدالعزيز منيس العمري: قرص عيل باشا بن عون وملحقاته املعامرية بالطائف ١٠٤

ىء وتاريخ اإلنشاء املنُشِ
بن  باشـا  عيل  إىل  القصـر  هذا  بنـاء  يُنسب 
الرشيف(١٤) عبد اهللا(١٥) بن حممد بن عبد املعني بن عون 
(مربوك، د.ت:٨٢)، حينام كان أمريا عىل مكة املكرمة 
تاميزيية،  جـ٣٥٥،٢-٣٥٦؛  ١٩٩٩م:  (هورخرونية، 
يف  الرفيق(١٦)  عون  الرشيف  عمه  بعد  ٢٠٠١م:٢٧٩) 
عهد السلطان عبد احلميد (احللواين، ١٩٩٥م:١١٥)، 
ويذكر البعض أن عيل باشا كان يشغل وظيفة قائم مقام 
وعندما  ١٣٢٩هـ:٨٠)،  (البتانوين،  بمكة  للرشيف 
أصدر  االستانه  يف  والرتقي(١٧)  االحتاد  حركة  قامت 
الواليات  يف  الدستور  بإعالن  أوامرهم  االحتاديون 
العثامنية إال أن الرشيف عيل تباطأ يف اإلعالن مما أغضب 
عليه االحتاديني فأصدروا أمراً بعزله يف ٢٨ من رمضان 
عام ١٣٢٦هـ / ٢٥ أكتوبر سنه ١٩٠٨م، ثم أصدروا 
مرص (وهبه،١٩٤٦م:١٤٦؛  إىل  وعائلته  هو  بنفيه  أمراً 

السباعي، ١٩٨٤م:٥٦٠).
إىل  وجلأ  استقال  عيل  الرشيف  أن  البعض   وير
١٩٧٨م:  (الصواف  االحتاديني  بطش  من  خوفا  مرص 
أنه   ير البتانوين  كان  وإن  وهيم١٩٨٢م:٣٤)  ٩٩؛ 
فتنة  حدثت  ١٣٢٧هـ  عام  شوال   ١٨ اخلميس  يوم  يف 
من  فيها  قتل  الشاهية  والعساكر  مكة  أهايل  بعض  بني 
بإيعاز  كانت  إهنا  وقيل   ، رجالً عرشين  نحو  الطرفني 

(صديق،٢٠٠٦م:جـ١،  راجع:  ونسبهم  األرشاف  عن   (١٤)
٣٦-٣٧؛ آل رسور،١٤٠١هـ:٣٩-٥٢).

(١٥) عنه راجع: (غوري،٢٠٠٠م:٣٠٤).
(١٦) عن ترمجته وعن وأعامله املعامرية راجع: (صابان١٤٢٥هـ: 
لوحة  جـ١،١٩٥-١٩٧،  ١٩٣٥م:  باشا،  رفعت  ١٥؛ 

٧٢،١٩٦؛ السباعي، د.ت: جـ٢،١٧٦-١٧٨).
النعامين  :١٠٧-١١٠؛  ١٩٤٦م  راجع:(انطونيس  عنها   (١٧)

١٩٩٩م :جـ١، ١٠؛ اللحياين٢٠٠٨م:١٥).

الرشيف عيل باشا الذي كان مقيام بالطائف، ويف اليوم 
الرشيف  وتعيني  عيل  الرشيف  عزل  مكة  يف  شاع  التايل 
بوفاته  اخلرب  جاء  ثم  باالستانه  مقيام  وكان  باشا  عبداهللا 
عون  بن  حممد  بن  عيل  بن  باشا  حسني  الرشيف  وتولية 

(البتانوين، ١٣٢٩هـ :٨٠-٨١).
عىل أية حال لقد رحل الرشيف عيل باشا بن عون 
من  كثرية  وكميات  طائلة  أمواالً  معه  حامالً  مرص  إىل 
من  العديد  ورشاء  هبا  االستقرار  عىل  ساعدته  الذهب 
بمنطقة  قرص  يف  املقام  به  واستقر  واألمالك،  العقارات 
القاهرة  ضواحي  من  الزيتون  بضاحية  القبة  حدائق 
إليه  يفد  وكان  فيه  عاش   (١٢٥ (أرسالن،١٣٥٠هـ: 
والرخاء  الشدة  يف  اهلاشمية  األرسة  أبناء  من  الكثري 

(نصيف ١٣٤٩هـ:٥؛ احللواين، ١٩٩٥م:١١٦).
 / ١٣٢٣هـ  عام  القرص  تشييد  باشا  عيل  بدأ 
١٣٢٥هـ/١٩٠٧م  عام  حتى  بناؤه  واستمر  ١٩٠٥م 
(اجلودي،١٩٩٢م:١٣١؛ الساملي والزهراين، ١٩٩٠م: 
أحد  وهو  احلارثي،١٩٩٤م:جـ٥٠،١)،  ١٨-٢٣؛ 
ثالثة قصور بنيت يف هذه املنطقة عىل يد آل عون، أطلق 
١٣٥٠هـ:  (أرسالن،  القديم)  (شربا  قرص  األول  عىل 
من  الغرب  إىل  الذي  القرص  ذلك  يكون  وربام   ،(١٧٥
عون  بن  اهللا  عبد  بناه  الذي  الدراسة  موضوع  القرص 
اهلجري (احلارثي،٢٠٠١م:  عرش  الثالث  القرن  أواخر 
٩٥)، والثاين الذي نحن بصدد احلديث عنه كان يعرف 
باسم (برزان) وكان ينحرف عن األول، وعرف بقرص 
شربه اجلديدة ( هيكل، د.ت:٣٢٠)، أما القرص الثالث 
اجلنويب  بالطرف  يقع  وكان  البيهات،  بقرص  فعرف 
العزيز  عبد  امللك  عهد  يف  وعرف  شربا  ملنطقة  الغريب 

بقرص الرياض (الساملي والزهراين،١٩٩٠م:١٧). 



١٠٥جملة جامعة امللك سعود، م ٢٣، السياحة واآلثار (٢)، الرياض (٢٠١١، ١٤٣٢هـ)

بالتمتع  عون  بن  اهللا  عبد  بن  عيل  القدر  يمهل  ومل 
باإلقامة بقرصه الذي رصف عليه مبالغ كبرية (أرسالن، 
سنة   سو به  املقام  به  يطل  مل  حيث  ١٣٥٠هـ:١٢٥) 
إىل  احلجاز  وغادر  الرتكي  الوايل  عزله  فقد  واحدة 
مرص (١٣١٠-١٣٩٤هـ/١٨٩٢-١٩٧٤م) (الزركيل  
السلطان  القرص  يف  نزل  وقد   ،(٣٠٩ جـ٤،  ٢٠٠٢م، 
عثامن  آل  سالطني  آخر  السادس  حممد  الدين  وحيد 
عندما جاء إىل احلجازعام١٣٤١هـ/١٩٢٢م (احلارثي 
٢٠٠١م:٩٥) بعد خلعه بدعوة من امللك حسني بن عيل 
صاحب احلجاز وقتئذ (أرسالن١٣٥٠هـ:١٢٥؛ املهنا 
احلجاز  أهل  حتصن  القرص  هذا  ويف   ،(٢٠: ١٩٩٥م 
عندما نشبت احلرب بينهم وبني الدولة العثامنية، فحني 
راح العثامنيون يرموهنم من جبل عكابه ردوا عليهم من 
لَوهم من مواقعهم، وقد سجل هذه  قرص شربا حتى أجْ

الواقعة أحد شعراء البادية بقوله:
رشقوق من  رموك  عكابه 

ميازر ببندق  وشربا 
تظلني فيك  فتك  اهللا  وال 

النواظر لكل  عربه 
(الزركيل د.ت:١٣٧)

سعود   آل  العزيز  عبد  امللك  إىل  القرص  آل  وقد 
شاهني  د.ت:٣٢١؛  (هيكل  احلجاز  دخوله  بعد 
(ابن  ولعائلته  له  مصطافا(١٨)  فاختذه  ١٤٠٦هـ:١٨٠) 
القرص  ملكية  آلت  وقد   ،(٢١-٢٣: رسور١٩٩٩م 

(١٨) عن إختاذ الطائف مصيفاً انظر: (العجيمي١٤٠٠هـ:٤٩؛ 
د.ت٨٢- الزركيل  أرسالن١٣٥٠هـ:١٢٤-١٢٥؛ 
القثامي  ١٩٨١م:٢٩-٣٠،٣٩-٤٠؛  صقر  ٨٣؛ 
،١٧٣؛  ١٤١٧هـ:١٧١  الزيد  ١٤٠٧هـ:٢١-٢٣؛ 
تاميزيية٢٠٠١م:٢٨٠؛ القصري٢٠٠٩م:٧١- ٧٦؛ بسك 

١٤٢٣هـ؛ جلنة املطبوعات١٩٩٠م:١٣- ١٤).

واختذه  العزيز  عبد  بن  فيصل  للملك  بعد  فيام  بالرشاء 
استخدمته  كام  الصيف،  أثناء  الوزراء  لرئاسة  مقراً 
عام  حتى  هلا  مقراً  ثم  مستودعاً  والطريان  الدفاع  وزارة 
آل  ثم  ٢٠٠١م:٩٥)،  (احلارثي  ١٩٦٨م  ١٤٠٧هـ/ 
متحف  إىل  حتويله  تم  حيث  املعارف  وزارة  إىل  القرص 
إقليمي آلثار وتراث منطقة الطائف (الساملي والزهراين 
١٩٩٠م :١٧، ٢٥ – ٢٧؛ املهنا ١٩٩٥م :٢٢).               

املهندس املرشف عىل بناء القرص
سليامن بيك الرتكي وهو مهندس القرص (الساملي 
املرشف  أن  املغريب  وذكر  والزهراين١٩٩٠م:٢٤)، 
مكة،  أعيان  أحد  قطان،  يوسف  الشيخ  البناء  عىل 
حاليا،  األشغال  وزاره  تشبه  التي  للنافعة  وزيرا  كان 
الطائف  من  ومزخرفون  بناءون  البناء  يف  شارك  وقد 
خالل  من  ويبدو  :جـ٦،١٧)،  (مغريب١٩٩٤م  ومكة 
عىل  تأثري  له  كان  ما  وهو  تركياً  كان  أنه  املهندس  اسم 
القرص،  يف  املستخدمة  والزخرفية  املعامرية  األساليب 
كتابه  يف  كامل  سعيد  حممد  أوردمها  للشعر  بيتان  ويبني 
د.ت:جـ٣،  (كامل  النادية  األزهار  التوثيقي  الشعري 
وبعض  عون  بن  باشا  عيل  قرص  بناء  فيه  يصف   (١٥

وحداته كاآليت:      
بربزان قرص  لنا  بنينا 

املباين زين  الدرج  عريض 
رجال تسعني  وبنايته 

وترمجاين عبد  ألفني  مع 
يضم  وأنه  برزان،  بـ  القرص  تسمية  منها  ويتضح 
هنا  اهلام  واليشء  االستقبال،  ببهو  باالتساع  يتميز  سلامً 
هو حديثه عن عدد الذين اشرتكوا يف عملية البناء وهم 
ما  غالباً  والذين  عبد  ألفي  إىل  باإلضافة   ، رجالً تسعون 
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كانوا ال يتحدثون اللغة العربية، وتم االستعانة هبم من 
خارج اجلزيرة العربية للمشاركة يف بناء وزخرفة القرص 

وملحقاته.

مواد بناء القرص
املحلية: البيئة  يف  املتاحة  البناء  بمواد  القرص  شيد 
فاستُخدم احلجر السيام اجلرانيتي والبازلتي(١٩) املأخوذ 
وجبال  القيم  وجبال  مرسة  وجبال   السكار جبل  من 
أم الشيع، إضافة إىل استخدام املالط والنوره (اجلص) 
والبطحاء والقطر (مادة تستخرج من قصب السكر)(٢٠) 
سميكة  بطبقه  والداخلية  اخلارجية  جدرانه  تكسية  يف 
بشكلها  حتتفظ  تزال  وال  ٣سم:٤سم،  بني  ترتاوح 
 ،(Jomah1992:146) الناصع  األبيض  اللون  ذو  األصيل 
وتتناسب مع طبيعة مناخ الطائف، مع إكساب اجلدران 
متساوية  غري  أحجار  استخدام  مع  السيام  مجالياً  طابعاً 
احلجم وغري منتظمة، وقد ساعدت مواد البناء ونوعية 
اجلدران  سمك  وزيادة  البناء  يف  املستخدمة  األحجار 
طوابق  بجدران  االرتفاع  إىل  النوافذ  فتحات  وعدد 
القرص (Lippens1956:17) مع زيادة سمكها والتي بلغت 
يف جدران الطابق األريض (٧٥سم) وتأخذ يف االنقباض 
مع  بني٣سم:٥سم،  ترتاوح  بنسبة  العليا  الطوابق  يف 
التخطيط  من  الرشقي  القسم  جدران  سمك  زيادة 

األحجار  بقطع  متخصصة  ورش  مخس  الطائف  يف  كانت   (١٩)
أم  جبل  (السيام  الطائف  جبال  من  للبناء  وإعدادها 
احلمده  وجبل  مرسة  جبال  الطائف،  غرب   السكار
الربوة  حي   - الشيع  أم  وجبل  الطائف  شامل  بالقيم 
(الساملي   . خشيم  أبو  بـ:  يعرف  حجره  وكان  حالياً، 

والزهراين١٩٩٠م:٣١)
١٩٩٢م:  (اجلودي  مرص   من  خصيصا  له  جلب  والذي   (٢٠)

.(١٣١

والذي بلغ (١٫٢م) السيام تلك التي يستند عليها درج 
من  القرص  طوابق  إىل  الصاعدة  احلجرية  السالمل  زوج 
ولزيادة  للقرص،  الرشقي  املدخل  جانبي  عىل  املدخلني 
(عوارض)  يَداً  مِ املعامري  استخدم  اجلدران  تدعيم 
أيضا  تساعد  والتي  أفقي  بشكل  املداميك  بني  خشبيةً 
املستمرة  األفقية  احلركة  وامتصاص  األمحال  توزيع  يف 
للرتبة، مع استخدام كتل حجرية ضخمة يف األساسات 
اجلدران  سمك  ساعد  ذلك  إىل  وباإلضافة  للتدعيم، 
من  التقليل  عىل  وتكسيتها   (٢٩: (عبدالرحيم١٩٩٤م 
King 1982:151-) نفاذ أشعة الشمس للفراغات الداخلية
رّ السيام يف بناء القباب واألقبية  161) مع استخدام اآلجُ

املستخدم  الرخام  أما  باحلاممات،  اخلاصة  واملواقد 
وكذلك  الرئييس  املدخل  يتقدم  كان  الذي  السلم  يف 
داخل  من  الثاين  للطابق  الصاعد  املزدوج  السلم  درج 
ميناء  طريق  عن  إيطاليا  من  جلب  فقد  االستقبال  هبو 
(هيكل  تركيا  من  معظمه  جلب  فقد  اخلشب  أما  جدة، 
األبواب  عمل  يف  واستخدم  وسنغافورة  د.ت:٣٢١) 
الداخلية  وتكسيته  واألسقف  والرواشني  والنوافذ 
والسيام اخلشب اجلاوي وخشب املغنو والزان (الساملي 
والزهراين ١٩٩٠م:٣٣؛ املهنا١٩٩٥م:٢٠)، إىل جانب 
املحلية(فيلبي  البيئة  يف  املتوفر  العرعر  خشب  استخدام 
من  النوع  هذا  ويتميز   ،(١٦٩  ،٢ رقم  لوحة  ٢٠٠١م: 
األخشاب بمتانته وقوة حتمله واستقامته وأنه ال يتطرق 

إليه السوس (احلارثي ٢٠٠٢م:جـ٤٨،١-٤٩). 

التكوين املعامري للقرص وملحقاته 
(الشكالن رقام ٢، ٣)

التي  الثالثة  القصور  من  يتبق  مل  أنه  له  يؤسف  مما 
يف  اهلجري  عرش  الثالث  القرن  أواخر  عون  آل  شيدها 
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منطقة شربا إال قرصٌ واحدٌ كان يعرف بقرص برزان(٢١) 
أو قرص شربه اجلديد، والذي وصفه شكيب أرسالن بأنه 
الطائف  يف  بناية  أفخم  ....فجاء  ملوكياً بديعاً  (..قرصا 
بل يف مجيع احلجاز...) (أرسالن١٣٥٠هـ:١٢٥) وهي 
حيث  الزركيل  هبا  وصفه  الذي  تقريبا  العبارات  نفس 
قرص  أعظم  كان  وربام  الطائف  يف  بناء  بأنه (أفخم  ذكر 
وسعة  مناخه  وجودة  بنائه  بحسن  احلجازية  الديار  يف 
رفِه ...وقد يبلغ عددها مائة ومخسني  مساحته وتنظيم غُ
يسجل  احلقيقة  ويف  د.ت:١٣٦)،  يزيد..) (الزركيل  أو 
عامئر  بني  مميزاً   معامرياً  نمطاً  عون   بن  باشا  عيل  قرص 
يضمه  ما  يف  أو  ختطيطه  يف  سواء  املدنية،  الطائف  مدينة 
من وحدات معامرية وعنارص زخرفية، ورغم ما تم عليه 
بمعظم  حيتفظ  يزال  ال  أنه  إال  وتأهيل  جتديد  أعامل  من 
يضمه  ما  ذلك  إىل  يضاف  والفنية،  املعامرية  عنارصه 
ونظمها  توزيعها  يف  املعامري  برع  معامرية  مالحق  من 
عىل املساحة املتاحة (الشكالن رقام ٢، ٣)، وذلك وفقاً 
مع  يتوافق  وبام  الوظيفية  ومتطلباهتا  وحدة  كل  لطبيعة 

جمموعة من العوامل الدينية واالجتامعية والبيئية.
سكنياً  رئيسياً  مبنىً  للقرص  العام  التكوين  ويضم 
(القرص) مكون من أربعة طوابق تقوم عىل قبو أو بدروم 
باإلضافة إىل السطح العلوي، إىل جانب ملحقني:األول 
إىل  يقع  الديوان  وهو  الرسمية  لالستقباالت  خمصص 
الشامل من القرص، ويتصل به من اجلهة الغربية مالحق 
إىل  والواقع  بالقرص  اخلاص  اإلسطبل  إىل  إضافة  مائية 

اجلنوب الرشقي منه.

الطلع  قرش  من  إناء  تعني  معربة  فارسية  كلمة  هي  الربزن   (٢١)
د.ت:جـ٢٥٦،٤- منظور  التلتلة.(ابن  وهي  فيه  يرشب 
من  اخلايل  الواسع  الفضاء  عىل  أيضا  وتطلق  ٢٥٧)؛ 

األشجار.(املعجم الوسيط٢٠٠٤م: ٤٩).

