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 :األطزوحح يهخض

ذُاوند هذِ األطزوحح دراسح أثزٌح يعًارٌح )وطفٍح وذحهٍهٍح( نهقالع انرزاثٍح فً سهم ذهايح       
ذقىو  وذثزس أهًٍرها يٍ كىَها .(م6561 - 6531هـ/ 6336 - 545) انًٍٍ خالل انفرزج انرارٌخٍح

 ها،وظائفذارٌخ هذِ انقالع وانكشف عٍ  ذرثعترىثٍق أحذ أَىاع انرزاز انًادي انثاتد، وذسهى فً 
فضاًل عٍ يحاونح يعزفح خظائض وذطىر فُىٌ انعًارج انذفاعٍح فً يُطقح ذهايح انًٍٍ. وذىفز هذِ 

ك انقالع، انرً انذراسح يعهىياخ ذفظٍهٍح وَرائج عهًٍح هايح ذساعذ عهى إعادج ذزيٍى وذأهٍم ذه
 . ًٌكٍ ذىظٍفها فً انجاَة انرًُىي انسٍاحً وانثقافً

 انعُاطز انذفاعٍح. –ذهايح انًٍٍ  –انقالع  –انرزاز انًعًاري كهًاخ يفراح: 
 

     Cette thèse a remis étude archéologique architectural (descriptive et analytique) pour 

les châteaux du patrimoine au Tihama au Yémen au cours de la période historique (de 945 

- 1336 AH/ 1538 -1918 AD). Et souligne l'importance d'être une dure documenter les 

types de patrimoine matériel et contribuer à retracer l'histoire de ces châteaux et de la 

détection de ses fonctions, ainsi que d'essayer de comprendre les caractéristiques et 

l'évolution de l'architecture défensive dans la région de Tihama du Yémen. Cette étude 

fournit des informations détaillées et des résultats scientifiques importants aidé à restaurer 

et à réhabiliter les châteaux, qui peuvent être utilisés dans le plan du développement du 

tourisme et du patrimoine culturel. 

Mots clés: patrimoine architectural - châteaux - Tehama Yémen - éléments défensifs. 

      This thesis is based on an archaeological-architectural study (descriptive and 

analytical) concerned with heritage castles in the plain of Tehama in Yemen during the 

historical period (945-1336 AH/ 1538 - 1918 AD). Its importance resides in the fact that it 

documents the kinds of tangible heritage, also, it helps to trace the history of these castles, 

and allows the exploration of its functions. Equally, it is trying to understand the 

characteristics and evolution of defensive architecture in the region of Tehama-Yemen. 

Besides, this study provides detailed pieces of information and important scientific results 

helping to restore and rehabilitate these castles, which can be exploited in terms of 

development, tourism and culture.  

Key words: architectural heritage - castles - Tehama Yemen - defensive elements. 
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تغمدهما اهلل بىاسع الرمحتوالديَّ روح إىل   

ريهام ورامي وقرة عيناي ،سبأ إىل زوجتي  

 إىل مجيع إخىتي وأخىاتي
 

،،،  أهدي هذا العمل املتواضع                                  
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 شكر وتقدير

المسااعد  تعجز المسان عن التعبير لما أكنه من مشاعر تقدير وشكر واحترام لمن كاان لمام ار ار  ا   

 ت بالتتمماال الاادكتور حساان أميماا ي الاالي تشاار  ي أسااتالي المشاار إنجاااز هاالد الدراسااتي ويااقت   اا  مقاادمتمم عماا  

السديد  توجيماته بعممه ووقته و  لم يبخل عم   و ي عم  عودد ىستو منل بدايته حت  ا هلا العملوتتبع عم  يديهي 

جامعاااات الحساااان ال ااااان ي مم ماااات بالعماااااد   -لكمياااات ا دال بالمحمدياااات  وأعباااار عاااان شااااكري .القيمااااتوتصااااويباته 

  . مختبر ارركيولوجيا والتراث ال قا   الساحم أعضاء وأساتلت  

ي وأخا  بالالكر الادكتور  مديحات اليمنماار باجامعات ل -قسام ا  اار لألخو  الزمالء  ا  الجزيل  شكري

 أساجل شاكريكماا  .وارساتال زيااد ناانم يارستال صالح الكوماان و  يالدكتور  ؤاد الشميريي و رئيست القسم رشاد

بتاداًء اي الدراساتإعاداد هالد لا   ا  جمياع مراحال وساندًا ألستال صالح الفقيهي اللي كاان معيناًا لوعظيم امتنان  

  .وانتماًء بعمميت المراجعت والتصويللمواقع القالع الميدان  من عمميت المسح 

عناااء و  هاالد الدراساات هاام  معاا  صاابرت وتحمماات البااالل لزوجتاا ي التاا  متنااان  وتقااديري اأود أن أسااجل و 

 يعبااد اهماان كااان لماام الفضاال اركباار  اا  مااؤازرت  تااوال  تاار  دراساات  إخااوت ي لولاان أنفاال بالشااكر  .الغرباات

 .عم  اللي عمل بممت عاليت عم  تلليل جميع الصعال والعقبات الت  واجمتن  وكللكي وحسين يوضي  اه

وزميما  الادكتور  ضال العميسا ي عما  جمياع ماا بللاه  لصاديق يتيل ل  أن أسجل تقاديري وشاكري و 

وال يفااوتن  أن  يوكااان لاا  نعاام ار  الاالي لاام تماادد أماا المممكاات المغربياات أو خارجماااي أ ناااء تواجاادي  اا  معاا  

وأود  .الجباار التاامي والادكتور صاادس السامم ي وارساتال بشاير زنادال الغربات الادكتور عبادر قاء  أصدقائ أشكر 

ي    الجانل العمم  اللي أ دت منه ك يراً الدكتور محمد الكميمي ور يق  صديق  ل البارزأن أشكر وأ من الدور 

ستال  ناور تاارس حساني لألي وأخ  بالشكر أيضا هلا العمل من الناحيت المغويتوتصويل  مراجعت عن  ضالً 

 من جمموريت مصري عم  جمودها المخمصت    تو ير عددًا من المراجع المتخصصت.  



 ج
 

 يصاال الباااردي و صااالح الحسااين ي  ي وماانممبمختباار ارركيولوجيااا زمالئاا الدراساات ر قاااء لشااكر بال وأتقاادم

 العون من أبناء منتقت تمامتي وأخ  مانمم ارسااتل   دجميع من قدم ل  يمتنان لوالشكر واإل يالعبال   يحيو 

ي وال أنس  جميع عبد الودود مقشرالدكتور و الي كي   دمحمد عبدُ و يعقول دوبمتي و أحمد ونسي ي و عبد اه الُعمري

أن أيضاا يفاوتن  ال و  ارستال رزس الحنضا .و الممندس أحمد ربيعي و   مقدمتمم  (لمار)أصدقائ     مدينت  

خالل مرحمت جمع الماد  لمو ائس عم  تعاونمم اليمن  الوتن  اليمن  لمو ائسي والمركز العسكري  لمركزا أشكر

 العمميت.

جمياااع مااان لكااارتمم ومااان لااام يتساااع المجاااال خيااار الجااازاء و ااا  ارخيااار أرجاااو مااان اه القااادير أن يجااازي 

 .وهم ك ر يللكرهم

    يييواه ول  التو يس                                            
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  راتاختصاالوالرموز قائمة 

 ىـــــــــــــــــــــالمعن الرمز أو الحرف
 بدون تاريخ الطباعة    ب. ت. ط
 بدون تاريخ    ب. ت
 بدون رقم الطبعة    ب. ر
 بدون دار نشر    ب. د
 توفي    ت:
  جـــــــــــــزءفمعناها رقم ال  إذا وردت في المتن فمعناها جدول، أما في الهامش ج
 حاشية     ح
 خريطة    خ
  شكــــــل    ش
 الصفحة    ص
 الطبعة    ط
 العدد    ع
 ولوحة مرسومة فوتوغرافية = صورة لوحـــة    ل
ذا ميالدية إذا وردت عقب التاريخ فمعناها م  مخططبين قوسين فمعناها  وردت، وا 
 مجمد    مج
  هجريــــة    هـ
  ةمطموسشير إلى وجود كممات تالمعقوفتين ما بين النقاط     ]...[

 توضيح من الباحثأو القوسين  المعقوفتينالكممات الموجودة بين     )  ( – ]   [
 ما بين القوسين آية قرآنية    ﴾  ﴿

 تدل عمى عدم الحاجة لذكر كممات بداخل الجممة أو الفقرة المقتبسة.     ...
 تدل عمى االقتباس    ""
داللة عمى وجود إحالة في الهامش 
E  = East   شــــــــــــرق 
N   = North  شمـــــال 
P Page     =الصفحة 

vol    Volume المجمد = 
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 المسافات ختصاراتا

 ىــــــــــــــــالمعن االختصار
 كيمو متر     كم
 كيمو متر مربع     2كم
 متر      م
 سنتيمتر     سم
 مميمتر     ممم
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 ةـــاملقدم

عنيا  تتاريخيا اإلسالمي الكثير من الصراعات السياسية، التي نتجفترات  خاللشيدت اليمن 

غير األوضاع  ىذه وبسبب ،من أجل الوصول إلى الحكم والسيطرة عمى األرض والمال المتكررة الحروب

كظاىرة دفاعية ال يمكن  الحربيةاالستحكامات تشييد عمميات بالمتعاقبة الدويالت اليمنية  ىتمتمستقرة اال

اىتمام تمك كن بمعزل عن عمى ساحل البحر األحمر لم ي الذي يطلالواسع تيامة مجال و  .االستغناء عنيا

الحمالت العسكرية العثمانية عمى السواحل اليمنية عام عندما بدأت  حاو وضأكثر ، لكنو بدا الدويالت

في القالع  قد مثل إنشاءو  .م(1918)من اليمن عام الثاني يم جو خر بعد واستمر ذلك األمر حتى ، (م1538)

 -1538/ هـ1336 - 945) خالل الفترة التاريخيةالحاكمة القوى السياسية  ساعدتالتي  الحمقة األبرز تيامة

، وغارات القبائل الساحميمجال لحربية األجنبية التي تعرض ليا الاليجمات اأغمب عمى صد ، (م1918

 .ةالداخمي المناطق عمىالمتكررة 

، ُيعبر عن المراحل الحضارية التي صادقاً  وفنياً  ومما ال شك فيو أن ىذه القالع تمثل إنتاجًا معمارياً 

 التي سادت السياسية األوضاعمن  لنا جوانب ميمة كشفتتظير أىميتيا في كونيا و ؛ تيامة منطقةت بيا مر 

وارتبطت األشكال البنائية  .واالقتصادية ُنظم الحياة االجتماعية بعض تبرزوىي بحق  في ذلك الوقت،

عكس سمحة المستخدمة في الحروب، كما تتطور الوسائل واألبفي القالع بشكل وثيق الدفاعية لموحدات 

البناء وطرق تنفيذ في  ةالمستخدم اليبمن خالل األس داع الذي وصمت إليو فنون العمارة المحميةباإلمستوى 

 عناصرىا المعمارية والدفاعية.

تتعرض في  حيث صارت تجد االىتمام الالزم لم يابالرغم من األىمية التاريخية ليذه المآثر إال أن  و 

من أجل  فقط ليس، المتعمقة الدراسةتناوليا بفي أشد الحاجة إلى كل لحظة لمتيدم والتخريب، وأضحت 

أىميتيا مستقباًل وكيفية بل لبيان  ،ئيافي بنا بعتت  اُ الدفاعية التي  االستراتيجيةدورىا التاريخي و  الكشف عن
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الزيارات الميدانية األولية التي  شكمت   وقد االستفادة منيا في العديد من الجوانب، السيما الجانب التنموي.

إلى جانب ما  -ف عمى العديد من ىذه القالع، فكان ذلك رُ ع  بيا في أغمب مدن تيامة دورًا ميمًا في الت   قمتُ 

ىذه المنشآت موضوعًا لمدراسة، يحمل عنوان "القالع في سيل تيامة  يفي اختيار  ًا رئيسياً افعد -ذكر سابقًا 

 .   دراسة أثرية معمارية وتوثيقية"  - م(1918 -1538هـ/ 1336 - 945)اليمن خالل الفترة 

ىو عودة جميع القالع التراثية إلى  -في الوقت الراىن  -تيامة  المفيوم السائد لدى ساكنة سيل   إن  

عدم إنجاز دراسات عممية دقيقة وحفريات  ىذا المفيوم ساعد عمى تعميقمرحمة الوجود العثماني في اليمن، و 

إلى  ت  أحد األسباب الرئيسية التي أد   نعتقد أن ىذا األمر. أو أسبار أثرية في ىذه المواقع، باستثناء قمعة زبيد

عزوف الباحثين عن تناول موضوعات تتعمق بالعمارة الدفاعية، ليس في ىذه المنطقة وحسب، بل في أغمب 

ولذا من الصعوبة بمكان تحديد المراحل المعمارية  متعاقبة، مناطق اليمن، التي شيدت قالعيا أطوارًا حضاريةً 

 اآلثارية العديد من الدراسات الماضية ظيرت في السنوات القميمةفقد  ،ذلكوبالرغم من التي مرت بيا. 

 تناول جوانب متعمقة بالعمارةتيا كانت أغمب، في اليمن اإلسالمية اآلثار في مجال المتخصصة ميةاألكادي

 –ا الموضوع في ىذ الدراسات السابقة الدفاعية(، فقد اقتصرت) الدينية، أما بالنسبة لالستحكامات الحربية

عمى اثنتين فقط، األولى: رسالة دكتوراه لمباحث عبد اهلل الحداد،  –حسب عممنا حتى إنجاز دراستنا ىذه 

- 819 /هـ923 - 204) المنشآت العسكرية بمدينة زبيد منذ نشأتيا وحتى نياية الدولة الطاىريةتناول فييا 

المجال  المذكور قمعة مدينة زبيد التيامية التي تقع ضمن، وفييا تناول الباحث دراسة أثرية معمارية (م1517

نطاق الفترة التاريخية التي يتم العمل البحثي فييا. أما الجغرافي لدراستنا ىذه، وقد استبعدناىا كونيا خارج 

ي عدن ف ييا التحصينات  العسكرية  لمدينةىيفاء مكاوي، تناولت ف الدراسة الثانية فيي رسالة ماجستير لمباحثة

ذكرىما لمقالع موضوع  ىاتان الدراستان برغم عدممعمارية(.  –أثرية  -العصر اإلسالمي )دراسة تاريخية 
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ل عمل منيما ال سيما في الجانب التحميمي، وخاصة دراسة الحداد كونيا أو   تم ت االستفادة البحث، إال أن و

 يامة اليمن.في إحدى مدن سيل ت مي يتناول االستحكامات الحربيةأكادي أثري

إلى  ي أن مواقع القالع موضوع الدراسة لم يصل إلييا أحد من الباحثين؛ إذ يجب اإلشارةوىنا ال ند ع 

 األمريكي رتيا أثناء أعمال المسح التي قام بيا الباحثأن البعض منيا كانت من ضمن المواقع التي تمت زيا

؛ وبرغم أىمية ىذا المسح، إال أننا لم نستطع (م2000)وعام  (م1987)فرح قيصر والفريق المرافق لو عام 

 الحصول عمى تقرير عممي عنو في ىيئة اآلثار اليمنية حتى يمكن االستفادة منو. ويبدو أن المادة العممية

)فرح  ، حيث صدر كتاب لمباحث نفسو(م2010)ىا حديثًا عام نشر التي تمخ ض ت  عن المسحين المذكورين تم  

ية في اليمن"، قد م  فيو مخططات معمارية وصورًا فوتوغرافية القالع والحصون العثمان"قيصر( تحت عنوان: 

لمكثير من القالع والحصون اليمنية، ومن ضمنيا بعض القالع في سيل تيامة. وبرغم أىمية ىذه المخططات 

تبع الذي سارت عميو تخدم أسموب العمل الم، كما أن يا ال إال أننا لم نستفد منيا كونيا عامة وغير تفصيمية

 نا ىذه. دراست

من  أغمب المصادر والدراسات التاريخية أثناء عرضيا لألحداث الحربية في منطقة تيامة كثيراً  ذكرت  

المعارك التي كان قادتيا يركزون عمى إسقاط القالع تمييدًا إلسقاط المدن؛ في حين لم تيتم بتفاصيل تمك 

في ومدى فاعميت يا  التحصينات ىذه اتضمنيت تائل الدفاعية التي كانالتي تتحدث عن الوس األحداث، وخاصةً 

األساليب الحربية المتبعة من قبل الجنود المياجمين عند باإلضافة إلى ، العدوان الذي تعر ضت لو صد

لتمك المنشآت، نستطيع  ريةاثآ ب إجراء دراسةم  ط  ىذا األمر عدة تساؤالت، األمر الذي ت   روقد أثااقتحاميا. 

 من خالليا استنطاق األثر نفسو من أجل سد الفجوة المعرفية المذكورة.

 : ىا كاآلتينورد كر يمكن تحديد إشكالية الدراسة في ثالثة أسئمة رئيسيةومن خالل ما ذُ 



6 
 

التي اتبعت في بنائيا واختيار مواقعيا، وما ىي الدفاعية مما تتألف ىذه القالع، وما ىي االستراتيجية  أواًل:

الوظائف التي كانت تؤدييا، وىل كانت العناصر الدفاعية التي تضمنتيا تؤدي الغرض الذي أنشئت من 

 أجمو؟ 

الحربي الذي لعبتو القالع الساحمية لمواجية ىجمات وتدخالت الدول األجنبية عمى اليمن  ما ىو الدور ثانيًا:

 من جية الساحل؟ وما مدى أىمية القالع الواقعة جية الداخل بالنسبة لحكم الدويالت اليمنية المتعاقبة؟ 

لناحية امن  (تيامةمنطقة في )أوجو الشبو واالختالف بين القالع الساحمية وبين القالع الداخمية ما  ثالثًا:

عمى حالتيا  ،اعيةوكذا عناصرىا الدف ،لقالعت جميع المرافق العمرانية المكونة لتمك اىل ظم  و  ؟المعمارية

 وظيفيةً  اً مبي أغراضستبدلت بمرافق أخرى تُ يا اُ أن   م؛ أراىنحتى الوقت ال -فترة إنشائيا خالل أي  –السابقة 

 جديدة؟ 

 ةحالال من خالل إظيارالتعريف بأىمية ىذا النوع من التراث المادي الثابت، إلى  تيدف ىذه الدراسة 

براز يا توثيقًا دقيقاً وتوثيق  لمقالع  المعمارية   معرفة ، إضافة إلى التاريخي الذي لعبتوالحضاري و  رالدو ، وا 

الدفاعية والمعمارية إبراز العناصر ، بواسطة الحربية اإلسالمية في منطقة تيامة اليمن خصائص العمارة  

ونتوخى من خالل ىذه الدراسة أيضًا  لمقالع، ومعرفة التأثيرات المعمارية المتبادلة داخل اليمن وخارجو. فنيةوال

معمومات ب الخروجتيامة، فضاًل عن في مجال  الباقية والمتيدمة القالع خارطة أثرية تتضمن مواقع  إنجاز 

 واستخدام ىذه المنشآت.يمكن االعتماد عمييا في إعادة تأىيل 

 تتمثموالتي  ىذه الدراسة وعمود   لمبحثاألول  ئيسيالر  مصدر  القد شكمت المادة األثرية الشاخصة و 

المادة في  الذي تم االعتماد عميو في ىذه الدراسة فقد تمثل أما المصدر الثاني .في القالع الباقية والمتيدمة

تم العثور عمييا في ثنايا المصادر والدراسات التاريخية وكتابات شارات التي واإلالمعمومات المكتوبة، وىي 

إلى النواحي  -بشكل أوسع  -الغميل، لعدم تطرقيا  من أنيا لم تشف  العميل، ولم ترو الرغمعمى و  .األجانب
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 في إغناء الجانب التاريخي أىمية كبيرة إال أنيا كانت ذات  الحضارية والمعمارية لمقالع موضوع الدراسة، 

عمى جانبين  العمل في موضوعات تتعمق بالتراث المعماري ال بد  أن يعتمد ومن المعروف  أن   .الحربي

منيجين ىما:  رئيسيين ىما: الجانب النظري والجانب الميداني؛ ولذا فقد ف ر ضت طبيعة الدراسة استخدام

قارنة. وأثناء العمل بالمنيجين لوصف والتحميل والمالمنيج التاريخي، والمنيج األثري الذي يعتمد عمى ا

 تساعد عمى إخراج الدراسة بالشكلالعديد من الوسائل واألدوات التي  المذكورين توج ب عمينا استخدام

الميداني تم   بيا؛ فعمي سبيل المثال أثناء العمل أدواتيا الخاصة ياكل مرحمة من مراحمحيث كان ل، المطموب

 .(GPS)اليندسي، والكاميرا، وجياز تحديد المواقع  توثيق المواقع األثرية، وأدوات الرفع استمارة استخدام

اليندسي  وخالل مرحمة الكتابة تم ت االستعانة بالعديد من البرامج الحاسوبية، ومن أبرزىا برنامج التصميم

(Autocad) لتقاط الصور الجوية ا، وبرنامج(google earth) وبرنامج معالجة الصور ،(Photoshop). 

يكون  عمل كلن وقد واجيتني في مراحل البحث والدراسة الكثير من الصعوبات، وىذا طبيعي؛ أل

أبرزىا في النقاط  رذك ي ىذا يمكُننيعممأثناء ومن الصعوبات التي اعترضتني ، عراقيلالصعوبات و بال محفوفاً 

 اآلتية:

  فيو؛ وىذا بدوره  تطم ب مضاعفة الجيود خالل مرحمة العمل يتم العمل البحثياتساع المجال الجغرافي الذي 

، وكان من الضرورة إعطاء كل قمعة حقيا من إلى آخر صعوبة التنقل من موقع  الميداني، إذ أن و من ال

 عدة مرات. الدراسة، ولذا فقد وجب تكرار الزيارات الميدانية

 عمى نصوص  -القالع موضوع الدراسة أي  -مارة اإلسالمية عدُم اشتمال  أغمب ىذا النوع من الع

دم، ، أيضا، لمتيريخ البناء، كما تعر ضت  العديد من القالعسنة تأ يمكن أن تساعد في تحديد تي، والتسجيمية

 مراحل عمارة القالع بشكل دقيق. وىذان األمران زادا من صعوبة تتبع

    إجراء الدراسة الميدانية ليا. حال دونوجود حاميات عسكرية في مواقع بعض القالع، مما 
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 عن مواقع القالع في منطقة البحث لدى الجيات الحكومية أو غيرىا عدم وجود خرائط أولية. 

القسم األول يقوم  .بتقسيميا إلى قسمين مسبوقة بمقدمة ومنتيية بخاتمة لدراسةا اقتضت طبيعة مادة

 فصول:  راسة جغرافية تاريخية لمنطقة البحث، وينقسم إلى أربعةبد

حاولنا من خاللو التعريف بيذه تيامة،  المجـــال الطبيعي والبشري لمنطقة سيل الفصل األول: يتناول

النباتي. كما حاولنا  ابتداًء من تسميتيا وموقعيا الجغرافي والتضاريس والمناخ والموارد المائية والغطاء المنطقة

أبرز ىذه المدن والقبائل التي كانت تقطنيا خالل  القبائل في ذلك، ثم قمنا بتعريف تيامة ودور تتبع  نشأة مدن

 الفترة الخاضعة لمدراسة.

تيامة اليمن منذ دخول  العثمانيين  السياسي والعسكري لمنطقة التاريخ الفصل الثاني: ويقوم بعرض

 ركزنا فيو عمى األحداث  الحربية التي تمت وقد، م(1918 - 1538هـ/ 1336 - 945) منياإلييا وحتى خروجيم 

 في مدن تيامة السيما المتعمقة باالستحكامات الحربية وخاصة قالعيا. 

حكم  ألىمية االستحكامات الحربية خالل فترات موجز الفصل الثالث: واشتمل عمى عرض تاريخي

 945)الدويالت اليمنية في العصر اإلسالمي، إضافة إلى الدور الحربي لمقالع والحصون اليمنية خالل الفترة 

 .(م1918 – 1538/ هـ 1336 -

في سيل تيامة اليمني خالل الفترة  الفصل الرابع: ويضم جداول تحتوي عمى أسماء القالع المندرسة

كمنشئيا  تي وردت عنيا وفق ترتيبيا الكرنولوجيالالتاريخية مومات المع، وكذا م(1918 -1538/ هـ1336 -945)

 وتاريخ بنائيا أو أقدم ذكر تاريخي ليا، والمكونات المعمارية العامة التي كانت تتضمنيا باإلضافة إلى التعرف

 إلى اندثارىا إن وجدت. ت  عمى األسباب التي أد  

وقد حاولنا فيو )الوصفية التحميمية(،  الثاني من ىذا البحث  فقد ُخصِّص لمدراسة اآلثارية أما القسم

القالع، ومنشئييا  قعامو  من النقاط، لعل  أبرزىا إبراز خصائص معمار قالع تيامة، من خالل مناقشة العديد
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ت المعمارية التي تعرضت ليا، إن وجدوا، وتاريخ إنشائيا، ودورىا التاريخي السياسي والحربي، وكذا التجديدا

وما ذكر عنيا في كتابات وزيارات األجانب. كما تطرقنا إلى مواد بناء  القالع  واألسموب  المتبع  في عمارت يا، 

باإلضافة  إلى عممية  الوصف  والتحميل المعماري لجميع مرافقيا، ومقارنة أغمب العناصر المعمارية والدفاعية 

 ا، سواًء مع القالع األثرية داخل اليمن أو خارجيا.والفنية التي ظيرت فيي

 -وقت إعداد البحث  -ما تزال  من بابين، األول يتناول بالدراسة  ست قالع باقيةىذا القسم  يتألف

 فاعية، وىي موزعة عمى خمسة  فصول: األول يختص بدراسة قمعة بيتشاخصة بوحداتيا المعمارية والد

 الفقيو، والثاني قمعة الضحي، والثالث قمعة الزيدية، والرابع قمعة المحية، والخامس قمعتي جبل الممح. 

 فصول:  ويضم الباب الثاني دراسة لتسع قالع متيدمة، توز ع ت  عمى خمسة 

قمعة حيس، والثاني قمعة الزىرة، والثالث قمعة المعترض، والرابع قمعتي باجل،  األول يقوم بدراسة

 والخامس القالع األربع بميدي. 

وعمى ، بعد معاينتيا ميدانياً في ىذا الباب عمى حالتيا المعمارية  وقد اعتمدنا في إدراج القالع المذكورة

رسم و تتضمنو من وحدات معمارية أو دفاعية،  عمى ما رف  ع  الت  ثم قمنا بمستوى التيدم الذي لحق بيا، 

سواًء المعماري الذي كانت تتخذه قبل تيدميا،  التصميم، وكذا محاولة وضع تصور نبين فيو األفقي مخططيا

أو بواسطة تحميل ، مقارنتيا بالقالع الباقية في مجاليا الجغرافيوالعمل عمى من خالل ما تبقى من وحداتيا 

 .التقطت ليا الصور القديمة التي

من التوصيات  إليو من استنتاجات، تمتيا عدد تم  التوصل ما أنييُت الدراسة  بخاتمة تتضمن

 خمسةينقسم إلى  الدراسة  بممحق والمراجع المستخدمة. وقد ذي مت والمقترحات، ثم قائمة بأسماء المصادر

 أقسام: 
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، ونموذج لمتيدمة التي تمت دراستياالقسم األول: ويضم خريطة تتضمن مواقع القالع الباقية وا

 القالع موضوع الدراسة. لالستمارة الميدانية المستخدمة في توثيق

: يحتوي عمى جدول كرنولوجي ألىم األحداث التاريخية التي مرت بيا منطقة تيامة اليمن الثانيالقسم 

 . م(1918 -1538هـ / 1336 -945) خالل الفترة التاريخية

لممصطمحات واأللفاظ العثمانية الواردة في متن الدراسة، والكثير منيا جاء  قائمة : يضم  لثالقسم الثا

 مقرونًا بما يقابميا في المغة التركية الحديثة مع شرح لمعانييا، 

في معمار منطقة  ارية المحمية المستخدمةالمعم : يشتمل عمى قائمة لممصطمحات واأللفاظالرابعالقسم 

 منيا شرحًا لمعناه.  كل واحدسيل تيامة اليمن، وبجانب 

: يحتوي عمى فيارس لموثائق والجداول والخرائط والمخططات اليندسية واألشكال الخامسالقسم 

 التوضيحية والموحات، التي تم استخداميا في الدراسة. 