السور الذي حييط بالقرص: (الشكل رقم ٣) (اللوحتان 
رقام ١، ٢)

من  يتخللها  كان  وما  ومالحقه  بالقرص  حييط  كان 
حدائق سور بنائي ال يزال قسم منه باقياً باجلهة الغربية 
من القرص (لوحة١،٢) وهو سور مبنى باحلجر بارتفاع 
(٣م)  متساوية  مسافات  وعىل  علية  يقوم  (٩٠سم)، 
أعمدة بنائية بارتفاع (٢٫٠٥م) أكسب املعامري هنايتها 
من  بسياج  بينها  فيام  الفراغات  ويمأل  زخرفياً،  طابعاً 
ويتخلل   ،(١ رقم  تقريبا (لوحة  ارتفاعها  بنفس  احلديد 
القسم املتبقي من هذا السور ثالث بوابات وزعت عىل 
املدخل  تعترب  اجلنوبية  البوابة  تقريباً،  متساوية  مسافات 
(٥م)  بمقدار  وتتسع  ومالحقه  للقرص  احلايل  الرئييس 
ذات  احلديدية  املشبكات  من  مرصاعان  علية  يغلق 
التشكيالت اهلندسية والنباتية، كام يتخلل امتداد السور 
تتسع   األخر الفرعية  البوابات  من  زوج  الشامل  جهة 
املصاريع  من  زوج  عليها  ويغلق  (٢٫٨٠م)  منهام  كال 
بنفس طريقة البوابة الرئيسية، تتوسط األوىل منهام امتداد 
اجلنوبية  الواجهة  تتقدم  التي  احلديقة  عىل  وتفتح  السور 
الفراغ  عىل  (الشاملية)  الثانية  تفتح  حني  يف  للقرص، 
الفاصل بني الواجهة الشاملية للقرص والديوان (الشكل 
رقم ٣)، كام يالحظ امتداد هذا السور من منتصفه تقريباً 
جهة الرشق ليحدد احلديقة التي تتقدم الواجهة اجلنوبية 

للقرص من اجلهة اجلنوبية (الشكل رقم ٣).
(لوحات   (٣-٩ أرقام  (األشكال  القرص:  وحدة  أوال: 

أرقام ١-٢٢)
الواجهات اخلارجية: (لوحات أرقام ٢-٦)

بالطائف  ومالحقه  عون  بن  باشا  عيل  قرص  يتميز 
له  أتاح  مما  القديمة،  املدينة  أسوار  خارج  متميز  بموقع 
وحدات  توزيع  يف  املعامري  برع  حرة  واجهات  أربع 



يارس إسامعيل عبدالسالم، وعبدالعزيز منيس العمري: قرص عيل باشا بن عون وملحقاته املعامرية بالطائف ١٠٨

البيئية  لالعتبارات  ووفقاً  تامة  بحرية  ومالحقه  القرص 
حيث  مداخله  تعدد  عىل  ساعد  ما  وهو  واالجتامعية، 
هذا  ساعد  كام   ،(٥ رقم  (الشكل  مداخل  مخسة  ضم 
وسميرتيه  ومتاثل  وتوازن  تناغم  إجياد  عىل  أيضا  املوقع 
عليها  أضفى  مما  وعنارصها  الواجهات  بني  واضحة 
من  نوعاً  القرص  أعطى  رائعاً  ومجالياً  معامرياً  طابعاً 

الفخامة والضخامة تتناسب مع أمهيته ومكانة منشئه.
هي   :(٣،  ٢ رقام  (اللوحتان  الغربية:  الواجهة 
الواجهة الرئيسية للقرص وترشف حالياً عىل شارع شربا 
الشامل  من  (٢٨٫٥٠م)  مسافة  ومتتد   (٢ رقم  (لوحة 
نتيجة  أقسام؛  ثالثة  إىل  رأسياً  وتقسم  اجلنوب،  إىل 
لربوز القسم األوسط منها للخارج بمقدار (٢٫٣٠م) 
منها  أهداف  عدة  حتقيق  املعامري  منه  هدف  والذي 
معامرية لتدعيم الواجهة التي متتد ملسافة طويلة وترتفع 
بني  القرص  وأن  السيام  القبو  إىل  إضافة  طوابق  ألربعة 
بأسلوب احلوائط احلاملة، كام أن هذا الربوز يساعد عىل 
عىل  تقع  التي  للقرص  الداخلية  الفراغات  مساحة  زيادة 
هذا  يساعد  حيث  املناخية  األمهية  جانب  إىل  الواجهة، 
الربوز يف توفري واجهتني إضافيتني للوحدة التي تشغل 
هذا الفراغ من التخطيط (وهي وحدة املقعد) فتح فيهام 
املعامري نافذتني مما ساعد عىل زيادة إضاءهتا وهتويتها، 
جعلت  التي  الرئيسية  الدوافع  من  السبب  ذلك  وكان 
الطابق  من  بداية  الربوز  هذا  بواجهة  د  يوجِ املعامري 
األول للقرص روشناً خشبياً يمتد رأسياً بارتفاع واجهة 
طوابق القرص بداية من الطابق األول (لوحة ٢-٣)، كام 
أن هذا الربوز ومعاجلته ساعد عىل إعطاء مسحة مجالية 
لَ من الرتابة ، ومتتد واجهه  لَّ لواجهة القرص الرئيسية وقَ
هذا الربوز مسافة (٧٫٨٠م)، أوجد املعامري بناصيتيه 

بتتوجيهام  مجالياً  طابعاً  أكسبهام  للتدعيم  بنائيني  كتفني 
ويتكرر  األول  الطابق  واجهة  ليتوج  يمتد  بارز   بطبان 

.ليتوج باقي واجهات طوابق القرص األخر
للقرص  الرئييس  املدخل  الربوز  واجهة  ويتوسط 
حدد  دائري،  نصف  بعقد  متوج  (٢٫٢٠م)  باتساع 
هيئة  عىل  املشكلة  قمته  وزخرفت  بارزين،  بإطارين 
بارزة  نباتية  بزخرفة  الطي  تشبه  بارزة  مفتاحية  صنجة 
وأزهار،  مسننة  وأوراق  نخيلية  مروحة  نصفي  من 
ومتقاطعة  ملتوية  نباتيه  بأفرع  العقد  توشيحتى  وزينت 
عقد  ويعلو  وأنصافها،  نخيلية  ومراوح  ثالثيه  وأوراق 
املفتاحية  الصنجة  وأعىل  يشغله،  إطار مستطيل  املدخل 
البارز  الثلث  باخلط  بداخلها  كتب  بيضاوية  حلية 
الشهادة بصيغة (ال اله إال اهللا حممد رسول اهللا)، ويزين 
أعىل الشكل البيضاوي زخارف نباتية حمورة من سعف 
زخرفيني  معينني  البيضاوي  الشكل  ويكتنف  النخيل، 
منتصفه  ويشغل  نباتية،  ورقة  األربع يف  زوايامها  تتقابل 
صغرية  أوراق  منها  ينبثق  نباتية  أفرع  منها  خيرج  وريدة 
حلية  عىل  املدخل  عقد  رجيل  وتستند   ،(٣ رقم  (لوحة 
من  حمورة  نباتيه  زخارف  ذات  عمود  تاج  تشبه  معامرية 
بارزة  بنائية  دعامة  هناية  يف  مقعر  بشكل  النخيل  سعف 
مصطلح  معامرياً  عليها  يطلق  املدخل  فتحة  جانبي  عىل 
تذكارية (لوحة  هيئة  الرئييس  املدخل  إلكساب  الفص، 

رقم ٣).   
أبدع  اخلشب  من  مرصاعان  املدخل  عىل  ويغلق 
الفنان يف زخرفتهام (لوحة رقم ٣)، يتوسط كل مرصاع 
منهام  الواحدة  اتساع  ٢٠٠٠م:١٠١)  (رزق  خوخة 
(٦٦سم) وارتفاعها  (١٫٩٠م)، حيث جاءت اخلوخة 
باملرصاع األيرس مصمتة إلجياد نوع من التوازن والتامثل 
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كل  واجهه  وتتكون   ،(٣ رقم  الباب (لوحة  تشكيل  يف 
الصانع  برع  مستطيلة  حشوات  ثالث  من  مرصاع 
باحلفر  ونباتية  هندسية  بزخارف  زخرفتها  يف  والفنان 
بكل  ثبت  تقريبا  اإلنسان  قامة  وبارتفاع  واملائل،  البارز 
(الباشا  نباتية  زخارف  ذات  نحاسية  مطرقة  مرصاع 
أما   ،(١٤٢ احلارثي١٤١٥هـ:١١٨،  ١٩٦٨م:١٦١؛ 
١٩٨٨م:  (غالب  اجلال)  أو  (املنور  املدخل  عقد  فراغ 
السدايب  من  بمجموعة  الداخل  من  فغيش   (٤١٢
الباب  فتحة  ويكتنف  إشعاعية،  هيئة  عىل  اخلشبية 
باتساع (١٫١٠م)  موتوره  نافذتان ذات عقود  الرئييس 
وترتفع جلستهام عن األرض بمقدار (١٫٢٠م)، وحييط 
معامرية عىل  قمته حلية  بارز يزين  بنائي  إطار  بواجهتها 
املسننة  النباتية  األوراق  من  بزوج  تزخرف  طي  هيئة 
من  شيش  ضلف  النافذتني  عىل  ويغلق  احلفر،  بطريقة 
١٤١١هـ:١٨٧-١٨٨)،  (حريري  القالب  النوع 
ويساعد هذا التشكيل للشباك عىل قيامه بوظيفة مرشح 
١٤٢١هـ:٣١٥- (املرحم  وكملقف  للهواء  لتجميع 
تشبيكات  اخلارج  من  النافذة  واجهة  وحيجب   ،(٣١٦
بألواح  غشيت  الداخل  ومن  التأمني،  بغرض  حديدية 
زجاجية شفافة معشقة يف اخلشب بعضها ثابت والبعض 

اآلخر متحرك.
نافذةٌ  الربوز  من  اجلانبيان  الضلعان  ويشغل 
عوجلت بنفس طريقة النافذتني عىل جانبي فتحة الباب، 
وهي نفسها التي استُخدمت يف معاجلة النوافذ اخلمسة 
وجنوب  شامل  الغربية  الواجهة  امتداد  تشغل  التي 
بَان  بطَ األول  الطابق  واجهة  وتنتهي  بمنتصفها،  الربوز 
يف  املعامري  نجح  وقد   ،(٢ رقم  (لوحة  بارز  بنائي 
تشكيل واجهات الطوابق الثالثة العليا للواجهة الغربية 

مل  والتي   ،(٢ رقم  (لوحة  بعيد  حد  إىل  متطابق  بشكل 
فيام  األول  الطابق  لواجهة  معاجلته  عن  كثريا  ختتلف 
يف  حمله  حل  السفيل   باملستو الرئييس  املدخل  أن  عدا 
الطوابق العليا بروز كتلة الروشان اخلشبي، كام تشكلت 
أعمدة  هيئة  عىل  بمنتصفها  والربوز  الواجهة  نوايص 
بارتفاع (٥٠سم)  اسطوانية  مدجمة مرتاكبة ذات قواعد 
بشكل  النخيل  سعف  من  نباتية  حليات  ذات  وتيجان 
بَان البارز الذي يتوج طوابق  ر يفصل بينها أفقياً الطَ حموَّ
الواجهة الغربية (لوحة رقم ٢)، وهذه األعمدة املدجمة 
فإهنا  الواجهة  تدعيم  يف  املعامرية  أمهيتها  جانب  إىل 
تضفي عىل الواجهات طابعاً مجالياً مع زخارف الستارة 
الواجهة  من  األوسط  القسم  يتوج  الذي  والفرنتون 
مراوح  من  البارز  باحلفر  رة  حموّ نباتية  بزخارف  واملزيّن 
نخيلية كاملة وأنصافها وأشكال سعف النخيل وأوراق 
ثالثية بأحجام كبرية، يتدىل منها مخس حليات بارزة عىل 

هيئة امليداليات أو النياشني (لوحة رقم ٢).  
حالياً  ترشف   :(٤ رقم  الرشقية:(لوحة  الواجهة 
ومتتد   (٣ رقم  (الشكل  القرص  حديقة  من  جزء  عىل 
مسافة (٢٨٫٥٠م) من الشامل إىل اجلنوب ، وتتشابه مع 
الذي  البنائي  الربوز  ذلك  يف   األخر القرص  واجهات 
ثالثة  الواجهة  هذه  وتضم  (البلك)،  امتدادها  يتوسط 
املعامري  عالج  الربوز  واجهة  األول:يتوسط  مداخل 
والزخرفة  تتوجيها  وأسلوب  واتساعها  فتحتة  والصانع 
عليه  تغلق  التي  اخلشبي  الباب  ومرصاعي  هبا  املحيطة 
عقدة  وتغشية  زخارفهام  ونوعية  وطريقة  وحشواهتام 
املوتور بنفس أسلوب املدخل الرئييس وإن جاءت بعض 
هذا  ويفيض  احلجم،  صغرية  الزخرفية  السيام  عنارصه 
(الشكل  (١٫٤٠م×٢م)  مستطيلة  مساحة  إىل  املدخل 
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برميلية  أقبية  ثالث  هيئة  عىل  بسقف  مغطاة   (٥ رقم 
متجاورة بطريقة معامرية مبتكرة من ميد حديدية تثبت 
عىل مسافات متساوية ال تزيد عن (٤٥سم)  يغطي كالً 
ر باحلجم الصغري  منها بقبو باستخدام مداميك من اآلجُ
ذو عقد قطاعه موتور، تفتح أضالع هذه املساحة بعقود 
نصف دائرية فيام عدا الضلع الرشقي الذي يتوج فتحته 
الغريب  فيؤدي  الرشقي،  املدخل  عقد  يمثل  موتور  عقد 
إىل هبو الطابق األريض للقرص من خالل ست درجات 
هلذه  اجلانبيان  الضلعان  أما  املدخل،  دهليز  بصدر  سلم 
املساحة فيفتحان عىل الفراغ أسفل السلم الصاعد للطابق 
األول من داخل القرص، وتزود باإلضاءة والتهوية من 
خالل النافذتني يف الضلعني اجلانبيني للربوز بمنتصف 
الواجهة وكذلك النافذتني عىل جانبي املدخل الرشقي، 
يف  جللساهتام  الكبري  السمك  املعامري  استغل  والذي 
بارتفاع  املسقط  بيضاوي  (حنفية)  مياه  حوض  إجياد 
السقف  ذو  الفراغ  املعامري  استغل  وقد  (٩٠سم)، 
إليه  الدخول  وجعل  الصاعد  السلم  طريف  أسفل  املائل 
ذي  بعقد  معقود  (٦٧سم)  اتساعه  مدخل  خالل  من 
حليات عىل الطراز اهلندي، ويعلوه دخلة معقودة بعقد 
كمنور  صغرية  مستطيلة  نافذة  بصدرها  دائري  نصف 
املعامري  استغله  الذي  الداخيل  الفراغ  وهتوية  إلضاءة 
يف إجياد كريس خالء ويطرح موقعه تساؤالً عن أصالته 
(املنور)  النافذة  مع  يتعارض  وأنه  السيام  واستخدامه؟ 
الدهليز  وهتوية  إلضاءة  الفراغ  هذا  صدر  يف  املوجودة 

الرئييس بالقبو  (البدروم).
الواجهة  يتوسط  الذي  الربوز  واجهة  ويتقدم 
أو  البارزة  اخلشبية  الرشفات  من  مستويني  الرشقية 
(لوحة  ٢٠٠٢م:جـ٢،٣١٠)  (نجم  الطائرة  االقرندة 

الطابق  فتحات  تتقدم  التي  األوىل  تستند   ،(٤ رقم 
برباطيم  بالواجهة  تتصالن  بنائيتني  دعامتني  عىل  األول 
ويزين  حديدية،  قضبان  مع  بالتبادل  سميكة  خشبية 
به  حييط  مستطيل  إطار  أسفل  من  األوىل  الرشفة  سقف 
اخلرط  بطريقة  مكررة  دقيقة  خشبية  حليات  الداخل  من 
وحييط  خشبية،  رصر  ثالث  إىل  إضافة  الربامق  هيئة  عىل 
بالرشفة سياج خشبي بسيط بارتفاع املرت (لوحة رقم ٤)، 
دعامة  كل  وأعىل  اخلارجيني  الرشفة  بزاويتي  ويقوم 
أرضية  عليه  تستند  سميك  خشبي  عمود  أو  اسطون 
من  الثاين  الطابق  فتحات  تتقدم  التي  الثانية  الرشفة 
بروز الواجهة الرشقية، باإلضافة إىل زوج من الكرادي 
اخلشبية الضخمة ذات الطيات، وحييط بواجهة الرشفة 
الصانع  برع  املرت  بارتفاع  حديدية  تشبيكات  من  سياج 
يف إكسابه طابعاً مجالياً، ومما يالحظ عىل هذه الرشفات 
للسلم  املستطيلة  البسطة  عىل  تفتح  أهنا   (٤ رقم  (لوحة 
الصاعد للطابقني األول والثاين، كام يالحظ أن تلك التي 
مبارش  اتصال  هبا  يوجد  ال  األول  الطابق  واجهة  تتقدم 
عليها  يفتح  حيث  الطابق  لوحدات  الداخيل  الفراغ  مع 
ثالث نوافذ ترتفع جلساهتا عن مستو أرضيه الرشفة 
بـ (٦٠سم) مما جيعل الوصول إليها صعباً ويدفعنا إىل 
االعتقاد بأهنا كانت تساعد يف تكوين أماكن مظللة عىل 
املدخل الرشقي للقرص أو أهنا أضيفت يف فرتة الحقة 
يف  املعامري  اتبعها  التي  الطريقة  وأن  السيام  البناء  عىل 
املدخل  جانبي  عىل  دعامتني  إجياد  خالل  من  محلها 
حلمل  املعامري  اتبعه  الذي  األسلوب  مع  تتوافق  ال 
اخلشبية  الكرادي  باستخدام  القرص  وحدات  بروزات 
رشفة  يف  املستخدم  األسلوب  يف  احلال  هو  كام  املعلقة 
الداخيل  بالفراغ  مبارش  بشكل  واملتصلة  الثاين،  الطابق 



١١١جملة جامعة امللك سعود، م ٢٣، السياحة واآلثار (٢)، الرياض (٢٠١١، ١٤٣٢هـ)

من خالل ثالث فتحات، وأد وجود قاعدة الروشان 
األول،  الطابق  نوافذ  مثل  هبا  االرتفاع  عدم  إىل  أعالها 
إىل جانب عدم وجود اإلطار البنائي البارز الذي حييط 
الكرادي  زوج  لتثبيت  منها  الوسطى  النافذة  بواجهة 

اخلشبية احلاملة للروشان (لوحة رقم ٤).
الرشقية  الواجهة  يتوسط  الذي  الربوز  ويكتنف 
للقرص مدخالن فرعيان، املدخل الشاميل:بسيط خصص 
للنزول إىل القبو (البدروم) وصعود العاملني إىل طوابق 
(٩٠سم)  اتساعه  ويبلغ  الرشقية،  ومرافقه  القرص 
سلم  درجة  فتحته  ويتقدم  دائري  نصف  بعقد  معقود 
ويغلق عليه مرصاع خشبي زخرف باحلفر املائل واحلز 
بزخارف نباتية وهندسية، وينتهي السلم عند كل طابق 
من طوابق القرص ببسطة يتفرع منها دهليز كام هو احلال 
إىل  يؤدي  القرص  بأهل  واخلاص  له  املوازي  السلم  يف 
اجلنويب: املدخل  أما   ،(Khan1981:9) الطابق  وحدات 

اهتاممه  يالحظ  حيث  تذكارية  هيئة  املعامري  أكسبه 
نعتقد  جيعلنا  ما  وهو  اتساعه  وزيادة  بزخرفته  الواضح 
بأنه كان يستخدم لصعود أهل القرص إىل طوابقه العليا 
إضافة إىل النزول للقبو  (كوشك١٤١٥هـ:٤٥)، ويبلغ 
موتور،  بعقد  معقود  (١٤٠سم)  املدخل  هذا  اتساع 
باحلفر  نباتية  زخارف  ذات  جصية  حشوة  قمته  ويعلو 
فنية  تشكيالت  هبا  حييط  القرنفل  زهرة  تتوسطها  املائل 
من املراوح النخيلية، ويغلق عىل هذا املدخل مرصاعان 

 .من اخلشب تشبه التي تغلق عىل املداخل األخر
 (٤ الرشقية (لوحةرقم  الواجهة  عىل  يالحظ  ومما 
نوافذ  عن  ما  حد  إىل  اختلف  طوابقها  نوافذ  توزيع  أن 
الواجهة املقابلة هلا؛ نتيجة الختالف وظيفة  الوحدات 
الوحدات  معظم  كانت  فإذا  منهام،  كال  عىل  تقع  التي 

للجلوس  ختصص  الغربية  الواجهة  عىل  الواقعة 
الرشقية  الواجهة  عىل  الواقعة  تلك  فإن  واالستقبال 
(الداخلية) هي وحدات خمصصة للحياة اليومية والنوم 
ومحامات  مطابخ  من  خدمية  ووحدات  القرص  ألهل 
كل  بني  يفصل  ال  أنه  كام  (مراحيض)،  ماء  وبيوت 
بالواجهات  يوجد  الذي  الطبان  ذلك  وآخر   مستو
الثالث األخر واقترص وجوده فقط يف تتويج الواجهة 
املتنوعة  اجلصية  احلليات  من  جمموعة  علية  وتستند 
أسلوب  بنفس  النوافذ  تغشيات  وعوجلت  (العرائس)، 
اختلفت  كيف  يالحظ  كام   ،األخر الواجهات  نوافذ 
بسطح  حتيط  التي  للستارة  الرشقية  الواجهة  معاجلة 
 القرص (لوحة رقم ٤) عن مثيالهتا بالواجهات األخر
نتيجة لوجود حجرة بئر السلم إضافة إىل أن هذه اجلهة 
من السطح العلوي تضم بعض املالحق واملرافق املائية 
مثل خزان املياه الرئييس للقرص وحجرتني مستطيلتني.

هذه  كانت   :(٥ رقم  (لوحة  الشاملية:  الواجهة 
الفراغ  تشغل  حديقة  عىل  تُرشف  األصل  يف  الواجهة 
املحصور بني القرص ووحدة الديوان امللحقة به (الشكل 
رقم ٣) والذي بني عليها مبنى حديث (ملحق رقم ١)، 
إىل  الرشق  من  مسافة (١٨٫٥٠م)  الواجهة  هذه  ومتتد 
املعامرية  لعنارصها  املعامري  معاجلة  وتتشابه   ، الغرب 
واخلارج  الداخل  من  وتغشياهتا  ونوافذها  والزخرفية 
الثالثة  الطوابق  نوافذ  يتقدم  الذي  الروشان  وكذلك 
الرشقية  الواجهتني  مع  منها  األوسط  بالقسم  العلوية 
كتلة  أن  عدا  فيام   ،(٦  ،٤  ،٢ أرقام  (لوحات  والغربية 
اتساعها  نافذة  هنا  حملها  حل  تتخللهام  التي  املدخل 
الواحدة  اتساع  النوافذ  من  زوج  ويكتنفها  (٢٫٣٠م) 
عليها  ويغلق  موتورة،  عقود  يتوجها  (١٫١٠م)  منها 
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ويغيش  القالب  النوع  من  (شيش)  خشبية  ضلف 
تشكيالت  ذات  حديدية  تشبيكات (أشغال)  واجهتها  
هندسية ونباتية بارتفاع (٩٠سم)، ومن الداخل غشيت 
بألواح زجاجية شفافة معشقة يف اخلشب بعضها ثابت 

والبعض اآلخر متحرك.
بروز  عن  الناتج  الفراغ  املعامري  استغل  وقد 
من  مستويني  وأوجد  الرشقية  باجلهة  الواجهة  منتصف 
×٥٫٣٠م)  (٢٫٥٠م  الفراغ  مساحة  بنفس  الرشفات 
يستند سقفها من اخلارج عىل زوج من األعمدة ذي قاعدة 
مربعة املسقط (٧٥سم×٧٥سم) بارتفاع (٨٠سم) يقوم 
النخيل  سعف  من  بتاج  ينتهي  األسطواين  البدن  عليها 
املنفذ باحلفر البارز بطريقة حمورة يعلوه طبلية حجرية(٢٢) 
أسفل  من  املزخرف  اخلشبي  الرشفة  سقف  عليها  يستند 
سقف  زخرفة  طريقة  بنفس  والعرائس  اخلشبية  ر  بالرصُّ
وكذلك  للقرص،  الرشقي  املدخل  تعلو  التي  الرشفة 
احلال بالنسبة للسياج املعدين الذي حييط باملستو الثاين 
سياج  للرشفة  األول   املستو بواجهة  وحييط  للرشفة، 

بسيط من قوائم خشبية (لوحة رقم ٥).
هذه  تُرشف   :(٦ رقم  اجلنوبية:(لوحة  الواجهة 
تشغل  كانت  التي  احلديقة  من  جزءٍ  عىل  حالياً  الواجهة 
هذه اجلهة من القرص (لوحة رقم ٧) ومتاثل هذه الواجهة 
أو  االمتداد (١٨٫٥٠م)  يف  سواء  هلا (الشاملية)  املقابلة 
فة بالطرف الرشقي  يف تقسيامهتا وفتحاهتا وحتى يف الرشُّ
األريض  طابقها  احتفاظ  إىل  أمهيتها  يرجع  والتي  منها 
بعض  عليه  أُدخل  وإن  كبري  حد  إىل  األصلية  بعنارصه 
التعديالت يف تلك التي تشغل نفس املوقع يف الواجهة 

(٢٢) وهي تؤدي وظيفتني األوىل محل سقف الرشفة البارز عن 
التاج وكذلك جتنب الزيادة يف عدم تساو جهد الضغط 

عىل العمود.( دوليل٢٠٠٠م:٦٢).

من  للقرص  الفرعي  املدخل  معاجلة  خاصة  الشاملية، 
الرشفة  أرضية   مستو وإىل  إليه  يصعد  والذي  خالهلا 
نفسها من خالل سبع درجات حجرية (لوحة رقم ٧)، 
وعىل حمورها فتحة الباب اتساعها (١٫١٠م) متوج بعقد 
موتور حددت فتحتة والنوافذ األخر سواء التي تفتح 
يف الرشفة أو يف واجهات الطوابق املختلفة بإطار بنائي 
بارز، ويغلق عىل املدخل مرصاع واحد من اخلشب من 
ثالث حشوات مربعة  مزخرفة باحلفر البارز بزخارف 

نباتية دقيقة (لوحة رقم ٧).
أرقام ٢، ٤، ٥، ٦، ٧)  القرص: (لوحات  رواشني 
بام  شربا  بقرص  املعروف  عون  بن  باشا  عيل  قرص  يتميز 
من  نعت  صُ (٢٣)؛  رواشنيَ من  األربع  ه  واجهاتُ ه  تضمُّ
وتركيا  سنغافورة  من  املستورد  والزان  املغنو  خشب 
املهنا١٩٩٥م:٢٠؛  والزهراين١٩٩٠م:٣٣؛  (الساملي 
الرواشني  هذه  متيزت  ١٩٩٢م:١٣١)،  اجلودي 
وامتدادها  وزخرفتها  احلجم  وضخامة  باالرتفاع 
(احلافظ  املستمر)  (الروشان  القرص  واجهات  بارتفاع 
الرشقية  بالواجهة  الروشان  وجاء  ١٤١٧هـ:٦٠)، 
بارتفاع طابقني فقط لوجود رشفة بارزة (قرندة طائرة) 
 ،(٤ رقم  (لوحة  والثاين  األول  الطابق  واجهة  تتقدم 
ورغم ذلك تشاهبت وحدات وعنارص طابقي الروشان 
 األخر الثالث  الواجهات  رواشني  من  غريها  مع  هبا 
األمهية  جانب  وإىل   ،(٦،٧  ،٥  ،٤ أرقام  (لوحات 
اخلارجية،  لواجهاته  الرواشني  أضفتها  التي  اجلاملية 

راجع:  صناعتها  وطرق  احلجاز  يف  الرواشني  عن   (٢٣)
٢٠٠٢م:جـ١،  احلارثي  م:٦١-٦٢؛  (الرحياوي١٩٧٨ 
٩٢-  ١٠٣؛ الصالح١٤٠٤هـ :٣٢؛ املرحم ١٤٢١هـ: 
- ١٨٤ ١٤١١هـ:  حريري  ١٧٥-١٧٩؛   ،١٦٤-١٧٣

١٨٥؛ حسن ٢٠٠٣م: ١١٠). 
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القرص  ألهل  واالجتامعي  الديني  اجلانب  وحتقيق 
للساكنني  النفسية  والراحة  اخلصوصية،  مبدأ  وحتقيق 
البيئة  وبني  بينهم  الطبيعي  التفاعل  حتقيق  خالل  من 
أشعة  كمية  يف  التحكم  يف  ساعدت  فقد  املحيطة، 
يف  والتحكم  الداخل  إىل  النافذة  واإلضاءة  الشمس 
مع   (SALLOUM 1983:249) وكميته  اهلواء  حركة  اجتاه 
إضافة  و  املبنى  واجهات  عىل  مظللة  مساحات  توفري 
حتديد  يف  الرواشني  لعبت  كام  داخلية،  أرضية  مساحات 
من  (املرحم١٤٢١هـ:٨٤-٨٨)  الداخيل  الفراغ  وظيفة 
التصميم  يف  دورها  إىل  إضافة  اخلارجية  الواجهات  عىل 
(عبداهللا١٤١٩هـ)،  تضمها  التي  للوحدات  الداخيل 
بن  باشا  عيل  بقرص  الواحدة  الروشان  وحدة  وتتكون 
الذي  الرفرف  إىل  إضافة  رئيسية،  أجزاء  ثالثة  من  عون 
الذي  والعنرص  روشان  لكل  العلوي  السقف  يتوج 
الروشان (لوحة ر قم ٧)، اجلزء السفىل من  يستند عليه 
فل) يستند  الروشان (لوحة رقم ٧) يطلق عليه حمليا (السُّ
اجلزء  أما  الشكل،  مثلثة  اخلشبية  الكرادي  من  زوج  عىل 
للروشان  الرئييس  القسم  وهو  الروشان  من  األوسط 
ذلك  يعلو  النوافذ،  فتحات  يضم  أجزائه،  بني  واألكرب 
ويعرف    (٧ رقم  (لوحة  الروشان  من  العلوي  اجلزء 
بالرشاعة، وهو الذي يعلو فتحات نوافذ اجلزء األوسط 
من  خشبي  رفرف  الروشان  كتلة  ويتوج  مصمت،  وهو 
النوع املسطح يغطيه طبقة من املالط يعرف باسم (عجينة 
حلوة) (املرحم ١٤٢١هـ:٣٢٤) وهي تساعد عىل عدم 

نفاذ املياه لداخل الروشان من خالل السقف العلوي.
التخطيط الداخيل للقرص: (أشكال أرقام ٤-٩)

طوابق  أربعة  من  عون  بن  باشا  عيل  قرص  يتكون 
العلوي  السطح  إىل  باإلضافة  بدروم  أو  قبو  عىل  تقوم 

ويضم  اليومية  األنشطة  بعض  فيه  قام  تُ كانت  والذي 
بعض املالحق، وال يعتمد ختطيط القرص عىل التخطيط 
املنفتح عىل الداخل حيث خيلو خمططه من وحدة الفناء 
نوافذ  من  وهتويتها  إضاءهتا  وحداته  وتستمد  الداخيل 
الواجهات اخلارجية، إضافة إىل بئر السلَّمني الصاعدين 
لطوابق القرص، ولذا فإنه يمكننا القول إن القرص يعتمد 
ومما  اخلارج،  عىل  التخطيط  عىل  وحداته  توزيع  يف 
خمططاهتا  بني  التشابه   مد القرص  طوابق  عىل  يالحظ 
تفُّ حوله  والتي اعتمدت عىل التخطيط اإليواين الذي تلْ
ع منه باقي وحدات التخطيط بكل طابق (أشكال  وتتفرّ
توزيع  يف  التشابه   مد أيضاً  يالحظ  كام   ،(٤-٩ أرقام 
عىل  لالستقبال  املخصصة  تلك  جاءت  والتي  القاعات 
جاءت  حني  يف   (Jomah1992:62) اخلارجية  الواجهات 
اليومية  واالستعامالت  للمعيشة  املخصصة  الوحدات 
مطابخ  من  املالحق  تتبعها  والتي  الداخل  عىل  والنوم 
للتخطيط  الرشقية  الفراغات  شغلت  مائية  ووحدات 
(أشكال أرقام ٤-٩) وساعد ذلك عىل تسهيل تزويدها 
اجلدار  يف  املغيبة  الرصاص  أقصاب  خالل  من  باملياه 
السطح  حتى  املبنى  بارتفاع  ومتتد  للقرص  الرشقي 
العلوي حيث صهاريج املياه الرئيسية للقرص، باإلضافة 
األنابيب  طريق  عن  املخلّفات  ترصيف  تسهيل  إىل 
حمور  عىل   األخر هي  متتد  والتي  امللساء  الفخارية 
واحد بارتفاع طوابق القرص لترصيفها يف الدبلني اللذين 
الواجهة  م  يتقدّ الذي  الفراغ  أرضية  من  جزءاً  يشغالن 
اجتاهها  وبنفس  املائية  املالحق  من  القريبة  الرشقية 
يف  املعامري  براعة  يالحظ  (غبان١٤١٤هـ:٢٩٦)،كام 
التي  االجتامعية  والتقاليد  الفقهية  لألحكام  مراعاته 
حتث عىل رضورة توفري اخلصوصية ألهل القرص بعيداً 
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عن أعني الغرباء من الضيوف واقترصت عىل الطابقني 
األريض واألول وجعل االتصال بينهام من داخل القرص 
يف  األول،  الطابق  عند  ينتهي  مزدوج  سلم  طريق  عن 
طريق  عن  القرص  طوابق  باقي  إىل  الصعود  جعل  حني 

زوج من السالمل اخللفية.
القبو (البدروم): (الشكل رقم ٤) (لوحات أرقام 
(هو  األرض  سطح  أسفل  بُني  طابق  وهو   :(٨-١٠
مصطلح يطلق عىل وحدة ختزين بالطابق األريض أسفل 
-١٩٧٠ عبداجلواد  (Fadan1983:307؛  األول  الطابق 
١٩٧٢م:جـ٢، ٦٢؛ دمهان١٩٩٠م:٣٢)  وقد حرص 
املعامري عىل أن تتم إضاءته وهتويته من اخلارج بشكل 
تقريباً  املرت  بمقدار  بجدرانه  االرتفاع  خالل  من  طبيعي 
طريقة  من  ويبدو  مبتكرة،  بطريقة  األرض  سطح  فوق 
توزيع وحدات هذا الطابق وطبيعة استخدامها أنه كان 
يُستخدم إلقامة العامِلني بالقرص وكمخزن (مستودع)، 
كام يالحظ أيضاً مد تأثر وحداته الغربية بوجود كتلة 
وحدات  وجود  من  الغربية  بالواجهة  الرئييس  املدخل 
تشغل الفراغ املوجود يف هذا املوضع حتى ال يتعارض 
ذلك مع املدخل والسلم الصاعد له (الشكل رقم ٤)، 
لُ إىل هذا الطابق من خالل املدخلني الفرعيني عىل  خَ دْ ويُ
عىل  الشاميل  املدخل  يفتح  حيث  الغريب،  املدخل  جانبي 
ري  جَ لّم حَ دهليز مستطيل اتساعه (١١٥سم) بصدره سُ
درجات)،  سبع  (من  للقرص  األريض  للطابق  صاعد 
وعىل يسار الداخل من هذا املدخل مدخل معقود بعقد 
ري  جَ حَ لّم  سُ عىل  يفتح  (١م)  اتساعه  دائري  نصف 
هابط (من ١٢درجه) اتساعه (٩٠سم) وترتفع الدرجة 
هذا  السلّم  فراغ  ويزود  القرص  قبو  إىل   يؤد (٢٠سم) 
الواجهة  عىل  نافذة  فتحة  خالل  من  والتهوية  باإلضاءة 

الغربية اتساعها (٩٠سم) وترتفع جلستها بحوايل املرت 
نصف  بعقد  اخلارج  من  معقودة  وهي   ،(٤ رقم  (لوحة 
النصف  الواجهة  نوافذ  عقود  مع  تتامشى  حتى  دائري 
دائرية بطوابق القرص األربعة ومن الداخل أكسبها هيئة 
عقد مدبب وهو نفس األسلوب الذي اتبعه املعامري يف 
النافذة التي تيضء السلم الثاين املؤدي إىل القبو، ويغلق 
من  (قالب)  شيش  مرصاعا  الداخل  من  النافذة  عىل 
ذات  حديدية  تشبيكات  يغشيها  اخلارج  ومن  اخلشب 
طابع زخريف لزيادة التأمني وهي نفس املعاجلة املتبعة يف 
للمدخل  هلا  املقابل  الفراغ  تيضء  التي  للنافذة  معاجلته 

اآلخر (الشاميل) للقبو.
يف حني يفتح املدخل اجلنويب عىل مساحة (موزعة) 
 (٥ رقم  (الشكل  (١٦٠سم×١٥٠سم)  املسقط  مربعة 
بصدرها سلم حجري صاعد من تسع درجات باتساع 
(١١٥سم) وترتفع الدرجة (٢٠سم)، وتنتهي بدورها 
األول،  الطابق  لوحدات  موزعة  مستطيلة  بسطة  إىل 
درجات  مخس  من  هابط  سلّم  الداخل   يمني  وعىل 
(٩٠سم×١٠٥سم)  مربعة  بسطة  إىل  ينتهي  حجرية  
يف  شباك  فتحة  خالل  من  والتهوية  باإلضاءة  تزود 
املدخل  يف  له  املامثل  معاجلة  بنفس  الغريب  جدارها 
يصب  هابط  سلم  إليها  الداخل  يسار  وعىل  املقابل، 
قطاعه  برمييل  قبو  السلم  فراغ  ويغطى  القبو،  داخل 

موتور من مستويات وفقا النحدار السلّم.
مستعرض  دهليز  يف  املدخالن  هذان  ويصب 
إىل  الشامل  من  القبو  بامتداد  ويمتد  باتساع  (١١٠سم) 
اجلنوب مسافة (٢٨م) ويغطى هذا الدهليز بقبو برمييل 
 ،(٨ رقم  ٤) (لوحة  رقم  دائري (الشكل  نصف  قطاعه 
نوافذ  خالل  من  والتهوية  باإلضاءة  الدهليز  هذا  ويزود 
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هيئة  عىل  الداخل  من  صممت  موتورة  بعقود  معقودة 
مناور حائطية ذات جلسات منزلقة للداخل، يغلق عليها 
من الداخل زوج من الضلف الشيش من النوع القالب 
ومن اخلارج مشبّكات حديدية بغرض التأمني، وجاءت 
معاجلة نوافذ القبو بطريقة وظيفية ومعامرية مبتكرة،  وقد 
الطابق  هذا  إىل  النزول  حركة  تواجه  أال  املعامري  راعى 
برع  وقد  لوحداته (عثامن ١٩٩٩م :٢٦٧)،  مداخل  أي 
املعامري يف توزيع وحدات ومالحق هذا الطابق ومداخلها 
التي تفتح عىل الدهليز املستعرض الذي يصل بينها بإجياد 
نوع من  التوازن والتامثل والسميرتية بينها (الشكل رقم 
الجتاهها  وفقاً  الطابق  هذا  وحدات  تناول  ويمكننا   ،(٤
من الدهليز املستعرض التي تفتح عليه فتلك التي تفتح 
وجنويب  شاميل  قسمني  من  تتكون  منه  الغريب  بالضلع 
يتطابقان إىل حد كبري (اللوحتان رقام ٩، ١٠)، يدخل إىل 
القسم الشاميل عن طريق فتحة باب اتساعه (١٥٠سم) 
اخلشب،  من  مرصاعان  عليه  ويغلق  موتور  بعقد  متوج 
الفاصل  اجلدار  حمور  عىل  الباب  فتحة  جاءت  حيث 
ويصب   ،(٤ رقم  (الشكل  للمرافق  باب  فتحتي  بني 
(٥٫٥٥م×٧٫٥٠م)  مستطيلة  قاعة  داخل  املدخل  هذا 
مقسمة من أعىل بواسطة عقد نصف دائري تستند رجاله 
١٫م)   ٥٠) ارتفاع  عىل  طيات  ذو  معلقني  كابولني  عىل 
القاعة  هذه  وتزود   ،(٩ رقم  (لوحة  القاعة  أرضية  عن 
عقود  ذات  نوافذ  أربع  خالل  من  والتهوية  باإلضاءة 
 ٫٢٠) النافذة  اتساع  للجدران  العلوي  بالقسم  موتورة 
١م) عىل هيئة مناور ذات جلسة مسلوبة ألسفل لتوجيه 

اإلضاءة والتهوية إىل داخل القاعة.
وعىل  الغريب  بالضلع  باب  فتحة  خالل  ومن 
حمور مدخل القاعة نصل إىل قاعة مربعة املسقط تقريبا 

ح  مسطّ سقف  ذات   (٤ رقم  (الشكل  (٤٫٨٠م×٤م) 
يتوسطه رصة جصية بيضاوية، وتزود باإلضاءة والتهوية 
مثل  املعامري  عاجلها  (مناور)  نوافذ  مخس  خالل  من 
فيمكن  القاعة  هذه  مرافق  أما  الطابق،  هذا  نوافذ  باقي 
الوصول إليها من خالل فتحة باب معقودة بعقد نصف 
دائري اتساعه (١م) ويغلق عليها مرصاعان من اخلشب 
اتساعه (١٫١٠م) ويمتد من الشامل إىل اجلنوب بحوايل 
(٤٫٦٠م) يتوسط ضلعه الغريب وعىل يمني الداخل فتحة 
باب ذات عقد نصف دائري اتساعه  (١م) ويغلق عليه 
مرصاعان من اخلشب ويؤد إىل بيت ماء أو مرحاض 
(خضري١٩٨٣م:١٢٩-١٣٠؛ غالب ١٩٨٨م :٣٧٠) 
وهتويته  إضاءته  يستمد  (٢٫٣٠م×٣٫٣٠م)  مستطيل 
القسم  أما  الغريب،  بضلعه  النوافذ  من  زوج  خالل  من 
الدهليز  من  الغرب  إىل  الواقعة  الوحدات  من  اجلنويب 
 (١٠ رقم  (لوحة   (٤ رقم  (الشكل  بالقبو  املستعرض 
ختطيطها  يف  سواء  الشاميل  القسم  عن  كثرياً  ختتلف  فال 
االختالف  كان  وان  تشغله،  الذي  الفراغ  ومساحة 
ينحرص يف اجتاهها واجتاه فتحات نوافذ هتويتها - فضالً 
القسم  هبذا  (املراحيض)  اخلاصة   املرافق  وحدات  عن 
اجلهة  تشغل  جاءت   ،(Fadan1403:.307)  - اجلناح  أو 
وحدات  ثالث  من  تتكون  و  القبو  من  الغربية  اجلنوبية 
مستطيلة  مساحة  ذو  أول  بيت  وهي  األوىل  الوحدة 
من  وهتويتها  إضاءهتا  تستمد  (١٫٥٠م×٢٫٤٠م) 
خالل نافذة، ومن خالل فتحة باب يف الزاوية الشاملية 
الرشقية لبيت أول نصل إىل الوحدة الثانية وهي مستطيلة  
دخلة  الرشقي  جدارها  يف  وتضم  (١٫١٠م×١٫٣٥م) 
تضم  (١١٠سم)  واتساعها  (٦٠سم)  عمقها  حائطية 
إليه  تصل  (١٠٥سم)  بارتفاع  بيضاوياً  للمياه  حوضاً 
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فتحة  خالل  ومن  قطرها (٣سم)،  قناة  خالل  من  املياه 
باب عىل يسار الداخل إىل هذه اخللوة اتساعه (٦٥سم) 
ذات  خلوة  إىل  نصل  العرعار،  أعواد  من  بعتب  يتوج 
باإلضاءة  تزود  (٩٠سم×١٢٠سم)  مستطيل  مسقط 
اجلدار  من  العلوي  بالقسم  نافذة  خالل  من  والتهوية 
يمني  وعىل  بأرضيتها  وتضم   (٤ رقم  (الشكل  الغريب 
(٢٥سم)  بمقدار  جلسته  ترتفع  اخلالء  كريس  الداخل 
أعىل  جتويفاً  املعامر  أوجد  الراحة  من  قدر  ولتوفري 