وفي األخير نقدم ىذه الدراسة ونحن ندرك أنيا محاولة أولى لمسير في طريق البحث العممي الشاق، 

 مال هلل وحده.   والك
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 القسم األول:  اإلطار اجلغرايف و التارخيي

 
 

       نسهم تهامت انٍمن انطبٍعً وانبشزيانفصم األول:    انمجال                          

تهامت انٍمن نمنطقت  انسٍاسً وانعسكزي تارٌخانانفصم انثانً:                         

   م(6561 – 6531هـ / 6336 - 545) عثمانٍٍن إنٍها وحتى خزوجهم منهامنذ دخىل ان                                            

  إلسالمًحكاماث انحزبٍت انٍمنٍت فً انعصز امدخم إنى االستانفصم انثانث:                        

  انمندرست فً سهم تهامتانقالع   انفصـم انزابـع:                  

م(6561 – 6531هـ / 6336 - 545) خالل انفتزة                                                     
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 األول: فصلال

 تهامة سهلاجملـــال الطبيعي والبشري ل
 

 أوال: المحدداث الطبيعيت                                    

 )داللت اللفظ( تهامت  •                                          

 (هميتهأو)المىقع  المجال   •                                          

 التضاريس  •                                          

 المنـــــــــــاخ  •                                          

 النباتي غطاءالمىارد المائيت وال  •                                          

 ثانيًا: المحدداث البشريت                                     

 ودور القبائل تهامت نشأة مدن   •                                           

 ت  يتهامـــالقبائل أهم المدن وال  •                                           
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عند و يعتمد عمم اآلثار في دراساتو بدرجة رئيسية عمى عدد من العموم المساعدة، ومنيا عمم الجغرافيا، 

جب معرفة جميع المالمح والخصائص الجغرافية لموقع تلممنشآت المعمارية الثابتة،  آثاريةإجراء دراسة 

ومن أجل الوصول إلى تمك الخصائص يتم التركيز عمى عدد من الدراسة كان صغيرًا أو مجال واسع، 

رة تؤثر تأثيرًا كبيرًا في . وجميع النقاط المذكو ،...إلخالتضاريس، والمناخ، وموارد المياهىي النقاط، 

فيم الظروف البيئية التي ساعدت عمى أيضًا تشكيل المعمار، ومن خالليا نستطيع االستيطان البشري و 

  ظيور نمط معماري ما.

صعوبة  ، فحينما يجد اإلنسانفي إنتاج ذلك النمط المعماري عنصر الرئيسييعد العامل البشري ىو الو 

 ،التغمب عمييا حاولي - المناخية حارة أو باردة ت ظروفياأيا كان -بو  المحيطة ةبيئالفي التكيف مع 

 .تتفق مع متطمبات حياتوبحيث  ،توفير الراحةلمنشآتو تساعده عمى إيجاد حمول معمارية فكر في يو 

مع ما ىو موجود من مواد بنائية في المنطقة نفسيا، أو المواقع تمك الحمول المعمارية تتوافق يجب أن و 

الجانب ، وكذلك المتمثل في قمة التكمفةو  ،االعتبار الجانب االقتصادي مع األخذ بعين ،القريبة منيا

       .أسرع وقتفي المطموب الحصول عمى النمط المعماري وىو  ،الزمني

 (داللة المفظ) :تهامــــــة
والتي  ؛(ه م ت ت)ت ه م ت / بصيغة المنشورة تيامة في النقوش اليمنية القديمة لفظ ذكر جاء 

تيامة( بالمقب ارتبط ىذا المفظ )قد األراضي المنخفضة الواقعة في الجية الغربية من اليمن، و  يقصد بيا

في المرحمة الثانية من عصر التبابعة )مموك سبأ وذي ريدان وحضرموت  الممكي الذي اتخذه مموك اليمن

، كان أول 1ميالدية (824) المؤرخ بسنة (Ja 516) وحسب النقش الموسوم بـ .ويمنة وأعرابيم طودًا وتيامة(

عندما ضم أراضي نجد ، 2كرب أسعد بن ممكي كرب ييأمن وأبىو  من تمقب بالمقب الممكي المذكور

                                                           
1-  Gajda I.: Himyar gagné par le monothéisme (IVe ،VIe siècle de l’ère chrétienne), Ambitions et ruine, d’un 

royame de l’Arabie méridionale antique , Vol. I-II , (PhD thesis), Aix ، en ،Provence 1997,  p 75 – 76.  
ر اإلسالم حكم التَُّبع اليماني أبي كرب أسعد فترة طويمة امتدت من نياية القرن الرابع الميالدي حتى بداية القرن الخامس الميالدي، أي قبل ظيو  -2

من سنة، وحمل أطول لقب ممكي في تاريخ اليمن القديم وحكم معظم الجزيرة العربية، كما يعتبر عصره من أبرز عصور تاريخ الي 200بحوالي 
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في لميمن أبرىة الحبشي فترة حكم تكرر ذكر ىذا المقب كثيرًا في عيد أبنائو حتى ، ثم وتيامة إلى حكمو

  .1بفترة وجيزة ظيور اإلسالمقبل أي  ،منتصف القرن السادس الميالدي

كثير من عمماء عند  اً أن ىناك إجماع جد، وُ لفظ تيامةوعند التحقق في معاجم المغة العربية عن 

 فعند الرازي ،المغة حول معنى تيامة: وىو شدة الحر وسكون الريح، واسم لكل ما ىبط من األرض

ذا إوَتَياٍم أيضا  ،ِتيامُة بمد والنسبة إليو ِتَياميُّ " :(، وقالمفي مختار الصحاح ذكر كممة )تي (هـ196:ت)

 :ولو قسيبويو نقل عن و  "؛وقوم تيامون كما قالوا يمانون ،كما قالوا رجل يمان وشآم ،فتحت التاء لم تشدد

ن كما بيَّن اب .2"وأْتَيَم الرجل صار إلى تيامة ،منيم من يقول َتَياِميٌّ ويمانيٌّ وشآميٌّ بالفتح مع التشديد"

 :ت) ، بينما يذكر الفيومي3في لسان العرب إن التيم: ىو شدة الحر وسكون الريح (هـ166:ت)منظور 

في المصباح المنير معنيين لكممة )تيم(، من خالل مثالين، األول: تيم المَّبن والمَّحم تيمًا من باب  (ـه117

تيامة مشتقة من األول ألنيا انخفضت تعب تغير أنتن، والثاني: تيم الحّر اشتد مع ركود الريح، فيقال إن 

كما يوضح بان النسبة إلى تيامة تيامي  عن نجد فتغيرت ريحيا، ويقال في المعنى الثاني لشدة حّرىا،

(هـ461: ت) لمفيروزبادي . ونجد نفس المعنى في القاموس المحيط4وَتيام
وكذلك في تاج العروس ، 5

                                                                                                                                                                                     

المنظمة العربية لمتربية والثقافة  ،مختارات من النقوش اليمنية القديمة:  محمد عبد القادر بافقيو وآخرون: انظرالقديم. لممزيد عن ىذه الشخصية 
، 2 . وأيضا: يوسف محمد عبد اهلل: أوراق في تاريخ اليمن وآثاره )بحوث ومقاالت(، دار الفكر،  ط59، ب. ط، ص 1985والعموم، تونس، 
 . 255، ص 1990بيروت ودمشق، 

صنعاء   –، وزارة اإلعالم والثقافة 2، ترجمة محمد عمي البحر، مجمة اإلكميل، ع "اليمن إبان القرن السادس بعد الميالد"أ. ج. لوندين:   - 1
 .25 - 24، ص 1989

 .33، ص 1986المعاجم، بيروت محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي: مختار الصحاح، مكتبة لبنان، طبعة دائرة  - 2
ابن منظور: لسان العرب، تحقيق عبد اهلل الكبير وآخرون، دار المعارف، القاىرة، ب. ت. ط،  جمال الدين محمد بن مكرم بن عمي بن حقبة - 3

 .452ص 
 .30، ص 1987أحمد بن محمد بن عمي الفيومي المقري: المصباح المنير،  طبعة مكتبة لبنان، بيروت،  - 4
 . 43، ص 4، ج 1980محمد بن يعقوب الفيروزبادي: القاموس المحيط، الييئة المصرية العامة لمكتاب، نسخو مصورة عن الطبعة الثالثة،  - 5
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ن تيامة ىي األرض المنصوبة إلى ، بأن التَّيم يعني شدة (هـ6271: ت) لمزبيدي الحر وركود الريح، وا 

 . 1البحر

مسيل لوىي اسم  ،كانت موجودة في عصر ما قبل اإلسالمومما سبق يستنتج أن تسمية تيامة 

في العصر أن عمماء المغة  نعتقدوبما أن األسماء ال تعمل،  .المحاذي لمبحر األحمر من جية الغرب

عمى المالمح الجغرافية التي تميزت بيا المنطقة، كشدة الحر  اعتماداً قاموا بتفسير لفظ تيامة اإلسالمي 

ساحل البحر؛ فاألصل في ذلك أن المفظ  ىبوط أراضييا بمحاذاةوقمة األمطار وكثرة الكثبان الرممية و 

 تيامة سبق وجوده المعاني التي ذكرىا عمماء المغة. 

 مجال تهـامة:
قد ، و وفي الجنوب الغربي من قارة آسيا من شبو الجزيرة العربية ةالغربي الجيةيقع سيل تيامة في 

و العرب تْ مَّ "سَ  عندما تحدث عن الحجاز فقال: (هـ017بعد : ت) حدد مجال تيامة مؤرخ اليمن اليمداني

و إلى وبين نجد وىو ظاىر فصار ما خمف ذلك الجبل في غربي   ،حجازًا ألنو حجز بين الغور وىو ىابط

فة وما صاقبيا، حْ رق والجَ نانة وغيرىا ودونيا إلى ذات عِ م وكِ كَ أسياف البحر من بالد األشعريين وعكٍّ وحَ 

متد من الشمال إلى ومعنى ذلك أن تيامة ت. 2الغور غور تيامة وتيامة تجمع ذلك كمو" -وغار من أرضيا

وينحصر مجال  ،3من خميج العقبة شمااًل حتى مضيق باب المندب جنوباً  البحر األحمرامتداد بالجنوب 

كما ينقسم إلى: تيامة الحجاز، وتيامة عسير، وتيامة اليمن التي  ،األحمر تيامة بين قسم الجبال والبحر

 . 4إلى غربية تطل عمى البحر األحمر، وجنوبية تطل عمى المحيط اليندي قسميا بعضيم

                                                           

تاج العروس من جواىر القاموس، تحقيق عبد الحميم الطحاوي، المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب، ط محمد مرتضى الحسيني الزبيدي:  - 1
 .345، ص 31، ج 2002الكويت ،  1

 .85، ص 1990 ،الحسن بن أحمد بن يعقوب اليمداني: صفة جزيرة العرب، تحقيق محمد بن عمي األكوع ، مكتبة اإلرشاد، صنعاء - 2

. وأيضا: 11ص  – 1928عبد الواسع يحيى الواسعي: تاريخ اليمن المسمى فرجة اليموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن، ب. د، القاىرة  - 3
 .73، ص 1، ج 1991 ،، صنعاء2حسين بن عمي الويسي: اليمن الكبرى، مكتبة اإلرشاد، ط 

 .81، ص 1986، دمشق 1، أحمد وصفي زكريا: رحمتي إلى اليمن، دار الفكر، ط  4
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، عمى اعتبار أن ةليمني بحدوده الجغرافية الحاليَّ وما ييمنا في ىذه الدراسة ىو سيل تيامة ا

، حرض شمااًل حتى باب المندب جنوباً من  المفيوم الحالي لتسمية تيامة يطمق عمى األراضي الممتدة

محاذ بذلك  وىو ،شرقًا تقريباً  (81ـ  87)وخطي طول  ،شماالً  (2777ـ  6288) قع بين دائرتي عرضتي توال

، كما (كن 17و  27)بين  تقريبًا، ويتراوح اتساعو )عرضو( ما (كن 177) ، ويبمغ طول السيل1مبحر األحمرل

 . (1 :خ) .2، فوق مستوى سطح البحر(م277)إن أكثر األجزاء ارتفاعًا ال تزيد عن 

 :أهمية مجال تهامة
نظرًا التساع رقعتو الممتدة بمحاذاة البحر أىمية استراتيجية كبيرة  االيمني ذيعد إقميم تيامة 

األحمر عمى طول امتداد الساحل اليمني الغربي، ويمكن تمخيص تمك األىمية في ثالثة جوانب رئيسية 

 ىي:

 : الجانب االقتصادي
ن أالزراعية التي تتمركز عمى ضفاف األودية، كما  يضايتمثل في وجود مساحة واسعة من األر 

السيما  ،الصيد البحري من أبرز مقومات العيش لدي ساكنة تيامة ةمثمة في عمميالثروة السمكية المت

 الجودة العالية. يمن مناجم الممح الصخري ذ المدن المطمة عمى الساحل، باإلضافة إلى وجود عددٍ 

 الجانب التجاري:
ممية تصدير تعتبر الموانئ الواقعة عمى ساحل تيامة من أىم الموانئ اليمنية التي تتم بواسطتيا ع

واستيراد البضائع وكافة المنتجات عمى مر فترات التاريخ اإلسالمي اليمني؛ لذا فقد كانت العائدات المالية 

من تعاقبت سمطتو أو سيطرتو عمى اليمن من دول محمية أبرز مصادر الدخل لجميع من لتمك الموانئ 

 كانت أو أجنبية.

 

 
                                                           

 . 89عزاوي وآخرون:  أطمس الوطن العربي والعالم،  دار الفكر، بيروت، ب. ت. ط، ص عبد الرشيد   - 1
 .44، ص 2001 ،،  صنعاء1عبد اهلل محمد أحمد: جغرافية اليمن الطبيعية،  المنتدى الجامعي لمتوزيع والنشر، ط  - 2
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 الجانب السياسي: 
حمقة وصل ميمة بين اليمن والعالم الخارجي، السيما القرن األفريقي سيل تيامة وساحمو يمثل 

رض الذي شيد عمميات ىجرة إلى مدن تيامة وخاصة المطمة عمى البحر. وبسبب ىذا الموقع الميم فُ 

مما أثر سمبًا عمى  ؛عمييا أن تكون خط المواجية األول ألي عدوان خارجي عمى األراضي اليمنية

 التالي فصلفي ال سيتم الحديث عنويا الذين صارت حياتيم غير مستقرة، وىذا ما تنكامقدراتيا ومعيشة س

 .الذي يتحدث عن تاريخ منطقة تيامة

 
 Google earth باستخدام برنامج –الرئيسية  ومدنسيل تيامة اليمن وأىم (  1 ) ريطةخ
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 (6: ج) التضاريـس:
تتكون تضاريس تيامة من سيل منبسط قميل االنحدار نحو البحر وسطحو متموج تموجًا بسيطًا  

شغل مقعراتيا مجاري روافد الوديان التي تصب في البحر، أما تفي شكل موجات عريضة متتابعة، 

خرية محدباتيا فتتكون في معظم األحيان إما من كثبان رممية قميمة االرتفاع، أو بعض بقايا الكتل الص

في الجدول نبين خصائصيما  ،. ويمكن تقسيم سيل تيامة إلى نطاقين أو جزأين1المتراجعة نحو الداخل

 : اآلتي

 2يبين خصائص تضاريس منطقة سهل تهامة  ( 1)  جدول
 

 الشريط الداخمي الشريط الساحمي
 الجبميةىو الجزء الشرقي المحاذي ألقدام الحافة  ىو الجزء الذي يجاور البحر األحمر

 يرتفع منسوبو عن الشريط المحاذي لمبحر األحمر أكثر أراضي اليمن انخفاضاً يعتبر 
والطين  تنتشر بو األمالح والسبخات ورواسب الرمل

 .وىو بذلك غير صالح لمزراعة ،والحصى
تتوقف فيو كمية كبيرة من مياه السيول لتترسب المواد 

 التي تحمميا عمى شكل داالت مروحية.
 عوامل التعرية البحرية الناتجة عن األمواج دوراً  لعبت
ويظير ذلك في ، في تشكيل المناطق الساحمية كبيراً 

في المناطق التي  تكوين عدد من الكيوف أو الفجوات
 يسيل نحتيا.

يتميز بتربتو الخصبة الغنية بالمكونات المعدنية 
 والعضوية، لذا أراضيو صالحة لمزراعة.

 

يشاىد فيو بعض التالل التي انفصمت عن الكتل 
الجبمية، والمواد الكبيرة الحجم كالجالميد الصخرية  

 والحصى. 

 .بحرية مثل رأس عيسىوألسنة يوجد بو  رؤوس 

يوجد فيو األخوار مثل خور ابن عباس في منطقة 
 الصميف.

 
 
 
 

                                                           

، 1ط  ،2006، فرج: بغية المغانم في فصول التيايم، تحقيق ودراسة عبد اهلل خادم الُعمري، منتدى الُعمري، بيت الفقيومحمد بن حسن ابن  - 1
 . 17ص 

جيولوجية المكون الثاني إلنشاء محمية بحرية في منطقة الُمحية "تم إعداد ىذا الجدول باالعتماد عمى المراجع اآلتية: جابر عمي السنباني:   - 2
عية، . وعبد اهلل محمد: جغرافية اليمن الطبي50، ص 2004، دراسة مقدمة إلى الييئة العامة لحماية البيئة، صنعاء "وميدي بساحل البحر األحمر

 . 50، ص 1997  ،عدن دار جامعة عدن لمطباعة والنشر، . وعيدروس عموي بمفقيو: جغرافية الجميورية اليمنية،46،  45ص 
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 المنـــاخ:
الساحمية المطمة عمى البحر األحمر والبحر العربي، يدخل مناخ سيل تيامة ضمن إقميم السيول 

فيو يتميز بارتفاع درجة الحرارة بشكل عام طوال السنة، وكذلك ارتفاع الرطوبة، وصغر المدى الحراري 

، أما في (م87º)؛ ففي فصل الصيف تزيد درجة الحرارة عن 1السنوي بسبب تأثير البحر، وقمة األمطار

%( 17)، وتصل الرطوبة النسبية إلى أكثر من (م21º)فصل الشتاء فال تقل عن 
2 . 

  الموارد المائية في تهامة:
تتراوح الكمية حيث ، باالنخفاض الشديداليمن معدالت سقوط األمطار في سيل تيامة تتسم 

 يتخملو  .3قرب مقدمات الجبال (هلن277)بضعة مميمترات عند خط الساحل، وترتفع إلى حوالي  السنوية ليا

الكبيرة والصغيرة التي تنحدر من  وديةعدد من األباتجاه البحر األحمر سيل من الشرق إلى الغرب ىذا ال

 وىي من أكثر أودية اليمن أىمية من حيث العدد وغزارة المياهالمرتفعات الواقعة إلى الشرق من تيامة، 

وقد قدر ، (2 :و ج 2 :خ) 4ةلزراعالتي يستفاد منيا بدرجة كبيرة في االجارية فييا أثناء سقوط األمطار، و 

 . 5مميون متر مكعب في السنة (6777 – 177) متوسط ىذه المياه بحوالي

في الوديان بفجائيتيا وتقطعيا تبعًا لميطول المطري من حيث )السيول( وتتميز المياه المتدفقة 

ولما تحممو  لتدفقياكميتو وزمنو، وقد تصل ىذه السيول إلى معدالت عالية تصاحبيا كوارث مدمرة نتيجة 

خاصة في أجزاء  . ويالحظ السريان الدائم أو شبو المستديم في بعض األودية6من مواد مترسبة كثيرة

السريان السطحي كمية كبيرة منيا في  وتفقد مياه ا تكون قريبة من أعمى مجرى الوادي،م محدودة غالباً 

مجرى الوادي بسبب الرشح أو االنجراف أو التبخر، ويعود ذلك إلى وجود األراضي المنبسطة ذات 

                                                           

 .91بمفقيو: جغرافية الجميورية اليمنية،  ص عيدروس  - 1
 .73، ص 1994 ،شياب محسن عباس: جغرافية اليمن الطبيعية، مؤسسة الزىيري التعميمية، صنعاء - 2
 .19جابر السنباني: جيولوجية المكون الثاني ...،  ص  - 3
 نفسو. - 4
 .6، ص 1998 ،صنعاء  وزارة الزراعة والري، عبد الواحد عثمان مكرد وآخرون: الدليل الزراعي لسيل تيامة، - 5
 .7نفسو، ص  - 6
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النفاذية العالية وكذا محدودية مياه األمطار، ونادرًا ما يصل السريان السطحي لمياه األمطار إلى البحر 

 .  1األحمر

 

 .2تهامةالتي تخترق سهل ودية ال أهم (  2)  جدول
 
اسم 
 الوادي

 الطول المساحة المصب المنبع

 ــورم  
مرتفعات العمشية جنوب غرب 
محافظة صعدة، ومرتفعات وشحة، 

 وكحالن، وبالد حاشد .
2كن 9212 حيةشمال منطقة المُ 

 كن 128 

 ردودس  
الحيمة الداخمية والخارجية جنوب 

  محافظة المحويت
 يديةالبحر األحمر جنوب الزَ 

2كن 2171
 كن 287 

 كن 267 2كن 2187 البحر األحمر شمال الفازة مرتفعات شمال ذمار ماعر  
 كن 217 أكثر من 2كن 8967 بيدغربي مدينة زَ  مرتفعات إب بيدز  

 كن 617 2كن 6117 البحر األحمر شمال المخا مرتفعات صبر رسيان
 كم تقريباً  120 2كن 0277 ديدةجنوب مدينة الحُ  مرتفعات آنس وجبل النبي شعيب هامس  
2كن 6077 جنوب ميناء المخا برمرتفعات صَ  وزعم  

 كم تقريباً  110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .7 – 6ص  ،عبد الواحد عثمان مكرد وآخرون: الدليل الزراعي لسيل تيامة - 1
، تحقيق وتصحيح إسماعيل 2 مج تم إعداد ىذا الجدول باالعتماد عمى المراجع اآلتية: محمد بن احمد الحجري: مجموع بمدان اليمن وقبائميا،  - 2

. وأحمد حبيب رسول: دراسات في الجغرافية االقتصادية والبشرية لميمن 419، ص 1996 ،صنعاء ،2بن عمي األكوع، دار الحكمة اليمانية، ط 
. وأيضا عبد الواحد مكرد: 83. عبد اهلل محمد: جغرافية اليمن الطبيعية، ص 113، ص 1985، ، صنعاء1ط  طر الشمالي(، دار الكممة،)الش

 .7الدليل الزراعي لسيل تيامة، ص 
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 Nadia Durrani عن - التي تخترق سيل تيامةودية األأىم (  2 ) ريطةخ
 (بتصرف) 1

 

 : الغطاء النباتي
المستنقعات وفقًا لكميات المياه المتوافرة؛ ففي لتيامة سيول الساحمية يتنوع الغطاء النباتي في ال

وفي األماكن التي تقع بجانب المجاري المائية لؤلودية تظير لمنجروف، اتنمو بعض األشجار التي تسمى 

  .1أما المناطق التي تغطييا الكثبان الرممية، فيي فقيرة في نباتاتيافييا بعض األشرطة من األشجار، 

                                                           

1- Nadia Durrani:, The Tihamah coastal plain of South ،west Arabia in its regional context c. 6000 BC – AD 

600,  Archaeopress BAR S1456 , Society for Arabian Studies Monographs No. 4, 2005, P 25.  
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(، Suaeda fruticosa - )عصال نبات السوادةومن النباتات الطبيعية الموجودة في سيل تيامة، 

ىناك أنواع إن كما  ،2(Acacia flavaونبات السمم )، (Sporobolos spicatum -ونبات النصاص )حمضي

وفي الجدول البناء والعمارة، وأثاث المنازل، مجال خاصة التي يتم استخداميا  في  األشجار، كثيرة من

 :نذكر أبرز تمك األشجارالتالي 

 3أبرز الشجار الموجودة في تهامة (3) جدول
 

 يــــــــم العممــــــــــــساال رةــــــسم الشجا
        Tamarix األثل

 Ziziphus  العموب -السدر  
 Balanites aegyptica 4اليمـــــــــــج
 Calatropis procera العشــــــــر

 Forsk drientalis tamarix رفاءـــــــــالط
 Acacia gerrardii حــــــــالطم
 Hyphaene thebaica دومـــــــــــــــال

 Phoenix dactylifera لـــــــالنخي
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

. وأيضا: إسماعيل بن محمد الوشمي: ذيل نشر الثناء الحسن المنبئ ببعض حوادث الزمن 102عبد اهلل محمد: جغرافية اليمن الطبيعية، ص  - 1
و  40، ص 1982، صنعاء ،1، ط تحقيق محمد الشعيبي، مطابع اليمن العصرية خالف السميماني(،من الغرائب الواقعة في اليمن )تيامة والم

158. 
 .120عيدروس بمفقو: جغرافية الجميورية اليمنية، ص  - 2
. و عبد اهلل محمد: جغرافية اليمن 124بمفقيو: جغرافية الجميورية اليمنية، ص  تم إعداد الجدول باالعتماد عمى المراجع اآلتية: عيدروس - 3

 . 102الطبيعية، ص 
ىكتار تقريبًا، ومن مميزاتيا تحمل  10000أشجار السدر واليمج: السدر من األشجار اليامة في تيامة، ومنتشر بأعداد فردية بمساحة  - 4

سنة، ويبمغ ارتفاعيا  25ممم، في السنة، باإلضافة إلى إنيا شجرة يزيد عمرىا عن  400 – 300ي الجفاف، وتحتاج إلى كمية أمطار تقدر بحوال
م(، وسيقانيا تعتبر من األخشاب المقاومة لحشرات األرضة والسوس، لذلك تستخدم في عمميات البناء واألثاث الداخمي لممنازل، 15إلى  5)من 

بصيادي األسماك. اليمج: شجرة تنمو في المناطق المحاذية لمجبال، وتتحمل الجفاف والمموحة نسبيًا،  واألدوات الزراعية، والسفن التقميدية الخاصة
"األشجار المحمية م(. لممزيد راجع: جعفر الجفري: 10إلى  5عام، ويبمغ ارتفاعيا )من  25وتمتمك شجرة اليمج ساق قوي وضخم وتعيش أكثر من 

، ورقة عمل رقمية مقدمة إلى الييئة العامة لتطوير تيامة، يش في المناطق الريفية في سيل تيامة"المستوطنة ومساىمتيا في توفير سبل الع
   .6و  4و  3الُحديدة، ب. ت، ص 
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 ودور القبائل ةتهام نشأة مدن
تؤكد األبحاث األثريـة الجديـدة قـدم االسـتيطان البشـري فـي منطقـة تيامـة، حيـث وجـدت العديـد مـن 

خـرى أو  ،رجـع إلـى العصـور الحجريـةيالمعثورات والبقايا األثرية التي تعود إلى فترات مختمفة، البعض منيا 

أثنـاء حكـم  ،التاريخيـةخـالل الفتـرات في تيامـة . وقد تواصل النشاط السكاني 1البرونز والحديد يإلى عصر 

  -أبـرز قبيمـة فـي تيامـة  –ورد اسـم قبيمـة األشـاعر حيـث ، في فترة ما قبـل اإلسـالم الممالك اليمنية القديمة

، (اليمدانيــةة يــعالتب مرحمــةال) ريــدان وذو ســبأ ممــوك عصــر إلــى عــودالتــي ت اليمنيــةالمســند نقــوش فــي أحــد 

      /ع ر ن أ ش) بصــيغةوجــاء لفــظ قبيمــة األشــاعر  ،المــيالد قبــل األول القــرن بدايــة إلــى الــنقش ويرجــع تــاريخ

 تـاإلـى أنيمـا كانأيضا ، وأشار النقش (ن ر ح ب/ ب ح ر ن)ومقترن باسم قبيمة أخرى تسمى بحر ، (ن ر ع ش أ

ـــة ســـيرت ت ـــي تقـــع جنـــوب (ن ت ر ه س/ ن ت ر ه س)ســـتقران فـــي منطق ـــاطق الواســـعة الت ، وىـــي إحـــدى المن

 .2تيامة

كانـت أبـرز سـماتيا إقميم تيامة العديد من القبائل المتناثرة أثناء فتـرة ظيـور اإلسـالم، و انتشرت في 

 غيــر متجانســة مــن حيــث النســب أو االنتظــام اإلداري، فمــن الجيــة الشــمالية ليــذا اإلقمــيم كانــت تقطنــو أنيــا

بيــد، أمــا مدينــة زَ  اك وحاضــرتيذحج، وفــي وســطو تقطــن قبيمــة األشــاعر وَعــقبيمــة ســعد العشــيرة وىــي مــن َمــ

 .  3ةجنوب ىذا اإلقميم فكانت تسكنو قبيمة األصابح الحميريَّ 

وفي الفترات الالحقة لظيور اإلسالم لعب الجانب القبمي إلى جوار العاطفة األسرية دورًا ىامـًا فـي 

الوضـع واسـتقرار كـل قبيمـة أو أسـرة فـي قسـم معـين مـن ىـذه المدينـة أو تمـك، وىـذا ىـو تخطيط مـدن تيامـة 