الكريس يستوعب ظهر الشخص اجلالس عليه.
أما وحدات هذا الطابق (القبو) الواقعة إىل الرشق 
مرافق  فهي   (٤ رقم  (الشكل  املستعرض  الدهليز  من 
يف  متشاهبني  قسمني  إىل  وتقسم  وخمازن،  مائية  خدمية 
التخطيط واالستخدام إىل حد كبري، شامل وجنوب زوج 
من  بحامم  الشاملية  تبدأ  حيث  القبو،  إىل  اهلابطة  السالمل 
مستطيلة  حجرة  وهو  أول  األوىل:بيت  وحدات،  ثالث 
(٢٫٧٠م ×٣٫٧٥م)، والوحدة الثانية:احلجرة الساخنة 
الثالثة  الوحدة  أما  ١٫٤٥م)،  (١٫٣٠م×  تقريبا  مربعة 
اجلهة  من  الساخنة  للحجرة  مالصق  فهي:املستوقد 
 ،(١١ رقم  (لوحة  (٢٫٧٠م)  بطول  ويمتد  اجلنوبية 
وبصدر الداخل له بيت ماء مربع (١٫٢٥م×١٫٣٠م) 
(٦٠سم)،  إتساعه  دائري   نصف  بعقد  مدخل  ذو 
ويغطيه قبو برمييل هو امتداد القبو الذي يغطى املستوقد، 
ويشغل أرضيته يسار الداخل كريس الراحة، وعىل يمني 
الداخل دخلة حائطية بعمق (٥٥سم) اتساعها (٩٥سم) 
حوض  تضم  (٢٫٧٠م)  ارتفاعه  موتور  بعقد  معقودة 
(٤٣سم)  عرضه  بارتفاع(١٫٨٠م)،  بيضاوي  مياه 
وطوله (٧٧سم)، (لوحة رقم ١٢) أمام كريس الراحة، 
ومما يالحظ عىل أرضية هذه اخللوة وجود غطاء حديدي 

حديث يفتح عىل قصبة أو قناة بنائية(٢٤) حتمل  فضالت 
طوابق  من  الشاميل  بالقسم  واخلدمية  الصحية  املرافق 
باطن  يف  املوجود  االسطواين  الشاميل  الدبل  إىل  القرص 
األرض بالفناء أمام القسم الشاميل للواجهة الرشقية(٢٥)، 
والذي حافظت أعامل الرتميم األخرية للقرص عىل فوهته 
وزادت من بروزها بعد تغطيتها بنائيا بإحكام وهو نفسه 
ما تم عىل الدبل اجلنويب للقرص، ويكتف وحدات احلامم 
الثالثة جهة اجلنوب حاصل(خمزن)يأخذ مسقطه شكل 
حرف (L) مقلوباً يدخل إليه من خالل فتحة باب اتساعها 
عليها  ويغلق  دائري  نصف  بعقد  معقودة  (٩٠سم) 
مرصاعان من اخلشب، ويمتد عقد املدخل ليمثل قطاع 
احلاصل  من  الطويل  الضلع  يغطى  الذي  الربمييل  القبو 
وبنفس اتساع فتحته وبامتداد (٤٫٤٥م) ويمتد ليتقابل 
العريض  الضلع  امتداد  يغطى  الذي  الربمييل  القبو  مع 
من احلاصل وبنفس اتساعه وبامتداد (٢٫٤٠م)، وهي 
نفس معاجلة احلاصل اآلخر عىل يسار اهلابط من املدخل 
اجلنويب  (باجلدار  الداخل  يمني  وعىل  للقبو،  اجلنويب 
منه) مستويان من الدخالت املعقودة العلوية ذات عقد 
(٢٧سم)  وعمقها  (١١٠سم)  اتساعها  دائري  نصف 
أما  اخلورنقات،  تشبه  البنائية  الرفوف  من  زوجاً  وتضم 

متوازيني  جدارين  هيئة  عىل  احلجر  من  بني  حيث   (٢٤)
أشجار  من  عيدان  ويغطيه  أعىل  من  بينهام  يربط 

العرعار.(الرتاث٢٠٠٠م: لوحات (٦٨،٨٤، ٨٧).
القرص  من  الرشقي  الشامل  إىل  بعد (٤م)  عىل  يقع  والذي   (٢٥)
الدبل  هذا  جانب  وإىل  (٢٫٦٠م)،  فتحته  قطر  ويبلغ 
من  (٢٤م)  بعد  عىل  تقع   أخر واحدة  هناك  (البيارة) 
القرص.(الرتاث٢٠٠٠م: (لوحات ٨٩-٩١)،٥٤)، ذات 
مسقط بيضاوي وتعترب الرئيسية حيث تتجه إليها البيارات 
مطمور  البيارة  هذه  فإن  ولألسف  هبا،  وتتصل   األخر

جزء منها وحتتاج إىل تنظيف لبيان عمقها احلقيقي. 
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(٩٢سم)  اتساعه  موتور  بعقد  فتتوج  السفلية  الدخلة 
حوضاً  وتضم  (٥٨سم)  وعمقها  (١٫٧٠م)  وارتفاع 
مستطيالً (٧٧سم× ٤٣سم)، أما الضلع العريض فيمتد 
(١٫٣٠م)  باتساع  اجلنوب  إىل  الشامل  من  (٢٫٧٢م) 
الذي  القبو  امتداد  ليس  لكنه  أيضا  برمييل  بقبو  ومغطى 
يغطى الضلع الطويل للحاصل حيث انخفض املعامري 
بسقف هذا الضلع بحوايل (٨٠سم) وذلك حتى يتمكن 
للقبو-  الرئييس  الدهليز  وهتوية  إلضاءة  نافذة  فتح  من 
سابق الذكر- وهي من املعاجلات املعامرية املبتكرة التي 
وحدات  ملتطلبات  وبراعته  املعامري  تفهم   مد تبني 

وعنارص التخطيط.
باب  فتحة   (٤ رقم  (الشكل  جنوباً  احلاصل  ييل 
وارتفاعه  (١٫١٠م)  باتساع  موتور  بعقد  معقودة 
اخلشب،  من  مرصاعان  عليه  ويغلق  (٣٫٣٧م) 
(١٫١٠م×٢٫١٠م)  مستطيلة   خالء  بيت  عىل  يفتح 
دخلة  يوجد  الداخل  يسار  وعىل  الشاميل  بجدارها 
حائطية معقودة بعقد نصف دائري اتساعها (١٫١٧م) 
تستوعب  (٥٠سم)  وعمقها  (٢٫٩٠م)  وارتفاعها 
املرت  بارتفاع  الشكل  بيضاوي  (حنفية)  مياه  حوض 
آثار  منه  السفيل  القسم  يف  ويالحظ  (٧٩سم)  وعمقه 
والذي  الصنبور (البزبوز)  منها  خيرج  كان  التي  الفتحة 
ويف  القرص،  عىل  متت  التي  الرتميم  عمليات  أثناء  فقد 
راحة)  (بيت  خلوة  الوحدة  هلذه  الداخل  مواجهة 
مستطيل (١٫٥٠م×١٫١٠م) تزود باإلضاءة والتهوية 
تضم  أعىل،  من  الرشقي  اجلدار  بنهاية  نافذة  خالل  من 
يالحظ  الداخل،  يسار  عىل  راحةٍ  كريسَ  بأرضيتها 
وجود غطاء حديدي حديث يف أرضية اخللوة يغلق عىل 
املرافق  من  الفضالت  تنقل  التي  الثانية  البنائية  البالوعة 

الصحية واخلدمية من القسم اجلنويب لطوابق القرص إىل 
الدبل اجلنويب للقرص(٢٦)، وإىل اجلنوب من هذه اخللوة 
اتساعها (١٫١٠م)  باب  فتحة  يوجد   (٤ رقم  (الشكل 
اخلشب  من  مرصاعان  عليه  ويغلق  موتور  بعقد  معقود 
تزود  (٢٫٦٠م×٣٫٣٠م)  مستطيلة  حجرة  عىل  يفتح 
باجلدار  النوافذ  من  زوج  خالل  من  والتهوية  باإلضاءة 
ثالث  من  مساطب  احلجرة  بجدران  وحييط  الرشقي، 
تشكل  الباب)  فتحة  الغربية (جهة  اجلهة  ماعدا  جهات 

هيئة حرف (U) بعرض املرت وبارتفاع (٧٨سم)(٢٧). 
أرقام  (لوحات   (٥ رقم  (الشكل  األريض:  الطابق 
١٣-١٥): يدخل إىل هذا الطابق من خالل أربعة مداخل- 
القرص  واجهات  عن  احلديث  عند  وذكرت  سبق  كام 
(الشكل رقم ٥)، والتخطيط العام للطابق األريض يتكون 
أربعة  عليها  يتعامد  مربعه (٦م×٦م)  وسطى  دورقاعة  من 
واإليوان  الدورقاعة  غطيت   ،(٥ رقم   (الشكل  إيوانات 
ح، واملعروف باسم مسقف نقيا  الغريب بسقف خشبي مسطّ
لوح وفسقية أو السقف الدمس (جندي ٢٠٠٣م:٩٢-
٩٣)، ثبتت وحداته باجتاهات خمتلفة بطريقة فنية (زين 
العابدين ١٩٨٨م:١٨٨-١٨٩)، ويزين منتصف سقف 

للقرص  الرشقية  للواجهة  اجلنويب  الطرف  يتقدم  والذي   (٢٦)
وذات مسقط دائري أيضا قطر فتحته (٢٫٤٠م)، ويبعد 
مداميك  من  بنائه   يف  روعي  والذي  بمقدار (٤م)   عنها 
عىل  بينها  املسام  تساعد  حتى  مكسوة  غري  حجرية 

امتصاص ما يصب فيها وعدم انبعاث الرائحة منه.
الدكك  أو  املساطب  هذه  مثل  وجود  أن  من  الرغم  وعىل   (٢٧)
السيام  واإلسالمية  املدنية  العامئر  يف  عليه  متعارف  أمر 
للقرص  امليدانية  الزيارة  خالل  ومن  أنني  إال  احلاممات 
وفحص جدران هذه احلجرة وأرضيتها وكذلك اللوحات 
الفوتوغرافية التي التقطت هلا قبل أعامل الرتميم مل أالحظ 
تساؤالً  طرح  ما  وهو  للترصيف   أخر أو  للمياه  أقصاباً 

عن أصالة هذه املساطب؟ 
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كل من الدورقاعة واإليوان الغريب رسة خشبية مفصصة 
يتدىل منها معالف قنديل اإلضاءة، وجيري أسفل السقف 
إزار (أمني و إبراهيم١٩٩٠م :١٢) خشبي يأخذ شكالً 
منحنياً يكسبه تقعرياً حيده رشيطان من احلليات اخلشبية 
يف  الفنية  أمهيته  جانب  إىل  وهو  باخلرط،  املنفذة  الدقيقة 
إخفاء خطوط التقاء املستو السفيل للسقف باجلدران 
والتخفيف من االرتفاع الواضح للسقف (عبداللطيف 
املستخدم  األسلوب  نفس  وهو  ٢٠٠٩م:٥٠٠،٥٠٢) 
القرص(٢٨)  طوابق  وقاعات  وحدات  معظم  تغطية  يف 
(لوحة رقم ١٣) ويفتح هذان اإليوانان بكامل اتساعهام 
التخطيط  يف  متشاهبان  ومها  الوسطى،  الدورقاعة  عىل  
اإليوان  ويشكل  (٦م×٧٫٧٠م)  مستطيل  مسقط  ذا 
الرئييس  االستقبال  هبو  الوسطى  الدورقاعة  مع  الغريب 
للقرص ويدخل إليه من خالل املدخل الرئييس للقرص، 
طرفني  من  رخامي(٢٩)  سلم  الرشقي  اإليوان  ويشغل 
درجة  عرشة  ست  من  للقرص  األول  للطابق  صاعداً 
يف  طرفاه  يلتقي   (١٣ رقم  (لوحة  (١٫٨٠م)،  باتساع 
بسطة مستطيلة (٢٫٣٠م× ٦م)(٣٠) تغطي الفراغ الذي 

(٢٨) وقد روعي يف تصميم السقف أن تكون كل وحدة أو قاعة 
سقف  يمتد  ال  بحيث  هلا  املجاورة  عن  سقفها  يف  مستقلة 
كل  سقف  يسري  وان  هلا  جماورة   أخر قاعة  ليغطى  قاعة 
السقف  بعكس  الرباطيم  اجتاه  مع  عكسيا  منها  حجرة 
متدد  فواصل  وجود  مع  عليه  متعامد  وبشكل  له  املجاور 
رضر  أي  من  القرص  حلامية   وأخر وحدة  كل  سقف  بني 

عند سقوط جزء منه.
(٢٩) والذي استورد خصيصاً من إيطاليا عن طريق ميناء جدة 

كام سبق وذكرت.( هيكل د.ت:٣٢١).
(٣٠) تزود باإلضاءة والتهوية من خالل ثالث نوافذ: األوسط 
ويغلق  واجلانبان (١٫١٠م)  اتساع (٢٫٢٥م)  األكثر  هو 
القالب  النوع  من  اخلشب  من  ضلف  اخلارج  من  عليهام 
ومن  متحرك  والسفىل  ثابت  منهام  العلوي  مستويني:  من 

الداخل ألواح زجاجية معشقة يف اخلشب.

الدورقاعة  عىل  وتفتح  للقرص  الغريب  املدخل  فتحة  ييل 
الوسطى بعقد نصف دائري (لوحة رقم ١٣)، وتتشكل 
متجاورة  برميلية  أقبية  ثالث  من  أسفل  من  (البسطة) 
لزيادة تدعيمه السيام وأنه يستند عىل منتصفه درج القلبة 
الثانية من السلّم والتي تضم ست عرشة درجة رخامية 
سقف  عىل  يستند  واحد  طرف  من  (١٫٦٠م)  باتساع 
متجاورة  صغرية  برميلية  أقبية  أربعة  من  باطنه  كل  شُ
تستند عليها القلبة الثانية، وإىل جانب أمهية هذا التصميم 
معامرياً يف زيادة التدعيم حتى يتحمل الثقل الكبري لدرج 
خاصة  مجاليا  طابعاً  عليه  يضفي  فإنه  الرخامي  السلم 
الرئييس  االستقبال  وهبو  مدخل  حمور  عىل  يقع  وأنه 
صفوف  بثالثة  زخرفته  إىل  الفنان  دفع  ما  وهو  للقرص، 
من احلليات اجلصية املتكررة من مراوح نخيلية، وحييط 
بدرج السلم درابزين من قوائم خشبية مستحدثة والتي 
تلك  تشبه  معدنية  تشكيالت  من  األصل  يف  كانت  ربام 

التشكيالت املعدنية الباقية بالبسطة العلوية للسلم.
واجلنويب)  (الشاميل  اجلانبيان  اإليوانان  أما 
الدورقاعة  عىل  فيفتحان   (١٤  ،١٣ رقام  (اللوحتان 
الوسطى بواسطة عقد موتور تستند رجاله عىل زوج من 
بارتفاع (٢٫٨٥م)  املدجمة  البنائية  االسطوانية  األعمدة 
احلفر  بطريقة  النخيل  سعف  من  زخريف  تاج  يتوجها 
كرنداز  العقد  بواجهة  وحييط   ،(١٤ رقم  (لوحة  البارز 
ذا  متشاهبان  واإليوانان  زخرفية،  ية  لْ كحِ بارز  جيص 
أسقف  ويغطيهام  ٦م)   × (٤٫٥٠م  مستطيل  مسقط 
واإليوان  الدورقاعة  تغطي  التي  تلك  تشبه  مسطحه 
مداخل  اإليوانني  هذين  أضالع  ويتخلل  الغريب(٣١)، 

واإليوان  الوسطى  قاعة  الدور  وأرضية  أرضيتهام  ويبلط   (٣١)
الرخام  نوعية  نفس  من  بيضاء  رخامية  برتبيعات  الغريب 

املستخدم يف السلم الصاعد للطابق األول للقرص.
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تؤدي إىل وحدات الطابق (الشكل رقم ٥) والتي راعى 
فيها املعامري السميرتية والتناظر يف كثري من عنارصها، 
اتساعه (١٫٦٠م)  مدخل  منهام  كل  بصدر  يفتح  حيث 
من  مرصاعان  عليه  ويغلق  دائري  نصف  بعقد  معقود 
(جملس)  قاعة  عىل  منهام  مدخل  كل  ويفتح  اخلشب، 
سقف  ذي   (٥ رقم  (الشكل  (٦م×٨م)  مستطيل 
الوسطى،  الدورقاعة  يف  املستخدم  ذلك  يشبه  خشبي 
تزود باإلضاءة والتهوية من خالل مخس نوافذ توجت 
عن  (١م)  بمقدار  جلساهتا  وترتفع  موتورة  بعقود 
(بالنسبة  اجلنويب  وبالضلع  القاعة(٣٢)،  أرضية   مستو
للقاعة اجلنوبية) األوسط هو األكثر اتساعاً  (٢٫٣٠م) 
كام  (١٫١٠م)،  منهام  الواحدة  اتساع  نافذتان  ويكتنفه 
يتخلل الضلعني اجلانبيني من كل قاعة ويف القسم البارز 
عىل  ويغلق  (١٫٧٠م)  منهام  الواحدة  اتساع  نافذتان 
القالب  النوع  من  خشبية  ضلف  اخلمس  النوافذ  هذه 
الرشقي  الضلعني  من  كال  ويتخلل  مستويني،  عىل 
تقريباً  واحد  حمور  وعىل  (جملس)  قاعة  لكل  والغريب 
معقود  (١٫٧٠م)  اتساعه   (٥ رقم  (الشكل  مدخل 
إىل  قاعة  لكل  الغريب  املدخل  يؤدي  دائري  نصف  بعقد 
غرفة مستطيلة (٤٫٥٠م×٥٫٣٠م) ذات سقف خشبي 
وتزود  خشبية  أرضية  وذات  رسة،  تتوسطه  مسطح 
باإلضاءة والتهوية من خالل مخس نوافذ متشاهبة اتساع 
دائرية  نصف  عقود  ذات  (١٫١٠م)  منها  الواحدة 
وترتفع جلساهتا عن أرضية احلجرة بـ (١م)، وعوجلت 
تغشياهتا بنفس الطريقة املستخدمة يف القاعة (املجلس)، 
وهذه احلجرة هي التي يطلق عليها يف املصطلح املحىل 
وهي  (خان١٩٨٦م:١١)  الصفة)  أو  املوالية  (احلجرة 
األرسة  الستعامل  للمجلس  املوالية  أو  امللحقة  احلجرة 

(٣٢) والتي تضم حالياً مكتب امللك فيصل رمحه اهللا .