 ،نفسو كما في المدن اليمنية والعربية واإلسالمية، حيث نجد التكتل القبمي أو األسري متواجد بشكل واضـح
                                                           

 "،جنوب شبة العربية في العصر الجيولوجي الحديث )اليولوسين(: االكتشافات األثرية األخيرة"و ت .ج. ويمكسون: : كريستوفر ايدنز انظر - 1
لمعيد األمريكي لمدراسات اليمنية، صنعاء دراسات في اآلثار اليمنية )من نتائج بعثات امريكية وكندية(، ترجمة ياسين الخالصي ونيى صادق، ا

 .60و 36و 15، ص 2001

2  - Albert  Jamme: Sabaean inscriptions from mahram Biliqis (Marib), Publications of the American Foundation 

for the Study of Man, vol 3,  Baltimore, 1962, No.635                

  .224 - 221، ص مختارات من النقوش اليمنية وأيضًا: محمد بافقيو وآخرون:  

 .35، ص 2004،  5عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع: تاريخ اليمن في اإلسالم في القرون األربعة اليجرية األولى، ب. د، ط  ، 3
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العديـد مـن  (م67 /ـ ه  8) وقد ذكر مؤرخ اليمن اليمداني في القـرن، 1ففي كل جزء معين تسكن أسرة أو قبيمة

لبنـي  مـاوى ،الشـقاق والمنـدب "ـ كـتقطنيا قبائل تيامة، منيـا المطمـة عمـى السـاحل  التي كانتوالمدن القرى 

وىــي بيــد صـيب وىــي قريــة زَ الحَ " قــد ذكــر منيــا، أمــا قــرى الـداخل ف2"مجيـد بــن حيــدان بــن عمـرو بــن الحــاف

يس وىـي لمركـب مـن األشـعر والقحمـة َحـوقـرى ممنطقـة  وقد خالطيم بآخره بنو واقد من ثقيف، ؤلشعريين، ل

ك المعقــر، والكــدراء مدينــة يســكنيا خمــيط مــن َعــوفييــا مأي يســكنيا  مــن خــوالن وىمــدان، وذؤال لؤلشــاعرة، 

وبو مدينة تسمى بمحة لعك، ثم السـاعد مأي الوادي   ورومُ  ...ردود، يجم وىي مدينة سُ المَ ثم  ...،واألشعر

 . 3"قرية لحكممن أرض حكم بن سعد 

وكــان لطريــق الحــج اليمنــي القــادم مــن حضــرموت إلــى مكــة دور ميــم فــي ظيــور عــدد مــن المــدن 

ا المــؤرخ عمــارة مــتنقســم إلــى قســمين ذكرىتمــك الطريــق والقــرى التياميــة كمحطــات راحــة لممســافرين، وكانــت 

دن، ثــم فــي كتابــو المســمى المفيــد، فمــن قــرى الطريــق الســاحمية، المخنــق وىــي مــن َعــ (ه  ـ119 :ت)اليمنــي 

وخـة(، ثـم وىـة )الخُ العارة جنوب المخا، ثم عبرة ثم السقيا، ثم باب المنـدب، ثـم المخـا، ثـم السـحاري، ثـم الخُ 

بيــد يس وزَ وزع والجــدون وَحــالفقــة، ومــن قــرى الطريــق الوســطى )الداخميــة( ذات الخيــف وَمــاألىــواب، ثــم غَ 

 . 4يجمدراء والمَ حمة والكَ جاع والقَ شال والضُ وفِ 

القــرون فــي واليمنــي اليمــداني ين كــال المــؤر خَ لتــي ذكرىــا معظــم تمــك المــدن والقــرى اتعرضــت لقــد 

ولعـل مـن أبـرز األسـباب التـي قتصـادية، ويرجـع ذلـك إلـى فقـدان أىميتيـا السياسـية أو اال ؛لالنـدثار الالحقـة

عبـارة عـن أكـواخ  يامنازلكانت  فحينما، والطبيعية ندثارىا وىجرة ساكنتيا ىي الظروف الجغرافيةاأدت إلى 

التصــحر وزحــف الرمــال  عمميــات إال أنالبيئــة الحــارة، مــع  نمتــين تتوافقــاالقــش والقصــب ال ادتيبمــ أنشــئت
                                                           

ىـ/ 858ــ  626الجيات الحيسية في العصر الرسولي )دراسة ألحواليا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية( : محمد حسن منصوب - 1
 .62، ص 2008 ، جامعة عدن ،قسم التاريخ بكمية اآلداب ،ماجستير )غير منشورة(رسالة  م،1454 -1228

 .95، ص صفة جزيرة العربالحسن اليمداني:  - 2
 .97 - 96نفسو، ص  - 3

وتعميق محمد تحقيق عمارة بن عمي الحكمي اليمني: تاريخ اليمن المسمى )المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعراء مموكيا وأعيانيا وأدبائيا(،  - 4
 .78، ص 1976، ، القاىرة2ط  بن عمي األكوع،  مطبعة السعادة،
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 اً كبيـر  اً دور  كـان ليـا الحرائـقكـذلك و السيول المتدفقـة فـي أيـام األمطـار،  ف األرض، بسبب مياهوكذلك تجري

 . 1أخرى عمى أنقاضيا أو بالقرب منيامدن أو قرى قامت وعمى إثر ذلك القرى، المدن و في اندثار تمك 

فـي المنطقـة الشـمالية مـن تيامـة، حيـث كانـت  انـدثرتالمدن التي أبرز من  2يجمتعتبر مدينة المَ و 

واسـتمرت كـذلك خـالل عيـود ، م(6619 -6726 / ه ـ 118 - 862) محط اىتمام الوزراء النجاحيين اندثارىاقبل 

 -6224/هـ  414 – 121) وخاصة في عيد الدولة الرسولية وعممياً  وتجارياً  عمرانياً الدويالت اليمينة فازدىرت 

(م6818
إلييــا بــدال مــن مدينــة تحــول الطريــق التجــاري يديــة و راوعــة والزَ ظيــرت مــدن أخــرى كالمَ  بعــد أنو . 3

يجــم، ضــعف النشــاط االقتصــادي لمدينــة المَ ديــدة ســاحمي عبــر مينــاء الحُ وكــذلك ظيــور الطريــق ال يجــم،المَ 

الـدور الكبيـر فـي تراجـع  (م69/ ه ـ  60) يديـة فـي منتصـف القـرنداريـة إلـى مدينـة الزَ اإلألمـور وكان النتقال ا

 . 4فاندثرت ساكنتيامعظم يجم فياجر أىمية المَ 

 التــي المشــكمة فــ نوفيمــا يخــص تــاريخ نشــأتيا  ،كبيــرةال قرىالبــ أشــبو وىــي ةر يصــغ تيامــة مــدن نإ

بمعمومـــات المصـــادر والمراجـــع التاريخيـــة لـــم تشـــر  ىـــي أن ،الجانـــب ىـــذا عـــن كتابتـــو فـــي الباحـــث يعانييـــا

 قميمــة نصوصــاً  إال تــذكر لــم المصـادر ىــذه أن كمــاتفصـيمية عــن عمميــة اختطاطيــا وكيفيـة توزيــع خططيــا، 

 الصــعوبة مــن لــذلك ،ريخيــةاالت لؤلحــداث تطرقيــا أثنــاء عرضــاً  الخطــط تــذكر مبعثــرة معمومــات عمــى تحتــوي

وعمــى ســبيل  .ومرافقيــا أقســاميا حــددت وكيــف تمــك المــدن، ختطــتاُ  كيــف دقيقــة بصــورة نعــرف أن بمكــان

ـــدينا تالمثـــال  بيـــد، واألخـــرى مدينـــة متـــأخرة إحـــداىما مـــن المـــدن اإلســـالمية المبكـــرة وىـــي زَ  ن:امـــدينتوجـــد ل

ىراء(، فاألولى نقمت جميع المصادر والمراجـع عـن المـؤرخ عمـارة اليمنـي بأنيـا اختطـت مـن قبـل محمـد )الزَ 

                                                           

 .57و  30و  17و  2،  ص 2003،  أنيس خضر السقاف: المدن والقرى المندثرة في بالد عك واألشاعر، كتاب ُمعد لمنشر، الُحديدة - 1
ادي ُسردد. انظر: إبراىيم أحمد المقحفي: معجم المدن والقبائل اليمنية ىي مدينة تيامية خربة كانت قائمة بالشرق من مدينة الَزيدية عمى شط و  -2
 .421، ص 1985 صنعاء، ، دار الكممة،2ج 
ألدنى انظر: عبد الرحمن عبد اهلل الحضرمي: تيامة في التاريخ، المعيد الفرنسي لآلثار والعموم االجتماعية بصنعاء، والمعيد الفرنسي لمشرق ا - 3

 .225ص   ،2005 ،1بدمشق،  ط 

 .228ص   ،نفسو - 4
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ىـراء فقـد . أمـا مدينـة الزَّ 2؛ غيـر أن بعـض الدراسـات المتـأخرة نفـت ىـذا األمـر1(م469 /ه ـ 278)بن زياد عام 

، وبـالرغم مـن (م6471 /ه ـ 6226)أن الشريف حمود الخيراتي اختطيا عام  عبد الرحمن البيكميذكر المؤرخ 

 . 3ختطاطيا وتوزيعيا عمى القبائلالمشريف حمود إال أنو لم يتحدث عن كيفية  البيكميمعاصرة المؤرخ 

أن سبب عـدم تطـرق المصـادر التاريخيـة لموضـوع تقسـيم خطـط تمـك المـدن وتوزيـع القبائـل  ونعتقد

كـن ليـا حـدود ثابتـة تفييا ىو أسموب البناء المعتمد أساسًا عمى األكـواخ المبنيـة بـالقش والقصـب، والتـي لـم 

محرائــق، فــي المســاحة التــي تبنــى عمييــا، بــل ومــن الســيل نقميــا مــن مكــان إلــى آخــر، وىــي معرضــة أيضــًا ل

 كمــاويؤكــد ذلــك ذكــر المصــادر أحــداث متكــررة كانــت الحرائــق ســببًا رئيســيًا فــي تــدمير منــازل تمــك المــدن، 

عمـى مـدن تيامـة  ة أو جنـود القـوات األجنبيـةيديَّـقبائل أو جنـود األئمـة الزَ اللعبت الغارات التي كانت تشنيا 

إلـى  ىتمك الغارات عمميات السـمب والنيـب، ممـا أدرافق ت تدورًا أساسيًا في تغيير معالميا، وذلك ألنو كان

  .4نزوح الساكنة لمرات عدة من مدنيم وقراىم

فقـد أرجعتيـا المصـادر التاريخيـة إلـى شخصـيات يمنيـة عاشـت فـي وعن تسـمية بعـض مـدن تيامـة 

عاشـت فـي الفتـرة اإلسـالمية كمدينـة أخـرى شخصـيات و ، رضَحـيس و مثـل مـدينتي َحـ ،بـل اإلسـالمقفترة مـا 

  .والجدول التالي يوضح اسماء بعض مدن تيامة والشخصيات التي نسبت إلييا ،قيوبيت الفَ 

 

 

 
                                                           

 .42عمارة اليمني: تاريخ اليمن ...، ص  - 1
مجمة اإلكميل، ع   ،"نشأة الدولة الزيادية بين الحقيقة والخيال"من أبرز الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع: عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع:  - 2
مساجد مدينة زبيد حتى نياية العصر األيوبي . وأيضًا: صالح أحمد الفقيو: 39 – 34ص  ،1989 ،صنعاء ،وزارة اإلعالم والثقافة ،17/ السنة  2
 .24 – 19، ص 2011 ،قسم اآلثار بكمية اآلداب، جامعة صنعاء ،(، رسالة ماجستير )غير منشورة(دراسة أثرية معمارية مقارنة)
، ص 2004، صنعاء ،1ط  حكم  أسرة آل خيرات، وزارة الثقافة والسياحة،انظر: فؤاد عبد الوىاب الشامي: تاريخ المخالف السميماني في ظل  - 3

254.  

، والذي في الفصل الثاني من القسم األول في ىذه الدراسةة وغيرىا يديَّ دولة األئمة الزَ كذلك قبائل و السيتم الحديث عن الغارات التي شنتيا  - 4
 فترة الدراسة.يختص بالتاريخ السياسي والحربي لمنطقة تيامة خالل 



11 

 

 أسماء بعض مدن تهامة والشخصيات المنسوبة إليها ( 4 ) جدول

 الشخصية التي نسبت إليها المدينة المدينة

 1حمير بنرض بن خوالن بن عمرو بن مالك حَ  رض حَ 

 3قضاعة، وىم ولد عبس بن خوالنمن ، 2ة بس بن ثوابعَ  بسعَ 

  4زيد بن ذؤال يديةالزَ 

 5باجل بن أبي القاسم باجل

 6(ه690 :)ت جيلالفقيو أحمد بن موسى بن عُ  قيوبيت الفَ 

إلى الحيس بن يريم بن ذي رعين بن كريب  نسبوىا آخرونو  .7حميرالحيس بن يريم بن ذي رعين من  يسحَ 
 8كريب بن نعامة بن شرحبيل الحميري

 
 قــارة مــن الــيمن تيامــةقــرب ذلــك التعــدد ىــو ب اســبتعــددت أعــراق ســاكنة مــدن تيامــة، ومــن أحــد أ

 (ميـل 20) عمـى أتساعو يزيد ال الذي ندبالمَ  باب مضيق سوى اإلفريقي الساحل عن يفصميا إذ ال ،إفريقيا

فريقيـــا؛ آســـيا بـــين وصـــل ىمـــزة جعميـــااألمـــر الـــذي  ،جنوبـــاً   إريتريـــا مـــن إفريقيـــة جماعـــات انتقمـــت فقـــدلـــذا  وا 

 اعاداتي بعض امعي تونقم تيامة، ومدن قرى بعضفي  تواستقر  -الزمان قديم منذ - والصومال والحبشة

 . ذلكبرز مثال عمى أبيد ، وتعتبر مدينة زَ 9األصميين تيامة سكان إلى اإلفريقية

                                                           

مجموع بمدان  :الحجريمحمد . وأيضا: 242، ص 1979 بيروت ،العربي التراث إحياء دار، 2ياقوت بن عبد اهلل الحموي: معجم البمدان، ج  - 1
 . 256،  ص 2ج  ،1مج  اليمن وقبائميا،

 .574،  ص 3ج  ،2مج   ،نفسو - 2
،  تحقيق حسين العمري وآخرون، دار الفكر المعاصر ببيروت 7ج  نشوان بن سعيد الحميري: شمس العموم ودواء كالم العرب من الكموم، - 3

 .4327، ص 1999 ، 1ط ودار الفكر بدمشق، 
مجمد  الواقعة في ىذا الزمن، إسماعيل بن محمد الوشمي: نشر الثناء الحسن عمى بعض أرباب الفضل والكمال من أىل اليمن وذكر الحوادث - 4
 .109ص   ،2008، ، صنعاء2ط ، ، مكتبة اإلرشادتحقيق إبراىيم أحمد المقحفي ، 3ج  ،2
 .157،  ص 1ج  ،2مج  ،نفسو - 5
 . 152،  ص 2004، صنعاء ، وزارة الثقافة ، الفقيو الذي لم ينصفو التاريخ )أحمد بن موسى بن عجيل(: محمد عبده كيال - 6
 .1640،  ص 3ج  نشوان الحميري: شمس العموم ...، - 7
براىيم المقحفي: 135إبراىيم المقحفي: معجم المدن والقبائل اليمنية، ص  - 8 ،  مؤسسة 2، الموسوعة اليمنية، ج "حيس". وأيضا: حسين العمري وا 

 .1240،  ص 2002، ،  صنعاء2ط مؤسسة العفيف الثقافية، 
م(، رسالة ماجستير )غير منشورة( قسم التاريخ بكمية 1849 - 1818لقوي حول تيامة اليمن في الفترة )نجوى عبد المطيف المطير: صراع ا - 9

 .25ص ، 2005،  بكمية اآلداب، جامعة صنعاء
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بيـــد مقصـــدًا لكثيـــر مـــن القبائـــل اليمنيـــة والحبشـــية وغيرىـــا، فضـــاًل عـــن التجـــار كانـــت مدينـــة زَ وقـــد 

غيــر متجــانس مــن الجنســيات، والعممــاء مــن مختمــف األقــاليم اإلســالمية، فكــان ســكانيا بســبب ذلــك خميطــًا 

ن ين واألمحـــريين والجـــزوليين والجبـــرتييمـــنيم اليمنـــي بمختمـــف قبائمـــو، والحبشـــي بمختمـــف قبائمـــو، كالســـحرتي

وجاء  .1ندي والفارسيركي واليِ ردي والتُ ركماني والكُ ن، أضف إلى ذلك عروق أخرى، كالتُ ين والنوبييزيمعيوال

عنيما أربعة أربـاع  تشكل شبو دائري، يضم شارعين رئيسيين متقاطعين، نتج ابيد ذوجاء تخطيط مدينة زَ 

غـرار مـا كـان يجـري عـادة  . وعمـى2زع(جنبـذ وربـع المعاصـر )الِجـىي: الربع األعمى وربع الجامع وربـع المُ 

سـكن فـي كـل منيـا قبيمـة أو تإلى عدد من الحافات  ةمقسم بيد كانت مدينة زَ  سالمية في المدن العربية اال

 فـي ربـع الجـزع، الزيـالعحافة وسميت ىذه الحافات باسم موطن سكانيا األصمي كفئة متجانسة من الناس، 

وىــي نســبة إلــى ســكانيا الــذين  نــوداليُ يمــع الحبشــية، وحافــة وىــي نســبة إلــى ســكانيا الميــاجرين مــن مدينــة زَ 

 .3ضرموتضارم نسبة إلى سكانيا الذين ينتمون إلى حَ ند، وكذلك حافة الحَ ترجع أصوليم إلى اليُ 

فـــي ازدىـــار بعـــض مـــدن تيامـــة فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر  بـــارزاً  لعـــب العامـــل االقتصـــادي دوراً كمـــا 

، األمــر الــذي أكســبيا كــة تجاريــة متميــزةجــود حر فــي و  أىميــة كبيــرة )القيــوة( لتجــارة الــبن تكانــالمــيالدي، ف

لتجميع محصول البن من المناطق اليمنيـة المنتجـة لـو،  مركزاً قيو قد كانت المدن الداخمية كبيت الفَ و  شيرة،

من تجار من مختمف أنحاء العالم: الوبذلك أصبحت في ذلك الحين أىم سوق لمبن في اليمن، يجتمع فييا 

يران واليند وأحيانًا من أوربا  ،الحجاز ومصر وسورية والقسطنطينية وبالد البربر وفاس ومراكش والحبشة وا 

                                                           

( م1517 -819ىـ / 923 -204عبد اهلل عبد السالم الحداد: االستحكامات الحربية بمدينة زبيد منذ نشأتيا وحتى نياية الدولة الطاىرية ) - 1
الفضل المزيد عمى بغية المستفيد في الديبع:  عبد الرحمن بن عمي . نقاًل عن:77، ص 2004صنعاء   وزارة الثقافة اليمنية، دراسة أثرية معمارية،

 120، 109و  104و  52، ص 1983 ، بيروتب ودةـدار العبصنعاء و  نيــمركز الدراسات والبحوث اليم، حقيق يوسف شمحد،  تأخبار مدينة زبيد
 . 155و  149و  130و 
، بحث ألقي في مؤتمر زبيد وصالتيا العممية بالعالم العربي واإلسالمي،  "تخطيط وخطط زبيد وتطورىا العمراني" عبد القادر سممان المعاضيدي:- 2

 . 23( نسخة إلكترونية،  ص 2002ديسمبر/  17 – 14واإلسالمي،  كمية اآلداب بجامعة الُحديدة ) 
المعيد الفرنسي لآلثار والعموم االجتماعية، صنعاء  –، مجمة حوليات يمنية "زبيد: مالحظات في التاريخ االجتماعيأحياء  "بول بونافات: - 3

 .60، ص 2002
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ئي عبـــر مينـــاإلــى األســـواق العالميــة تصـــديره  قيـــو كـــان يــتموبعــد تجميـــع محصــول الـــبن فــي مدينـــة بيــت الفَ 

 .1ديدة والمخاالحُ 

 (7 - 6 -5ج:  ،3- 1 :خ) :التهاميةوالقبائل أهم المدن 

التــي و  بمــدنيا، وثيقــاً  رتباطــاً ا ارتبطــتمنطقــة تيامــة  التــي وقعــت فــيجميــع األحــداث التاريخيــة إن 

ظل تسـوسـاكنتيا مـن القبائـل ونظرًا ألن أسماء ىذه المدن  .يدافع عنيا اً غالبا ما كانت تضم قمعة أو حصن

، قبائميــا خــالل فتــرة الدراســة نتشــارمواقــع اوجــب ذكــر أىميــا وتحديــد  ، لــذارافقنــا فــي جميــع فصــول الدراســةت

  .تيةاآلالجداول  وىذا ما ستتضمنو

 ساحلال جهة في الواقعة تهامة مدن أهم ( 5) جدول 
 

ــــم
ساح

ن ال
د

 لـــ

سم إ
 2اإلحداثيات المــــــوقع المدينة

 يديمِ 
تقـــع عمـــى ســـاحل البحـــر األحمـــر وتعتبـــر آخـــر المـــوانئ اليمنيـــة مـــن جيـــة 

جـة، وكانـت قـديمًا مينـاء إلرسـاء محافظـة حَ  الشمال، وىي إحـدى مـديريات
 .3السفن

N16 19.276  

E42 48.548 

 حيةالمُ 
اليمنيـة  ، وىي إحـدى المـوانئكـم( 110)ديدة عمى بعد تقع شمالي مدينة الحُ 

، تحــيط بيــا الميــاه مــن ثــالث جيــات؛ فيــي أشــبو بجزيــرة متصــمة 4الصـغرى
 .5باليابسة

N15 42.066 

 E42 41.633 

 ديدةالحُ 

مدينــة بيــا مركــز المحافظــة التــي تحمــل اســميا، وىــي فــي الوقــت الحاضــر 
دن. أكبر وأىم مدن تيامـة وثـاني أىـم وأشـير المـوانئ اليمنيـة بعـد مينـاء َعـ

جنـوب  كـم( 228) ديدة عمى سـاحل البحـر األحمـر عمـى بعـدوتقع مدينة الحُ 
 .6غرب العاصمة صنعاء

N14 47.515 

 E42 56.697 

                                                           

 166 ص ، 1990 ،دمشقو  بيروت ، 1 طالمعاصر،  دار الفكر ،المادة التاريخية في كتابات نيبور عن اليمن: : أحمد قائد الصايديانظر  - 1
 .221و  167 –
 ( اثناء العمل الميداني.GBSقمنا بتحديد جميع نقاط اإلحداثيات بواسطة جياز تحديد المواقع ) - 2
، 2ج  . وأيضا: إبراىيم المقحفي: معجم البمدان والقبائل اليمنية،726، ص 4، ج 2انظر: محمد الحجري: مجموع بمدان اليمن وقبائميا، مج  - 3

 .1694، ص 2002، مدراسات، بيروت، والمؤسسة الجامعية ل، صنعاءدار الكممة
 .356. وأيضا: إبراىيم المقحفي: معجم المدن والقبائل اليمنية، ص 679ص ، نفسومحمد الحجري:  - 4
 .27، ص 2010،  صنعاء مؤسسة الرحاب،  محمد بن سعيد عبد الودود: المستخمص في تاريخ مدينة الُمحية، - 5
 .1047، ص 2ج  الموسوعة اليمنية،،  "مدينة الُحديدة"محمد العروسي:  - 6



12 

 

 المخا
حـدى المــوانئ اليمنيـة عمــى البحـر األحمــر ومركـز لمديريــة  مدينـة عــامرة، وا 

 .1عزإلى الغرب من مدينة تَ  كم( 98) المخا، تقع عمى بعد
N13 19.319 

 E43 14.859 
 

 جهة الداخلأهم مدن تهامة الواقعة في (  6)  جدول
 

 اإلحداثيات المــــــوقع المدينة

يــدي، وبــالقرب مــن الحــدود وبالشــرق مــن مدينــة مِ جــة تقــع فــي الشــمال الغربــي مــن مدينــة حَ  رضحَ 
 .2الشمالية مع السعودية

N16 24.613 

E43 03.742 

، كــم( 30)ور، وتبعــد عــن البحــر شــرقًا بنحــو ديــدة عمــى شــط وادي ُمــتقــع شــمال مدينــة الحُ  ىرةالزُ 
 .3ديدةىرة من إحدى مديريات محافظة الحُ وتعتبر الزُ 

N15 43.339 

E42 59.812 

 يديةالزَ 

ردد، ديــدة، بـالقرب مــن وادي ُســإلــى الشـمال الشــرقي مــن مدينـة الحُ ( ك  ن 12) تقـع عمــى بعـد
حي مـن الجيـة يديـة عـدة مـدن صـغرى منيـا: الِضـ. ويـرتبط بالزَ 4يديةوىي مركز لمديرية الزَ 

 نـاوص، والقَ كم((  27)غالف من الجية الشرقية عمـى بعـد والمِ (، كن 27)الجنوبية عمى بعد 
بــاس ابــن عَ  -مينــاء  -، ومــن جيــة الغــرب مركــز (ك  ن 61) مــن الجيــة الشــمالية عمــى بعــد

 .5(كن 07)عمى بعد 

N15 19.891 

E43 00.441 

، وىــي مركــز لمديريــة باجــل بمحافظــة (ك  ن 11)ديــدة بمســافة فــي الشــمال الشــرقي مــن الحُ  باجل
 .6ديدةالحُ 

N15 03.208 

E43 17.126 

بيت 
 قيوالفَ 

تعد من أجمل مدن تيامة، ذلك ألنيا شيدت في وسط تيامة الجنوبية، عمى تل رممـي جيـد 
( مــن الجيــة ك  ن  11) ديــدة الســاحمية بمســافة، وتبعــد عــن مدينــة الحُ 7المــاء واليــواء نســبيًا 

 .8الجنوبية الشرقية

N14 31.135 

E43 19.586 

                                                           

 .2563، ص 4ج  ، الموسوعة اليمنية،"مدينة المخا"محمد العروسي:  - 1
 .1055،  ص 2ج   ،  الموسوعة اليمنية،"َحرض"إبراىيم المقحفي:  - 2
 .748،  ص 1ج  المؤلف نفسو: معجم البمدان والقبائل اليمنية، - 3
 .755نفسو،  ص  - 4
 .113اليمن الكبرى، ص حسين الويسي:  - 5
. وأيضا: إبراىيم المقحفي: معجم المدن والقبائل اليمنية،  ص 435، ص 1، الموسوعة اليمنية، ج "باجل "حسين العمري ومحمد العروسي: - 6

41. 
 .86أحمد وصفي زكريا: رحمتي إلى اليمن، ص  - 7
براىيم المقحفي:  - 8  .2269، ص 3اليمنية، ج ، الموسوعة "بيت الفَقيو "محمد العروسي وا 
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 بيدزَ 
وسمسـمة  ،موقع متوسط عمـى شـريط سـيل تيامـة بـين البحـر األحمـر غربـا بيدتحتل مدينة زَ 

( ك  ن 616و ) ،1ديــدةجنــوب مدينــة الحُ  (ك  ن 97) عــدتقــع عمــى بو  ،المرتفعــات الجبميــة شــرقا
 .2عزمدينة تَ  شمال

N14 11.597 

E43 19.120 

محافظة ، وىي إحدى مديريات (كن 01) بيد بمسافةمدينة مشيورة في تيامة جنوب زَ  يسحَ 
 .3ديدةالحُ 

N13 55.976 

E43 28.894 

 
 ماكن استيطانهاأالقبائل التهامية و برز أ ( 1)  جدول

 

 ماكن تواجدهاأ سم القبائلإ 

 قـــرانيالزَّ 

 

بيـد حتـى جنـوب وادي رانيق في قمـب تيامـة الجنوبيـة )تيامـة الـيمن( مـن شـمال وادي زَ يقطن الزَّ 
، ولتحديـد الموقـع 4شرقًا ويطمون عمى البحر األحمر غرباً يام بشكل متوازي، ويحاذون الجبال سِ 

 .5بيدديدة وزَ الموقع في العصر الحديث ما بين مدينتي الحُ 

 اءر ـــحالقَ 
 

ديـدة يام مـن الحُ يام والعبسـية جنـوب وادي ِسـردد وشـمال وادي ِسـتسكن ىذه القبائل فـي وادي ُسـ
 .6رعإلى جبل بُ 

 .7حييدية والضِ تسكن في منطقة الزَ و تنقسم إلى فرعين العميا والسفمى،  والحشابرة رابحالجَ 

ة الواعظات والزعميَّ 
 ةوالبعجيَّ 

 .8ورحية وشمال وادي مُ ىرة والمُ تسكن ىذه القبائل في منطقتي الزُ 

 .9رضبس وحَ يدي وعَ مناطق مِ  مروان وبنو عبس

 .10منطقة المخاالجزء الجنوبي من ساحل تيامة إلى  والمشالحة ىريونالزَ 

                                                           

جامعة ب كمية اآلداب، مؤتمر زبيد وصالتيا العممية بالعالم العربي واإلسالمي، "مدينة زبيد التاريخية بين الحفاظ والتنمية": عبده ثابت العبسي - 1
 .83 - 82ص  (، نسخة إلكترونية،2002ديسمبر/  17 – 14، )  ديدةالحُ 
ي اليمن ، أحمد محمد أحمد الحزمي: القيم الجمالية لعناصر واجيات المباني التراثية في مدينة َزبيد التاريخية كمنيج لتأصيل العمارة التراثية ف - 2

 .8، ص  2000قسم العمارة بكمية اليندسة ، جامعة األزىر  –رسالة ماجستير )غير منشورة ( 
، ص 1ج . وأيضا: إبراىيم المقحفي: معجم البمدان والقبائل اليمنية، 301، ص 1ج  يمن وقبائميا،انظر: مجمد الحجري: مجموع بمدان ال - 3

546. 
، ص 2008، بيت الفقيو – 1، ط ذؤال لمتراث والدراسات التاريخيةمركز  ،عبد الودود قاسم مقشر: الزرانيق والحكم العثماني الثاني في اليمن - 4

25.  
5  - Ingrams, Doreen and Leila: Records of Yemen, Vol. 5. Administrative of The Yemen 1900 – 1904 , U. k; 

k; Archive Editions, The Arabia Historical Library, 1996 , p 351. 