واستقبال الضيوف السيام من النساء واألطفال (الشكل 
رقم ٥)، ولذا فقد جعل الدخول إليها من خالل مدخل 
الذي  لإليوان  الغريب  بالضلع  القاعة  مدخل  عن  بعيد 
يتقدمها اتساعه (١٫١٠م) يفتح عىل مساحة (موزعة) 
مربعة تقريبا (١٫٤٠م× ١٫٥٥م) حيث كان الدخول 
استقبال  يمكن  وبالتايل  خالهلا  من  يتم  املجلس  إىل 
الضيوف فيها بشكل مؤقت، ويف أثناء احلفالت جيلس 
فيها املبارشون الذين يقومون بخدمة الضيوف (املرحم 
هبذه  أحلق  ولذا   ،(٥ رقم  (الشكل  ١٤٢١هـ:٩٧) 
املساحة  خالل  من  إليها  يدخل  املالحق  بعض  احلجرة 
املوزعة سابقة الذكر، فقد أحلق بالشاملية مطبخ مستطيل 
والتهوية  باإلضاءة  يزود  (٢٫٦٠م×٢٫٩٠م)  املسقط 
من خالل زوج من النوافذ بجداره الغريب ويدخل إليه 
من خالل مدخل عىل حمور املدخل املؤدي إىل املساحة 
دائري،  نصف  بعقد  يتوج  (٩٠سم)  اتساعه  املوزعة 
يسار  وعىل  اخلشبية،  املصاريع  من  زوج  عليه  ويغلق 
احلجرة  مدخل  حمور  وعىل  املوزعة  املساحة  إىل  الداخل 
املوالية مدخل يؤد إىل بيت خالء مربع املسقط تقريبا 
للمجلس  املوالية  احلجرة  أما  ١٫٣٠م)،  (١٫١٠م× 
اجلنويب (الشكل رقم ٥) فقد أدخل عىل مالحقها(٣٣)_
والتي مل تكن ختتلف عىل ما أعتقد يف ختطيها ومساحتها 
حتويل  بغرض  التعديالت  الشاملية_بعض  مثيالهتا  عن 
مستطيل (١٫٨٠م  أول  بيت  يضم  محام(٣٤)  إىل  املطبخ 

توزيع  وأسلوب  املعامرية   الشواهد  من  واضح  هو  كام   (٣٣)
النوافذ، إضافة إىل اجتاه قنوات الترصيف الفخارية والتي 
تلك  عن  القرص  طوابق  يف  العام  اجتاهها   = يف  ختتلف 

املستخدمة يف هذه املالحق.
(٣٤) وهو نفس التعديل الذي أُجر عىل هذه الوحدة يف طوابق 
القرص األخر بعد استحداث نظام لتزويد املياه ورصف 

املخلفات.
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نافذة  خالل  من  والتهوية  باإلضاءة  يزود  ×٢٫٦٠م) 
ال تتوسط اجلدار الغريب متاما-كام هو معتاد-يدخل منه 
إىل مساحة مربعة تقريباً (١٫١٠م×١٫٤٥م) بجدارها 
مياه  حوض  تضم  موتور  عقد  ذات  دخلة  الشاميل 
بيضاوي ، ومن خالل مدخل عىل يسار الداخل إىل هذه 
املساحة  نصل إىل بيت خالء (١٫١٠م× ١٫٢٥م)(٣٥) 
(الشكل رقم ٥)، ولذا فإنه يمكننا القول إن هناك شبه 
الغربية  ومالحقه  الشاميل  املجلس  ختطيط   بني  تطابق 
وبني مثيله اجلنويب وهي ميزة حرص عليها املعامري يف 
ختطيط القرص بشكل عام والكثري من تفاصيل وحداته 

وعنارصه املعامرية والفنية.
األريض  الطابق  من  الرشقي  الشاميل  القسم  أما 
والذي يتصل باملجلس الشاميل (الشكل رقم ٥) (لوحة 
(املخلوان)(٣٦)  البعض  عليه  يطلق  والذي   (١٥ رقم 
باب  وبينهام  للمجلس  جماورة  غرفة  عن  عبارة  وهو 
كغرفة  وتستخدم  (محام)  مروش  به  يلحق  وقد  مشرتك 
فقد  للدرج  جماور  املخلوان  كان  وإذا  للمتزوجني، 
يمكن  دهليز،كام  أو  ممر  خالل  من  كمطبخ  يستخدم 
إليه  احلاجة  بحسب  التخطيط  هذا  مثل  استخدام 
منه  الشاميل  القسم  إىل  ونصل  (املرحم١٤٢١هـ:٩٨)، 
عن طريق أربعة مداخل أوهلا من خالل املدخل الفرعي 
بالطرف الرشقي للواجهة الشاملية، والثاين يتخلل الضلع 

األصيل  التخطيط  يف   الوحدة  هذه  أصالة  عدم  يؤكد  ومما   (٣٥)
وما  اخللوة  فراغ  مع  الكبرية  النافذة  مساحة  تناسب  عدم 
هبا  والتهوية  اإلضاءة  مصدر  معاجلة  من  وظيفتها  تتطلبه 
عن  جلستها   مستو ارتفاع  السيام  معها  تتناسب  بطريقة 

أرضية اخللوة وغري ذلك.
-١٨ القرنني  خالل  املدنية  احلجاز  عامئر  يف  املخطط  جلأ   (٣٦)
األرسة  أفراد  تعدد  الستيعاب  املخلوان  إجياد  إىل  ١٩م 
         .(Jomah1992: 25-27,68) الواحدة يف املنزل الواحد

الشاملية  القاعة (املجلس)  يتقدم  الذي  لإليوان  الرشقي 
نصف  عقد  ويتوجه  (١٫٦٠م)  اتساعه  يبلغ  والذي 
الشاميل  السلم  حمور  عىل  مرصاعان  عليه  ويغلق  دائري 
فيتخلل  الثالث  املدخل  أما  القرص(٣٧)،  لطوابق  الصاعد 
الضلع الرشقي للمجلس باتساع (١٫٧٠م) ويتوج هو 
من  مرصاعان  عليه  ويغلق  دائري  نصف  بعقد  اآلخر 
يف  مدخل  خالل  من  القسم  هذا  إىل  نصل  كام  اخلشب، 
لطوابق  الصاعد  الشاميل  السلم  من  األوىل  القلبة  هناية 
 القرص، هيبط بواسطة ثالث درجات حجرية إىل مستو
داخل  مجيعها  املداخل  هذه  وتصب  القسم،  هذا  أرضية 
استطراق أو دهليز اتساعه (١٫٣٠م) ويمتد (٦٫٨٠م) 
البعض (السيب) (النويرص١٩٩٩م:١٢٧)  عليه  يطلق 
يعلوه  اخلشب  من  مرصاع  اجلنوبية(٣٨)  هنايته  عىل  يغلق 
وحتى مستو سقف الدهليز حجاب خشبي مفرغ من 
ثالثة مستويات ثبت به قوائم حديدية، ويتخلل اجلدار 
الرشقي هلذا الدهليز ثالثة مداخل، الشاميل منها اتساعه 
عليه  ويغلق  دائري  نصف  بعقد  معقود  (١٫٤٠م) 
مرصاعان من اخلشب، ويفتح املدخل عىل حجرة مربعة  
والتهوية  باإلضاءة  تزود  تقريبا(٣٩)(٣٫٢٠م×٣٫٥٥م) 
من خالل أربع نوافذ اتساع الواحدة (١٫١٠م) وتتوج 
احلجرة  أرضية  جلستها عن  وترتفع  نصف دائري  بعقد 
وبيت  (محام)  مروش  احلجرة  هبذه  ويلحق  بـ(١م)، 

إىل  السلم  من  مبارشة  الدخول  للشخص  يمكن  بحيث   (٣٧)
بوحدات  املرور  دون  والعكس  للقرص  الرئييس  البهو 
الوصول  يمكن  التي  اخلدمية  الوحدات  السيام  الطابق 

إليها أيضا من خالل السلم.
الشاميل  والسلم  للقرص  الرئييس  البهو  بني  احلركة  لعزل   (٣٨)

الصاعد لطوابقه. 
(٣٩) يمكن اعتبارها بيت أول يف حالة استخدام هذا القسم من 

التخطيط محام.



١٢١جملة جامعة امللك سعود، م ٢٣، السياحة واآلثار (٢)، الرياض (٢٠١١، ١٤٣٢هـ)

مدخل  عرب  احلجرة  داخل  من  سواء  إليهام  يدخل  خالء 
عقد  ذو  (١م)  اتساعه  اجلنويب  للجدار  الغريب  بالطرف 
يفتح  اخلشب  من  مرصاعان  عليه  ويغلق  دائري  نصف 
وبيت  احلامم  تتقدم  مستطيلة (١٫٣٥م×٣م)  مساحة  عىل 
باالستطراق  املدخالن  أيضا  عليه  يفتح  والذي  اخلالء(٤٠) 
ومها متشاهبان ويتسع كل منهام (١م) ذو عقد نصف دائري 
ويتعامد  اخلشب،  من  مرصاعان  منهام  كلٌ  عىل  ويغلق 
إىل  ويدخل  اخلالء،  وبيت  احلامم  مدخيل  عىل  املدخالن 
مدخل  خالل  من  للحجرة  متاماً  املالصق  وهو  املروش 
يفتح  اخلشب،  من  مرصاع  عليه  ويغلق  اتساعه (٧٠سم) 
اجلنويب  بجداره  تقريبا (١م×١٫٣٥م)  مربعة  مساحة  عىل 
دخلة ذات عقد موتور تضم حوض مياه (حنفية) بيضاوي 
(٧٠سم)   باتساع  مدخل  خالل  ومن  (١٫١٥م)  بارتفاع 
ويغلق عليه مرصاع من اخلشب يفتح عىل املروش (احلامم) 
باإلضاءة  وتزود   (٥ رقم  (الشكل  (١٫٣٥م×٢٫١٠م) 
من خالل نافذة اتساعها (١٫١٠م) وإن كنت أر أنه من 
خالل الشواهد األثرية وصغر مساحة الفراغ الذي يتقدم 
مساحته  وبمقارنة  ومتطلباهتا  وظيفته  وطبيعة  املروش 
احلالية بمساحة بيت اخلالء املالصق له جهة اجلنوب نجد 
أنه أُدخل عليها تعديل بتقسيم املروش امللحق والذي كان يف 
األصل مستطيل (١٫٣٥م×٣٫١٠م) إىل قسمني بواسطة 
الوحدة  هذه  وييل   ،(٥ رقم  مدخل (الشكل  يتخلله  جدار 
(١٫٦٢م×٤٫٤٠م)  مستطيل  خالء  بيت  اجلنوب  جهة 
يدخل إليه من خالل مدخل اتساعه (٧٠سم) ويغلق عليه 

مرصاع من اخلشب.

املعامري  أوجد  منهام  وحدة  لكل  اخلصوصية  ولتوفري   (٤٠)
بينهام ويف املساحة التي تتقدمهام باباً خشبياً من مرصاعني 
بنفس األسلوب املستخدم يف ذلك الباب الذي يغلق عىل 

االستطراق (السيب) بنهايته اجلنوبية. 

األريض  الطابق  من  الرشقي  اجلنويب  القسم  أما 
(الشكل رقم ٥) والذي يتصل باملجلس اجلنويب (الشكل 
اجلنويب،  السلم  باتساع  وحداته  تأثرت  فقد   (٥ رقم 
عدا  فيام  الشاملية  مثيالهتا  إليها  الوصول  طريقه  وتشبه 
مدخل  بفتح  يسمح  مل  اجلنويب  السلم  درج  اتساع  أن 
بالضلع الرشقي لإليوان الذي يتقدم القاعة اجلنوبية كام 
هو احلال يف مثيله الشاميل، وإلجياد نوع من التوازن بني 
وارتفاع  اتساع  بنفس  بدخلة  املعامري  استعان  أضالعه 
جاء  كام  الشاملية،  القاعة  يتقدم  الذي  باإليوان  املدخل 
القسم  هذا  وحدات  يتقدم  الذي  االستطراق  امتداد 
(٤٫٨٠م) مع معاجلة هنايته الشاملية بغلقها بمرصاعني 
من اخلشب، وبدالً من أن يفتح عىل االستطراق اجلنويب 
ثالث وحدات مثل مثيله الشاميل اقترص األمر عىل حجرة 
جهة  يليها  الشاملية،  مثيالهتا  ومعاجلة  مساحة  بنفس 
مدخله  ×١٫٦٥م)يتقدم  (١٫٤٥م  خالء  بيت  الشامل 
دخلة  الشاميل  جداره  يضم  ١٫٦٠م)  (١٫٤٠م×  فراغ 
بارتفاع  (حنفية)  مياه  حوض  تضم  (٩٠سم)  اتساعها 
(١٫٣٠م) تغريت بعض معامله حاليا، ويدخل إىل هذا 
اتساعه (١٫١٠م) يغلق عليه  الفراغ من خالل مدخل 

مرصاعان من اخلشب.
أرقام  (لوحات   (٦ رقم  (الشكل  األول:  الطابق 
١٦-١٨): يصعد إىل هذا الطابق بواسطة السلم بصدر 
السلَّمني  إىل  إضافة  األريض،  بالطابق  الرشقي  اإليوان 
ختطيط  فإن  واحلقيقة  الرشقية،  الواجهة  من  الفرعيني 
كثرياً  خيتلف  ال  عون  بن  باشا  عيل  لقرص  األول  الطابق 
 ،(٦  ،٥ رقام  (الشكالن  األريض  الطابق  ختطيط  عن 
الدورقاعة  ذي  اإليواين  التخطيط  عىل  مسقطه  فيعتمد 
منها  الغريب  إيوانات،  أربعة  عليها  يتعامد  الوسطى 
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مستطيل (٦م×٧٫٨٠م) والرشقي يضم السلم الصاعد 
يستمر  والذي   (١٧ رقم  (لوحة  األريض  الطابق  من 
وإن  األريض  بالطابق  مثيلتها  اتساع  وبنفس  بطرفني 
أصبح من اخلشب(٤١) حتى مستو جلسة النوافذ الثالثة 
استخدمت  والتي  لإليوان  الرشقي  اجلدار  تتخلل  التي 
كمداخل تفتح عىل الرشفة التي تتقدمها (لوحة رقم ٤) 
×٦م)  (٤٫٦٠م  مستطيل  مسقط  ذوا  متشاهبان  ومها 
الوسطى  الدورقاعة  عىل  اتساعهام  بكامل  ويفتحان 
وهو ما ساعد املعامري عىل تغطيتها واإليوانات األربعة 
يف  املستخدم  األسلوب  بنفس  مسطح  خشبي  بسقف 
(عىل  مربع  خشبي  برطوم  وجود  مع  األريض،  الطابق 
لزيادة  اجلانبيني  اإليوانني  واجهة  يتوج  كمرة)  هيئة 

التدعيم؛ نظراً التساع املساحة املغطاة.
مستطيلة  دخلة  الغريب  اإليوان  صدر  ويتوسط 
متثل  وهي  (٢٫٢٠م)  واتساعها  (١٫٤٠م)  بعمق 
من  األوسط  بالقسم  الروشان  يضيفها  التي  املساحة 
الواجهة الغربية ملساحة اإليوان وتساعد النوافذ الثالث 
بواجهته ونافذيت ضلعيه اجلانبيني والنوافذ األربع التي 
اإليوان  وهتوية  إضاءة  عىل  الروشان  بروز  تكتنف 
وأنه يمثل املجلس األكرب  الوسطى السيام  والدورقاعة 

بالطابق األول.
فتمت   (٦ رقم  (الشكل  اجلانبيان  اإليوانان  أما 
األريض  بالطابق  مثيلتهام  أسلوب  بنفس  معاجلتهام 
(٤٫٦٠م×٦م)  مستطيل  مسقط  ذوا  متشاهبان  فهام 

(٤١) وذلك للتخفيف نظراً ألهنام يستندان عىل السقف اخلشبي 
للبهو الرئييس بالطابق األرىض، وحييط به درابزين بسيط 
مستحدث من اخلشب فيام عدا الدرابزين اخلاص بالبسطة 
يتقابل  التي  ×٥٫٩٥م)  (٢٫٣٠م  اخلشبية   املستطيلة 

عندها طرفا السلم اخلشبي.

يفتح  مدخل(٤٢)،  أضالعهام  من  ضلع  كل  يتخلل 
مستطيلة  (جملس)  قاعة  عىل  منهام  بكل  األوسط(٤٣) 
(٦م×٧٫٩٠م) غطيت بسقف خشبي مسطح وبصدر 
متثل  ٢٫٢٠م)  (١٫٤٠م×  مستطيلة  دخلة  منهام  كل 
األوسط  القسم  يتخلل  الذي  الروشان  بروز  أرضية 
بكل منهام والذي يتشابه وطريقة إضاءة وهتوية القاعة 
ويؤدي  الغريب،  باإليوان  املستخدم  األسلوب  مع 
متاثل  مالحق  إىل  قاعة  لكل  الغريب  بالضلع  مدخل 
التعديل  وبنفس  األريض  بالطابق  تسبقها  التي  تلك 
رقم  (الشكل  اجلنوبية  القاعة  مالحق  عىل  تم  الذي 
فيفتح  قاعة  لكل  الرشقي  باجلدار  املدخل  أما   ،(٦
عىل االستطراق الذي تفتح عليه مالحق كل جناح، 
خالل  من  أو  القاعة  داخل  من  سواء  إليها  ونصل 
اإليوانني اللذان يتقدمهام أو من خالل زوج السالمل 
الرشقية،  بالواجهة  الفرعيني  املدخلني  من  املتفرعة 
مبارشة  الدخول  عدم  يف  املعامري  براعة  مالحظة  مع 
حيث  اإليوانني  أو  السلم  خالل  من  املالحق  هذه  إىل 
درجتي  تضم  مستطيلة  مساحة  عىل  يفتحان  جعلهام 
سلم هابطة باملالحق الشاملية وأربعة باملالحق اجلنوبية 
تنقل احلركة إىل مستو االستطراق (الشكل رقم ٦)، 
بمدخل  فيفتح  استطراق  كل  من  الثاين  الطرف  أما 
اتساعه (١٫٢٠م) عىل املستو الثاين من الرشفة التي 

الطابق  يف  اجلنويب  باإليوان  الرشقي  الضلع  اختلف  وان   (٤٢)
األول عن مثيله بالطابق األريض حيث ختلله مدخل بدال 
الرشقي  اجلنويب  الفراغ  ساعد  والذي  حائطية  دخلة  من 
فتح  عىل  به  اخلدمية  الوحدات  توزيع  مع  التخطيط  من 

ذلك املدخل.
مرصاعان  عليه  ويغلق  (١٫٦٠سم)  منهام  الواحد  اتساع   (٤٣)
مثيالهتا  مع  املدخل  عقد  فراغ  تغشيه  تشبه  اخلشب  من 

بالطابق األرىض.



١٢٣جملة جامعة امللك سعود، م ٢٣، السياحة واآلثار (٢)، الرياض (٢٠١١، ١٤٣٢هـ)

الشاميل  االستطراق  ويمتد  املالحق(٤٤)،  هذه  تتقدم 
(٦م) من الشامل للجنوب باتساع (١٫٤٠م) تفتح عليه 
نصف  بعقود  معقودة  مداخل  ثالثة  الرشقي  وبجداره 
دائرية ويغلق عىل كل منها زوج من املصاريع اخلشبية، 
يف  املستخدم  األسلوب  بنفس  عقدها  فراغ  ويغشى 
الشاميل  املدخل   يؤد األريض،  بالطابق  مثيالهتا 
(٣٫١٠م×٤٫٢٠م)  مستطيلة  (خملوان)  حجرة  إىل 
مغطى  (١٫٦٠م×١٫٦٠م)  مربع  مروش  هبا  ملحق 
رقم  ركنية (لوحة  مثلثات  أربعة  عىل  تقوم  ضحلة  بقبة 
إما  إليه  يدخل  اخللفي   الفراغ  املستوقد  ويشغل   ،(١٨
من خالل الباب الثالث (اجلنويب) لالستطراق وإما من 
اجلنويب  باجلدار  دائري  نصف  عقد  ذو  مدخل  خالل 
املستوقد  ويعلو  احلامم،  مدخل  يتقدم  الذي  للفراغ 
يستخدم  النحاس  من  ضخامً  قدراً  تضم  حائطية  دخلة 

لتسخني املياه الالزمة لالستحامم.
أما الوحدات اخلدمية للجناح اجلنويب (الشكل رقم 
مداخلها  وتفتح  واحد  حمور  عىل   األخر هي  فتقع   (٦
(٤٫٩٠م)  ويمتد  (١٫٧٠م)  باتساع  استطراق  عىل 
(١٫٤٠م)  اتساعه  اجلنويب  مدخالن  الرشقي  بجداره 
مستطيلة  حجرة  إىل   ويؤد دائري،  نصف  عقد  ذو 
(٣م×٣٫٩٠م) تزود باإلضاءة والتهوية من خالل أربع 
الشاميل  املدخل  أما  واجلنويب،  الرشقي  باجلدارين  نوافذ 
×١٫٦٥م)   ١٫٥٠) تقريبا   مربعة  مساحة  إىل  فيؤدي 

بسياج  وحماطة  (٦٫٢٠م)  ومتتد  (٢٫٥٠م)  باتساع  وهي   (٤٤)
زخريف،  طابع  ذات  حديدية  مشبكات  من  املرت  بارتفاع 
حمله  وأحل  اجلنوبية  بالرشفة  احلديدي  السياج  أزيل  وقد 
الرشفة  بني  يصل  ممر  عىل  الرشقي  ضلعه  يفتح  بنائي  آخر 
من  للقرص  املجاورة  اإلسطبل  لوحدة  العلوي  والسقف 

هذه اجلهة.