 .747، ص  1. وأيضا: فرانسيس استون: تيامة ، الموسوعة اليمنية ، ج 159، ص 1محمد الحجري: مجموع بمدان اليمن وقبائميا ، ج  - 6

، 1، الموسوعة اليمنية، ج "تيامة ". وأيضا: فرانسيس استون:159، ص 1محمد الحجري: مجموع بمدان اليمن وقبائميا، ج  -10 – 9  - 8 - 7
 .747ص 
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 .1وزعيسكنون في منطقة مَ  الموازع الحكم بنو

 .2والقرى المجاورة ليا باجلمدينة  ميدةح  بني الهالليون و 

مــن حــازة جبــل رأس إلــى ســاحل المتينــة وينتشــر ســكانيا بيــد، زَ  منطقــة فــيكبيــرة ائــل القبال إحــدى عاصمةالم  
 .3بيدبالضفة الجنوبية لوادي زَ 

قبيمــة كبيــرة  تتفــرع منيــا العديــد مــن العشــائر أبرزىــا بنــو  الكمفــود مشــائخ قريــة دوغــان، وتنتشــر  ميلص  
4يديةقبيمة صميل في قرية القناوص والمنيرة وبعض قرى الزَ 

2. 

 يسأهل ح  
يس خــالل فتــرة الدراســة ينقســمون إلــى العديــد مــن األســر التــي تتــوزع عمــى أحيــاء كــان ســاكنة َحــ

كـيش وآل المدينة، وكل أسرة كبيرة كانت تقطـن فـي أحـد أحيـاء المدينـة، ومـن تمـك األسـر: آل عُ 
5نديضرمي وآل اليِ عمي وآل الحَ الن  

3. 
 
 
 

          
 
 
 
 
    

 

 

                                                           

 .747، ص 1، الموسوعة اليمنية، ج "تيامة ". وأيضا: فرانسيس استون:159، ص 1الحجري: مجموع بمدان اليمن وقبائميا، ج  محمد - 1

عبد الرحمن عبد اهلل الحضرمي: تيامة في التاريخ، المعيد الفرنسي لآلثار والعموم االجتماعية بصنعاء، والمعيد الفرنسي لمشرق األدنى  - 2
 .116ص  ،2005، 1بدمشق، ط 

 نفسو.   -3
 .268 – 266. وفؤاد الشامي: تاريخ المخالف السميماني،  ص 90 – 86ص  ،1ج  – 2 ، مجإسماعيل الوشمي: نشر الثناء الحسن - 4
 .53 – 50ص  ،1987دمشق  دار الفكر، ،1ط ، سين عبد اهلل العمريح تحقيق ودراسة ،التيامية حوليات النعمي: النعميبن أحمد أحمد  - 5
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 حرض 

 عبس 

 ميدي 

 السهرة 

 اللحيت 

 السيديت 

 الصليف 

 الضحي 

 باجل 

 الدريهمي  بيت الفقيه 

 الحديدة 

 زبيـد 

 الخوخت  حيس 

 المخاء 
 موزع 

 البحــــر األحمــر 

 عــدن         

  

 جسيرة كمران 

 عبس وبنو مروان 
 الواعظات والزعلية البعجية 

 وصليل الجرابح والحشابرة
  ةبنو حميدالهالليون و و القحراء 
 الزرانيق

 المعاصلة
 أهل حيس

 الزهريون والمشالحة
 بنو حكم والموازع

 

 تهامة اليمن خالل فترة الدراسة( توضح توزيع القبائل في مدن  3)  ريطةخ 
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 :انثاني فصمان

 انتاريخ انسياسي وانعسكزي ملنطقة تهامة انيمن

      منهاخزوجهم حىت و إنيها نذ دخىل انعثمانينيم
 م(6561 – 6531هـ / 6336 - 545) 

 
 

 إنيها قبم دخىل انعثمانيين هيمنن انسياسيتاألوضاع    •            

 (م6151  – 6951/ ـه6441 – 549)  انحكم انعثماني األول     •              

 األشراف آل خيراث  نتهامتحكم وفترة حكم آل انقاسم     •                 

 م(6145 – 6151 /ـه6619 - 6441)                                                             

 (م6561 – 6145/ ـه6551 – 6619) انحكم انعثماني انثاني    •                  
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 األوضاع السياسية لميمن قبل دخول العثمانيين إليها
لمماليؾ مصر )قانصكة الغكرم( إلى  1تزامف تكغؿ الحممة المممككية التي أرسميا آخر سمطاف  

 /ه565) عمى صنعاء، مع دخكؿ السمطاف العثماني سميـ األكؿ القاىرة في ربيع عاـ سيطرتيااليمف ك 

. كعندما عمـ أمراء المماليؾ في 2مثؿ بذلؾ نياية الدكلة المممككيةيبعد استيالئو عمى بالد الشاـ، ل ،(م6961

، األمر سارعكا إلى االعتراؼ بالسيادة العثمانية الجديدة (م6961هـ/ 566)عاـ  اليمف بسقكط دكلتيـ في مصر

بعد دخكليـ مصر  -خاصة عندما أدرككا الذم زاد مف رغبة العثمانييف في مد نفكذىـ الفعمي إلى اليمف، 

. كرغـ ذلؾ ظمت خطكات العثمانييف 3أىمية اليمف اإلستراتيجية بالنسبة إلى نزاعيـ مع البرتغالييف -

ـ يتمكنكا مف إرساؿ حممة قكية لبسط نفكذىـ عمى ل لتدعيـ سيطرتيـ في اليمف ضعيفة مدة طكيمة، إذ

  .4د حكالي عشريف عامان مف كصكليـ إلى مصرأم بع (م6951هـ / 549)اليمف إال في عاـ 

الخارطة السياسية لميمف قبؿ كصكؿ الحممة العثمانية األكلى إلى السكاحؿ اليمنية عمى انت ك

، دفع   قرب مدينةإلى جنكبان يسيطركف عمى أقاليـ مختمفة مف اليمف كصمت  فك األئمة الزيدي النحك اآلتي:

دف بعد أف في مدينة ع   ةالطاىري ، فيما انحصر كجكد الدكلة5اني شماالن ، كالمخالؼ السميمغربان  زبيدمدينة ك 

                                                           

 ممحؽ المصطمحات كاأللقاب الكاردة في ىذه الدراسة. انظرعف ىذا المقب  - 1
 . 24، ص 1986، بيركت 2حمد الجاسر، منشكرات المدينة، ط : البرؽ اليماني في الفتح العثماني، تحقيؽ محمد بف أحمد النيركالي - 2
 .106 - 105، ص 1999، القاىرة، 5، دار األميف، ط ـ(1635 -1538)سيد مصطفى سالـ: الفتح العثماني األكؿ لميمف  - 3
 .113نفسو، ص  - 4
كالطرؼ الجنكبي  اليمفشماؿ مناطؽ األطراؼ في مف المخالؼ حاليان يعتبر المخالؼ السميماني: نسبة إلى سميماف بف طرؼ الحكمي، ك  - 5

كيقع جزء منو في المناطؽ الجبمية كالجزء اآلخر في تيامة عمى سكاحؿ البحر األحمر، كتمتد حدكد لتيامة الكاقعة في المممكة العربية السعكدية، 
. إلى شرؽ مرتفعات فيفا كىركب كصال كحشر المخالؼ مف كادم حرض في الجنكب إلى كادم عتكد في الشماؿ، كمف البحر األحمر في الغرب

ة كلـ يكف لممخالؼ السميماني منذ تككنو في القرف العاشر الميالدم أم حدكد ذات صفة ثابتة مميزة بدقة، بؿ كانت تتغير كفقان لضعؼ أك قك 
شامي: تاريخ المخالؼ السميماني في ظؿ السمطة القائمة في عثر أك أبي عريش أك صبيا أك في مناطؽ أخرل أيضان. انظر: فؤاد عبد الكىاب ال

. كأيضا: عبد الرحمف البيكمي: خالصة العسجد مف حكادث 14 - 13، ص 1، ط 2004حكـ  أسرة آؿ خيرات، كزارة الثقافة كالسياحة، صنعاء 
المعيد الفرنسي لمدراسات العربية دكلة الشريؼ محمد بف أحمد، تحقيؽ ميشيؿ تكشرير كعدناف دركيش، المركز الفرنسي لمدراسات اليمنية بصنعاء ك 

 .11، ص 2000بدمشؽ، 



43 

 

ضرمكت، في حيف بقيت القكة ة مسيطرة عمى ح  ، كظمت الدكلة الكثيري  1اعظـ مناطؽ نفكذىم تفقد

 .2ليا بيد مقران المممككية مسيطرة عمى منطقة تيامة كبعض مناطؽ المخالؼ السميماني متخذة مف مدينة ز  

 م( 6151 – 6951/  ـه6441 - 549) ثماني األول لتهامة اليمنالحكم الع

في عيد السمطاف  ،م(6951هـ / 549) كصمت أكؿ حممة عسكرية عثمانية إلى السكاحؿ اليمنية عاـ

األرناؤطي، الذم عرؼ بسميماف  3سميماف باشا بقيادة ، ككانت الحممة(م6911 -6964) األكؿ سميماف

 قاـ ذلؾ الكقت، كفي عمى الكثير مف المكانئ اليمنية ابسط نفكذىلحممة ت ىذه ااستطاعكقد  .4الخادـ

كعند ، ةيدي  قكة األئمة الز  نصرتو عمى مف أجؿ تو، بمراسمدف في ع   بني طاىرسالطيف عامر بف داكد آخر 

، عقابا لو عمى أمر بشنقوكرحب بو؛ لكف سميماف باشا خدعو ك عامر استقبمو دف ع  إلى سميماف  كصكؿ

سمطاف الدكلة الكثيرية مكقؼ أما . 5السابؽ حينما تردد عف اإلجابة عمى مبعكثو قبؿ كصكؿ الحممة مكقفو

 6ان فرمانعثمانية لالدكلة ا فأصدرتالطاعة،  ذؿالمساعدة كب حينما طمبفقد اتسـ بالكضكح تجاه العثمانييف 

                                                           

ف الدكلة الطاىرية: نسبة إلى بني طاىر، مف أصكؿ يمنية حميري ة، كاف مركز دكلتيـ )ُجب ف ( التي كانت في السابؽ مف نكاحي ر د اع. ككا - 1
في منطقتيـ، كما كانكا أمناء لمرسكلييف في  )عدف( كما  مكانة كمشيخة ـ(1454 -1229ىػ/ 858 -626)لبني طاىر، آخر أياـ الدكلة الرسكلية 

كذلؾ في عاـ  عمى عدف -ىما )المجاىد( عمي كأخكه )الظافر( عامر األكؿ  -حكليا، كبتدىكر السمطة الرسكلية استكلى اثناف مف أكالد طاىر 
ـ(، 1517ىػ/ 923ندما دخميا الجراكسة المماليؾ عاـ )ـ( ليقيما بعد عاميف دكلة بني طاىر، كقد تضاءلت دكلتيـ بيزيمتيـ في صنعاء ع1449)

الديبع: قرة العيكف بأخبار اليمف الميمكف، تحقيؽ : عبد الرحمف بف عمي انظركقتمكا آخر سالطينيـ األقكياء عامر بف عبد الكىاب كأخيو عبد الممؾ. 
: محمد عبد العاؿ أحمد: بنك رسكؿ كبنك طاىر كعالقات . كأيضا495 – 494، ص 1، ط 2006محمد بف عمي األككع، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، 

 . 541، ص 1989اليمف الخارجية في عيدىما، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 
أحمد صالح المصرم: مكقؼ المؤرخيف اليمنييف المعاصريف لمحكـ العثماني األكؿ بيف مؤيد كمعارض مع تحقيؽ مخطكطة بمكغ المراـ في  - 2

، ص 2006ة مكالنا بيراـ لممؤرخ محمد بف يحيى الزبيدم، رسالة ماجستير )غير منشكرة(، قسـ التاريخ بكمية اآلداب، جامعة صنعاء تاريخ دكل
20. 
 عف ىذا المقب انظر ممحؽ المصطمحات كاأللقاب الكاردة في ىذه الدراسة. - 3
كؿ، كمف الخصياف الذيف تربكا في السرام بيف الحريـ، كقد تكلى حكـ كاف سميماف باشا أحد المماليؾ الخاصة لمسمطاف العثماني سميـ األ - 4

ـ(، حيث استمر بيا حتى 1537ـ( بعد عزلو عف كالية دمشؽ، كاستمر فييا لمدة عشر سنكات، كالثانية عاـ )1525مصر مرتيف: األكلى عاـ )
كمف صفاتو أنو كاف سمينا لمغاية كعديـ الرام كالفضؿ كاشتير ـ(. 1538خرج عمى رأس الحممة البحرية مف السكيس إلى السكاحؿ اليمنية عاـ )

  .159 - 158بالغدر كسفؾ الدماء. انظر: سيد مصطفى سالـ: الفتح العثماني األكؿ، ص 

ة، ط عبد الصمد بف إسماعيؿ المكزعي: اإلحساف في دخكؿ مممكة اليمف تحت ظؿ عدالة آؿ عثماف،تحقيؽ عبد اهلل الحبشي، منشكرات المدين - 5
. كأيضا: محمد بف إسماعيؿ الكبسي: المطائؼ السنية في أخبار الممالؾ اليمنية، تحقيؽ خالد األذرعي، مكتبة 27، ص 1987، صنعاء، 1ط 

 . 382 -237، ص 2005، صنعاء، 1الجيؿ الجديد، ط 
 عف ىذا المصطمح انظر ممحؽ المصطمحات كاأللقاب العثمانية الكاردة في ىذه الدراسة. - 6
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اليؾ في تيامة طكعان تحت مراء الممأأنضكل  كما .ضرمكتعمى كالية ح   يقضي بإقراره حاكمان  ان سمطاني

 ،بيد كالنكاحي التابعة ليامدينة ز  سيطرة عمى في الحممة سميماف باشا ساعد ، مما سمطة الدكلة العثمانية

، حاكمان عمييا -كىك حاكـ غزة السابؽ كأحد أمراء الحممة  -1مصطفى بؾ نصيببت كقبؿ مغادرتو قاـ

  .2كترؾ معو ألفيف مف الجنكد

القكة ظمت لحممة العثمانية األكلى ىي السيطرة عمى السكاحؿ اليمنية، بينما كانت أبرز نتائج ا

 فك حيث لـ يستطع العثمانية مسيطرة عمى المناطؽ الداخمية )الجبمية( بقيادة اإلماـ شرؼ الديف، يدي  الز  

(م6994 - 6945هـ/ 514 - 599) أزدمر باشا 3التكسع فييا كالسيطرة عمى صنعاء إال في عيد الكالي
4. 

عثمانيان، استمر  5كاليان  فك عشر ك  في فترة الكجكد العثماني األكؿ ثالثةتعاقب عمى حكـ اليمف 

كذلؾ لضماف  ،الداخميةفي المناطؽ  كالتكسع التكغؿ يـمنالكثير حاكؿ ك  ،الزماف مف قرف حكميـ لمدة

 ؛6تحت لكائيـكضميا جميع األراضي اليمنية  عمىلسيطرة مف أجؿ اك المرابطة في الساحؿ،  حماية قكاتيـ

خكانوة يدي  القكة الز   فمكاجية دائمة م يالقكفكانكا لكنيـ   أمستطع تـ ل إذ ،بقيادة المطير بف شرؼ الديف كا 

كعند  ،اميبينعقد صمح في بعض األحياف إلى ينتيي كاف الصراع ك ل؛ خر مف القكتيف القضاء عمى األ

 . 7بيف الطرفيف بالحر عكد ت نقضو

 -515) كالتي استمرت نحك ربع قرف 8لتي حكـ فييا الكالي حسف باشا الكزيرارة كتكاد تككف الفت

مف أطكؿ فترات االستقرار النسبي الذم تحقؽ في بسط السيطرة المركزية لمكالية  م(6144 -6914 /ـه6565

                                                           

 ممحؽ المصطمحات كاأللقاب العثمانية الكاردة في ىذه الدراسة. انظرعف ىذا المصطمح  - 1
 .86 – 85انظر: محمد النيركالي: البرؽ اليماني في الفتح العثماني، ص   - 2
 عف ىذا المصطمح انظر ممحؽ المصطمحات كاأللقاب العثمانية الكاردة في ىذه الدراسة.  - 3
 .21الحساف، نفسو،  ص عبد الصمد المكزعي: ا - 4
 انظر ممحؽ المصطمحات كاأللقاب العثمانية الكاردة في ىذه الدراسة. - 5
 .447سيد سالـ: الفتح العثماني األكؿ، ص   - 6
 . 298ك 297ك  267ك 249ك 248لممزيد انظر: محمد الكبسي: المطائؼ السنية، ص  - 7
 انية.عف ىذا المقب انظر ممحؽ المصطمح كاأللقاب العثم - 8
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ىذا ك  .1العثمانية، كأتاحت لمكالي المذككر إنجاز بعض المشاريع العمرانية كالزراعية كاإلصالحات العامة

عمؿ عمى تكطيد حكميـ يبتقديـ مشاريع خدمية لألىالي إال بما  كاتمييـ لكغيره مف الكالة العثمانييف الكالي 

 .2يخمد ذكراىـ كتعمير المساجد كبناء المدارس كالقالع كالحصكف كغير ذلؾكجذب األىالي إلييـ، كبما 

بينما كانت مدينة  مدينتي صنعاء كتعز،تركزت معظـ تمؾ المنشآت في المنطقة الجبمية كخاصة في قد ك 

قياـ بعض  األكفر حظا مف بيف جميع مدف تيامة مف حيث -منطقة تيامة مركز العثمانييف في -زبيد 

تجديد  في الجانب الدفاعيتمؾ األعماؿ  كاف أبرزك  ،جدىـ المكثؼ فييااكذلؾ لتك  الكالة ببعض اإلنشاءات

، كالثانية في عيد محمد باشا (م6914/ ـه511)الكالي بيراـ باشا  األكلى في عيد تيف:مر لبيد مدينة ز   سكر

  .3(م6161هـ/ 6469)

 في لحكميـ كمركزان  الفعمية سيطرة العثمانييف تحت كانت كساحميا تيامة منطقة أف مف كبالرغـ

 طؽالمنا في تسكف التي القبائؿ عف أىمية أك قكة تقؿ ال كانت تيامة قبائؿ أف إال األكقات؛ مف كثير

عالف ،العثمانييف محاربة في الجبمية  . 4الجائريف الكالة بعض ظيكر عند خاصة عمييـ الثكرة كا 

يديكف بقيادة المطير بف شرؼ الديف بسط نفكذىـ في عدة مناطؽ مف تمكف األئمة الز   كبالمقابؿ

 جيشوو يكجتقرر ف ،لكائوتيامة تحت  منطقةضـ  عمى واألمر الذم شجع، م (6911/ ـه514) عاـ اليمف

بجمع العساكر قاـ  بقدـك الجيش،حسف بارس الكالي العثماني  كحينما عمـ ،لمسيطرة عمييا بيدنحك مدينة ز  

الجمعاف  التقىكعندما  ،كاستغاث بالدكلة العثمانية في مصر لنجدتو ،زبيدمف جميع نكاحي تيامة إلى 

                                                           

 .81، ص 1993العمرم: الحضارة اإلسالمية في اليمف، المنظمة االسالمية لمتربية كالعمكـ كالثقافة، الرباط، حسيف عبد اهلل  - 1
 .473األكؿ، ص  العثماني الفتح سالـ: سيد  - 2
ا: أحمد راشد بؾ: تاريخ اليمف كصنعاء، كأيض. 211 مكقؼ المؤرخيف اليمنييف مف الحكـ العثماني األكؿ ...، ص: أحمد عبد ربو المصرم - 3
 .209 ص  ،1986، ترجمة مديرية التطكير الثقافي، مطبعة البصرة، العراؽ،  2ج 

 .175ص األكؿ، العثماني سالـ: الفتح سيد - 4
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ع جيكش ستطلـ تكبالتالي  ؛في الثانية كانيـزمعركة األكلى انتصر جيش المطير في ال بيدز  بالقرب مف 

 .1عزإلى مدينة ت   مف تبقى منيـرجع فالمدينة، المطير دخكؿ اإلماـ 

فرصة مناسبة بالنسبة لألتراؾ  (م6915هـ/ 514) عاـكانت كفاة اإلماـ المطير بف شرؼ الديف 

 عاـتحررية تذكر حتى ـ تقـ بعد ذلؾ أم حركة ل إذ، 2في األراضي اليمنية ىـنفكذكبسط  إلقرار سمطتيـ

عالف ا  بدعكتو ك  مؤسس الدكلة القاسمية ،3قاـ اإلماـ المنصكر القاسـ بف محمد عندما( م6951 هـ/6441)

 فاستجابت العثماني؛ الكجكد ضد التحرير حرب أجؿ مف يتجمعكا بأف اليمنييف كؿ حيث نادل .مامان إنفسو 

 حينيا، انتصرت قكاتو في معظميا األتراؾ ضد كيؿط صراع بداية ذلؾ عمى كترتب كندائو، لدعكتو القبائؿ

، لـ يدـ أكثر مف عاـ لكنو (م6141هـ/ 6461) عاـ إلى عقد صمح 4الكالي العثماني جعفر باشا أضطر

 /هـ6465) بعد كفاة اإلماـ القاسـ عاـك  .5كنتيجة لذلؾ عادت الحرب بيف المقاكمة اليمنية كالعثمانييف

يتقمص خاصة  عثمانييففي أيامو بدأ نفكذ ال؛ فنفس النيجعمى د، كالذم سار خمفو ابنو المؤيد محم( م6165

 عثمانييفقتؿ العديد مف الحيث  ،6بقيادة أخيو الحسف (م6151هـ/ 6449) عاـبعد دخكؿ قكاتو صنعاء 

                                                           

 .259الكبسي: المطائؼ السنية، ص محمد  - 1
 .317سيد سالـ: الفتح العثماني األكؿ، ص  - 2
ىػ/ 967حمد: كلد اإلماـ المنصكر باهلل القاسـ بف محمد بف عمي مؤسس األكؿ لمدكلة القاسمية في شير رمضاف عاـ )اإلماـ القاسـ بف م - 3

عالف نفسو إمامان مف بالد الشرؼ في محؿ يقاؿ لو حديد قارة بمحافظة حجة عاـ )1559 ـ(، كبعد أف استجابت 1597ـ(، ككانت بداية دعكتو كا 
دة حركب مع العثمانييف، فتحت عمى إثره الطريؽ إلعادة تكحيد اليمف في عيد أبنائو تحت سمطة اإلمامة الز يدي ة مف القبائؿ لدعكتو كندائو خاض ع

ـ(. لممزيد انظر: عبد اهلل عبد الكريـ الجرافي: 1619ىػ / 1029آؿ القاسـ. ككانت كفاة اإلماـ القاسـ في ليمة الثالثاء مف شير ربيع األكؿ سنة )
 .  298. كأيضا: محمد الكبسي: المطائؼ السنية، ص 153، ص 1984، بيركت، 2ريخ اليمف، مؤسسة دار الكتاب، ط المقتطؼ مف تا

العمماء جعفر باشا: كاف مف أفضؿ الكالة العثمانييف الذيف قدمكا إلى اليمف، فقد كاف شاعرا كلو حظا كافر مف العمكـ الشرعية كالعقمية، كيقرب  - 4
 – 1624ـ(، كالثانية لمدة خمس سنكات )1616 – 1607يا كاليبات. تكلى حكـ اليمف لمرتيف: األكلى لمدة تسع سنكات )إليو كيجزؿ ليـ العطا

 .318ـ(. محمد الكبسي: المطائؼ السنية...، ص 1629
الرابع عشر قبؿ الميالد . كأيضا: أحمد حسيف شرؼ الديف: اليمف عبر التاريخ مف القرف 279انظر: سيد سالـ: الفتح العثماني األكؿ، ص  - 5

 .263 -262،ص 1964، القاىرة،  2إلى القرف العشريف، مطبعة السنة المحمدية،  ط 
ىك اإلماـ الحسف بف اإلماـ القاسـ محمد مؤسس الدكلة القاسمية، كالذم يرجع نسبو إلى الحسف بف عمي بف أبي طالب، كلد عاـ  - 6
ف الذيف حاربكا العثمانييف حتى خرجكا مف اليمف، كمف أبرز أعمالو اختطاط حصف الدامغ كبأسفمو ـ( كاف مف أبرز القادة العسكريي1587ىػ/996)

ـ(. لممزيد عف ىذه الشخصية انظر: محمد بف عمي الشككاني: البدر 1638ىػ/1048ـ(، ككانت كفاتو عاـ )1630ىػ/1040كمدينة الحصيف عاـ )
 .222 – 221ص  ،1998 ،دمشؽ، 1ط ، دار الفكر ،عبد اهلل العمرم الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع، تحقيؽ حسيف
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قيو بيت الف   :فدخؿ مدفعمى النزكؿ إلى تيامة  القائد المذككرذلؾ . كقد شجع 1ـ مف بقي منيـكاستسم

الحسف بف فحاصرىا  ،بيدإلى مدينة ز  التراجع بقية القكات العثمانية فارضان عمى ؛ يس كالمخايدية كح  كالز  

عمى ظؿ مصطفى باشا أحمد  لكف أحد أمرائو كىك .2أحمد قانصكه العثماني الكاليحتى استسمـ  ،القاسـ

مف ـ عمى الخركج ثـ طمب الصمح كعز  ،(م6151/ ـه6449)عاـ لى شير رجب إالعثمانييف الجنكد رأس 

 - جميع المدف اليمنية صارتؿ الحسف بف القاسـ مدينة زبيد ك دخبعد ك  .اليمف عف طريؽ ميناء المخا

تحت لكاء الدكلة  - (كمراف كجزر فرساف)البحر األحمر  القريبة مف ساحؿكمنيا مدف تيامة كالجزر 

  .3يمفجكد العثماني في الك المرحمة األكلى مف ال انتيتكبذلؾ القاسمية، 

 

 يديين المعاصرين لمحكم العثماني األولأبرز األئمة الز   (8) جدول
 

 

 تاريخيةالفترة ال اسم اإلمام م
 (م6991 - 6941هـ / 514 - 566) بف شمس الديف ىشرؼ الديف يحي 1

 (م6916 -6991هـ / 515 - 514) المطير بف شرؼ الديف 2

 (م6164 -6951هـ / 6461 -6449) القاسـ بف محمد بف عمي 3

 (م6144 -6164هـ / 6495 -6461) المؤيد محمد بف القاسـ بف محمد 4

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .263الديف: اليمف عبر التاريخ، ص أحمد شرؼ  - 1
ـ( بيدؼ استعادة السيطرة العثمانية في اليمف. كقد بذؿ 1607ىػ/ 1015عيف أحمد قانصكة باشا كاليا عمى اليمف بدال مف حيدر باشا عاـ ) - 2

رة مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ اليدؼ خالؿ فترة كاليتو عمى اليمف كالتي امتدت ست سنكات، كلكف محاكالتو كانت يائسة كمنيت الكالي المذككر جيكدا كبي
  .384في األخير بالفشؿ. سيد سالـ: الفتح العثماني األكؿ، ص 

 . 237ك  235ك  298انظر: محمد الكبسي: المطائؼ السنية، ص  - 3
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 قائمة بأسماء الوالة العثمانيين في فترة الحكم العثماني األول( 9) جدول

 لواليته تاريخيةالفترة ال اسم الوالي م
 (م6944 -6951هـ /  541 - 544)  األمير بيراـ ) كالي عدف( 6

 (م6944 - 6951هـ / 541 - 544)  (زبيد كالي)  بؾ مصطفى األمير 6

 (م6949 - 6944هـ / 596 - 541)  النشار باشا مصطفى 5

 (م6941 - 6941 هـ /595 - 596)  باشا اكيس 4

 (م6945 - 6941هـ / 599 - 595)  باشا فرىاد 9

 (م6994 - 6945هـ / 514ـ  599)  باشا أزدمر 1

 (م6991 - 6999هـ / 515 -516)  (ثانية مرةلم)  النشار باشا مصطفى 1

 (م6914 - 6991هـ / 511 -515)  شاىيف قرة باشا مصطفى 1

 (م6919 -6914هـ / 516 -511)  باشا محمكد 5

 (م6911 - 6919هـ / 514 -516)  باشا رضكاف 64

 (م6911 -6911هـ / 514 -515)  باشا مراد 66

 (م6911 -6911هـ / 519 -514)  باشا حسف 66

 (م6915 - 6911هـ / 511 -519)  باشا عثماف 65

 (م6914 - 6915هـ / (976 - 977 الكزير باشا سناف 64

 (م6919 - 6914هـ / (977 - 982 باشا بيراـ 69

 (م6914 - 6911هـ / 511 -516)  الكزير باشا مراد 61

 (م6144 -6914هـ / 6466 - 511)  الكزير باشا حسف 61

 (م6141 -6144هـ / 6469 -6466)  الكيخيا باشا سناف 61

 (م6161 -6141هـ / 6464 -6469)  باشا جعفر 65

 (م6166 -6161هـ / 6454 -6464)  باشا محمد 64

 (م6166 - 6166هـ / 6454 -6454)  باشا فضمي أحمد 66

 (م6165 - 6164هـ / 6451 -6455)  باشا جعفر 66

 (م6159 - 6165هـ / 6444 -6451)  باشا قانصكاه أحمد 65
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 األشزاف آل خرياتحكم و فرتة حكم آل انقاسم انزيديني
 (م6145 - 6151 / ـه6619 - 6441)

 
 

  انقاسم آل حكمخالل فترة  نتهامت انسياسيت األوضاع                         •
 (م6119 -6151/ ـه6615 -6441)                                                       

 

   تهامتاندعىة انىهابيت إنى  دخىل 
 م( 6146هـ/  6661)     

 

 تىسع انشريف حمىد آل خيراث في تهامت   •                       

 م(6161 - 6146/ ـه6656 - 6661)                                                       
 

 ي باشا في تهامتتدخم محمد عه   •                  
 م(6144 -6161هـ/ 6699 -6655)                                     

 

 حكم انشريف حسين بن عهي بن حيدر آل خيراث   •                  

 م(6141 -6151هـ / 6694 -6695)                            

 
 
 
 
 
 
 



34 

 

 م(6119 -6151هـ/ 6615 -6441)  حكم آل القاسمخالل فترة األوضاع السياسية لتهامة 

 مقاليد السمطة بعد خركج العثمانييف األكؿ مف اليمف عاـف مف أسرة آؿ القاسـ ك يتسمـ األئمة الزيد

كتعتبر فترة حكـ اإلماـ  .عـ اليمف باستقالؿ كاستقرار نسبي استمر ألكثر مف قرنيفكن  ، (م6151 /ـه6441)

أزىى فترات حكـ األئمة  (م6111 -6144/ هـ6411 -6494)محمد المتككؿ عمى اهلل اسماعيؿ بف القاسـ بف 

عادت الكحدة كسيطرة الدكلة المركزية عمى اليمف كمو مف ففي عيده  آؿ القاسـ مف الناحية السياسية،

حينما  ،بعد كفاة المتككؿفقد بدأت الدكلة القاسمية ضعؼ  مرحمةأما . 1ماف جنكبان الحجاز شماالن إلى عُ 

دخكؿ العثمانييف ب كانتيت ،2(م6111 -6116/ هـ6451-6456) ماـ المؤيد محمد مقاليد السمطةاإلتكلى ابنو 

، كيرجع السبب في ذلؾ إلى ظيكر أكثر مف إماـ معارض مف م(6145/ ـه6619) عاـ الثاني إلى اليمف

 .3اسرة آؿ القاسـ نفسيا، فكؿ كاحد منيـ كاف يدعي الحؽ في اإلمامة كالحكـ

آؿ القاسـ يحرصكف عمى ضـ منطقة تيامة تحت لكائيـ، لذا كانكا يعينكف جميع أئمة كاف ك 

اإلماـ المتككؿ اسماعيؿ مف أقربائيـ أك عبيدىـ كغيرىا مف المناطؽ اليمنية، ففي فترة حكـ  لكاليتيا أحدان 

. 4كزعيس كم  ح   منطقتيكاف ىاشـ بف جاـز بف أبي نمي الحسني كاليان عمى تيامة عدا  - السابؽ ذكره -

  .5بنو الحسفالمنطقة تيامة  كاليةأسند  كفي العشر السنكات األخيرة مف حكـ المتككؿ

حتى فترة حكـ لو  حية مركزان مف مدينة المُ  متخذان عمى تيامة  ظؿ الحسف بف المتككؿ كاليان كقد 

غـ كعمى الر  .(م6169 -6111هـ/ 6661 -6451) اإلماـ الميدم محمد بف أحمد، المعركؼ بصاحب المكاىب

بسبب ازدياد نفكذه في جميع جيات خذ يخطط لمتخمص منو، أعالنو الكالء لمميدم، إال أف األخير إمف 
                                                           

 - 1516ىػ/ 1336 - 922)حميد الديف  يحيى المتككؿ إلى إسماعيؿ المتككؿ مف كالمعاصر الحديث ليمفا العمرم: تاريخحسيف عبد اهلل  - 1
 .48، ص 2001، دمشؽ 2، ط بيركت كدار الفكر بدمشؽبعاصر مدار الفكر ال، (1918

 -1700/ ػى1163 -111لثامف عشر )عمي عبد اهلل عزكاف: الصراعات السياسية كالتمردات القبمية في اليمف في النصؼ األكؿ مف القرف ا - 2
 .33، ص 2007(، رسالة ماجستير )غير منشكرة(، قسـ التاريخ بكمية اآلداب، جامعة صنعاء،ـ1750

 .14نفسو، ص  - 3
 انظر: مطير بف محمد الجرمكزم: تحفة األسماع كاألبصار بما في السيرة المتككمية مف غرائب األخبار )سيرة اإلماـ المتككؿ عمى اهلل -4

 .226، ص 2001، دراسة كتحقيؽ عبد الحكيـ عبد الكريـ اليجرم، نسخة الكتركنية، 1اسماعيؿ بف القاسـ(، ج 
 .20عمي عزكاف: الصراعات السياسية ...، ص  - 5
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كبعد أف أدرؾ اإلماـ الميدم ضعؼ كاليو الحسف، أرسؿ بقكاتو إلى تيامة بيدؼ النيؿ منو، لكف تيامة. 

غادر المدينة في ربيع فية، حتخمى عف إمارتو عندما عمـ بقدكـ الجيش إلى مدينة المُ الحسف بف المتككؿ 

    .1(م6156/ـه6646)األكؿ عاـ 

بايع القاسـ بف عندما تميزت بالضعؼ، كذلؾ دخمت فترة حكـ اإلماـ الميدم محمد مرحمة جديدة 

 هـ/6665)أعمف إمامتو عاـ الذم  ،الحسيف بف الميدم اإلماـ المنصكر حسيف بف القاسـ بف المؤيد

كبعد  .2الشمالية المناطؽ أكثر عمى االستيالء مف ، كتمكفمرافحافظة ع  حدل قرل مإمركباف في  (م6166

الفرقة فانضمت ، (م6169 هـ/6661) عاـنحك تيامة  يمااتفاقيما عمى محاربة اإلماـ الميدم، تقدمت قكات

كعندما كصؿ الجيش  .عمنت الكالء لوأإلى صؼ اإلماـ المنصكر، ك العسكرية المرابطة في مدينة المخا 

قيو حدثت حرب شديدة بينيـ كبيف عامؿ اإلماـ الميدم، المسمى حيدر شاكش، حيث دينة بيت الف  إلى م

قكات المنصكر كالقاسـ  ةكبعد سيطر  .3قيو لمدة شير فاضطر إلى االستسالـحاصركه في قمعة بيت الف  

قرية بكمو مركز حمار كحاصر اإلماـ الميدم في تكجو القاسـ بقكاتو إلى مدينة ذ   ،عمى منطقة تيامة

  .4طمب الصمح لينتيي بذلؾ عيده الذم استمر لمدة ثالثيف عاـاضطر األخير إلى ، فالمكاىب

كمف  ،مع اإلماـ الميدم محمد صارت منطقة تيامة مقسمة إلى قسميف: األكؿ الشماليكبعد خ  

األكسط كالجنكبي، الثاني القسـ ك  .حسيف لمنصكركالية اإلماـ اكالتي أصبحت تحت  ،يديةحية كالز  مدنو المُ 

 ؛كلكف ىذا األمر لـ يدـ طكيالن  .5كجميعيا تحت كالية القاسـ بف الحسيف ،يس كالمخاديدة كح  كمف مدنو الحُ 

كدخؿ ضطرابات فبعد فترة كجيزة حدث خالؼ بيف الحميفيف )المنصكر كالقاسـ(، فازدادت اال ؛طكيالن 

                                                           

 .37الصراعات السياسية ...،  ص  عزكاف:عمي  - 1
 .161ك 144نفسو، ص  - 2
، تحقيؽ 1ىػ، ج 1160 -1056مف عصر االستقالؿ عف الحكـ العثماني األكؿ مف سنة محسف بف الحسف بف القاسـ أبك طالب: تاريخ الي - 3

 .371، ص 1990،  صنعاء، 1عبد اهلل محمد الحبشي،  مطابع المفضؿ،  ط 
 .  376 - 375نفسو، ص  - 4
 .180،  ص ... السياسية الصراعات: عزكاف عمي - 5
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ةن كثير  ان عدادأحي كقتؿ ى مدينة الض  جيش القاسـ إل حيث تقدـ، تيامة ةطقالطرفاف في حرب كخاصة في من

قيو، في حيف انحاز حكالي الؼ كخمسمائة مف جيشو إلى مدينة بيت الف   مف أصحاب المنصكر، ثـ تراجع

 .1أعمنكا استسالميـحي كبقكا فييا حتى جاء جيش المنصكر ففي قمعة مدينة الض  

لجأ إلى (، م6161/هـ6665) عاـبعد ىزائـ قكاتو في تيامة القاسـ بف الحسيف كيبدك أف المتككؿ 

حية كعامؿ مدينة المُ المنصكر الذيف في تيامة باألمكاؿ،  عماؿ بعضأسمكب الحيمة، كعمؿ عمى استمالة 

 ئوفقد أعمف كال ،مف تيامة )المخالؼ السميماني( يالشمال أما أحمد بف خيرات أمير الجزء .سركر فقيو

 .2امةعمى أغمب مناطؽ تيالمتككؿ أدرؾ سيطرة  حينما

خمفو ابنو ثـ ، (م6161هـ /6655)ظمت منطقة تيامة تحت لكاء اإلماـ المتككؿ حتى كفاتو عاـ   

كقد  .(م6145 -6161 هـ/6616 -6655)امتدت فترة حكمو حكالي اثنيف كعشريف عاـ الذم  الحسيفالمنصكر 

جية الغربية مف اليمف عددان مف المنافسيف، كاف أبرزىـ في ال ة فترة حكموبدايمنذ اإلماـ ىذا كاجو 

ضـ منطقة تيامة تحت  (م6161هـ/ 6655)عاـ في  حيث استطاعكا .كاخكتو إسماعيؿ بف محمد بف إسحاؽ

كحاصر عامؿ اإلماـ المنصكر في قيو، بف اسحاؽ بجيشو إلى مدينة بيت الف   ىتقدـ يحيبعد أف رايتيـ، 

مما أدل إلى ، قيوبيت الف  مدينة عمى أبكاب في المعركة التي دارت  اإلماـ المنصكر جيشىـز ثـ قمعتيا، 

 . 3ـ القكة العسكرية المكجكدة في القمعةتسالاس

 مف كثير عمى كاستكلى ،شأنو عظـقيو عمى مدينة بيت الف  بعد استيالء محمد بف اسحاؽ ك 

عمى  تقدـ نحك صنعاء، كلكف سرعاف ما استطاع اإلماـ المنصكر القضاءكغيرىا، ثـ  تيامة في المناطؽ

بعض عميو  جخر في أكاخر عيده ك  .4سجف صنعاء طكاؿ فترة حكموفي يداعيـ قاـ بإك  ،أبناء اسحاؽ حركة

                                                           

 .389 - 388، ص الحسف: تاريخ اليمف عصر االستقالؿ ...محسف بف  - 1

  .320، ص 1985، بيركت، 2ط   ، دار اآلداب،2األلؼ، ج  بعد اليمف لنبال نشر العرؼ: زبارة محمد بف محمد - 2

 . 29،  ص ... االستقالؿ عصر اليمف تاريخ: الحسف بف محسف - 3
 .280 ، ص... السياسية الصراعات: عزكاف عمي - 4



33 

 

عدة حركب بينيما كصراع استمر  ذلؾ عف تترتبك أحمد بف المتككؿ،  كهأخ ـأئمة آؿ القاسـ، ككاف آخرى

فترة حكـ  خالؿاسية كقد انتيت تمؾ االضطرابات السي .1(م6141هـ/ 6616) المنصكر عاـاإلماـ حتى كفاة 

 العاصمة مف اليمف مناطؽ حكـ معظـ، كالذم م(6119 -6141 هـ/6615 -6616) عباس الميدم كلده

 .2النسبي باالستقرار اتسمت فترة حكمةف الدكلة، ىيبة إعادة مف تمكفصنعاء، ك 

طؽ يسيطر فييا أئمة آؿ القاسـ عمى معظـ منافترة حكـ اإلماـ الميدم عباس آخر فترة  مثمت 

 السياسي يااألحداث الحربية في منطقة تيامة، إال أف كضع بعضظيكر مف  كبالرغـ .سيطرة فعميةمف الي

، مف أقربائيـ أك عبيدىـ كالةليا ككاف أئمة الدكلة القاسمية يعينكف  .إلى حد ما مستقرظؿ  لفترةفي ىذه ا

 .3مو لألشراؼ آؿ خيراتأسندكا حكالذم  ،تيامة )المخالؼ السميماني( ي مفشمالالجزء ال عدا

 دخول الدعوة الوهابية إلى تهامة
اإلماـ المنصكر مف فترة حكـ  دخمت اليمف كخاصة منطقة تيامة مرحمة سياسية جديدة ابتداءن 

كثيران كعانت  ،الدكلة القاسمية ضعؼ زادكفييا  ،(م6145 -6119 /ـه6664 -6615) عمي بف الميدم عباس

أمراء كنتيجة لذلؾ أصبحت تبعية  .دات القبمية في أنحاء اليمفرت التمر  ثكك   ،الداخمية االضطراباتمف 

  .4كأصبحكا يتصرفكف كما يحمكا ليـ ،سميةإلإلماـ  (آؿ خيرات شراؼاأل)المخالؼ السميماني 

خارج  االنتشارقد بدأت في  5كانت الدعكة الكىابيةاالضطرابات مف تمؾ كبينما كانت اليمف تعاني 

و إلى األراضي اليمنية ئمحمد بف سعكد كأبناحامؿ لكائيا السياسي  أنظارتجيت كاد، نطاؽ حدكدىا بنج

                                                           

 .342ص  ،... السياسية الصراعات: عزكاف عمي - 1
 . 109 ص كالمعاصر...، الحديث اليمف تاريخ: العمرم حسيف - 2
ـ(ف رسالة ماجستير )غير منشكرة(، قسـ التاريخ بكمية اآلداب،  1872 -1832انظر: يعقكب حسف دكبمة: تيامة دراسة سياسية تاريخية ) - 3

 .20، ص 2009جامعة عدف،  

داخمية لميمف في النصؼ األكؿ مف القرف التاسع عشر الميالدم، رسالة ماجستير )غير صادؽ محمد الصفكاني: األكضاع السياسية ال - 4
. كأيضا: نجكل عبد المطيؼ المطير: صراع  القكم حكؿ تيامة اليمف في 66، ص 2002منشكرة(، قسـ التاريخ بكمية اآلداب، جامعة صنعاء، 

 .36 – 35، ص 2005تاريخ بكمية اآلداب، جامعة صنعاء،  ـ(، رسالة ماجستير )غير منشكرة(، قسـ ال1849 - 1818الفترة )
ـ( في قرية العيني ة مف بالد نجد، لقد نشأ في حجر أبيو 1720إلى محمد بف عبد الكىاب المكلكد عاـ ) الدعكة الكىابية: تنسب الدعكة الكىابية - 5

كتب التفسير كالحديث كالعقائد. كعندما حج أنكر استغاثة الناس بالنبي كقرأ الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ككاف في صغره كثير المطالعة ل
 ،األمكات يالمعتقديف فكمحاربة  التكحيد كىدـ القبكر المشيدة كالقباب المرتفعة عمية الصالة كالسالـ، كقرر أف يعيد لإلسالـ نقائو؛ فأعمف دعكتو إلى



33 

 

بف اأصدر سير تحت لكاء الدعكة الكىابية، كبعد أف دخمت ع   .1سير كالمخالؼ السميمانيع  منطقتي نحك 

 مدينةعمى عسكرم ىجكـ لشف  ،(أبك نقطوبف عامر )سير عبد الكىاب ع   و عمىسعكد أكامره إلى عامم

بف كبالرغـ مف المقاكمة الشديدة التي بذليا الشريؼ حمكد  .2عاصمة المخالؼ السميماني ريشأبي ع  

 ،سيرألمير ع   إعالف استسالمو كالخضكع حالن غيرلـ يجد محمد الخيراتي أمير المخالؼ السميماني، 

كتـ ، يان بالدكلة السعكديةرتبطان سياسأصبح المخالؼ السميماني م لذلؾكنتيجة  .كالدخكؿ في الدعكة الكىابية

أف يككف تابعان إلمارة عسير مف الناحية عمى ، مذككراإلبقاء عمى الشريؼ حمكد أميران عمى المخالؼ ال

 .3اإلدارية كالعسكرية

 م(6161 - 6146 /ـ ه6656 - 6661) في تهامةبن محمد آل خيرات توسع الشريف حمود 

إلى التخمص مف  الكىابية، سعى الدعكة نشر عمى كحرصو إخالصو حمكد الشريؼ إثبات بعد  

 دكف مباشر -عاصمة الدكلة السعكدية األكلى  -رعية بالد   اتصالو ؿع  ج  ك  سير أبك نقطة،تبعيتو ألمير ع  

في اليمف، فتيامة منطقة في العسكرية حمكد عممياتيا  بدأت قكات الشريؼكلتحقيؽ ذلؾ اليدؼ  .4كسيط

 جميع مدفالشريؼ عمي بف حيدر سيطرتو عمى ابف أخيو أكمؿ  (م6146/هـ 6616) عاـ ابريؿشير 

 5كرمُ أما أىؿ مدينة ، حية بعد حصار برم كبحرم استمر أيامان مدينة المُ  دخؿكمف ثـ  ،المخالؼ السميماني

 .6في الدخكؿ تحت طاعة الشريؼ حمكد، فدخميا الشريؼ عمي كاستقر بقمعتياليـ و بقبك إليكا أرسمفقد 

                                                                                                                                                                                     

تو، كاتفقا عمى الجياد في سبيؿ اهلل كفتح البالد. كبعد كفاة كقاـ بنصر ـ( 1750عاـ ) نجد سعكد بف عبد العزيز في منطقة الدرعية مف بالد فأجابو
كالحسا كالقطيؼ ككثير مف البالد الحجازية كالطائؼ كمكة كغالب جزيرة سعكد بف عبد العزيز استطاع ابنو عبد العزيز فتح جميع الديار النجدية 

ـ(. انظر: السيد محمكد شكرم األلكسي: تاريخ 1791سعكد. ككانت كفاة محمد بف عبد الكىاب عاـ )العرب، ككانت معظـ ىذه الفتكح عمى يد ابنو 
. كأيضا: محمد الشككاني: البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف 115 -112، ص 2005، 4نجد، تحقيؽ كتعميؽ محمد بيجة األثرم، ب. د، ط 

 .274 - 273السابع، ص 
 . 96. كأيضا: فؤاد الشامي: تاريخ المخالؼ السميماني، ص 42ك  37ك  27حكؿ تيامة اليمف، صنجكل المطير: صراع القكم  - 1
، ص 1986، 2عبد الرحمف بف أحمد البيكمي: نفح العكد في سيرة الشريؼ حمكد، دراسة كتحقيؽ محمد بف أحمد العقيمي، مطابع جازاف، ط  - 2

164 - 167. 

 . 97السميماني، ص انظر: فؤاد الشامي: تاريخ المخالؼ  - 3
 .50نجكل المطير: صراع القكم حكؿ تيامة اليمف، ص  - 4
 .ندرسةقمعتيا في الفصؿ الخاص بالقالع الم كسيتـ الحديث عف نسبة إلى الكادم مكر، - 5
 .205 ص فؤاد الشامي: تاريخ المخالؼ السميماني، - 6
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، كلما كرمُ  كادمقرل في بنفسو ت الشريؼ حمكد تقدـ جزئي في تيامة مكث بعد تحقيؽ قكا 

 .1يدية الذيف سممكا قمعتيا طكعان ىا، كمنيـ مشائخ مدينة الز  ءعممت القبائؿ بقدكمو تكافدت إليو معمنة كال

المنصكر عمي صنعاء إماـ بالتصدم لقكات  (م6145هـ/ 6661)عاـ  يكنيكشير قاـ الشريؼ حمكد في كما 

بأم إجراء  المذككرالشريؼ ف يقكـ أكقبؿ  .2ديدةالحُ مدينة االستيالء عمى  حاكؿثـ  ،باجؿمدينة في 

، كطمب منيـ ئياعمما كبعض العمفيالفقيو صالح بف يحيى عامميا بمراسمة قاـ ديدة عسكرم عمى الحُ 

يقـك حمكد  لشريؼا جعؿمما  ،رفض ذلؾعامؿ ىذا اللكف ، بف سعكد العزيز عبد الدخكؿ في طاعة األمير

 قمعة في كتحصف العمفي صالح الفقيو عامميا رجفخ ،3يامف التكغؿ فيقكاتو تمكنت ف المدينةمداىمة ب

إلى  حمكد الشريؼطر فاض، يا نحك المدينةأبراج مف المدفعية قذائؼ بإطالؽ جنده قاـثـ  ديقية،الص  

 .4ياالخركج من

عمى االستيالء ؿ ديدة، فض  ة عمى مدينة الحُ أدرؾ الشريؼ حمكد عدـ استطاعتو السيطر  عندما 

نو كألسباب أ إال   ؛الساحمية 5حيتاحتى منطقة الت  ديدة مدينة الحُ الكاقعة جنكب شرؽ تيامة مناطؽ معظـ 

 . 6ريشلى مدينة أبي ع  إكعاد ىك  يديةالز  مدينة  إلىف ىذه المناطؽ مغير معركفة عاد بقكاتو 

 المنصور عمي لة القاسميةالشريف حمود مع إمام الدو  خالف

مصدر قمؽ إلماـ  ياكسيطرتو عمى بعض المراكز اليامة فيد في تيامة مثؿ تكسع الشريؼ حمك 

تكجيو نحك ك  في المناطؽ التابعة لو األكؿتحركات  ىذا األخيرعندما رأل ف ،عميالمنصكر  صنعاء
                                                           

. كأيضا: حسيف عبد 252 - 251كالشككاني: البدر الطالع ،ص  .39ص  ،ميةالتيا حكليات النعمي: أحمد النعميالمصادر اآلتية:  انظر - 1
     .132، ص 1984،  دمشؽ 1اهلل العمرم: مئة عاـ مف تاريخ اليمف الحديث، دار الفكر، ط 

كم، كزارة الثقافة لطؼ اهلل جحاؼ: درر نحكر الحكر العيف بسيرة المنصكر عمي كأعالـ دكلتو المياميف، دراسة كتحقيؽ عارؼ محمد الرع - 2
 . 824، ص 1، ط 2004كالسياحة، صنعاء 
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كاف أبرز تمؾ ك  .1ياو مف التكسع فيكمنع هقاـ بإرساؿ العديد مف الحمالت العسكرية لطرد المناطؽ الجبمية

 ،(م6145 هـ/6661)عاـ  يديةالز  مدينة  عمى ديدةأمير مدينة الحُ ح العمفي لصاالحمالت ىجكـ جيش 

 كبرفقتو حيدر بف عمي عمو ابف أرسؿ الخيراتي، حمكد الشريؼ كحينما عمـ بذلؾ .2كاستيالئو عمى قمعتيا

استعادة ك  تياالستعاد يديةالز  مدينة  إلى - ميؿص   كبالد كرمُ  ككادم الكاعظات قبائؿ مف مككنة - قكة

 .3يفمحكا في ذلؾ األمرلكنيـ لـ  قمعتيا،

)المخالؼ  بكاليتو باالستقالؿ حمكد لمشريؼبف عبد العزيز  سعكد األمير مكافقةكصكؿ  كبعد

كاف أكؿ ك  .4كدسع آؿ باسـ اليمف عمى لسيطرةإلى ا يتطمع الشريؼىذا  ، بدأسيرع   إمارة عف السميماني(

 بقية عمى لمسيطرة تمييدان  ديدةمدينة الحُ  عمى ، ثـ اليجكـ5يدية كقمعتياعمؿ قاـ بو ىك استرجاع مدينة الز  

 (م6141 /هـ6666) شير رجب مف العاـ بدأ في كالبحر البر مفحيث فرض حصاران عمييا  ،تيامة مدف

 الشريؼ يد في ديدةالحُ  كبسقكط .6الـأشير، حتى طمب أىالي المدينة االستس سبعة مف أكثر استمرو

 استسالمو، بيدمدينة ز   عامؿ أعمف إذ تيامة، أنحاءمعظـ  في أئمة آؿ القاسـ ىيبة معيا سقطت حمكد،

جميع  إلىكىكذا كصؿ نفكذ الشريؼ حمكد الخيراتي  .طاعتو في المخا قرليس ك ح   مدينة أىالي كدخؿ

 .7المخا جنكبان  ريش شماالن حتىمناطؽ تيامة اليمف مف أبي ع  

 الشريف حمود مع أمير الدولة السعودية خالف

 تيامة، في حمكد الشريؼ حققيا التي التكسعات تمؾ مفمخاكؼ الدكلة السعكدية األكلى  بدأت

 ،أمكاؿ مف عميو ما جميع دفعكاف ي الشريؼىذا  أف مف الرغـ عمى عنيا، لالنفصاؿ يخطط بأنو كشعرت

                                                           

 .95السميماني، ص  المخالؼ الشامي: تاريخفؤاد  - 1
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 قكة عسكرية في عاـأرسؿ ك ابف سعكد لـ يقتنع  مع ذلؾك  .1كرضاىا كدىا كسب الكقت ؿاطك  يحاكؿك 

السياسية التي كاف يتميز  أبي عريش، لمعرفة نكايا الشريؼ حمكد، لكف الحنكةمدينة إلى  (م6141 هـ/6666)

أمير قطة كما قاـ عبد الكىاب أبك نُ  .2جعمتو يستقبؿ القكة العسكرية كيحسف كفادتيابيا الشريؼ حمكد 

إلخضاع  رساؿ قكة عسكرية مف جية البحرإب (م6141/ هـ6666) عاـ -مف قبؿ الدكلة السعكدية  - سيرع  

ساف الكاقعة  البحرية عند جزرالتصدم ليذه القكة األخير استطاع  أيضان ، كفي ىذه المرة ىذا الشريؼ ُفر 

 .3يزافغرب ميناء ج  

أرسؿ عندما ، (م6145 /ـه6664) عاـبيف الشريؼ حمكد كالدكلة السعكدية  أقكل معركةككانت 

 )شماؿ تيامة( إلعادة المخالؼ السميماني )أبك نقطة(سير أمير ع  بقيادة  ان كبير  ان جيشسعكد بف عبد العزيز 