دائري  نصف  عقد  ذات  حائطية  دخلة  الشاميل  بجدارها 
اتساعها (١٫٣٠م) وعمقها (٣٥سم) تضم حوض مياه 
هلذه  املياه  لتوفري  (١٫١٠م)  بارتفاع  بيضاوي  (حنفية) 
الوحدة إضافة إىل بيت اخلالء(٤٥) الذي أوجده املعامري 
مالصقاً له ويدخل إليه من خالل مدخل بصدر الداخل 

إىل هذه املساحة(٤٦) (الشكل رقم ٦).
 (١٩) رقم  لوحة   (٧) رقم  الشكل  الثاين:  الطابق 
الفرعية  السالمل  زوج  خالل  من  الطابق  هذا  إىل  يصعد 
الثاين  الطابقني  إىل  الصعود  حركة  املعامري  فصل  حيث 
الصعود  حركة  عن  القرص  ألهل  واملخصصني  والثالث 
معظم  خصصت  واللذين  واألول  األريض  الطابقني  إىل 
وحداهتام لالستقبال وإقامة الغرباء (الشكل رقم ٧)، ويف 
دورقاعة  من  مكتمالً  اإليواين  التخطيط  جاء  الطابق  هذا 
إيوانات  أربعة  عليها  يتعامد  ×٦م)  (٦م  مربعة  وسطى 
كل  ويتوسط  مسطحة  خشبية  بأسقف  مجيعها  غطيت 
الرشقي  فتح   ،(٧ رقم  (الشكل  خشبية  رسة  منها  وحدة 
الرشقي  الدورقاعة،  عىل  اتساعها  بكامل  منها  والغريب 
مستطيل (٦م×٨٫٥٠م) بصدره وبعمق (١٫٤٠) روشان 
يف  تكتنفه  التي  األربع  والنوافذ  نوافذه،  تساعد  خشبي 
الشاميل  اجلدارين  طريف  من  وبكل  اإليوان،  وهتوية  إضاءة 
واجلنويب مدخل اتساعه (١٫٥٠م) ذو عقد نصف دائري، 
ويغلق عىل املدخل مرصاعان من اخلشب٤٧مع ترك فراغ 

(٤٥) وهو ذا مسقط مربع تقريبا (١٫٤٨م×١٫٦٨م).
باتساع (٧٠سم)  دائري  نصف  بعقد  معقود  مدخل  وهو   (٤٦)

ويغلق عليه مرصاع من اخلشب.
(٤٧) ثبتا عىل الواجهة اخلارجية بالبسطة(والتي جاءت الشاملية 
مستطيلة  واجلنوبية  (١٫٤٠م×٤٫٣٠م)  مستطيلة  منهام 
زوج  عندها  يتقابل  التي  (١٫٥٠م×٤٫٦٠م)  أيضاً 
تربز  أو  فراغاً  تشغل  ال  حتى  للطابق  الصاعدة  السالمل 

داخل اإليوان. 
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وهتوية  إضاءة  يف  للمساعدة  تغشية  دون  نافذاً  العقد 
من  واالستفادة  الوسطى  الدورقاعة  العميق  اإليوان 
 (٧ رقم  (الشكل  عليهام  يفتح  الذي  السلمني  بئر  فراغ 
والذي عوجلت فتحاهتام  من أعىل الستقبال أكرب كمية 
يتح  مل  ما  وهو  منهام  الشاميل  السيام  اهلواء  تيارات  من 
لإليوان الغريب (٦م× ٧٫٨٠م)، أما اإليوانان اجلانبيان 
فهام متشاهبان (٤٫٦٠م ×٦م) (الشكل رقم ٧) ويفتح 
كل منهام عىل الدورقاعة الوسطى بعقد موتور، ويتخلل 
كل ضلع من أضالعهام مدخل كام هو احلال يف الطابق 
األول (الشكل رقم ٦) يفتح الذي بصدرمها عىل قاعة 
روشن  منهام  كل  بصدر  ٨م)  (٦م×  مستطيل  (جملس) 
تلحق  التي  تلك  متاثل  مالحق  هبام  ويلحق  خشبي 
 ،(٥-٨ أرقام  (األشكال   األخر بالطوابق  بمثيالهتا 
بشكل  القرص  ألهل  الطابق  هذا  الستخدام  ونظراً 
خاص اهتم املعامري بمالحقه اخلدمية واملائية والسيام 
ويدخل  الرشقي  الشاميل  الفراغ  تشغل  التي  تلك  يف 
إليها بشكل مبارش من خالل املجلس الشاميل أو بشكل 
لإليوان  الرشقي  بالضلع  املدخل  من  سواء  مبارش  غري 
يفتحان  واللذان  الشاميل  السلم  خالل  من  أو  الشاميل 
لالستطراق  اجلنويب  املدخل  تتقدم  مستطيلة  بسطة  عىل 
زوج  عليه  يفتح  الذي  ٤٫٩٠م)  (١٫٣٣م×  املستطيل 
ذو  (١م)  منهام  الواحد  اتساع  املتشاهبة  املداخل  من 
مرصاعان من اخلشب،  عقد نصف دائري ويغلق عليه 
مستطيل  خالء)  (بيت  خلوة  عىل  منهام  اجلنويب  يفتح 
(١٫٦٢م× ٤٫٣٠م) أُدخل عليه تعديل بإضافة جدار 
املدخل  أما  قسمني،  إىل  لتقسيمها  اخللوة  بمنتصف 
الشاميل باالستطراق فيفتح مبارشة عىل املستوقد اخلاص 
باحلامم والذي يضم جداره الشاميل موقداً، ويعلوه دخلة 

ذوا  للمياه  حوضني  وتضم  موتور  عقد  ذات  حائطية 
الغريب  بالطرف  مدخل  خالل  ومن  اسطواين،  مسقط 
الدافئة،  احلجرة  إىل  نصل  للمستوقد  الشاميل  للجدار 
(الشكل  مقلوب   (L) حرف  شكل  مسقطها  ويأخذ 
رقم ٧) تغطى بقبو متقاطع، وتزود باإلضاءة والتهوية 
الرشقي  اجلدار  ويتوسط  النوافذ،  من  زوج  خالل  من 
أكسبه  وقد  موتور،  بعقد  الساخنة  احلجرة  مدخل  هلا 
بربوز  فتحته  واجهة  بإحاطة  تذكارية  هيئة  املعامري 
الساخنة  احلجرة  إىل  املدخل  ويؤدي  رخامي،  زخريف 
مربعة املسقط (٢٫٨٠م× ٢٫٨٠م) ومغطاة بقبة مقامة 
منطقة  ويزين   ،(١٩ رقم  ركنية (لوحة  حنايا  أربعة  عىل 
وسط  يزين  كام  البارز،  باحلفر  نباتية  بزخرفة  االنتقال 
باطن القبة بالرسم باأللوان املائية امللونة بزخرفة نباتية، 
فسقية  اجلنويب  للجدار  السفىل  القسم  بمنتصف  ويثبت 
يستند  مفصص   حوض  ذي  الرخام  من  (اجلرن)  املياه 
(٦٠سم)،  بارتفاع  الرخام  من  اسطواين  عمود  عىل 
مل  فإهنا  الرشقي  اجلنويب  الفراغ  تشغل  التي  املالحق  أما 
التي  والوظائف  وحداهتا  وترتيب  ختطيطها  يف  ختتلف 
تقوم هبا عن تلك التي تشغل نفس املوقع بالطابق األول 

(الشكل رقم ٧).
  (٢٠ رقم  (لوحة   (٨ رقم  (الشكل  الثالث:  الطابق 
الطابق  هبذا  الرئيسية  الوحدات  ختطيط  يتطابق  يكاد 
مع  كبري  حد  إىل   (٢٠ رقم  (لوحة   (٨ رقم  (الشكل 
الوسطى  الدورقاعة  حيث  من  الثاين  بالطابق  مثيالهتا 
بأسقف  مجيعها  غطيت  إيوانات  أربعة  عليها  يتعامد  التي 
والغريب  الرشقي  اإليوانان  ويفتح  مسطحة،  خشبية 
يفتح  حني  يف  الوسطى  الدورقاعة  عىل  اتساعهام  بكامل 
الدورقاعة  عىل  واجلنويب)  (الشاميل  اجلانبيان  اإليوانان 
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بصدر  املدخل  ويؤدي   ،(٢٠ رقم  (لوحة  موتور  بعقد 
كل منهام إىل قاعة (جملس) ملحق به جهة الغرب حجرة 
الرشق  جهة  هبا  يلحق  حني  يف  خدمية،  ومالحق  موالية 
جياورها  (٣م×٤٫٢٠م)  مستطيلة  حجرة  يضم  خملوان 
بيت خالء (١٫٢٠م×٣م) بالنسبة لتلك امللحقة بالقاعة 
لتلك  بالنسبة  خالء  وبيت  ومروش  وحجرة  اجلنوبية، 
امللحقة بالقاعة الشاملية، ويتقدم مداخل مالحق كل قاعة 
للحوض  تزويد  بفتحة  الرشقي  الشاميل  زود   استطراق، 
حملّ  حلّ  والذي  للخلوة،  الغريب  الضلع  يتخلل  الذي 
مدخلها مع ترك فراغ العقد النصف دائري نافذاً وتغشيته 
إلضاءة  املجاورين  املدخلني  عقود  تغشية  أسلوب  بنفس 
م  سِّ قُ امتدادها  وأن  السيام  اخللوة  من  الغريب  الفراغ 
باب  ويتخلله  (٢م)  بارتفاع  خشبي  حجاب  بواسطة 
حيث خصص القسم الرشقي منه كبيت خالء (مرحاض) 
يزود باإلضاءة والتهوية من خالل نافذة بصدره يف حني 
املروش  يزود  الذي  املياه  حوض  منه  الغريب  القسم  ضم 

واملرحاض باملياه الالزمة (الشكل رقم ٨).
(اللوحتان   (٩ رقم  (الشكل  العلوي:  السطح 
يف  الداخيل  الفناء  عنرص  لغياب  كان   :(٢١-٢٢ رقام 
القرص دافعاً قوياً الستخدام السطح العلوي السيام أيام 
إمكانية  إىل  إضافة  والنوم،  اجللوس  ألغراض  الصيف 
وجتفيف  الغذائية،  املواد  بعض  لتجفيف  استخدامه 
االستعامالت  من  وغريها   (Fadan1403:307) املالبس 
(النويرص١٩٩٩م :١٤٠-١٤٢)، وقد ذهب البعض إىل 
أن استغالل السطح العلوي عادة عربية أصيلة رغبة يف 
التقرب إىل اهللا ومناجاته قبل النوم (محدي١٩٨١م:٣٤)، 
للنوم  السطح  استغالل  الفقهية  األحكام  نظمت  وقد 
يعرف  ما  أو  بسور  السقف  إحاطة  رضورة  واشرتطت 
ارتفاعه  األحكام  هذه  وحددت  السرتة،  أو  بالستارة 

(١٫٦١م)  حوايل  أي  أشبار  سبعة  عن  يقل  ال  بام 
(عثامن  الكشف  رضر  ملنع  تقريبا  (٢م)  إىل  تصل  وقد 
١٩٩٩م:٢٠٠،٢٧٢)، إضافة إىل اللجوء إىل التالعب 
الستعامهلا  العلوي  السطح  وحدات  ارتفاعات  يف 

.(Majed 1987:23-24) ات للهواء كمصدّ
وقد متت معاجلة السطح العلوي للقرص (الشكل 
زوج  خالل  من  إليه  ويصعد  الرؤية  هلذه  وفقا   (٩ رقم 
فتحة  أُحيطت   حيث  القرص  لطوابق  الصاعدة  السالمل 
سقف  ذات  (٢٫٢٠م)  بارتفاع  باجلدران  سلم  كل 
السطح  عىل  منهام  كل  ويفتح   (٢١ رقم  ح (لوحة  مسطّ
(١٫٥٠م)  وارتفاعها  (١٫١٠م)  اتساعها  باب  بفتحة 
وفق  وقد  اخلشب،  من  بسيط  مرصاع  عليها  ويغلق 
الستغالهلا  الغريب  الشامل  جهة  فتحها  يف  املعامري 
بئر  داخل  اهلواء  تيارات  توجيه  يف  تساعد  كمالقف 
اخلاصة  املياه  خزانات  استيعاب  جانب  إىل  م،  سلّ كل 
التي  الستارة  وبني  بينهام  املحصور  الفراغ  يف  بالقرص 
الدرج  بيت  أعىل  الرشقية  اجلهة  من  بالسطح  حتيط 
ويبعدان عن بعض بحوايل (٦م)، الشاميل منهام مستطيل 
(١٫٧٠م × ٢٫٤٠م) وارتفاعه (١٫٢٨م)، أما اخلزان 
اجلنويب فأكرب قليال من الشاميل وهو مستطيل (١٫٨٨م× 
٢٫١٠م) وارتفاعه (١٫٥٠م)، ويتصل االثنان بشبكة 
أقصاهبا املعدنية داخل  التغذية الرئيسية بالقرص وثبتت 
باجلدران الرشقية للقرص(٤٨)،  ر  قناتني بنائيتني من اآلجُ

فكانت  باملياه  القرص  مرافق  لتغذية  الثانية  الطريقة  أما   (٤٨)
تعتمد عىل (السقا) الذي جيلب املياه عن طريق القربة أو 
الزفة سواء من فتحة صغرية يف اجلدار من اخلارج بالسلم  
تزويد  فتحات  خالل  من  أو  القرص  لطوابق  الصاعد 
املرافق  مداخل  عليها  تفتح  التي  (الدهاليز)  باملمرات 

املائية .( الرتاث٢٠٠٠م :٤٥).



يارس إسامعيل عبدالسالم، وعبدالعزيز منيس العمري: قرص عيل باشا بن عون وملحقاته املعامرية بالطائف ١٢٦

بمقدار  العلوي  بالسطح  حتيط  التي  الستارة  وترتفع 
الفرنتون  ارتفاع  قيمة  هي  (٩٠سم)  إىل  إضافة  (٢م) 
الستارة (لوحة  من  األوسط  القسم  يتوج  الذي  البنائي 
إكساب  يف  والفنان  املعامري  أمعن  والتي   (٢٢ رقم 
الطراز  مع  يتناسب  ومجالياً  فنياً  طابعاً  وزواياه  واجهته 
كل  يكتنف  حيث  صاحبه،  ومكانة  للقرص  املعامري 
معاجلة  وخيتلف  الزخرفية،  احلليات  من  زوج  فرنتون 
الفرنتون الذي يتوج بروز الواجهة الرشقية (لوحة رقم 
٢٢)  حيث جاءت تشكيالته الفنية النباتية نافذة وتقوم 
متدابرتني  حزمتني  من  وتتألف  مستطيلة  قاعدة  عىل 
القائمة  الزوايا  أعىل  يثبت  حني  يف  النخيل،  سعف  من 
اخلارجية هلذا الربوز حليات جصية أكرب حجامً بارتفاع 

(٩٥سم). 
كام يتخلل الستارة نوافذ بيضاوية تتوزع بالتناوب 
لواجهات  العام  الفني  التشكيل  مع  يتناسب  وبام 
ويف  الستارة  نوايص  يف  يثبت  وزخارفها،كام  القرص 
ارتفاع  عىل  متحركة  حديدية  حلقات  األضالع  أواسط 
ألغراض  تستخدم  كانت  ربام  والتي  (١٫٨٥م)، 
العلوي  السطح  عالج  املعامري  أن  يالحظ  كام  منزلية، 
املزاريب  فتحات  الرشق حيث  بميل جهة  بحيث يتجه 
والتي عاجلها املعامري بطريقة مغيبة يف سمت اجلدران، 
املمتدة  الفخارية  األقصاب  تلك  إىل  بتوجيهها  وذلك 
الفضالت  لترصيف  تستخدم  الرشقية  القرص  بجدران 
من مرافق القرص إىل الدبلني (البيارة) ولذا يالحظ تركز 
ويتخلل  السطح،  من  الرشقية  باجلهة  امليازيب  فتحات 
مستطيلتان  حجرتان  للسقف  الرشقي  الشاميل  القسم 
(١٫٢٠م×٢٫٧٢م) متشاهبتان بدون سقف متالصقتان 
من  منهام  كل  إىل  ويدخل  (٢٫٤٠م)  جدراهنام  وترتفع 

الشاميل  واتساع  (٦٣سم)  اجلنويب  اتساع  مدخل  خالل 
الذي  يالصق  مياه  حوض  منهام  كال  وتضم  (٥٤سم)، 
مستطيل  حوض  وهو  اجلنويب  اجلدار  اجلنوبية  باحلجرة 
(١٫٥٥م×١٫٧٢م) وترتفع حوافه بمقدار (٦٠سم)، 
الرشقي  اجلدار  الشاملية  باحلجرة  يف حني يالصق الذي 
وهو بيضاوي ويمتد باتساع احلجرة (١٫٢٠م) وتصل 
منهام  القريبني  املياه  خزاين  من  أقصاب  عرب  املياه  إليهام 

أعيل السطح (الشكل رقم ٩).
: مالحق القرص: (الشكالن رقام ١٠-١١) ثانياً

منفصلني  ملحقني  عون  بن  باشا  عيل  قرص  يضم 
عن وحدة القرص وحتيط به، األول وهو الديوان والثاين 
تتوسط  نافورة  أو  فسقية  إىل  باإلضافة  اإلسطبل،  وهو 
للقرص  اجلنوبية  الواجهة  تتقدم  التي  املربعة  احلديقة 
وحويض مياه عىل مستويني بالطرف الشاميل الغريب من 

القرص (الشكل رقم ٣).
الديوان: (األشكال أرقام ٢، ٣، ١٠) (لوحة رقم 

(٢٣
وهو إحد وحدات االستقبال الرسمية اخلاصة 
الشامل  إىل  ويقع   ،(١٤٠: ٢٠٠٣م  (احلارثي  بالقرص 
كيان  عن  االستقبال  وحدات  أحد  فصل  وفكرة  منه، 
املدنية  العربية  اجلزيرة  عامئر  يف  معروفة  كانت  القرص 
بينه  يفصل  وكان  ٢٠٠٢م:١٧١)،  (احلواس  السابقة 
حالياً  عليها  بني  حديقة  للقرص  الشاملية  الواجهة  وبني 
املعامري  وبرع   (٣  ،٢ رقام  (الشكالن  حديث(٤٩)  مبنى 
يف توجيه مبنى الديوان (شامل - جنوب) حتى تستقبل 
الباردة  اهلوائية  التيارات  من  ممكن  قدر  أكرب  وحداته 
املرغوبة، مع مراعاة عدم حموريته أو فتحاته مع الواجهة 

(٤٩)  يستغل كقاعه لعرض التحف الفنية لعصور ما قبل اإلسالم.



١٢٧جملة جامعة امللك سعود، م ٢٣، السياحة واآلثار (٢)، الرياض (٢٠١١، ١٤٣٢هـ)

الدينية  للنواحي  مراعاة  وفتحاهتا  للقرص  الشاملية 
واالجتامعية وجتنب رضر الكشف، وموقع هذه الوحدة 
حد  إىل  يذكرنا  لتخطيطها  املعامري  ومعاجله  وختطيطها 
القاهرة  قصور  عامرة  عرفتها  التي  األكشاك  بتلك  كبري 
وتعد  بالقرص  تلحق  كانت  والتي  القرنني ١٨-١٩م  يف 
يف  مميزاً  موقعاً  هلا  خيتار  كان  ما  وغالباً  مالحقه  أحد 

احلديقة املحيطة بالقرص.
(١٢٫٢٠م  مستطيل  للديوان  األفقي  واملسقط 
اجلدران  سمك  ويبلغ  واحد  طابق  من  ×١٨٫١٠م) 
واجهات  أربع  ويضم   (١٠) رقم  الشكل  (٧٥سم) 
حرة، عالج املعامري امتداد واجهته الرئيسية (الشاملية)- 
والتي متتد مسافة (١٨٫١٠م)، بنفس معاجلته لواجهات 
بمقدار  منها  األوسط  بالقسم  الربوز  حيث  من  القرص 
ونوايص  الربوز  هذا  نوايص  تشكيل  مع  (٢٫٨٠م) 
الواجهة الشاملية عىل هيئة حزم من ثالثة أعمدة مدجمة 
الواجهة  نوافذ  بني  استخدمت  كام  والزخرفة،  للتدعيم 
الشاملية  (اللوحتان رقام ٣٠، ٣١) ذات تيجان من حزم 
املراوح النخيلية باحلفر البارز بشكل حمور، يستند عليها 
األربعة  الديوان  واجهات  يتوج  الذي  الطبان  بروز 

(لوحة رقم ٢٣).
مداخل،  ثالث  خالل  من  الديوان  إىل  ويُدخل 
الرئييس (لوحة رقم ٢٣) يتوسط الربوز(٥٠) الذي يتوسط 
بعقد  معقود  باتساع (١٫٥٠م)  الشاملية  الواجهة  امتداد 
نصف دائري ويغلق عليه مرصاعان من اخلشب، ويغيشّ 
النوع  من  خشبية  رشائح  من  شيش  املدخل  عقد  واجهة 
اخلشبية  لَف  الضُ يف  اتبعت  التي  نفسها  وهي  القالب 
للنوافذ املستطيلة املعقودة بعقود نصف دائرية سواء تلك 

(٥٠) والذي يمتد بمقدار (٨٫١٠م).

التي تكتنف املدخل الرئييس أو التي تتخلل الربوز الذي 
يتوسط الواجهة الشاملية والذي يبلغ اتساع الواحد منها 
(١٫١٠م) وترتفع جلستها (٥٠سم)، أما املدخل الثاين 
املدخل  حمور  وعىل  اجلنوبية  الواجهة  فيتوسط  للديوان 
اتساعه  ويبلغ   (١٠ رقم  (الشكل  (الرئييس)  الشاميل 
(٩٠سم) ويتوجه عقد نصف دائري ويغلق عليه مرصاع 
من اخلشب ويكتنف املدخل - حالياً، ثالث نوافذ بواقع 
الداخل،  يمني  عىل  ونافذة  الداخل  يسار  عىل  نافذتني 
دائري  نصف  بعقد  وتتوج  منها (٩٠سم)  النافذة  اتساع 
وترتفع جلساهتا عن مستو الواجهة بمقدار (٢م)، أما 
للواجهة  اجلنويب  بالطرف  فيقع  للديوان  الثالث  املدخل 
للجنوب،  الشامل  من  (١٢٫٢٠م)  متتد  والتي  الغربية- 
ومعقود  (١٫٣٠م)  اتساعه  ويبلغ   (١٠ رقم  (الشكل 
اخلشب،  من  مرصاعان  عليه  ويغلق  دائري  نصف  بعقد 
تفتح  مستعرض  استطراق  داخل  املدخل  هذا  ويصب 
رقم  (الشكل  الديوان  من  اجلنويب  القسم  وحدات  عليه 
١٠)، ويفتح املدخل الشاميل (الرئييس) للديوان عىل هبو 
(الشكل  (٦٫٥٠م×٨٫١٠م)  طويل  بشكل  مستطيل 
شكل  الداخل  من  يأخذ  خشبي  بسقف  طي  غُ  (١٠ رقم 
منه   املستو القسم  يقوم  بحيث  مكتمل  غري  اجلاملوين 
أعىل  إىل  اجتهنا  كلام  االنقباض  يف  يأخذان  ضلعني  عىل 
مع اكتامل الشكل اجلاملوين من اخلارج، ويزين منتصف 
القسم املستو من السقف رسة خشبية بارزة بيضاوية، 
وبطريف اجلدارين الرشقي والغريب للبهو يوجد زوج من 
نصف  بعقد  ويتوج  (١م)  منهام  الواحد  اتساع  املداخل 
ويفتح  اخلشب،  من  مرصاعان  عليه  ويغلق  دائري، 
مساحة  متامثلتني  مستطيلتني  قاعتني  عىل  املدخالن 
كل  ويغطي   (١٠ رقم  (الشكل  (٤م×٥م)  منهام  كل 
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من  ومجالوين  الداخل  من  منبسط  خشبي  سقف  منهام 
بارزة،  بيضاوية  خشبية  رسة  منتصفه  ويزين  اخلارج(٥١) 
نصف  بعقود  معقودة  نوافذ  بأربع  منهام  قاعة  كل  وتزود 
جلستهام  وترتفع  (١٫١٠م)  منها  الواحد  اتساع  دائرية 
(٥٠سم) عن مستو األرضية، ويغلق عليها من اخلارج 

ضلف خشبية عىل مستويني من النوع القالب.
وبمنتصف  للديوان  الرئييس  املدخل  حمور  وعىل 
(١٫٣٠م)  اتساعها  باب  فتحة  للبهو  اجلنويب  اجلدار 
معقودة بعقد نصف دائري(٥٢) تفتح عىل قاعة مستطيلة 
عىل  اتساعها  بكامل  تفتح  ٦٫٥٠م)  (٣٫١٠م× 
بعرض  يمتد  (١٫٨٠م)  اتساعه  مستعرض  استطراق 
الديوان ويفتح بجداره الغريب املدخل الغريب للديوان-
بجداره الرشقي نافذة ذات  سابق الذكر، يف حني يفتح 
عن  جلستها  وترتفع  اتساعها (١م)  دائري  نصف  عقد 
أرضية االستطراق (١٫٨٥م)، كام يفتح بمنتصف جداره 
اجلنويب وعىل حمور املدخل الشاميل للديوان املدخل الثاين 
للديوان، ويكتنف القاعة املستطيلة حجرتان مستطيلتان 
من  إليهام  يدخل   (١٠ رقم  (الشكل  (٣٫١٠م×٥م) 
اتساع  املستعرض  الدهليز  عىل  يفتحان  مدخلني  خالل 

كل منهام (١م) ويتوج بعقد نصف دائري.
اإلسطبل(٥٣) (الشكل  رقم ١١) (لوحة رقم  ٢٤)

من  عدُّ  ويُ القرص  مالحق  من  الثالثة  الوحدة  وهو 
السكنية  العامئر  يف  الوحدة)  (هلذه  الباقية  القليلة  النامذج 

(٥١) وذلك ملنع تراكم املياه عىل السقف العلوي مما قد يؤدي إىل 
تلف السقف الداخيل.

(٥٢) ويغلق عليها مرصاعان من اخلشب متاثل تلك التي تغلق 
عىل مدخيل القاعتني بالبهو.  

(٥٣) متيزت مدن احلجاز والسيام مدينة الطائف باالهتامم برتبية 
اخليول العربية األصيلة والبغال وكانت من بني اهتامماهتم. 
(بريتون١٩٩٤م:جـ١،١٧؛ تاميزيية٢٠٠١م:٢٩٧-٢٩٨؛ 

مربوك د.ت:٢٢-٢٥،٨٣؛ احلواس٢٠٠٢م:١٨٥).

القرص  من  الرشقي  اجلنوب  إىل  ويقع  باحلجاز(٥٤)  الباقية 
بزاويته  عقد  خالل  من  به  ويتصل   (١١ رقم  (الشكل 
(أمني  اخليل  وقوف  حمل  واإلسطبل  الغربية،  الشاملية 
العهد  خالل  استخدم  وقد  وإبراهيم١٩٩٠م:١٣) 
السعودي مقراً لرسية القرص (وكالة اآلثار٢٠٠٦م:١٥) 
خالل  من  الشعبي  السوق  جتسيد  يف  يستغل  وحالياً 
واملسقط  بوحداته،  التقليدية  احلرف  من  جمموعة  عرض 
(الشكل  (٢٠م×١٠٫٦٠م)  مستطيل  لإلسطبل  األفقي 
وله  للجنوب،  الشامل  من  طويل  بشكل  يمتد   (١١ رقم 
بطرفها  بجدار  منه  الشاملية  تتصل  حرة  واجهات  أربع 
دائري  نصف  بعقد  معقود  مدخل  يتخلله  بالقرص  الغريب 
اتساعه (١٫٤٥م) يؤدي إىل احلديقة التي تتقدم الواجهة 
عىل  أُجري  وقد   ،(٣  ،٢ رقام  (الشكالن  للقرص  اجلنوبية 
عامرة اإلسطبل بعض التعديالت والتغريات أثناء حتويله 
لقاعة للرتاث الشعبي حديثاً، وتتشابه الواجهتان الرشقية 
وبطرفهام  منهام  كل  يتخلل  حيث  كبري  حد  إىل  والغربية 
ا حالياً، اتساع الواحد  دَّ اجلنويب مدخل عىل حمور واحد- سُ
رقم  (لوحة  دائري  نصف  بعقد  معقود  (١٫٥٠م)  منهام 
هام حالياً نافذة مستطيلة (٤٠سم × ٧سم)  ٣٤) وحلّ حملّ
 ،(٢٤ رقم  (لوحة  املنجور  خشب  من  حجاب  ويغشيها 
منهام  كل  إىل  يصعد  وكان  كنافذة،  املدخل  عقد  وترك 
سلم حجري دائري من ثالث درجات، كام أزيلت معظم 
كانت  التي   (٧٧: وإبراهيم١٩٩٠م  (أمني  الطواالت 

بصدر حجرات اإلسطبل وتغريت معامل بعضها.

(٥٤) من بني أمثلة القصور القليلة باحلجاز التي كانت وال تزال 
العزيز  عبد  امللك  قرص  اإلسطبل  بوحدة  عامرهتا  حتتفظ 
الفراغ  يشغل  والذي  الدوارس  وادي  يف  اإلمارة)  (قرص 
اجلنويب الغريب منه . راجع : (النويرص١٩٩٩م:شكل٣٣: 

 . (٨٦،٩١،١٤٣
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عرش  املدخلني  الشامل من  واجهة وإىل  كل  ويتخلل 
منها (١م)  النافذة  اتساع   (٢٤ رقم  متشاهبة (لوحة  نوافذ 
 مستو عن  جلستها  وترتفع  دائري  نصف  بعقد  معقودة 
رشائح  من  شيش  واجهتها  ويغيش  بـ (٦٠سم)،  األرض 
خشبية عىل مستويني من النوع القالب، القسم السفيل ثابت 
ويتقدمه تغشية حديدية للتأمني من قوائم يقطعها بمنتصفها 
احلديدية،  القوائم  لتثبيت  الربامق  هيئة  عىل  خشبي  قاطع 
وحييط بواجهة النافذة إطار خشبي (حاجب)، وبالطرف 
اجلنويب للواجهتني وعىل يسار كل مدخل زوج من النوافذ 
املعقودة بعقود نصف دائرية اتساع النافذة منهام (٦٠سم) 
وترتفع جلساهتام عن مستو الواجهة (١٫٢٠م) ، ويغلق 

لفة خشبية من النوع القالب. عىل كل منهام ضِ
الرئيسية  الواجهة  عدُّ  تُ الشاملية  الواجهة  أما 
لإلسطبل (لوحة رقم ٢٤) حيث اهتم هبا املعامري لقرهبا 
واتصاهلا بالواجهة الرشقية للقرص مع اشتامهلا عىل املدخل 
الرئييس لإلسطبل والذي زاد املعامري من ارتفاع واجهته 
ومتييزه، حيث متتد واجهته (١٠٫٦٠م) ويتوسطها دخلة 
فتحة  بصدره  (٣٫٤٠م)  اتساعها  موتور  بعقد  معقودة 
وحييط  موتور  بعقد  معقودة  (١٫٦٠م)  اتساعها  باب 
بواجهة املدخل بروز بنائي زخريف، ويغلق عليه مرصاعان 
من اخلشب، ويعلو املدخل نافذة مستطيلة بشكل عريض 
إلضاءة الفراغ الداخيل عند غلق الباب (لوحة رقم ٢٤)، 
ويكتنف املدخل زوج من النوافذ يشبه تلك التي تتخلل 

الواجهتني الرشقية والغربية لإلسطبل.
خالل   من  فيبدو  لإلسطبل  اجلنوبية  الواجهة  أما 
الشواهد األثرية أنه كان يتوسطها دخلة تشبه تلك التي 
عىل  مدخل  بصدره  وكان  هلا،  املقابلة  الواجهة  تتوسط 
حمور املدخل الشاميل كام يتضح من اللوحات األرشيفية 
للقرص وملحقاته (احلارثي ٢٠٠١م:لوحة١٢٧،١٠٠) 

مربعة  نافذة  عىل  األمر  واقترص  حالياً  د  سُ والذي 
املدخل  هذا  كان  وربام  مرتفع،   مستو عىل  مستحدثة 
هو اخلاص بالعاملني يف اإلسطبل والقائمني عليه فضالً 
عىل  يفتح  وكان  والدواب،  اجلياد  وخروج  دخول  عن 
إلقامة  تستخدمان  كانتا  ربام  حجرتان  يكتنفه  دهليز 
واخلروج  الدخول  عملية  وتنظيم  باإلسطبل  العاملني 
منه (الشكل رقم ١١)، ويتوج واجهات اإلسطبل طبان 
بارز ويتخلله وعىل مسافات متساوية ميازيب لترصيف 

مياه األمطار املتجمعة عىل السطح العلوي. 
رقم  (الشكل  لإلسطبل  الداخيل  التخطيط  أما 
١١) فهو عبارة عن دهليز أو استطراق أوسط مستطيل 
اتساعه  اإلسطبل  بطول  اجلنوب  إىل  الشامل  من  يمتد 
(٢٫٧٠م)، ويغطي من أسفل بسقف مسطح ومن أعىل 
 ح عن مستو بجاملون، ويرتفع السقف الداخيل املسطّ
سقف الوحدات التي تفتح عليه بمقدار (١٫٢٠م) مما 
االستطراق،  وهتوية  إلضاءة  علوية  نوافذ  فتح  له  أتاح 
حاصل،  أو  حجرة   (١٢) عليه  ويفتح  يكتنفه  والذي 
احلجرتني الشامليتني خصصتا للقائمني والعاملني داخل 
اإلسطبل (الشكل رقم ١١)، وكذلك كمخزن ألعالف 
مسقط  ذات  متشاهبة  اإلسطبل  وحواصل  احليوانات، 
مستطيل (٢٫٥٠م×٣٫٦٠م) ويدخل إىل كل منها عن 
طريق مداخل اتساعه (١م) معقود بعقد نصف دائري. 
الفسقية (النافورة): (الشكالن رقام ٢ ،٣) (لوحة 

رقم ٩)
تتقدم  التي  احلديقة(٥٥)  الفسقية  هذه  تتوسط 
الواجهة اجلنوبية للقرص يف الفراغ املحصور بينها وبني 

أربعة  إىل  مربعة  مساحة  تشغل  التي  احلديقة  هذه  قسمت   (٥٥)
لتسهيل  باحلجر  مرصوفة  كانت  ممرات  بواسطة  أقسام 
من  جزءاً  تعترب  وأهنا  السيام  مجالية  ملسة  وإعطائها  احلركة 
حركة الدخول واخلروج من وإىل القرص وبعض وحداته.
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 (٣ رقم  (الشكل  اإلسطبل  لوحدة  الغربية  الواجهة 
عىل  تقع  أن  موقعها  اختيار  يف  وروعي   (٩ رقم  (لوحة 
القسم  وحدات  يتقدم  الذي  الروشان  فتحات  حمور 
وظيفته  مع  يتناسب  بام  القرص  طوابق  من  اجلنويب 
لإلرشاف عىل اخلارج والتمتع باملنظر اجلميل للحديقة 
الداخل  من  مفصصة  وهي  تتوسطها،  التي  والفسقية 
املربع  الشكل  عام  بشكل  مسقطها  ويأخذ  واخلارج، 
(٤٫٢٠م×٤٫٢٠م) وترتفع جوانبها بمقدار (٥٠سم) 
واستخدم يف بنائها األحجار املكسوة بالنورة والبطحاء 
من الداخل واخلارج، وبرع املعامري يف اختيار موقعها 
وذلك   ،(٣ رقم  (الشكل  اإلسطبل  وحدة  من  بالقرب 
الستخدام مياهها يف رشب اجلياد والدواب باإلسطبل، 
حديدية  حلقات  الفسقية  زوايا  حول  يثبّت  وأنه  السيام 
أثناء  والدواب  اجلياد  لربط  تستخدم  كانت  ربام  والتي 

الرشب.  

نتائج وتوصيات الدراسة
النـتـائج  مـن  مـجموعة  إىل  الدراسـة  خلصـت 

والتوصيات من أمهها:
موقع قرص عيل  اختيار  الدراسة عىل أن  دت  - أكّ
إىل  الواقعة  البساتني  وسط  يف  بعناية  تم  عون  بن  باشا 
الشامل من املدينة القديمة مما أتاح له مساحةً كافيةً لبناء 
القرص وملحقاته بحرية تامة وهو ما كان يصعب حتقيقه 

داخل النسيج العمراين ملدينة الطائف القديمة.
- أوضحت الدراسة أن موقع قرص عيل باشا بن 
عون شامل مدينة الطائف القديمة كان يضم ثالثة قصور 
بملحقاهتا ألفراد من أرسة آل عون وأنه مل يتبق منها إال 

قرص عيل باشا وأنه كان يعرف باسم قرص برزان.

عون  بن  باشا  عيل  قرص  أن  الدراسة  أوضحت   -
السكني  املبنى  أو  (القرص  رئيسية  وحدات  ثالث  ضمّ 
اإلمجالية  املساحة  عىل  عت  زِّ وُ واإلسطبل)  والديوان 
منها  وحدة  كل  ومتطلبات  لوظائفها  وفقاً  املتاحة 

والنواحي البيئية.
بمواد  تمّ  القرص  بناء  أن  عىل  الدراسة  دت  أكّ  -
استرياد  إىل  باإلضافة  املحلية  البيئة  يف  املتوفرة  البناء 
بعض املواد األخر من اخلارج، وأن املهندس املرشف 

عىل بناء القرص من أصل تركي. 
عون  بن  باشا  عيل  قرص  أن  الدراسة  بينت   -
التأثر  مع  املحلية  والفنية  املعامرية  للتقاليد  وفقاً  بُني 
الرتكية  السيام  الوافدة  والفنية  املعامرية  باألساليب 

واألوربية واملرصية.
عون  بن  باشا  عيل  قرص  أن  الدراسة  أوضحت   -
خزانات  خالل  األوىل:من  بطريقتني  باملياه    يُغذَّ كان 
تتقدم  التي  تلك  أو  العلوي  السقف  تعلو  التي  املياه 
محل  خالل  الثانية:من  الطريقة  أما  الرشقية،  الواجهة 
املياه ونقلها من العيون واآلبار إىل وحدات القرص، أما 
مطويني  دبلني  إىل  بتوجيهها  فكان  الفضالت  ترصيف 

بأرضية احلديقة التي تتقدم الواجهة الرشقية للقرص.
عون  بن  باشا  عيل  قرص  أن  الدراسة  أوضحت   -
اتبع التخطيط املعامري اإليواين املتعامد يف طوابق القرص 

من الطابق األريض إىل الطابق الثالث.
- تُويص الدراسة برضورة القيام بعمل حفائر يف 
احلديقة التي تتقدم الواجهة الرشقية لتتبع شبكة الرصف 

اخلاصة بالقرص للكشف عنها وعن الدبل الرئييس.
الطابع  عىل  احلفاظ  برضورة  الدراسة  تُويص   -
الصيانة  عمليات  أثناء  وملحقاته  للقرص  األصيل 
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الدورية، مع العمل عىل احلفاظ عىل حرم القرص السيام 
من اجلهة الغربية التي ترشف عىل شارع شربا.

املصادر واملراجع
: املراجع العربية أوالً

آل  هاشم  بن  منصور  بن  حممد  الرشيف  رسور،  ابن 
أوديته.  من  وبعض  احلجاز  يف  العيون  اهللا.  عبد 
الطائف:دار احلارثي للطباعة والنرش، ١٤١٥هـ.

العزيز.  عبد  امللك  عهد  يف  الطائف    ..................
التنشيط  يف  املطبوعات  جلنه  الطائف:إصدار 
 / ١٤٢٠هـ  األويل،  الطبعة  بالطائف،  السياحي 

١٩٩٩م.
مكة  أمراء  جدول  منصور.  بن  مساعد  رسور،  ابن 
مكة  احلارض.  الوقت  إىل  فتحها  منذ  وحكامها 
املكرمة:مكتبه النهضة، الطبعة األويل، ١٣٨٨هـ/

١٩٦٨م
اهللا  عبد  القاهرة:حتقيق  العرب.  لسان  منظور.  ابن 
حممد  وهاشم  اهللا  حسب  امحد  وحممد  الكبري  عىل 

الشاذيل، دار املعارف، د.ت.
أرسالن، شكيب. االرتسامات اللطاف يف خاطر احلاج 
القاهرة: احلجازية).  (الرحلة  مطاف  أقدس  إىل 
رضا،  رشيد  حممد  السيد  عليه  وعلق  صححه 

مطبعه املنار بمرص، الطبعة األويل، ١٣٥٠هـ.
آل  هاشم  بن  منصور  بن  حممد  الرشيف  رسور،  آل 
الطبعة  احلجاز.  وأرشاف  الطائف  قبائل  عبداهللا. 

األويل، ١٤٠١هـ.
الطائف  حتصينات  صالح.  بن  سليامن  كامل،  آل 
والرابع  عرش  الثالث  القرنني  خالل  العسكرية 

رجب  الثالث،  العدد  الدارة،  اهلجريني،   عرش 
١٤٢٤هـ، السنة التاسعة والعرشين.

آل كامل، حممد سعيد بن حسن. الطائف (جغرافيته – تارخيه 
للطباعة  احلارثي  الطائف:دار  قبائله).  أنساب   –

والنرش، مكتبه املعارف، ١٤١٦هـ/١٩٩٥م.
املصطلحات  عيل.  لييل  إبراهيم،  حممد؛  حممد  أمني، 
اململوكية.القاهرة:اجلامعة  الوثائق  يف  املعامرية 

األمريكية بالقاهرة، ط١، ١٩٩٠م.
عىل  دمشق:ترمجة  العرب.  يقظة  جورج.  انطونيس، 

الركايب، مطبعة الرتقي، ١٩٤٦ م.
الباب.  مطرقة  اإلسالمي  الرتاث  من  حسن.  الباشا، 
جمله منرب اإلسالم، العدد١٢، السنة٢٦، القاهرة، 

حمرم١٣٨٨هـ- ابريل١٩٦٨م.
الطائف: التارخيي.  شربا  قرص  صالح.  حممد  بديره، 

الطبعة األوىل، املطبعة األهلية بالطائف، د.ت.
البتانوين، حممد لبيب. الرحلة احلجازية لويل النعم احلاج 
عباس حلمي الثاين خديوي مرص. القاهرة:مطبعه 

اجلاملية، الطبعة الثانية، ١٣٢٩هـ.
الربهيي، إبراهيم بن نارص إبراهيم. احلرف والصناعات. 