، كعمى كىزيمة جيشو األكؿمقتؿ بالمعركة التي جرت بيف الطرفيف  نتيتكقد ا .4كتأديب الشريؼ حمكد

 /هـ6669)كفي العاـ التالي  .5كتحصف فييا إلى أبي عريش األخيرالقكتيف، فعاد  تاإثر ذلؾ تراجعت كم

كبيرة تحركت عسكرية حممة  فقاـ بتكجيو ،ابف سعكد القضاء عمى الشريؼ حمكد نيائيان قرر  (م6164

عماؿ القامت بقتؿ ثـ عمييا،  تحية كاستكلبمحاذاة الساحؿ إلى كادم مكر، كمنو كصمت إلى مدينة المُ 

 . 6قمعتيامارة كانكا يعممكف في عالذيف 

فييا  بؽالسيطرة عمى عدة مدف في تيامة، إال أنيا لـ تُ المذككرة كعمى الرغـ مف استطاعة الحممة 

 مف كسيمة ةكبأي شكؿ بأم كالغنائـ األمكاؿ اليدؼ مف تمؾ الحممة ىك جمع حاميات عسكرية، كيبدك أف

قادىا طامي بف الثانية التي حممة لاالسنة نفسيا أثناء  ظير ذلؾ كاضحان فيقد . ك 7التيامية األراضي
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قاـ ك  قالعيا، عمى كاستكلىبجيش كبير  حيةالمُ  إلى تكجوالذم (، سير الجديدأمير ع  )عيب الرفيدم شُ 

  . 1كاسعة النطاؽ نيبأياـ بأعماؿ سمب ك  خمسة خالؿ رجالو

 عرض هفي ممتمكاتو، جاء ييفعسير حمالت الصالح ما أفسدتو إكاف الشريؼ حمكد يحاكؿ  كبينما

 ذلؾ قبكؿ سكل حمكد مف كاف فما ،(م6166 /هـ6661) عاـ صمحفي  بالدخكؿ العزيز عبد بف سعكد مف

 ،2جديد مف دكلة السعكديةال طاعة في دخكلو حاؿ في الماؿ عميو عرض سعكد أف خاصة، العرض

 نتيي صراع الشريؼ حمكد الخيراتي مع آؿ سعكد. اكبذلؾ 

  ة القاسمية المتوكل أحمدالشريف حمود مع إمام الدول خالف
عمؿ  الذم ،(م6145/هـ6664) بعد كفاة اإلماـ المنصكر عمي خمفو ابنو اإلماـ المتككؿ أحمد عاـ

الدكلة  أمراء لمكاجية كالجنكد بالماؿ كالمساندة الدعـ لو ـكقد  مصالحة الشريؼ حمكد الخيراتي، عمى 

عادة تبعيتو، في دخكلو ، مقابؿالسعكدية األكلى  تمت التي المصالحة أف إال   ،حكمو إلى يائكمكان امةتي كا 

بعاد العسكرية، بالقكة تيامة استرجاع عمى المتككؿ عـز لذا خذلتو، كسعكد حمكد الشريؼ بيف  الشريؼ كا 

عندما  ،(م6166 /هـ6661) عاـبينيما التي جرت ككاف مف أبرز المكاجيات العسكرية  .3إمارتيا عفحمكد 

 ككاف ،فدخميا يسح   مدينة عمى يستكلي لكي سعد، عمي يحيى الشيخ عمي، بف أحمد المتككؿ اإلماـ أرسؿ

 ساكنة شعر كحيف. خيرات آؿ حمكد الشريؼ قبؿ مف عمييا عامالن  محمد بف حكذاف الشريؼ حينئذ فييا

 الطرفيف بيف القتاؿ دار ثـ بالمدفعية فضربت فييا؛ لمتحصف القمعة إلى بعضيـ لجأ المكقؼ بخطكرة يسح  

 الصمح تـ حتى األحداث لتؾ مسرحان  خالؿ ىذه المدةنفسيا  القمعة انتكك  يكمان، كعشريف خمسة لمدة

  .4بينيما
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 ،يافي كمركزه حمكد الشريؼ كضعفي إضعاؼ دكر  تيامة استرجاع اإلماـ المتككؿ كاف لمحاكلةك 

ألكضاع فييا كما ىي حتى ، كظمت اسياسيان  األمر الذم انعكس عمى منطقة تيامة التي لـ تشيد استقراران 

  .1محمد عمي باشاالعثماني بمصر  نائب الممؾفي المنطقة تدخؿ 

 (م6144 -6161) تهامة في محمد عمي باشا تدخل
 الدعكة عمى القضاء ىك الجزيرة العربية في باشا عمي محمد تدخؿ الرئيسي مف اليدؼ كاف 

في أيضان إلى التدخؿ  اهدفعرئيسييف  سببيف ىناؾف أكما  .نجد في األكلى السعكدية كدكلتيا الكىابية

 كذلؾ المكرمة، بمكة باشا عمي محمد قكات إلى أقارب الشريؼ حمكد الخيراتي بعض لجكء ألكؿاتيامة، 

المتككؿ أحمد بالسمطاف العثماني مف تردم األحكاؿ في إماـ اليمف شككل  كالثاني. 2ليـ معاممتو لسكء

 تبادؿ اليدايا بيفكاف لكما . 3منو المساعدة يـت عميو في تيامة، كطمباليمف بسبب تمرد األشراؼ آؿ خيرا

دكر في تدخمو في ، (م6165 /هـ6661)عاـ  جازالمتككؿ أحمد كمحمد عمي باشا منذ بداية كصكلو إلى الح  

 . 4تيامة

الػػكالي العثمػػاني  - محمػػد عمػػي باشػػاكمػػؼ  م(6161/  ـه  6655) عػػاـكفػػاة الشػػريؼ حمػػكد الخيراتػػي  بعػػد 

كتتبع فمكؿ الكىػابييف  ،إلخضاع منطقة تيامةحممة عسكرية خميؿ باشا عمى رأس  - السعكدية دةج  بمدينة 

                                                           

محمد عمي باشا: ىك ابف إبراىيـ آغا بف عمي المعركؼ بمحمد عمي الكبير مؤسس آخر دكلة ممكية بمصر، كىك ألباني األصؿ كلد في بمدة  - 1
ب ـ(، تكفي كالده فكفمو عمو ثـ مات بعد مدة يسيرة فتكفؿ بو حاكـ المدينة كرباه عند أحد أصدقاء كالده، فش1769ىػ/ 1182صغيرة بمقدكنيا عاـ ) 

عمى حب استعماؿ السالح كقدـ إلى مصر ككيالن لرئيس قكة مف المتطكعة لرد الغزاة الفرنسييف عف مصر فأبمى بالء حسنا في القتاؿ، كبفضؿ 
كفاءتو كنبكغو كصؿ إلى أعمى المناصب كتمكف مف كسب كد الشعب المصرم حتى كصؿ إلى كالية مصر، كظؿ يحكميا حتى أعتزؿ األمكر 

: خير الديف انظرـ (، كأقاـ في قصر رأس التيف باإلسكندرية مريضان إلى أف تكفي بيا كدفف في القاىرة. لممزيد 1849ىػ/ 1265سنة )البنو إبراىيـ 
، بيركت 5، دار العمـ لممالييف، ط 7: األعالـ )قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء العرب كالمستعربيف كالمستشرقيف(، ج الزركميبف محمكد 
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قػاـ بتسػميـ ، ثػـ ى المخالؼ السػميماني بػدكف مقاكمػة تػذكرعم فاستطاع خميؿ بجيشو الكبير السيطرة  فييا،

 .1محمد عمي باشا ألمرتنفيذان ، راتيالخيعمي بف حيدر ل تياإمار 

، فأعػاد 2ؿ المخالؼ السميماني تحػت نفػكذ محمػد عمػي باشػا، خضػعت لحممتػو بقيػة مػدف تيامػةدخك بك    

/  ـه   6654) عػػػاـ الميػػػدم عبػػػد اهلل بػػػف المتككػػػؿالجديػػػد، صػػػنعاء إلػػػى عمػػػاؿ إمػػػاـ  يػػػامكانئحكميػػػا ككػػػذلؾ 

ع ف يػػدفأك  .المطػػبخ السػػمطاني إلػػى فػػي كػػؿ عػػاـقنطػػار مػػف الػػبف اليمنػػي  آالؼ ةدفػػع ثالثػػمقابػػؿ  ،(م6165

كبيػػػذا قكيػػػت شػػػككة الدكلػػػة ، كنػػػكع مػػػف التعػػػكيض لرجالػػػو 3صػػػيفران لاير ألػػػؼ يمػػػائتمبمػػػغ اإلمػػػاـ الميػػػدم 

  .4القاسمية مف جديد

بعد االتفاؽ بيف اإلماـ الميدم كقكات محمد عمي باشا عمى أحقية أئمة آؿ القاسـ فػي حكػـ تيامػة، ك   

اإلمػػاـ  كخػػالؿ فتػػرة حكػػـ .مػػف جديػػديامػػة لتالحكػػـ اإلمػػامي انسػػحبت قػػكات محمػػد عمػػي باشػػا منيػػا، كعػػاد 

طػػرد ثػػر إعمػى ، كذلػػؾ بقصػؼ مدينػػة المخػا( م6164)عػػاـ البريطانيػػة البحريػة لتيامػػة قامػت القػػكات الميػدم 

 اليجكـ عمػى الحصػف الشػماليبػ تبػدأكانػت القػكات المػذككرة قػد ك  .البريطػانيالتجػارم عامؿ المخػا لمككيػؿ 

)عبػد المسػمى  مػف الحصػنيف الشػمالي كالجنػكبي بمػدفعيتيات اليمنيػة القػكا فػردت، يػار()الط  المعركؼ باسـ 

ممػا اضػطر  ،فػي الحصػف الشػماليبالغان  قصؼ القكات البريطانية كاف مؤثرا كأحدث دماران  لكفك  .الرؤكؼ(

 .5حكلتو إلى أنقاضكقامت بتفجيره حتى القكات الممكية البريطانية دخمتو ف إلى مغادرتو، فيالجنكد اليمني

                                                           

الضمدم: الديباج الخسركاني في أخبار أعياف المخالؼ السميماني المسمى الذىب المسبكؾ فيمف ظير في المخالؼ عاكش الحسف بف أحمد  - 1
 .254 ص، 2003مف الممكؾ، تحقيؽ إسماعيؿ بف محمد البشرم، دار ة الممؾ عبد العزيز، الرياض، 

 .58(، ص 4انظر خريطة ) - 2
  اإلمبراطكرة النمساكية المعركفة )ماريا تريزا( التي ُطبعت صكرتيا عمى إحدل كجييو كعمى الكجو اآلخر شعار اإلمبراطكرية النمساكية،ىك لاير - 3

ؿ كقد ظككاف مصنكع مف مادة الفضة، كما كاف يعتبر الكحدة النقدية المعتمدة في التعامؿ الرسمي كالتجارم، ككاف يطمؽ عميو باللاير الفرانصي، 
ـ(، عندما صدر قانكف قضى 1965التعامؿ بو كتداكلو مستمران في اليمف كفي أنحاء أخرل مف الجزيرة العربية؛ ففي اليمف انتيى التعامؿ بو عاـ )
يقاؼ التعامؿ بو في األسكاؽ. لممزيد انظر: أحمد قايد بركات: النقد في اليمف، المكسكعة اليمنية، ج   .3040 – 3039، ص 4بسحبو كا 

ك  221 - 177. كحسيف العمرم: مئة عاـ مف تاريخ اليمف الحديث، ص 206انظر: عبد الكريـ الجرافي: المقتطؼ مف تاريخ اليمف، ص  - 4
223.  

 .98ك  96ص  ،1991دبي ، 1ط  ،البياف التجارية ـ، مطابع1839سمطاف بف محمد القاسمي : االحتالؿ البريطاني لعدف  - 5
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 مف فترة تيامة في األكضاع ىدأت بعد ذلؾتاريخي في تمؾ الفترة،  حادثة المخا أبرز حدث مثمت

سير عمي بف مجثؿ بالتقدـ قاـ أمير ع  كحينيا  (م6154 هـ/6649) حتى عاـسنكات  بضع كمرت ،الزمف

 ا،كخيـ برجالو بالقرب مف قمعتي ،دخؿ قرية دكغاففصميؿ قرل قبائؿ كصؿ إلى حتى  نحك تيامةبجيشو 

مف  القمعة محتكياتاستكلى عمى كؿ بعد ذلؾ  .ضرب عمييا الحصار حتى استسمـ جميع مف فيياثـ 

ى عامال عم عيف الشريؼ حسف بف بشير بف محمد بف خيراتك  ،مؤف كغير ذلؾالخيكؿ ك المكاؿ ك األ

 . 1القرية

  وعمى بن مجثل 2محمد آغامحمد عمي باشا في القضاء عمى تمرد  دور
باشا قد انشؽ عمى الدكلة العثمانية، كقاـ بمحاربتيا في بالد الشاـ، فترتب عمػى ذلػؾ  كاف محمد عمي 

عانػػػات قكاتػػػو المرابطػػػة فػػػي الحجػػػاز، فاسػػػتغمت الدكلػػػة العثمانيػػػة ذلػػػؾ كحاكلػػػت إضػػػعافو،  تػػػأخر مرتبػػػات كا 

كة ىػذا التمػرد زاد مف قػكقد  .3بيممز محمد آغا الممقب بتركجة اي قادىة التتمردمالالقكات العثمانية دعمت ف

ه  ـ /  6641) عػػاـالمتمػػردة الزحػػؼ نحػػك تيامػػة اسػػتطاعت القػػكات سػػير مػػع تركجػػة بيممػػز، فتحػػالؼ أميػػر ع  

 .سػقطيا كاحػدة تمػك األخػػرلتإلػى بقيػة المػدف ل ت، ثػـ اتجيػديػدة كالسػيطرة عمييػادخػكؿ مدينػة الحُ ك  ،م(6156

مػف خالليػا اسػتطاع  ،ب كاسػعة النطػاؽسمب كنيػ بأعماؿ كـقكانت ىذه القكات أثناء دخكليا مدف تيامة تك 

 . 4سيطرتو عمى تيامة باسـ السمطاف العثماني فعالتركجة بيممز إ

ـ يسػػتطع إمػػاـ صػػنعاء الميػػدم عبػػد اهلل بػػف المتككػػؿ أحمػػد رد العػػدكاف الػػذم قػػاده تركجػػة كبالمقابػػؿ لػػ 

التػي السػمب كالنيػب الذم أتخػذ مػف أعمػاؿ  -سيرم سير عمي بف مجثؿ الع  أمير ع   -حميفو بيممز، بعكس 

                                                           

 .126قكل حكؿ تيامة، ص : صراع النجكل المطير  - 1
 عف ىذا المقب انظر ممحؽ المصطمحات كاأللقاب العثمانية الكاردة في ىذه الدراسة. - 2
 .227حسيف العمرم: مئة عاـ مف تاريخ اليمف الحديث، ص  - 3

، صنعاء، 1الحكمة اليمانية،  ط  مؤلؼ مجيكؿ: حكليات يمانية )اليمف في القرف التاسع عشر الميالدم(، تحقيؽ عبد اهلل محمد الحبشي، دار - 4
 .101 – 100. كمحمد النعمي: حكليات النعمي التيامية، ص 58 - 57، ص 1991
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 عػػاـكزحػػؼ بجيشػػو نحػػك تيامػػة  مػػا،بينيكػػاف الػػذم  االتفػػاؽتركجػػة كقكاتػػو فػػي تيامػػة ذريعػػة لػػنقض قػػاـ بيػػا 

  .1سائر مدف تيامةبيممز فتـ لو ذلؾ، كممؾ إلخضاع  (م6155/  ـه6645)

انػػب تعػػرض بعػػد تمػػرد الجنػػد األلبػػاف بقيػػادة تركجػػة بيممػػز مػػدعكمان مػػف قبػػؿ الدكلػػة العثمانيػػة، إلػػى ج  

، بػػات حتمػػان عمػػى محمػػد عمػػي باشػػا أف يسػػتكلي عمػػى ؿ العدكانيػػة مػػف جانػػب عمػػي بػػف مجثػػؿتيامػػة لألعمػػا

حممػة عسػكرية بقيػادة الباشػا محمػد أمػيف كسػاعده فػي ىػذه جػاز كالػي الح  كمػؼ أحمػد باشػا يكػف ، لػذا 2اليمف

ػػأبػػ مدينػػة الحممػػة مػػف انطمقػػتكقػػد  .3الميمػػة الشػػريؼ الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف حيػػدر  / ـه  6694) عػػاـريش ي ع 

ديػػػدة، كبعػػػد حصػػػار مدينػػػة الحُ إلػػػى ككاصػػػمت تقػػػدميا دكف مقاكمػػػة تػػػذكر حتػػى كصػػػمت  ،بػػران كبحػػػران  (م6154

ثـ سػارع محمػد عمػي  .4سيرية، كبعدىا سقطت مدف كمكانئ تيامة تباعان ضرب عمييا استسممت الحامية الع  

ديػدة ، كعنػد كصػكلو إلػى الحُ (م6159 / ـه  6696) عاـباشا يكف حاكمان عمى تيامة  إبراىيـالقائد  بإرساؿباشا 

مقػػران لػػو كجعميػػا مركػػزان إداريػػان  ىػػذه المدينػػةكاتخػػذ مػػف  ،ف قػػرار محمػػد عمػػي باشػػا بجعمػػو كاليػػان عمػػى الػػيمفمػػأع

كعػيف  ،بيد كالمخػاقيو كز  لحكمو، كقاـ بإجراء تحركات نجحت مف خالليا قكاتو االستيالء عمى مدف بيت الف  

 .5جماركياك  يافظان كمكظفيف إلدارة شؤكنلكؿ مدينة محا

أثػػارت طمكحػػات محمػػد عمػػي باشػػا فػػي الجزيػػرة العربيػػة كسػػيطرتو عمػػى المػػكانئ اليمنيػػة قمػػؽ بريطانيػػا،  

بب تحكػـ محمػد مػف خطػكرة مباشػرة عمػي التجػارة البريطانيػة كمكاصػالتيا مػع الينػد بسػ كذلؾ لما كػاف يمثػؿ

الخالفػات بػيف محمػد عمػي بريطانيػا لذا استغمت  ؛6صمة إلى اليندعمى طرؽ التجارة البحرية المك  عمي باشا

ضػمنت مػػف خاللػػو حريػػة التجػػارة  (م6151/  ـه  6694) مػع الدكلػػة العثمانيػػة عػػاـ اتفػػاؽكالدكلػة العثمانيػػة بعقػػد 

                                                           

 . 081 -107. كمحمد النعمي: حكليات النعمي التيامية، ص 63حكليات يمانية، ص  :مجيكؿ: مؤلؼ انظر  - 1
السيطرة عمى جميع المناطؽ المنتجة لمبف اليمني، ككذلؾ المكانئ التيامية  كاف اليدؼ الرئيسي لمحمد عمي باشا مف االستيالء عمى اليمف ىك - 2

 .66 - 65التي يتـ تصديره منيا. لممزيد  انظر: يعقكب دكبمة: تيامة دراسة سياسية تاريخية، ص 
 .154نجكل المطير: صراع القكم حكؿ تيامة اليمف، ص  - 3

 نفسو - 4
 . 407. كأيضا: محمد الكبسي: المطائؼ السنية ...، ص 112ية، ص محمد النعمي: حكليات النعمي التيام - 5
 .211نجكل المطير: صراع القكل حكؿ تيامة، ص  - 6
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ػػكمػػا  .كالتعػػامالت التجاريػػة فػػي جميػػع أنحػػاء الدكلػػة العثمانيػػة  (م6155 / ـه  6699) عػػاـدف قامػػت بػػاحتالؿ ع 

استمرت بريطانيػا بالضػغط عمػى محمػد عمػي قد ك . 1دفقؿ تجارة البف مف مكانئ تيامة إلى ميناء ع  بيدؼ ن

ممػا ، (م6144 / ـه  6691) تنفيذان التفاؽ الدكؿ الكبرل في لندف عػاـباشا مطالبة إياه بسحب قكاتو مف اليمف 

فػػػي فبرايػػػر عػػػاـ يكػػػف  لمباشػػػا إبػػػراىيـكأصػػػدر أكامػػػره ، تػػػرؾ الجزيػػػرة العربيػػػةإلػػػى محمػػػد عمػػػي باشػػػا اضػػػطر 

ـ تيامػة إلػػى الشػريؼ الحسػيف بػػف يسػمتك كعػكدة قكاتػو إلػػى مصػر، الػػيمف مػف  باالنسػحاب (ه ـ 6699/ م6144)

  .2الخيراتي عمي بف حيدر

 (م6141 - 6151 / ـه6614 - 6694) حسين بن عمي بن حيدرالالشريف حكم 

قبائؿ القحرم(، كذلؾ في العػاـ  ميدة )شيخقاده عمي حُ  ان ردمتحسيف بف عمي بف حيدر الشريؼ كاجو 

اسػػػػتخدـ فييػػػا الشػػػػريؼ الحسػػػػيف قػػػػذائؼ  بينيمػػػػا عػػػدة حػػػػركبحصػػػػمت ك  الثػػػاني مػػػػف تسػػػػممو منطقػػػة تيامػػػػة،

 آخػر تكانػك  .تحصػف فػي قمعػة جبػؿ باجػؿكػاف يالػذم ميػدة عمػي حُ  الحصػار عمػى ، بعد أف فػرضالمدفعية

 . 3تحقيؽ النصرحسيف الالشريؼ فييا  استطاع ،(م6149 هـ /6614) عاـ ةفي ذم القعد حرب جرت بينيما

الػذم كػاف  ىالمتككػؿ محمػد بػف يحيػالجديػد، صػراع مػع إمػاـ صػنعاء فػي حسػيف الدخؿ الشريؼ كما 

يعاني مف مشاكؿ مالية جعمتو يفكر في إعادة سيطرتو عمى تيامة كمكانييا باعتبار تيامة القكة االقتصادية 

مع تيامة بعد تحالفو  لمسيطرة عمى ان كبير  ان جيشماـ المتككؿ اإلكجو  (م6141 / ـه6615) ففي عاـ ؛4في اليمف

 حسػػيف الشػػريؼ جػػيش  ةمػػييز انتيػػت المعركػػة بك  .القطيػػعمدينػػة فػػاف فػػي الطر  التقىفػػ، ةميػػدمػع الشػػيخ عمػػي حُ 

كبعػد مػركر شػيريف مػف الحصػار  .طيػع كتحصػف فييػاثـ انسحب بمف معو إلى قمعػة القُ  ،لإلصابة وكتعرض

                                                           

 .  72، ص 1983ـ(، تعريب كتعميؽ حسيف عبد اهلل العمرم، دار الفكر العربي، دمشؽ 1571ماكرك: اليمف كالغرب منذ عاـ )إيريؾ  - 1
. فاركؽ عثماف أباظة: الحكـ العثماني 125. كمحمد النعمي: حكليات النعمي التيامية، ص 412لسنية، ص انظر: محمد الكبسي: المطائؼ ا - 2

 .43، ص 1986ـ(، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة 1918 – 1872في اليمف )
 .140 . كأيضا: مؤلؼ مجيكؿ: حكليات يمانية، ص33 – 132محمد النعمي: حكليات النعمي التيامية، ص  - 3
 .321ص  حسيف العمرم: مئة عاـ مف تاريخ اليمف الحديث، - 4
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ؾ تكغػػؿ بعػػد ذلػػك . 1بيػػدستسػػالـ فأسػػر كأخػػذه اإلمػػاـ المتككػػؿ إلػػى مدينػػة ز  ى االالمضػػركب عميػػو، اضػػطر إلػػ

كأصبح مسيطران عمى  ،بيد كالمخاقيو كز  بيت الف  مدف عمى  اإلماـ في تيامة فتمكف مف بسط نفكذهىذا جيش 

ػػديػػدة كمػػا كاالىػػا شػػماالن إلػػى كلػػـ يتبػػؽ لػػو إال الحُ  ،شػػماالن  يديػػةحتػػى الز  تيامػػة مػػف المخػػا جنكبػػان  . 2ريشأبػػي ع 

تمكف  ، ثـحسيفجدية فؾ أسر الشريؼ ائؿ ياـ الن  سرعاف ما استطاع األشراؼ آؿ خيرات بمساعدة قبلكف ك 

، حيػث تتػابع خػركج المتككػؿ رجػاؿ اإلمػاـ كانػت بيػدالسػيطرة عمػى المكاقػع الميمػة التػي مػف بعد ذلؾ بقكاتو 

الشػػريؼ الحسػػيف مػػف  كمػػا تمكػف .قيػو كغيرىػػاف  بيػػد كبيػػت المػػف قػالع ز  العسػػكرية اإلمػػاـ كحامياتػو ىػػذا عمػاؿ 

ػػػمدينػػػة قمعػػػة صػػػره فػػػي كحا ىالمحػػػاؽ باإلمػػػاـ المتككػػػؿ محمػػػد بػػػف يحيػػػ  نحػػػكمػػػف تيامػػػة  انسػػػحب حتػػػى يسح 

  .3المناطؽ الجبمية

كعػػاد الشػػريؼ حسػػيف إلػػى  ،حكميػػـ تيامػػة كمكانئيػػا إلػػى اسػػترجاعاألشػػراؼ آؿ خيػػرات  اسػػتطاعلقػػد 

ػػػمدينػػة  /  ـه   6614) فػػػي عػػاـأكامػػػر السػػمطاف العثمػػػاني لكػػػف سػػرعاف مػػػا كصػػػمت ك  ،يػػػافيريش كأسػػتقر أبػػػي ع 

يػا حتػى تػكفي عػاـ فيكرمػة كمكػث ممكػة ال إلػىىنػاؾ ثػـ عػاد  إلػى ذىبفػإلى اسطنبكؿ، باستدعائو  (م6141

مف المخالؼ السميماني انتيت السػيطرة الفعميػة ألسػرة بف عمي كبخركج الشريؼ حسيف  .(م6111/  ـه6655)

 .4لمخالؼ السميماني كتيامة اليمفآؿ خيرات عمى ا

 

 

 

                                                           

 .221العمرم: مئة عاـ مف تاريخ اليمف الحديث،  ص حسيف  - 1
  .326نفسو، ص  - 2

اليمف،  لممزيد انظر المصادر اآلتية: عبد الكاسع بف يحيى الكاسعي اليماني: تاريخ اليمف المسمى فرجة اليمكـ كالحزف في حكادث كتاريخ - 3
. كأيضا: 154. كمؤلؼ مجيكؿ: حكليات يمانية، ص 416. كمحمد الكبسي: المطائؼ السنية، ص 71، ص 1927المطبعة السمفية، القاىرة 

، ص 2002، الرياض، 2ـ(، مكتبة العبيكاف، ط 1849ق/ 1265إسماعيؿ بف محمد البشرم: الحممة العثمانية عمى أبي عريش كالسكاحؿ اليمنية )
23 . 
 .107يعقكب دكبمة: تيامة دراسة سياسية تاريخية، ص  - 4
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 اليمن لممرة الثانيةإلى حتى دخول العثمانيين  القاسم بيت من والدعاة ئمةقائمة بأسماء األ ( 01) جدول

 تاريخيةالفترة ال المامسم اإ م
 (م6164 -6951هـ / 6461 -6449)  (القاسمية األسرة مؤسس)محمد  بف القاسـ اإلماـ 1

 (م4333 -4344/  هـ4434 -4443)          القاسـ اإلماـ فب محمد المؤيد 2

 (م4333 -4333هـ/ 4433 -4434)    القاسـ اإلماـ بف إسماعيؿ المتككؿ 3

 (م4334 -4333 هـ /4434 -4433)     القاسـ اإلماـ بف الحسف بف أحمد الميدم 4

 (م4333 -4334 هـ /4433 -4434)  القاسـ اإلماـ بف إسماعيؿ المتككؿ بف محمد المؤيد 5

 (م4343 -4333 هـ /4443 -4433)  الحسف بف أحمد بف محمد الميدم 6

 (م4343 -4343هـ / 4443 -4443)  المؤيد بف القاسـ بف حسيف المنصكر 7

 (م4343 -4343هـ / 4443 -4443)  الحسف بف أحمد الميدم بف الحسيف بف قاسـ المتككؿ 8

 (م4333 -4343هـ / 4434 -4443)  الحسيف بف اسـق المتككؿ بف حسيف المنصكر 9

 (م4333 -4333هـ / 4433 -4434)  قاسـ المتككؿ بف حسيف المنصكر بف عباس الميدم 10

 (م4343 -4333هـ / 4444 -4433)  العباس بف عمي المنصكر 11

 (م4343 -4343هـ / 4443 -4444)  العباس بف عمي بف أحمد المتككؿ 12

 م(4343 -4343هـ / 4434 -4443)  أحمد المتككؿ بف اهلل عبد الميدم 13

 (م4343 -4343هـ / 4434 -4434)  الميدم عبد اهلل بف عمي المنصكر 14

 (م4334 -4343هـ / 4433 -4434)  عباس الميدم بف احمد بف الحسف بف اهلل عبد الناصر 15

 م(4333 -4333هـ / 4434 -4434)  عمي المنصكر بف ىيحي بف محمد المتككؿ 16

 (م4333 -4333هـ / 4433 -4434)  احمد المتككؿ بف محمد اليادم 17

 

 أبرز أمراء آل خيرات الذين حكموا منطقة تهامة خالل فترة الدولة القاسمية( 00) جدول

 تاريخيةالفترة ال سم األميرإ م
 (م4343 -4344 هـ /4444 -4443)  بف أحمد حمكد بف محمد 1
  (م4343 -4343 هـ /4444 -4444)  أحمد بف حمكد 2
 (م4343 -4343 هـ /4434 -4444)  بف محمدعمي بف حيدر  3
 (م4333 -4343 هـ /4433 -4434)  حسيف بف عمي بف حيدر 4
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 [عف يعقكب دكبمة]بيف تكسعات محمد عمي باشا في تيامة ( تُ  4)  يطةخر 
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 امـــــة احلكــــــم انعثمانــي انثانــــي نته
 م(6561 - 6145/ ـه6551 - 6619)

 

 
 م(6145/  ـه6619) ن إنى انيمنيهعثمانيانثاني ندخىل ان   •                                   

 

 (م6116 -6116) محاونت أمير عسير انسيطرة عهى تهامت   •                                          
 

 (م6566 -6116) انفترة خالل نتهامت انسياسي انىضع   •                                          
 انثاني انعثماني نهىجىد رانيقانزَّ ومقاومت                                                  

 
  إلنجهيزا ثم إيطانيا  بمساعدة تىغم محمد اإلدريسي في تهامت   •                                           

 (م6561 -6566)                            
 

 م(6561/  ـه6551) خروج انعثمانيين من انيمن   •                             
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 م(6145/ ـه6619) إلى اليمن نيمعثمانيالثاني لخول الد

 -6616) ىيػالمتككػؿ محمػد بػف يحمػع إمػاـ صػنعاء الخيراتػي الشػريؼ حسػيف كصػراع  القتتػاؿكاف 

آخػر فػي ظػؿ  كؿ الػيمف فػي دكر تػاريخيدخفي منطقة تيامة بمثابة اإلرىاصات لػ (م6141 -6141هـ/ 6615

إلى كة محمد بف عكف بالتكجو صدر األمر إلى كالي الحجاز تكفيؽ باشا كأمير م  حيث السمطاف العثماني؛ 

كمنيػا  حيػةالمُ مدينػة إلػى ة كقػد كصػمت الحممػ .ثالثػة آالؼ رجػؿ كػكف مػفاليمف عمى رأس جػيش عثمػاني م

كمػا  .1فقػابميـ الشػريؼ حسػيف مرحبػان كمقػدمان كػؿ التسػييالت ،(م6145/ ـه6619) بريؿ عاـديدة في إلى الحُ إ

، ونفس صنعاء في يكليك مف العاـمدينة إلى  العثمانيةدخكؿ القكات عمى كافؽ إماـ صنعاء المتككؿ محمد 

اليػادم اإلمػاـ كالتػي كػاف يقكدىػا  ،عامػة كالقبائػؿ المجػاكرة لصػنعاءبسبب ثكرة ال المدينةستقر في تلـ  ايلكن

تيامػة كسػاحميا كقنعػكا بالسػيطرة عمػى  ،مػف صػنعاء الرحيػؿف ك قػرر العثمػانيلػذا اهلل،  عبػد عمي بف الميػدم

 . 2الحجاز المرابطة فيقكاتيـ لقربيا مف مراكز 

ا لكاليتيـ، كتكزع قػادتيـ )عمػاؿ المػدف( ديدة مركز جعمكا مف مدينة الحُ ك ف في تيامة ك استقر العثماني

 يػـإلداراتمراكز ك  أماكف لتكاجدىـجميع المدف، كجعمكا مف القالع الرئيسية فييا  فيمع حامياتيـ العسكرية 

كعمػى سػبيؿ المثػاؿ ال  إلخضػاع كتأديػب القبائػؿ الثػائرة.انػت تخػرج منيػا الحمػالت العسػكرية كك  حككمية،ال

خػرج الػكالي العثمػاني عمػى الػيمف بكنػابرت ، العثمانية التي تمت فػي تيامػةبية الحمالت التأدي الحصر لتمؾ

قيػػو كقبػػؿ دخكلػػو بيػػت الف   .رانيػػؽبيػػد إلخضػػاع قبيمػػة الز  مػػف مدينػػة ز   (م6196 /ه  ـ6611)عػػاـ مصػػطفى باشػػا 

 رؾالمعػػػا انتيػػػتفجيشػػػو كالقبيمػػػة المػػػذككرة، بػػػيف عسػػػكرية المكاجيػػػات العديػػػد مػػػف الدرات رانيػػػؽ عاصػػػمة الز  

  .3دفف في قمعتياثـ قيو نقؿ جثمانو إلى مدينة بيت الف  ف ،ىذا الكاليالعثماني كمقتؿ  جيشاليزيمة ب

                                                           

 .334 – 333العمرم: مئة عاـ مف تاريخ اليمف، ص حسيف  -1
، دمشؽ  1انظر: محسف بف أحمد الحرازم: فترة الفكضى كعكدة األتراؾ إلى صنعاء، تحقيؽ كدراسة حسيف عبد اهلل العمرم، دار الفكر، ط  -2

 .164: حكليات يمانية، ص . كأيضا: مجيكؿ22 - 20، ص 1986
 . 507 -506الحسف الضمدم: الديباج الخسركاني، ص  - 3
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فػي  مركػزةقبائػؿ تكػرر ىجكميػا عمػى الحاميػات العسػكرية العثمانيػة، كخاصػة المتالكبالمقابؿ كانت 

بػف قاـ الشريؼ الحسػف  حيفأثناء صراع آؿ خيرات عمى حكـ المخالؼ السميماني منيا ك القالع الرئيسية، 

 حيػة فػي شػير رمضػاف عػاـتكجيكا نحك مدينػة المُ ك  ،لمحاربة العثمانييف ياـ النجرانيةقبائؿ باستدعاء محمد 

بػف محمػد بػف الشػريؼ الحسػف فتعقػبيـ  ف؛ك كفي أكؿ مكاجية بيف الطرفيف ىػـز العثمػاني .م(6194ــ/ هـ6611)

مت ىجكما  .1ياـ في قمعتياأفحاصركىـ عدة حية خمكا المُ تبعكىـ حتى دثـ سر، بالقتؿ كاألكقبائؿ ياـ عمي 

ػػػيس كالز  قبائػػػؿ بنػػػي ق ػػػ الحاميػػػة العسػػػكرية العثمانيػػػة  عمػػػى (م6116ه   ـ/ 6611) عػػػاـ ميؿعميػػػة كالكاعظػػػات كص 

عمػى  بػإطالؽ قػذائؼ المدفعيػةبحسـ المكقؼ كذلؾ قامكا العثمانييف لكف الجنكد يدية، المتكاجدة في قمعة الز  

   . 2يديةمف مدينة الز   ايكانسحابالقبائؿ  تراجعكانت النتيجة ، فالقبائؿجمكع 

 (م6116 -6116) سير السيطرة عمى تهامةمحاولة أمير ع  
 ظيػػػػػرت بػػػػػكادرسػػػػػير، بسػػػػػبب الكضػػػػػع االقتصػػػػػادم الخػػػػػانؽ كالطبيعػػػػػة الجبميػػػػػة الفقيػػػػػرة لمنطقػػػػػة ع  

تيامة  نحكتكجو ك  صمح مع العثمانييفقاـ بنقض الحيث ، محمد بف عايض ىاألمير  االستعدادات العسكرية

عمػى  سػيربػالزحؼ مػف ع  بػدأ ابػف عػايض كقػد . 3(م6116/ه ـ 6611) الستيالء عمييا في شير رمضػاف عػاـل

مدينػة لػى إرحميػا بحػران ثػـ طرد الحاميػة العثمانيػة منػو ك  المخالؼ السميمانيعمى  فسيطر س جيش كثيؼأر 

ػمدينػػة لػى إالزحػؼ  كاصػػؿك  .ديػدة مركػز تجمػػع القػكات العثمانيػةالحُ  مدينػػة كقبػؿ دخكلػو حي، ثػـ باجػػؿ، الض 

ػق   عسػكر بجنػده فػي مكػاف يسػمىديػدة، الحُ  عمػى  ضػرب الحصػارثػـ ، لقكاتػو ان خمفيػ ان كاتخػذ منيػا مكقعػ 4بوض 

                                                           

 .496 - 495: الديباج الخسركاني، ص الحسف الضمدم - 1
 .84إسماعيؿ الكشمي: ذيؿ نشر الثناء الحسف، ص  - 2
، ص  - 3 ؽ أباظو: الحكـ العثماني الثاني في اليمف، . فارك 421. محمد الكبسي: المطائؼ السنية، ص 106عبد الكاسع الكاسعي: فرجة اليمـك

 .84ص 

تالؿ ىي إحدل القرل الكاقعة في الجية الجنكبية مف مدينة الُحديدة، كبالقرب مف ىذه القرية تقع إحدل القالع األثرية المتيدمة فكؽ إحدل ال - 4
 الرممية، كقد قمنا بزيارتيا أثناء العمؿ الميداني. 
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 ف فػػي األسػػكاريالمكجػػكد يفعثمػػانيال جنػػكد، فقػػابميـ الالسػػاللـ سػػكرىا بكاسػػطةتسػػمؽ  جيشػػو كحػػاكؿديػػدة، الحُ 

 .1لى معسكرهإعمى االنسحاب  الجيش العسيرم جبرأ، مما مدفعيةالبقذائؼ  داخؿ البمدةج الكائنة ابر كاأل

 قػػػررت العثمانيػػػة الدكلػػة عاصػػػمة إلػػى تيامػػػة عمػػى العسػػػيرم الجػػيش أخبػػار إغػػػارة كصػػػمت عنػػدماك 

 تيامػػة، فػػي كالياتيػػا عمػػى كالمحافظػػة عػػايض، بػػف سػػير محمػػدأميػػر ع   تمػػرد عمػػى القضػػاء العثمانيػػة الدكلػػة

كلمػػا عمػػـ . 2بقيػػادة محمػد رديػػؼ باشػا جنػػدم ألػؼ عشػػركف مػػزكدة باألسػػمحة قكاميػا عسػكرية حممػػة فأرسػمت

مراسػمة قائػد الحممػػة حينمػا لػـ يسػتجب لك إلييػا، بجيشػو سػير عػػاد ابػف عػايض بقػدكـ الحممػة العثمانيػة إلػى ع  

إلقػػاء القػػبض  حتػػى تػػـ سػػيرمنطقػػة ع  بشػػف غاراتيػػا فػػي الحممػػة  بالػػدخكؿ فػػي طاعػػة الدكلػػة العثمانيػػة، قامػػت

  .3(م6116)في شير ابريؿ عاـ  قتموك  أميرىا المذككر

 رانيق لموجود العثماني الثانيومقاومة الز  ، (م6566 -6116) خالل الفترةالوضع السياسي لتهامة 

ثار اليمنيكف ضد العثمانييف عندما فرضكا عمييـ سياسػتيـ المركزيػة التػي كػادت تفقػدىـ اسػتقالليـ 

كما أف ىناؾ العديد مف األسباب التي أدت إلى االستمرار في  .منذ آالؼ السنيف ادكا عميواعتالقبمي الذم 

فػػػي الػػػيمف، كشػػػدة الظمػػػـ فػػػي تحصػػػيؿ الضػػػرائب، ككػػػذلؾ  مػػػف أىميػػػا: سػػػكء اإلدارة العثمانيػػػة ثػػػكرتيـ تمػػػؾ،

ضػػافة إلػػى اتبػػاعيـ سياسػػة اإلرىػػاب كالضػػغط الستنػػػزاؼ ثػػركات الػػيمف كممػػئ خػػزائف الدكلػػة العثمانيػػة، باإل

  .4المخالفة لمقيـ الدينية جنكدىـتصرفات الكثير مف 

كقد شكمت البيئة الجغرافية عامالن مساعدان لممقاكمة اليمنية، فمف أكبر العقبات التي كاجيػت الحكػـ 

كنػدرة الميػاه كالمنػاخ الحػار القاسػي الػذم لػـ  ،العثماني في تيامة اليمف صعكبة التحرؾ في سيكليا القاحمة

                                                           

 .222،  ص 2ف كصنعاء، ج راشد: تاريخ اليمأحمد  - 1
، ص 2003صنعاء،  ،1، ب. د، ط (ـ1918 -1850)اليمف  في المحمية كاإلدارة العثمانية المركزية التشكيالت :عبدالكريـ عمي العزير - 2

179- 180. 
 .108عبد الكاسع الكاسعي: فرجة اليمكـ، ص  - 3
 .136ك  84ي في اليمف، ص . كفاركؽ أباظة: الحكـ العثماني الثان141 – 140نفسو، ص  - 4
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في المناطؽ الجبمية مف اليمف إذ إف قكاتيـ النظامية  معثمانييفكاألمر نفسو حدث ل .1أبناء األناضكؿيعتده 

. كمػػف أشػػير قبائػػؿ تيامػػة 2أشػػد قسػػكة كضػػراكة قبائميػػالػػـ تسػػتطع التحػػرؾ فييػػا بسػػيكلة، كلػػذا كانػػت ثػػكرات 

، 3لقبائػؿ التياميػة عػدان كأشػدىا بأسػان التػي تعػد مػف أكثػر ا، ك رانيػؽقبائؿ الز  الثاني  عثمانيالثائرة ضد الحكـ ال

فقد عرؼ عنيا تحمميا عف المكاف كمما استشعر أفرادىا قدـك  ،كفييا مف القكة كالجمد ما ال يكجد في غيرىا

 . 4قكات األتراؾ نحكىـ

 إال أف، (م6566 -6116) خػػالؿ الفتػػرةمعثمػػانييف الفعمػػي لنفػػكذ التحػػت منطقػػة تيامػػة  كبػػرغـ خضػػكع

كمنيػػا  .قيػػويػػؽ قامػػت بعػػدة ىجمػػات عمػػى الحاميػػة العثمانيػػة المتحصػػنة فػػي قمعػػة مدينػػة بيػػت الف  رانقبيمػػة الز  

مدينة بيت  5، حيث أضطر قائـ مقاـ(م6111-6111) أثناء كالية عثماف باشا )الممقب باألعرج( عمى اليمف

خمة إلخضػاع ىػذه قيو إلى اليركب منيا، كما كاف مف الدكلة العثمانية إال أف جيزت حممػة عثمانيػة ضػالف  

رانيػػؽ فػػي أكج قكتيػػا كانػػت ثػػكرة الز   (م6156-6154). كفػػي عيػػد الػػكالي العثمػػاني حسػػف أديػػب باشػػا 6القبيمػػة

بسبب عدـ التزاـ العثمانييف باالتفاؽ المسبؽ بينيما، فاندلعت الثػكرة كحكصػرت الحاميػة العثمانيػة المرابطػة 

 . 7(م6156/هـ6541)لقائـ مقاـ في أكاخر عاـ قيو، مما أدل فرار الحامية مع افي قمعة بيت الف  

التمغػراؼ، كاليجػـك عمػى  أسػالؾ: قطػع ضد العثمانييف كمف أساليب المقاكمة التي قاـ بيا الزرانيؽ

عػز كبػيف ديػدة كت  الحُ مػدينتي بيف الذم يكصؿ الدكريات البحرية العثمانية في البحر األحمر، كقطع الطريؽ 

، ككػػذلؾ اسػػتخداـ أسػػمكب االغتيػػػاؿ بػػالجنكد العثمػػػانييفالغذائيػػة الخاصػػة  كنيػػب المػػػكاد ،ديػػدة كصػػنعاءالحُ 

                                                           

 المصطمح انظر ممحؽ المصطمحات كاأللقاب العثمانية.عف ىذا  - 1
 .84فاركؽ أباظة: الحكـ العثماني الثاني في اليمف، ص  - 2
 . 275، ص 1987، بيركت، 8، دار الجيؿ، ط 1أميف الريحاني: ممكؾ العرب، ج  - 3
 .180مكـ، ص لممزيد انظر: عبد الكاسع الكاسعي: فرجة الي - 4
 عف ىذا المقب انظر ممحؽ المصطمحات كاأللقاب العثمانية.  - 5
 .141عبد الكدكد مقشر: الزرانيؽ كالحكـ العثماني الثاني في اليمف، ص  - 6
 .28عبد الكريـ الجرافي: المقتطؼ مف تاريخ اليمف، ص  - 7
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كعمػػػػؿ الكمػػػػائف  (الكػػػػر كالفػػػػر)حػػػػرب العصػػػػابات  باإلضػػػػافة إلػػػػى، معيػػػػـكالمكاجيػػػػة المباشػػػػرة  ،1السياسػػػػي

 . 2كالقنص

رانيؽ قد انضمكا إلى المقاكمة اليمنيػة ضػد العثمػانييف، حتػى أف المسػألة كعميو يمكف القكؿ بأف الز  

كقػد أدرؾ  .عثماني ينيض بشػؤكف تيامػة 3أك أم متصرؼ رنكقية أصبحت تطرح أكالن عند قدكـ أم كاؿ  الز  

ؽ نابعػػة مػػف بنيػػة القبيمػػة العربيػػة التػػي تتػػكؽ دكمػػان إلػػى انيػػثػػكرات الزر أف كػػؿ  أدرؾ بعػػض القػػادة العثمػػانييف

 .4الحرية ككسر كؿ القيكد

 (م6561 -6566) اإلنجميز ثم إيطاليابمساعدة تهامة في اإلدريسي  توغل محمد

 /ـه  6569) عػاـإحػدل مػدف المخػالؼ السػميماني فػي صػبيا  5سػيظير السػيد محمػد بػف عمػي اإلدري 

كعنػػدما قامػػت  .عمػػى إثػػارة القبائػػؿ عمييػػا عمػػؿفػػي الخفػػاء ، لكنػػو ظيػػر االنتمػػاء لمدكلػػة العثمانيػػةأك  ،(م6541

، أبػػدل اإلدريسػػي اسػػتعداده م(6566/ ـه  6561) عػػاـ الدكلػػة العثمانيػػة فػػي البحػػر األحمػػر ضػػديطاليػػا بحربيػػا إ

كقامػػت السػػفف البحريػػة اإليطاليػػة  .كالػػذخيرة كناصػػرتو فػػي البػػر كالبحػػركالسػػالح لمسػػاعدتيا فزكدتػػو بالمػػاؿ 

                                                           

س السـ؛ فعندما تـ اغتياؿ محمد بيؾ القائد العسكرم ) قائـ مقاـ ( لمدينة بيت مف أساليب االغتياؿ السياسي التي مارسيا قبائؿ الزرانيؽ ىك د - 1
لـ تمض الفقيو عاصمة الزرانيؽ، قرر المشير أحمد فيضي كالي اليمف إرساؿ قائد تركي خبير بتيامة أال كىك أحمد بيو الشركسي إلى بيت الفقيو، ك 

: مقشر، الزرانيؽ كالحكـ العثماني في اليمف، ص انظراف مصيره مثؿ مصير محمد بيؾ. فترة طكيمة حتى كضعكا لو السـ في المشركب )الخمر( فك
ـ( الحاكـ العثماني لميمف صبرم باشا في مدينة المخاء، حيث كضع لو السـ في القيكة. انظر: ىاركلد. ؼ. 1851تكفي بالسـ عاـ ). كما 171

، ص 1988، 2مركز الدراسات كالبحكث اليمني بصنعاء كدار العكدة ببيركت، ط جاككب: ممكؾ شبو الجزيرة العربية، ترجمة أحمد المضكاحي، 
56  . 
 .151ك  194عبد الكدكد مقشر: الزرانيؽ كالحكـ العثماني الثاني في اليمف، ص  - 2
 عف ىذا المصطمح انظر ممحؽ المصطمحات كاأللقاب العثمانية. - 3
 . 196الثاني في اليمف، ص عبد الكدكد مقشر: الزرانيؽ كالحكـ العثماني  - 4

محمد بف عمي اإلدريسي: ىك حفيد السيد أحمد بف إدريس، كلد في مدينة صبيا مف أـ سكدانية، كبعد أف ترعرع في صبيا رحؿ إلى السكداف  - 5
د عمي عمكم بؾ المترجـ كطمب العمـ ىنالؾ ثـ انتقؿ إلى مصر فدرس العمكـ المقررة في األزىر الشريؼ، كبينما كاف في مصر كاف لو صمة بمحم

اإليطالي بدار المفكضية اإليطالية في القاىرة. كقاـ محمد عمكم بؾ بعرض مشركع عمى السيد محمد اإلدريسي، كىك السيطرة عمى تيامة ككف 
لتالي بدأ ظيكره عاـ أىميا غاضبيف مف حكـ األتراؾ ليـ فقبؿ ذلؾ المشركع، كىذه الصداقة كانت ىي السبب في ظيكر نجمو في عالـ السياسة، با

، ص 235ـ(. انظر: عبد الكريـ الجرافي: المقتطؼ مف تاريخ اليمف، ص 1908)  .340. كأيضا: عبد الكاسع الكاسعي: فرجة اليمـك
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، 1عثمانييفالتي يسيطر عمييا التيامة مكانئ مدافعيا عمى اغمب  كأطمقتميمف الغربية ل السكاحؿ ةحاصر بم

  .2باتجاه الجنكب نحك تيامةبالزحؼ ريسي محمد اإلدبدأ كأثناء ذلؾ 

ممػػا جعػػؿ القػػكات يػػدم، كمػػف المػػدف السػػاحمية التػػي تعرضػػت لمقصػػؼ المػػدفعي اإليطػػالي مدينػػة م  

العثمانيػػػة تنسػػػحب مػػػف القمعػػػة الرئيسػػػية كمػػػف جميػػػع مراكزىػػػا فػػػي المدينػػػة كتتراجػػػع نحػػػك الجبػػػاؿ، فػػػدخميا 

دريسػػي فػػي ار اإلاسػػتقر . كبعػػد دريسػػي مػػف جيػػة البػػرجػػيش السػػيد محمػػد اإل ثػػـ ؛مػػف جيػػة البحػػر ييفيطػػالاإل

حيػػة المتمركػزة فػي تيامػة كتمػػؾ المتكاجػدة فػي المُ العثمانيػػة قػاـ بشػف غاراتػػو عمػى الحاميػات العسػكرية ميػدم 

 -ديػػدة مدينػػة الحُ  . كمػػا قامػػت السػػفف البحريػػة اإليطاليػػة بقصػػؼ3(م6564/ه  ـ6555) كالكاعظػػات حتػػى عػػاـ

 الثالث كالعشركففي  كالمكاقع العسكرية العثمانية فييا كحصف المنظر –يامة مركز تجمع العثمانييف في ت

م(6566)عػػػاـ يكليػػػك مػػػف 
أغسػػػطس عػػػاـ الخػػػامس عشػػػر مػػػف ، كالمعسػػػكر العثمػػػاني بمنطقػػػة الحػػػالي فػػػي 4

 .5(م6566)

بؿ اندالع الحرب العالمية األكلى قػاـ األتػراؾ ببنػاء التحصػينات الدفاعيػة فػي المنػاطؽ السػاحمية كق   

، كذلػؾ اسػتعدادان مػنيـ لػدخكؿ الحػرب كلصػد عػدكاف محتمػؿ م(6564/  ـه  6556) مف تيامػة فػي أكتػكبر عػاـ

مػػف قبػػؿ اإلنجميػػز عمػػى السػػاحؿ اليمنػػي، لكػػف األسػػطكؿ الممكػػي اإلنجميػػزم أقفػػؿ البحػػر األحمػػر فػػي شػػير 

ػمُ ديػدة، النكفمبر مف العاـ نفسو، ككانت سػفنو الحربيػة تػرابط أمػاـ مػكانئ تيامػة )الحُ  ميؼ، المخػا، حيػة، الص 

                                                           

ماـ، عنى بنشره األالمصادر اآلتية: حسيف بف  انظر - 1 ب أحمد العرشي: بمكغ المراـ في شرح مسؾ الختاـ في مف تكلى ممؾ اليمف مف ممؾ كا 
. كعبد الكاسع 362 - 235. كعبد الكريـ الجرافي: المقتطؼ مف تاريخ اليمف، ص 88أنستاس الكرممي، مكتبة الثقافة الدينية، ب. ت. ط، ص 

، ص   .132. كأيضا: إيريؾ ماكرك: اليمف كالغرب، ص 246الكاسعي: فرجة اليمـك
 .343ص  -نفسو  -عبد الكاسع الكاسعي  - 2
 .209. كأيضا: أحمد شرؼ الديف: اليمف عبر التاريخ، ص 107، ص  2، ج  2نشر الثناء الحسف، مج إسماعيؿ الكشمي:  - 3

. كأيضا: أحمد عثماف مطير: الدرة الفريدة في تاريخ مدينة الُحديدة، دار 115. كالذيؿ، ص 100انظر: إسماعيؿ الكشمي: نفسو، ص  - 4
 .147المصباح، الُحديدة، ب. ت. ط، ص 

 .51ص  ،2001 ،صنعاء ،مؤسسة العفيؼ الثقافية ،عزم صالح م: أىـ األحداث في تاريخ الُحديدة، ترجمة محمدجكف بكلدر  - 5



33 

 

ػػ  مػػف أجػػؿ قطػػع اإلمػػداد عػػف الجػػيش العثمػػانيك  ،العثمانيػػةالحربيػػة عيد( كذلػػؾ لمنػػع مػػركر السػػفف الشػػيخ س 

  .1المتكاجد في اليمف

تخػرج التػي تكغػؿ فييػا  المناطؽ التياميػةبدأت يطاليا عف محمد بف عمي اإلدريسي إتخمت  كحينما

بالمػػػاؿ  كهمػػدأف (م6569 /ـه   6555) فػػػي عػػاـ يػػـع معاىػػدة معالي كق ػػكبالتػػ ،جػػأ إلػػى اإلنجميػػػزمفعػػف سػػيطرتو 

يقـك اإلنجميز بضرب المكاقع التركية بالبكارج بينما عمى أف يتقدـ مع رجاؿ قبائمو مف جية البر  ،2كالذخيرة

/  ـه  6559 - 6555)خػالؿ الفتػرة كمػف العمميػات الحربيػة التػي قػاـ بيػا اإلنجميػز  .3البحرية كالطائرات الحربية

 .البحريػػةبمػػدافع البػػكارج لعػػدة مػػرات حيػػة مدينػػة المُ فػػي عثمانيػػة المتكاجػػدة الحاميػػة الضػرب  ،م(6561 - 6569

 عػػػاـفبرايػػر  السػػادس عشػػػر مػػفلػػػـ تسػػتطع دخػػكؿ المدينػػة كالسػػػيطرة عمييػػا إال فػػي  قػػكات اإلدريسػػي كلكػػف

الثػامف فػي  عثمانيػةالقػكات ال يادتسرعاف ما استعا؛ لكف حيةكىك اليجكـ الذم بمغ ذركتو عمى المُ  ،(م6561)

(م6561)عاـ  يكنيك عشر مف
4.  