الرياض:١٤٢١هـ.
بسك، أنجلو. الطائف العاصمة الصيفية. الطائف:جلنة 
ترمجه  بالطائف،  السياحي  بالتنشيط  املطبوعات 

يوسف بن عىل الثقفي، ١٤٢٣هـ.
واحلجاز.  مرص  إىل  بريتون  رحلة  ريتشارد.  بريتون، 
اهليئة  الشيخ،  اهللا  عبد  الرمحن  عبد  القاهرة:ترمجه 

املرصية العامة للكتاب، ١٩٩٤م.
تاميزيية، موريس. رحلة يف بالد العرب (احلجاز). ترمجه 
بالد  دار  زلفة،  آل  عبداهللا  بن  حممد  علية  وعلق 
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العرب للنرش والتوزيع، ١٤٢١هـ /٢٠٠١م.
الرتاث، مؤسسة.  املرافق الصحية يف قرص شربا التارخيي 
بالطائف. الطائف:أرشاف اإلدارة العامة لألشغال 

العسكرية، الطبعة األويل، ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م.
بمدينه  السكنية  األنامط  خرض.  خرضان  الثبيتي، 
الثامن  املؤمتر  أعامل  ضمن  الرياض،  الطائف. 
يف  احلرضي  العمراين  النمو  العربية،  املدن  ملنظمه 

املدينة العربية –املشاكل واحللول، ١٩٨٦م.
العهد  يف  املكرمة  مكة  أمراء  حقي.  إسامعيل  جارشيل، 
العثامين. البرصة: ترمجة خليل مراد، مركز دراسات 

اخلليج، جامعة البرصة، ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م.
جندي، رامز ارميا. دراسة فنيه أثريه لألسقف اخلشبية 
خالل  من  القاهرة  بمدينه  اململوكي  العرص  يف 
الوثائق واملنشآت القائمة. ماجستري غري منشورة، 

كليه اآلثار، جامعه القاهرة، ٢٠٠٣م.
املوروثات  بني  الطائف  غازي.  بن  صالح  اجلودي، 
واملستجدات. الطبعة األويل، ١٤١٣هـ/١٩٩٢م.

احلارثي، نارص بن عىل. مدخل إىل اآلثار اإلسالمية يف 
منطقه الطائف. الطائف: مطبوعات نادي الطائف 

األديب، الطبعة األوىل، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.
أواخر  يف  املكرمة  بمكة  األبواب  مطارق   .............
العرص العثامين-دراسة أثريه. الدارة، عدد٢، ربيع 

األول ١٤١٥هـ.
حمافظه  يف  اإلسالمية  اآلثار  موسوعة   ..............
الطائف. جـ٣، اآلثار اإلسالمية يف حمافظه الطائف 
إصدار  والرحالة،  املؤرخني  كتابات  خالل  من 
جلنه املطبوعات باللجنة العليا للتنشيط السياحي 

بالطائف، الطبعة األويل، ١٤١٦هـ/١٩٩٥م.

................ الزخرفة املكية.  جمله جامعه أم الفري، 
عدد  عرش،  السابع  العدد  عرش،  احلادية  السنة 
العربية  اململكة  لتأسيس  املئوية  بمناسبة  خاص 

السعودية، ١٤١٩هـ / ١٩٩٨م.
الطائف.  ملحافظة  األثري  املعجم   .................
الطائف: إصدار جلنه املطبوعات يف التنشيط السياحي 

بالطائف، الطبعة األوىل، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م.
يف  احلجاز  يف  املعامرية  اخلشب  أعامل   ................
املهرجان  حضاريه.  فنيه  العثامين-دراسة  العرص 
األويل،  الطبعة  والثقافة،  للرتاث  الوطني 

١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م.
املكرمة.  مكة  ملنطقة  األثري  املعجم   ................
بالتنشيط  املطبوعات  جلنة  الطائف:إصدار 
األويل،  الطبعة  الطائف،  بمحافظة  السياحي 

١٣٢٣هـ/٢٠٠٣م.
وأمهيته  الروشان  تصميم  حممد.  جمدي  حريري، 
الثالثة،  السنة   ،القر أم  جامعه  جمله  للمسكن.  

العدد اخلامس، ١٤١١هـ.
واحلجاز  مرص  بني  العالقات  بدير.  سعد  احللواين، 
 / ١٤١٥هـ  الثانية،  الطبعة  القرن١٩.  يف  ونجد 

١٩٩٥م.
اخلصائص  عىل  احلفاظ  إىل  السبيل  حممود.  محدي، 
ندوه  أبحاث  ضمن  العربية.  للمدينة  األصيلة 
احلضاري  وتراثها  خصائصها  العربية  املدينة 
الثاين  ربيع   ٢٤-٢٩ املنورة،  املدينة  اإلسالمي، 

١٤٠١هـ/٢٨-٥مارس ١٩٨١م.
احلواس، فهد بن صالح بن سليامن. عامره املنزل بمنطقه 
اآلثار  وكاله  املعارف،  وزاره  الرياض:  حائل. 
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واملتاحف، الطبعة األويل، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م.
يف  دراسة  القديمة–  جده  منازل  حممود.  سلطان  خان، 
الرياض،  القديمة.  جده  ملدينة  الوطنية  العامرة 
العزيز  عبد  امللك  ملدينة  العلمي  البحث  إدارة 

للعلوم والتقنية، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
العرص  يف  العريب  البيت  مصطفي.  فريال  خضري، 
احلرية  دار  األويل،  بغداد:الطبعة  اإلسالمي. 

للطباعة، ١٩٨٣م.
العرص  يف  التارخيية  األلفاظ  معجم  امحد.  حممد  دمهان، 
الطبعة  املعارص،  الفكر  دار  لبنان،  اململوكي. 

األويل، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.
رشح  يف  بمرص  العربية  العامرة  جوزيف.  ولفرد  دوليل، 
املميزات البنائية الرئيسية للطراز العريب. القاهرة:

املرصية  اهليئة  الثانية،  الطبعة  أمحد،  حممود  ترمجه 
العامة للكتاب، ٢٠٠٠م.

الثاين من  النصف  احلجاز يف  رحلة إىل  شارل.   ديدييه، 
الرياض:  ١٨٥٤م.  امليالدي  عرش  التاسع  القرن 
دار  البقاعي،  خري  حممد  عليها  وعلق  ترمجها 

الفيصل الثقافية، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م.
العامرة  مصطلحات  معجم  حممد،  عاصم  رزوق، 
والفنون اإلسالمية. القاهرة:الطبعة األويل، مكتبه 

مدبويل، ٢٠٠٠م.
الرفاعي،  حممد الششتاوي. متنزهات القاهرة يف  العرص 
اململوكي والعثامين. ماجستري منشور، كلية اآلثار، 

ج القاهرة، ١٩٩٤م.
القاهرة:مطبعه  احلرمني.  مرآة  إبراهيم.  باشا،  رفعت 
١٣٤٤هـ/ األويل،  الطبعة  املرصية،  الكتب  دار 

١٩٣٥م.

رمزي بك، حممد. اجلغرافية التارخيية ملدينة القاهرة (شربا 
الثالث،  املجلد  العلوم،  جملة  الفرج).  وروض 

السنة التاسعة، عدد مايو ويونيه، ١٩٤٢م.
بن  عىل  بن  حممد  بن  حممود  بن  الدين  خري  الزركيل، 
الطبعة  للماليني،  العلم  دار  األعالم.  فارس. 

اخلامسة عرش، أيار / مايو ٢٠٠٢ م.
الطائف،  سمعت.  وما  رأيت  ما  الدين.  خري  الزركيل، 
املعارف،  مكتبه  كامل،  عبدالرزاق  وتعليق  تقديم 

د.ت.
الطائف١٣٦٧- مدينه  يف  التحرض  زيد.  محد  الزيد، 
علم  يف  دراسة  ١٤٠٧هـ/١٩٤٨-١٩٨٧م 
التنشيط  الطائف:جلنه  احلرضي.  االجتامع 

السياحي بالطائف، الطبعة األويل، ١٤١٧هـ.
يف  تارخيية  جولة  رايض.  حممد  حممود  العابدين،  زين 
قابس  دار  الرتكي.  والبيت  العريب  البيت  عامرة 
األويل،  الطبعة  والتوزيع،  والنرش  للطباعة 

١٤١٩هـ/١٩٨٨م.
التارخيي.  شربا  قرص  وأمحد.  محاد؛الزهراين،  الساملي، 
السياحي  بالتنشيط  املطبوعات  جلنة  الطائف، 
الطائف،  عن  قراءات  سلسله  ضمن  بالطائف، 
القسم الثاين، الطبعة الثانية، ١٤١١هـ/١٩٩٠م.

عىل  حممد  وعرص  النيل  تقويم  باشا.  أمني  سامي، 
١٣٤٦هـ/  املرصية،  الكتب  القاهرة:دار  باشا. 

١٩٢٨م.
السباعي، أمحد. تاريخ مكة. مكة:مطبوعات نادي مكة 

الثقايف، ط٦، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.
اجلربيت  تاريخ  يف  ورد  ما  تأصيل  السعيد،  أمحد  سليامن، 

من الدخيل. القاهرة:دار املعارف، ١٩٧٩م. 
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الدارة،  التاريخ.  يف  الطائف  أمني.  مصطفي  شاهني، 
العدد الثالث، السنة ١٤٠٦هـ.

إسالمية  دولة  العثامنية  الدولة  عبدالعزيز.  الشناوي، 
املرصية،  األنجلو  القاهرة:مكتبة  عليه.   مفرت

١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م.
من  قديمه  أثرية  مساجد  فهد.  حممد  سعود  الشويش، 
سعود،  امللك  جامعه  ماجستري،  نجد.  وسط 

الرياض، ١٤١٥هـ.
العربية  اجلزيرة  أعالم  بعض  مداخل  سهيل.  صابان،  
عبد  امللك  الرياض:مكتبة  العثامين.  األرشيف  يف 

العزيز العامة، ١٤٢٥هـ.
اجلغرافية  واألنامط  املؤثرات  عبداهللا.  نارص  الصالح، 
للعامرة التقليدية باململكة العربية السعودية. مطابع 

املقاصد اإلسالمية، الطبعة األويل، ١٤٠٤هـ.
الرياض:ترمجة  العرب.  جزيرة  مرآة  أيوب.  صربي، 
وتعليق امحد فؤاد متويل والصفصايف امحد املريس، 
األويل،  الطبعة  والتوزيع،  للنرش  الرياض  دار 

١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.
يف  العلمية  احلياة  عبداحلميد.  رمضان  آمال  صديق، 
(١١٥هـ-١٣٣٤هـ/١٧٠٣م-١٩١٦م). مكة 
اإلسالمية،  والدراسات  الرشيعة  كليه  دكتوراه، 

جامعه أم القر، ١٤٢٧هـ /٢٠٠٦م .
اجلاهيل  العرص  يف  الطائف  حسن.  ناديه  صقر، 
الطبعة  الرشوق،  جده:دار  اإلسالم.  وصدر 

االوىل١٤٠١هـ/١٩٨١م.
الصواف، فائق بكر. العالقات بني الدولة العثامنية وإقليم 
(١٢٩٣-١٣٣٤هـ/١٨٧٩-١٩١٦م).  احلجاز 

القاهرة، مطابع سجل العرب، ١٩٧٨م.

عبداجلواد، توفيق أمحد. تاريخ العامرة. القاهرة:املطبعة 
الفنية احلديثة، ١٩٧٠-١٩٧٢م.

عبقرية  عىل  شاهده  جده  رواشني  حسني.  عبداحلافظ، 
الفن اإلسالمي. جمله الثقافة، السنة الثانية، العدد 
اخلامس عرش، مجادي األويل واآلخرة ١٤١٧هـ. 
والتصميم  املناخية  العنارص  سعيد.  عبدالرحيم، 
املعامري. الرياض:جامعه امللك سعود، ١٩٩٤م.
عبداللطيف، سوزان حممد. عامره الدور العثامنية الباقية 
مع  مقارنه  معامريه  أثريه  جده-دراسة  بمدينه 
منشورة،  غري  ماجستري  رشيد.  مدينه  يف  مثيلتها 
كليه اآلثار، جامعه القاهرة، ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م.
عىل  وأثرمها  والشباك  الروشان  حمسن.  فريدة  عبداهللا، 
التصميم الداخيل يف بيوت مكة التقليدية يف أوائل 
 ،القر أم  جامعه  اهلجري.   عرش  الرابع  القرن 
سلسله مرشوع ألف رسالة علميه، الطبعة األويل، 

١٤١٩هـ.
عبدالوهاب، حسن. البناء بالطوب يف العرص اإلسالمي. 

جملة العامرة، العدد الثالث والرابع، ١٩٩٠م.
بداية  منذ  شربا  حي  إبراهيم.  أبوالعاميم  حممد  عبده، 
العرشين- القرن  أوائل  إىل  عرش  التاسع  القرن 
اآلثار،  كليه  ماجستري،  عمرانية.  أثريه  دراسة 

جامعه القاهرة، ٢٠٠٧م. 
ثقيف  قبيلة  ودو  الطائف  منيس.  اجلبار  عبد  العبيدي، 
الثانية،  الطبعة  الرفاعي،  دار  الرياض:  العربية. 

١٤٠٢هـ /١٩٨٢م
ت١١١٣هـ.  املكي  حييى  بن  عىل  بن  حسن  العجيمي، 
الطائف:  الطائف.  أخبار  من  اللطائف  إهداء 
خمطوط بدار الكتب املرصية رقم ٨٧ تاريخ، حتقيق 
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حييى حممود جنيد، دار ثقيف للنرش، ١٤٠٠هـ.
التقليدية-  سدوس  عامرة  الستار.  عبد  حممد  عثامن، 
اإلسكندرية: حاله.  دراسة  معامريه:  أثريه  دراسة 

دار الوفاء، سنة ١٩٩٩م.
نجد.  يف  التقليدية  العامرة  إبراهيم.  بن  عبداهللا  العمري، 
الرياض:دراسات آثارية ٤، ١٤٢٨هـ/٢٠٠٧م.

اإلسالمية.  العامرة  موسوعة  عبدالرحيم.  غالب، 
بريوت:جروس برس، الطبعة األويل، ١٩٨٨م. 

مدينة  يف  واملعامر  والبنية  التطور  الطائف  هاينز.  غاوبه، 
عربية ناهضة. الرياض: ترمجة غازي عبد الرحيم 

شينك، ١٤١٩ هـ/  ١٩٩٩م.
غبان، عىل بن إبراهيم. اآلثار اإلسالمية يف شامل غرب 

اململكة:مدخل عام. الرياض:١٤١٤هـ.
حممد  ترمجه  القاهرة:  مكة.  حكام  دي،  جريالد  غوري، 
شهاب، مكتبه مدبويل، الطبعة األويل، ١٤٢٠هـ/

٢٠٠٠م.
العربية.  اجلزيرة  يف  حاج  جون.  سانت  هاري.  فيلبي، 
ترمجه عبد القادر حممود عبداهللا، مكتبه العبيكان، 

الطبعة األويل، ١٤٢١هـ/٢٠٠١م.
قديام  الطائف  تاريخ  محود.  ضاوي  مناحي  القثامي، 
الطائف  نادي  الطائف:مطبوعات  وحديثا. 

األديب، الطبعة الثانية، ١٤٠٧هـ.
القصري، عيسى بن علوي. الطائف القديم داخل السور يف 
القرن الرابع عرش (وهج حضارة ٠٠ونبض حياه). 
السياحي  التنشيط  يف  املطبوعات  الطائف:جلنه 

بمحافظه الطائف، ط١، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م.
كامل، حسن حممد. مواد اإلنشاء والعامرة البيئية. ضمن 
الفنون  كلية  فتحي،  حسن  الرائد  ندوه  أبحاث 

اجلميلة، جامعه حلوان، ١٩٨٩م.
أعامل  يف  العامرة  نظم  تطور  حسني.  خمتار  الكسباين، 
للقصور  دراسة  القاهرة،  بمدينة  الباقية  حممد عىل 
جامعة  اآلثار،  كلية  دكتوراه،  خمطوط  امللكية. 

القاهرة، ١٩٩٣م.
أشعار  يف  النادية  األزهار  حسن.  سعيد  حممد  كامل، 
البادية).  أشعار  أجود  من  (خمتارات  البادية 

الطائف:مكتبة املعارف، د.ت.
تصميم  يف  اإلسالمي  املنهج  محزة.  عبدالقادر  كوشك، 
مجادي   ،٥٦ م   ،٥١٩ عدد  املنهل،  جمله  العامرة. 

األويل واآلخرة ١٤١٥هـ.
السياحي  للتنشيط  العليا  اللجنة  املطبوعات.  جلنة 
بالطائف، الطائف يف مرآة النثر. الطائف:سلسله 
قراءات عن الطائف، القسم الثالث، دار احلارثي 

للطباعة والنرش، ط١، ١٤١١هـ/١٩٩٠م.
يف  املنورة  املدينة  هالل.  بن  مرزوق  بن  فهد  اللحياين، 
إىل  (١٣٤٣هـ/١٩٢٥م  العزيز  عبد  امللك  عهد 
الرشيعة  كلية  ماجستري،  ١٣٧٣هـ/١٩٥٣م). 

والدراسات اإلسالمية، ١٤٢٩هـ / ٢٠٠٨م.
ليبنز، فيليب. رحلة استكشافية يف وسط اجلزيرة العربية. 
الرياض: ترمجة حممد حممد احلناش، تعليق فهد بن 
عبداهللا السامري، دارة امللك عبدالعزيز، ١٤١٩هـ 

/١٩٩٩م.
وتعليق  مراجعة  احلجاز.  بالد  إىل  رحلة  أمحد.  مربوك، 
امللك  دارة  إصدارات  السامري،  عبداهللا  بن  فهد 

عبدالعزيز ١٠٦.
حممد، سعاد ماهر. الطائف ووج وما هبا من أثار النبي 
الدارة،  األثرية.  واملساجد  وسلم  عليه  اهللا  صيل 
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العدد الثالث، السنة السادسة، ١٤٠١هـ.
املرحم، فريدة حمسن عبد اهللا. الروشان والشباك وأثرمها 
يف  التقليدية  مكة  بيوت  يف  الداخيل  التصميم  عىل 
املكرمة،  مكة  اهلجري.  عرش  الرابع  القرن  أوائل 
سلسله مرشوع ألف رسالة علمية (١١)، جامعة 

أم القر، الطبعة األويل، ١٤٢١هـ. 
الطائف:إرشاف  األمس.  بقايا  الطائف  عدنان.  املهنا، 
محاد الساملي، جلنة املطبوعات يف التنشيط السياحي 

بالطائف، الطبعة األوىل، ١٤١٦هـ/١٩٩٥م.
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السعودية وبتعديل من الباحث).
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لوحة رقم (٢٠). قرص عيل باشا بن عون:الطابق الثالث، الدور 
املتعامدة  األربعة  واألواوين  الوسطى  قاعة 

عليها.



١٤٣جملة جامعة امللك سعود، م ٢٣، السياحة واآلثار (٢)، الرياض (٢٠١١، ١٤٣٢هـ)

لوحة رقم (٢١). قرص عيل باشا بن عون: السطح العلوي.
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لوحة رقم (٢٣). قرص عيل باشا بن عون:منظر عام للديوان من 
اجلهة الشاملية الرشقية.

لإلسطبل  عام  منظر  عون:  بن  باشا  عيل  قرص  رقم (٢٤).  لوحة 
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Palace Ali Pasha bin Aoun and its Architectural Extensions 
(1323-1325 AH / 1905-1907 AD) 

Archaeological  and Architectural study
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  Professor of Archaeology and Islamic Architecture                                Head of the Office of the Archaeology of  Taif
                     Taif Associate University

(Received 22/2/1432H.; accepted for publication 30/5/1432H.)

Abstract. The subject of this study interested by trying to shed light and reveal civilian remaining Buildings 
for Mecca supervision in Taif city through the study of especial civilian buildings for one of Mecca 
supervision which still retains largely with its extensions, a lot of units and elements of architectural and 
decorative, and the architecture Dating in the beginning of the hijrah fourteenth century with a palace of bin 
Aoun Pasha and its architecture extensions (Palace of Shubra), this palace dating to the important period of 
time as in the history of Taif city or Hijaz city generally according to the important historical events, also his 
building, its annexes, decoration and the used methods reveals to the appearance of architectural style and a 
new artistic and unique, especially in Taif city and despite the importance of this palace and its annexes, both 
in terms of architecture, art, it is not singled out by the scientific study of Historical specialized, which hone 
in myself a desire in the work study Historical analytic of the palace and its annexes to document and record 
architecture and decoration, and to shed light on its origin, and stand on the most important factors that 
influenced the planning and architecture, with analysis units and elements of architectural decoration, and 
to try to develop the palace and the architecture in its historical and cultural heritage, and other objectives 
that the study seeks to achieve.
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