بسػػػط نفػػػكذه عمػػػى المكاقػػػع كالمػػػدف التػػػي يسػػػيطر عمييػػػا لمحػػػاكالت محمػػػد اإلدريسػػػي اسػػػتمرت د كقػػػ

ػػىػػرة، ُمػػحيػػة، الزُ فػػي المنطقػػة الشػػمالية مػػف تيامػػة )المُ  عثمػػانييفال مػػدعكمان مػػف الجػػك  مػػح(بس، جبػػؿ الم  كر، ع 

  .5صمكد الحاميات العثمانيةكبيران بسبب  اإلنجميزية، لكف قكاتو لـ تحقؽ تقدمان  بالطائرات الحربية

 خروج العثمانيين من اليمن 
ؿ ك دخػػمػػف تمكنػػت جيػػكش بريطانيػػا كفرنسػػا األكلػػى سػػنكات مػػف الحػػرب العالميػػة  خمػػسبعػػد مضػػي 

الدكلػػة العثمانيػػة فػػي بػػيف بريطانيػػا ك  6)منػػدركس(اتفاقيػػة  تعقػػد كعمػػى إثػػر ذلػػؾ .األتػػراؾ استسػػمـف إسػػطنبكؿ

                                                           

 -1914. كأيضا: العمميات البحرية البريطانية ضد اليمف إباف الحكـ التركي )54بكلدرم: أىـ األحداث في تاريخ الُحديدة، ص جكف  - 1
 . 51 - 50ميف، سكىاج، ب. ت. ط،  ص ـ(، ترجمة سيد  مصطفى سالـ، دار األ1919

 . 105إيريؾ ماكرك: اليمف كالغرب ...، ص  - 2
 .100 – 98جكف بكلدرم: العمميات البحرية البريطانية ضد اليمف إباف الحكـ التركي، ص  - 3

 .104 - 100نفسو، ص  - 4
 .180 -179إسماعيؿ الكشمي: ذيؿ نشر الثناء الحسف، ص  - 5
 العثمانية.كاأللقاب  ح انظر ممحؽ المصطمحاتعف ىذا المصطم - 6
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عػف مناطقيػا  الدكلػة العثمانيػةعمػى تخمػي   يػامن السادسة عشرنصت المادة حيث  ،(م6561 /ـه6551) عاـ

فريقيا، كبمكجب ىذه   محمكد نديـ عثمانيإلى الكالي الالبريطاني في عدف حاكـ ال أرسؿ االتفاقيةفي آسيا كا 

العثمػاني السػمطاف ـ تمػى ذلػؾ صػدكر األكامػر مػف يطمػب منػو تطبيػؽ ىػذه المعاىػدة، ثػ –ككاف بصنعاء  –

  .1إلى بالدىا عثمانيةبمغادرة القكات المحمد رشاد 

أمر محمكد نديـ جيشو بتسميـ األسمحة كمنيا المدافع كما بقي مف ، الدكلة العثمانيةكتنفيذا ألكامر 

اسػػػتمرت بػػيف الػػػكالة  التػػيطيبػػػة الالعالقػػة  كيرجػػػع السػػبب فػػػي ذلػػؾ إلػػػى .2أدكات الحػػرب إلػػى إمػػػاـ صػػنعاء

ػػ 3بػػف محمػػد حميػػد الػػديف ىالعثمػػانييف كاإلمػػاـ يحيػػ أمػػا . 4(م6566)عػػاـ بػػيف الطػػرفيف  افمنػػذ عقػػد صػػمح دع 

المرابطػػكف فػػي منػػاطؽ  قػػاـ ،مػػف محمػػكد نػػديـ نسػػحاباالأمػػر  االحاميػػات التركيػػة فػػي تيامػػة عنػػدما كصػػمي

ػػ مػػا لػػدييـ مػػف األثػػاث  كػػؿ ببيػػع -اإلدريسػػي اكمػػةقكػػانكا قػػائميف عمػػى م الػػذيف - حيػػةبس كالكاعظػػات كالمُ ع 

أرسػمكىا إلػى فقػد بالنسػبة لألسػمحة الثقيمػة كالمػدافع ك ، ديػدةكالسير نحػك الحُ  يدية كغيرىاكالمؤف في مدينة الز  

 . 5بف محمد ىيحيصنعاء إماـ 

بػف محمػد، التػي كػاف  ىشعر اإلنجميز باألىداؼ التكسعية التػي كػاف يخطػط ليػا إمػاـ صػنعاء يحيػ

بشف ىجـك مف جيػة البحػر عمػى  ملذا قاـ األسطكؿ الحربي اإلنجميز ا ضـ منطقة تيامة إلى حكمو، برزىأ

لمحمػد اإلدريسػي  كىاسػمم ثػـ ،(ه ـ 6551/ م6561) ديسمبر عاـ الثالث عشر مففي ديدة كاحتالليا مدينة الحُ 
                                                           

 .131. جكف بكلدرم: العمميات البحرية البريطانية ...، ص 261الكاسعي: فرجة اليمـك ...، ص عبد الكاسع  - 1
 .420. كفاركؽ أباظة: الحكـ العثماني في اليمف، ص 237ينظر: عبد الكريـ الجرافي: المقتطؼ مف تاريخ اليمف، ص  - 2

ـ(، كأخذ فنكف العمـ بيا 1869 /ىػ 1286ماـ المتككؿ يحيى بف محمد بف يحيى حميد الديف: كلد بصنعاء في شير  في ربيع األكؿ عاـ )اإل - 3
 اف في محركسعف كالده كغيره مف القضاة حتى تبحر في جميع فنكف العمـك العقمية كالنقمية. كلما  كانت كفاة كالده اإلماـ المنصكر باهلل أجمع مف ك

ىػ( كتمقب 1322ربيع األكؿ عاـ ) 20قفمة عذر مف أكابر عمماء صنعاء كغيرىا عمى مبايعة ابنو اإلماـ يحيى، ككانت بداية دعكتو في يكـ 
، ص 230بالمتككؿ عمى اهلل. انظر: عبد الكريـ الجرافي: المقتطؼ مف تاريخ اليمف، ص   .197 - 185. كعبد الكاسع الكاسعي: فرجة اليمـك

دعاف: نسبة إلى قرية دعاف في الشماؿ الغربي مف مدينة عمراف، كفييا تـ االتفاؽ بيف الكالي العثماني أحمد عزت كممثؿ لمدكلة صمح  - 4
ـ( عمى إصالح أمكر بالد صنعاء كالمناطؽ التي يقطنيا الزيديكف )المناطؽ الجبمية(، كمف أىـ بنكد 1911العثمانية كاإلماـ المتككؿ يحيى عاـ )

اؾ فاؽ اعتراؼ اإلماـ بالسيادة العثمانية، كيشرؼ اإلماـ عمى شؤكف القضاء كاألكقاؼ كتعييف الحكاـ )القضاة( كالمرشديف، كما  يجمع األتر ذلؾ االت
% بدؿ الجباية. لممزيد عف بنكد الصمح انظر: أميف الريحاني: ممكؾ العرب، ص  5.2الزكاة مف المكاطنيف باسـ اإلماـ كيقدمكىا لو بعد خصـ 

 .269. كأحمد شرؼ الديف: اليمف عبر التاريخ، ص 235 – 234. كأيضا: عبد الكاسع الكاسعي، نفسو، ص 147
 . 98. كجكف بكلدرم: العمميات البحرية البريطانية ضد اليمف إباف الحكـ التركي، ص 185إسماعيؿ الكشمي: ذيؿ نشر الثناء الحسف، ص  - 5
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جميػػع الجيػػات مػػف يتجمعػػكف األتػػراؾ  الجنػػكدسػػتمر ا كقػػد. 1فأصػػبحت معظػػـ المػػدف التياميػػة تحػػت نفػػكذه

 ةالبػكاخر اإلنجميزيػكاسػطة ب (م6565) فػي بدايػة عػاـ قميػـ ىناؾ تـ نك  ،ديدةالحُ ميناء  فيالمتفرقة مف اليمف 

 . 2ثـ إلى جزيرة مالطة ثـ إلى تركيا دفإلى ع  

سػػتمـ ابػػف محمػػد حميػػد الػػديف  ىالػػيمف مرحمػػة تاريخيػػة سياسػػية جديػػدة؛ فاإلمػػاـ يحيػػ تكبػػذلؾ دخمػػ

نفػكذه عمػى  متػداكالسيد محمػد اإلدريسػي دف، مية الكسطى، كاإلنجميز يسيطركف عمى ع  جميع المناطؽ الجب

 المناطؽ التيامية.معظـ 

 (م6116 -6141 هـ/6615 -6614( 3قائمة بالوالة العثمانيين في منطقة تهامة بوالية اليمن( 01) جدول

                                                           

 . 57الُحديدة، ص بكلدرم: أىـ األحداث في تاريخ جكف   - 1

. كأيضا: 37 - 236. كعبد الكريـ الجرافي: المقتطؼ مف تاريخ اليمف، ص 188انظر: إسماعيؿ الكشمي: ذيؿ نشر الثناء الحسف، ص  - 2
 .424فاركؽ أباضة: الحكـ العثماني الثاني في اليمف، ص 

، رسالة دكتكراه )غير منشكرة(، ـ1918 -1904ىػ/ 1337-1322 حيىالعالقات بيف اإلدارة العثمانية كاإلماـ يفؤاد عبد الكىاب الشامي:  - 3
 .340، ص 2، ممحؽ رقـ 2009قسـ التاريخ بكمية اآلداب، جامعة صنعاء، 

 

 مالحظة المغادرة الوصول اسم الوالي م
 تكفي في اليمف م6145/ م6141 هـ6619 /6614 تكفيؽ باشا )القبرصي( 1
 اختاره مجمس الكالية لمقياـ بعمؿ الكالي          م6145هـ/6619 سمماف بؾ 2
 تـ إرسالو مف الحجاز لمقياـ بعمؿ الكالي           م6145هـ/6619 (6) محمكد باشا الكردم 3
 تكفي في اليمف في نفس العاـ م6194هـ/6611 مصطفى صبرم 4
 عيف كالي بالككالة ثـ كالي  م6196 - 6194 هـ6611 -4433 سرم باشا محمد 5
 تكفي بعد ثالثة أشير مف كصكلو      م4334هـ/4433 بكنابرت مصطفى باشا 6
 كالي بالككالة لمدة ثالثة أشير م6196 -6196   هـ6615 -4433 مطكش بؾ 7
  م6199 -6196   هـ6616 -4433 (6)محمكد باشا الكردم  8
  م6116 -6191   هـ6615 -4434 (6)أحمد باشا السميماني  9

  م6114 -6116 هـ6616 -4433 عمي باشا )باكر( 10
  م6111 -6114 هـ6614 -4434 (6)أحمد باشا السميماني  11
  م6115 -6111 هـ6611 -4433 أحمد باشا )التاجر( 12
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 1(بعد دخول صنعاء الوالة العثمانيين في اليمن )الفترة الثانيةبقائمة ( 02) جدول
 

 الفترة التاريخية اسم الوالي م
 (م6115 – 6116هـ /6654 – 6615) أحمد مختار باشا  6
 (م6111 – 6115هـ/ 6655 – 6654) أحمد أيكب باشا 6
 (م6111 – 6111هـ/ 6659 – 6655) عاصـ باشا مصطفى 2المشير 5
 (م6116 –م 6111هـ/ 6651 – 6659) إسماعيؿ حافظ )لممرة األكلى( 4
 (م6114 – 6116هـ/ 6546 – 6655) محمد عزت باشا 9
 (م6111 – 6114هـ/ 6544 –6546) أحمد فيضي باشا )لممرة األكلى(المشير  1
 (م6111 – 6111هـ/ 6544) عزيز باشا 1
 (م6111 – 6111هـ/ 6541 – 6549) عثماف باشا )األعرج( 1
 (م6154 – 6115هـ/ 6541 – 6541) عثماف نكرم باشا )الفقيو( 5

 (م6156 – 6154هـ/ 6541 – 6541) اسماعيؿ حافظ باشا )لممرة الثانية( 64
 (م6156هـ/ 6545 – 6541) حسف أديب باشا 66
 (م6151 – 6156هـ/ 6569 – 6545) أحمد فيضي باشا )لممرة الثانية( 66
 (م6544 – 6151هـ/ 6561 – 6561) حسيف حممي باشا 65
 (م6546 – 6544هـ/ 6564 –6561) المشير عبد اهلل باشا 64
 (م6544 – 6546هـ/ 6566 – 6564) تكفيؽ باشا 69
 (م6561 – 6549هـ/ 6561 – 6565) المشير أحمد فيضي باشا )لممرة الثالثة( 61
 (م6564 – 6541هـ/ 6561 – 6561) تحسيف باشاحسف  61
 (م6564هـ/ 6561) كامؿ بؾ 61
 (م6566 – 6564هـ/ 6565 – 6561) محمد عمي باشا 65
 (م6565 – 6566هـ/ 6556 – 6565) 3أحمد عزت باشا )المكاء( 64
 (م6561 – 6565هـ/ 6551 –6556)  محمكد نديـ بؾ )بالنيابة( 66

 

 

                                                           

 .  203 – 202 ص  ...،  العمرم: تاريخ اليمف الحديث كالمعاصرحسيف عبد اهلل عف الجدكؿ  - 1
 لعثمانية.عف ىذا المقب انظر ممحؽ المصطمحات كاأللفاظ ا - 2
 نفسو. - 3

  م6114 -6115 هـ6611 -4433 عمي باشا الحمبي 13
  م6116 -6114 هـ6611 -4433 باشارديؼ  14
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 قب العهود السياسية في منطقة تهامة خالل فترة الدراسةيبين تعا( 03) جدول

 
 الفترة التاريخية سم الدولةإ

 م6151 - 6951/  هـ6441 - 549 الكجكد العثماني األكؿ
 الدكلة القاسمية

 هـ6619 - 6441

 م6145 - 6151

 م6119 - 6151/  هـ6616 -6441 عماؿ آؿ القاسـ
 م6145 -6146/  هـ6619 -6669 أمراء آؿ خيرات

 م6144 -6161 / هـ6699 -6655 تدخؿ محمد عمي باشا
 م6561 - 6145/  ـه6551 - 6619 الكجكد العثماني الثاني في تيامة
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 الفصل الثالث 

 االستحكامات احلربية اليمنية يف العصر اإلسالميمدخل إىل 
 

 

 حكم الدويالت اليمىية اتخالل فتراالستحكامات الحربية أهمية      •             
 في العصر اإلسالمي                   

 
  لقالع والحصون اليمىيةالدور الحربي ل   •                 

 م(6968 – 6538هـ/ 6336 - 945) خالل الفترة                 
 

 الحكم العثمــاوي األول في اليمه  أواًل:                     

 دور آل خيرات ومحمد علي باشا في عمليات إوشاء القالع والحصون  ثاويًا:                         
 (م6968  – 6849/ ـه6337 – 6665) العثماوي الثاوي في اليمهالحكم   ثالثًا:                       

 بىاء وترميم القالع والحصون دور الوالة العثماوييه في عمليات  رابعًا:                        
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 حكم الدويالت اليمنية  في العصر اإلسالمي اتأهمية االستحكامات الحربية خالل فتر 

لعبت االستحكامات الحربية دورًا كبيرًا في تاريخ اليمن السياسي والعسكري خالل فترة العصر 

اإلسالمي؛ لذا فقد كانت بمثابة الدرع الواقي الذي يدافع عن الدويالت التي تعاقبت عمى حكم اليمن. 

ود تمك الدويالت وبسبب األوضاع غير المستقرة في كثير من مراحل التاريخ اإلسالمي اليمني، تركزت جي

تقوم بذلك من أجل فرض كانت وكذلك القبائل في عمميات بناء تشييد األسوار والقالع والحصون؛ فالدولة 

ل فكان ىدفيا من ذلك تحصين أما القبائ ؛سيطرتيا عمى أراضييا، وتحسبًا ألي ىجوم أو غزو أجنبي

 ا بينيا. والدفاع عنيا كمما زادت حدة الخالفات فيم ،ديارىا وممتمكاتيا

كانت الدويالت اإلسالمية في اليمن تقوم بشحن القالع والحصون بالعدة والعتاد والجنود؛ لتنطمق و 

منيا الكتائب العسكرية إلخضاع وتأديب القبائل الخارجة عن النظام، وكانت قواعد النطالق الحمالت 

ول ما يفكر فيو القادة عمى المناطق التي تقع خارج نطاق حكميا من أجل السيطرة عمييا. وكان أ

العسكريون أثناء حروبيم وعند تخطيطيم لمسيطرة عمى مدينة ما ىو دك األسوار واالستيالء عمى الحصن 

 مثل السيطرة عمييا بداية ليزيمة العدو.تألنيا تعتبر مركز القوة ونقطة الضعف أيضًا، و  ،أو القمعة

 – 6447/ هـ536 – 439) الدولة الصميحية ومن االستحكامات الحربية التي بنيت في اليمن في عيد

المطل عكر( وحصن )الت   ،وأعمن دعوتو منو ، الذي بناه عمي بن محمد الصميحي1سار(حصن )م   (م6637

 - 593)فاإلمام عبد اهلل بن حمزة  ،يديونوكذلك فعل األئمة الز   .من جية الجنوب بمةج  مدينتي إب و عمى 

 صنعاء بمسافةمدينة ين التي تبعد عن ( في قرية ذي ب  حصن )ظفار أنشأ( م6667 - 6695/ هـ664

/ هـ579 – 583)أما بني حاتم حكام صنعاء  .رانعالرابض فوق سفح جبل الق   3، وحصن )الطويمة(2(كم94)

                                                           

 .383المقحفي: معجم المدن والقبائل اليمنية، ص ناخة من ناحية الغرب. إبراىيم سار عمى مدينة م  يطل حصن م   - 1

 .169ص نفسو،   - 2
كم من جية الغرب. انظر:  25كم، وعن مدينة كوكبان بمسافة  77يقع حصن الطويمة في الجية الشمالية الغربية عن مدينة صنعاء بنحو  - 3

 . 265إبراىيم المقحفي: نفسو، ص 
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 1مرمر(منيا حصن )براش( المطل عمى صنعاء، وحصن )ذ   ،فقد قاموا ببناء عدة حصون (م6683 -6638

 . 3وكبانبام ك  المطل عمى ش   2وكبان(وحصن )ك  

بيد من أقدم األسوار التي أنشئت في اليمن في يعد سور مدينة ز  الدفاعية سوار ألوبالنسبة ل

 حيث قال:، لو اقدم وصفأول من  (هــ384 )ت: ويعتبر الرحالة الجغرافي المقدسيالعصر اإلسالمي، 

.  4"بارق، وباب ش  يام[]س   شامدن، وباب ى  الفقو، وباب ع  عميو حصن من الطين بأربعة أبواب: باب غ  "

(م6669 -6673/ هـ 666 – 569) عز في عيد مموك الدولة األيوبية في اليمنكما بني أول سور لمدينة ت  
5.  

، حيث نجد أن معظم المدن أو (5 : خ)أنظر وقد انتشرت القالع والحصون في اليمن بشكل كبير

أن تضم سورًا أو قمعة أو حصنًا أو برجًا؛  إماستراتيجية أو قمم الجبال العالية في ربوع اليمن المواقع اال

 ةبل إن معظم المنازل اليمنية التي تم إنشاؤىا في المناطق الجبمية في العصر اإلسالمي ذات أشكال برجي

 . 6قرة آنذاكمسالبيا فتحات ضيقة؛ ويرجع السبب في ذلك إلى األوضاع غير 

ففي عيد  .كانت السيطرة عمى القالع والحصون تمثل عاماًل رئيسيًا لمد نفوذ الدويالت اإلسالمية

الدولة الصميحية اعتمد الممك المكرم عمى الحصون القريبة من المدن الميمة لتقوية سيطرتو ومد نفوذه 

    وحصن ،عكر(وحصن )الت   ،وكبان(وحصن )ك   ،7 ال(وحصن )ث   ،مرمر(عمييا ومنيا: حصن )ذ  

                                                           

عن سطح البحر بـ  كم، ويعتبر مركزا لوادي السِّر ويرتفع 18صنعاء بمسافة مرمر أحد الحصون الشييرة بالشمال الغربي من حصن ذ   - 1
راس وبين ز جان من الشمال. إبراىيم المقحفي: معجم المدن والقبا2547 راس والسِّر من الغرب ثم بين الغ  ئل م، ويقع ىذا الجبل فاصاًل بين الغ 

 . 168اليمنية، ص 
بام كم(، وقد أقيم الحصن عمى جب42ىو حصن مشيور يقع في الغرب الشمالي من مدينة صنعاء عمى بعد ) - 2 ل ذخار المطل عمى مدينة ش 

، ص 4، الموسوعة اليمنية، مج "كوكبان"م. محمد العروسي وابراىيم المقحفي: 2605ك وكبان، ويصل ارتفاع ك وكبان عن سطح البحر بنحو 
2472. 

الدويالت المستقمة من سنة : محمد عبده السروري: الحياة السياسية ومظاىر الحضارة في اليمن في عيد انظرعن جميع ىذه الحصون  -3
معجم المدن والقبائل إبراىيم المقحفي:  وأيضا: .709ص  ،2004 ،صنعاء ،وزارة الثقافة والسياحة ،م(1228ىـ / 626م( إلى )1037ىـ/ 429)

 .169ص  ،اليمنية
 .84ص  ،1906 ليدن ،2ط  ،مطبعة بريل ،المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم محمد بن أحمد بن أبي بكر - 4
 .55ص  ،2001 ،61مج  ،571 ع ،مجمة المنيل "،االستحكامات الحربية اإلسالمية في اليمن "الحداد:عبد السالم عبد اهلل  - 5

، 2ط  ،دار الفكر المعاصر ببيروت و دار الفكر بدمشق ،1ج  ،يوسف محمد عبد اهلل: أوراق في تاريخ اليمن وآثاره )بحوث ومقاالت( - 6
 .392ص ، 1990

طول  يشماال، وخط 15 48 . 15 29عرض  دائرتيبين  فمكياكم( من صنعاء بالشمال الغربي، و  50ث ال: ىي مدينة أثرية تقع عمى بعد ) - 7
الغربية ال من الجية مران حسب التقسيم اإلداري الجديد، ويطل عمى مدينة ث  ال التابعة لمحافظة ع  ا. وتعتبر مركزا لمديرية ث  شرق 43 53 .43 43
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كانت من أولى  (م6673/ هـ 569) . وعندما دخل األيوبيون إلى اليمن2عزت  المطل عمى مدينة  1)القاىرة(

ومنيا  ،مياميم أن يسيطروا عمى الحصون المنتشرة في أقاليم اليمن، فاستولوا عمى حصون بني حاتم

 . 4وغيرىا من الحصون في منطقة صنعاء عز،بمحافظة ت   3ممؤة(حصن )الد  

 ومن األساليب الحربية التي كانت تستخدميا الدويالت المتتالية في اليمن منذ عصر النجاحيين 

ىي عممية شراء  (م6669 -6673/ هـ 666 - 569) حتى عصر األيوبيين( م6659 -6466 / هـ554 - 466)

 .ما تيدم منيا الحصون والقالع وامتالكيا من أصحابيا أو المسيطرين عمييا، ثم تقوم بترميميا وبناء

 سنة الحصون من المنصور ابن المفضلبعض ومثال عمى ذلك شراء الداعي محمد بن سبأ الزريعي 

كذلك شراء سيف اإلسالم و  ؛، وىي الحصون التي ورث حكميا عن دولة الصميحيين(م6656/ هـ547)

 . 5السابق ذكره طغتكين بن أيوب حصن الدممؤة

سياسة ىدم االستحكامات لكي ال يتحصن بيا جيش العدو  ومن األساليب الحربية أيضًا اتخاذ

في فترة  -ومثال عمى ذلك  .عند اقتحاميا، وبذلك يصبح من السيل شن الغارات عميو ألنو صار مكشوفاً 

قام عمي بن حاتم اليمداني بيدم سور مدينة صنعاء مرتين: األولى قبل قدوم توران  -حكم دولة بني حاتم 

                                                                                                                                                                                     

أعاله حصن ث ال. لممزيد عن مدينة ث ال ومآثرىا. انظر: عبد الرحمن حسن جار اهلل: ثال إحدى ال الذي يقع في وجزء من الجية الشمالية جبل ث  
 .10ص  ،2004صنعاء  ،وزارة الثقافة والسياحة ،حواضر اليمن في العصر اإلسالمي )تاريخيا وآثارىا(

نة ت عز، عثر فييا عمى شواىد أثرية ترجع إلى عصور ما قبل اإلسالم، وفي العصر االسالمي ىناك من يرجع قمعة حصينة تشرف عمى مدي - 1
ر عمرانيا إلى القرن الخامس اليجري، يقال أن بانييا األمير عبد اهلل بن محمد الصميحي، وقد لعبت دورًا ىاما في العيد الصميحي ثم العص

العثماني عدة معارك ومواجيات بين العثمانيين واألئمة الزيديين. وتتألف القمعة من عدة منشآت منيا:  الرسولي، كما شيدت القمعة في العصر
، 2يمنية، ج األسوار التي يتخمميا األبراج، برك الماء، ومخازن الحبوب، وثكنات الجند، وغيرىا. انظر: إبراىيم المقحفي: معجم البمدان والقبائل ال

 . 1243ص 
بحث ألقي في مؤتمر  ،"م(1904 -1873أىمية دور الحصون والقالع في اليمن أثناء الحكم العثماني الثاني ) "إسماعيل الثور:أمة الممك  - 2

 .3ص  ،النسخة  االلكترونية ،( 2007إبريل  5 -3 جامعة عدن  ) -عدن الحضارة والتاريخ 
كم( جنوب شرق مدينة تعز، ويرتفع عن منسوب سطح 60الصمو عمى بعد )يقع حصن الدممؤة عمى أعمى مرتفع فوق قرية المنصورة من جبل  - 3

، الحصون والقالع في محافظة تعز من معاقل دفاعية إلى وظائف سياحية"متر. عن ىذا الحصن انظر: عبد القادر الشيباني:"  2000البحر بـــ 
 .18، ص 2007يو يول 27 – 25مؤتمر تعز عاصمة اليمن الثقافية عمى مر العصور، تعز، الفترة 

 .3ص  ،مية دور الحصون والقالع في اليمن"أى": أمة الممك الثور - 4

 . 427ص  ،السروري: الحياة السياسية ومظاىر الحضارة في اليمن محمد - 5
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والثانية: عندما عمم بقدوم طغتكين بن أيوب إلى ، (م6674/ هـ574) اء في عامشاه األيوبي إلى صنع

 .1(م6687/ هـ 583) صنعاء عام

نستخمص مما سبق أن االستحكامات الحربية كانت تمثل عاماًل رئيسيًا في استقرار الحكم، لذا 

من األمور في سبيل ذلك،  لجأ الكثير من حكام الدويالت اليمنية في العصر اإلسالمي إلى القيام بالعديد

إما بعقد المصالحة مع أصحابيا أو أخذىا بالقوة  ،ومن أىميا االستيالء عمى االستحكامات بشتى الوسائل

أو شرائيا، كما اىتموا بعممية التشييد والترميم واإلضافة، وفي بعض األوقات لجأ بعض الحكام إلى إتباع 

 سياسة اليدم ثم البناء كتكتيك حربي. 

 

  Google earth برنامج استخدامب -فصلىذا المتن الواردة في  اليمنيةالقالع والحصون  غمبأمواقع (  5)  ريطةخ

 

                                                           

 ،جامعة كامبردج ،تحقيق ركس سمث ،اليامي: السمط الغالي الثمن في أخبار المموك من الغز باليمن: محمد بن حاتم بن عمران انظر - 1
ط  ، وزارة اإلعالم والثقافة ،. وأيضا: عمي بن الحسن بن أبي بكر الخزرجي: العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من المموك27و  19ص  ،1973

 .161ص  ،1980 ،صنعاء  ،2
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 (م6968 – 6538/  هـ6336 - 945) الدور الحربي لمقالع والحصون اليمنية خالل الفترة

 اني األول في اليمنالحكم العثمــأواًل: 
  اليمن بقيادة سميمان باشا في الثالث من أغسطس عامعندما وطأت القوات العثمانية أرض 

أحدثت الذعر والخوف في التي النارية ومعدات الحرب الفتاكة  أحضرت معيا األسمحة، (م6538 /هـ944)

العثمانيين استخدام تمك  إلتقان. ونتيجة 1ل الذين كانوا ال يعرفون غير السالح األبيضقموب السكان العز  

. 2، التي اتخذوىا قاعدة ليممنيا األراضي اليمنية وخاصة الساحمية مد نفوذىم عمىاألسمحة استطاعوا 

المدن اليامة أو  عمىإال يقتصر إال أن نفوذىم كان ال  ،وبرغم توغميم في المناطق الداخمية من اليمن

قونو من قبل القالع والحصون المنتشرة في البالد، ويرجع السبب في ذلك إلى الصدام الدائم الذي كانوا يال

يديين، الذين تمكنوا من الحصول عمى كثير من األسمحة العثمانية أثناء الحروب القبائل الثائرة واألئمة الز  

 . 3التي دارت بين الطرفين

 ؛ن في اليمنبارزًا في تثبيت أقدام العثمانيي لعبت القالع والحصون دوراً الصراعات خالل تمك و 

، وشحنيا بالسالح والعتاد أيضا، وكان إنشائيا أو ترميم القائم منياولذا اىتم الكثير من والتيم بعمميات 

أما عن مصدر تمويل تمك المشاريع  .قادة الحاميات العسكرية المرابطة فييا ىم حكام المدن أو األقاليم

. وقد ذكرت 4السنوي من والية اليمنفكان يتم اإلنفاق عمييا من المبالغ التي تصرف بعد جباية الخراج 

العديد من القالع والحصون التي تم بناؤىا في فترة الوجود العثماني األول،  يةالتاريخ المصادر والمراجع

عمارة ما  وكذلكمار، في ذ   5بريت(بإنشاء حصن )الك  ( م6666/ ـهـ6466)ام الوالي محمد باشا عام يق ومنيا

                                                           

 . 260ص  ،الدين: اليمن عبر التاريخشرف  - 1
 .185ص  ،سالم: الفتح العثماني األولسيد  - 2

 .494و 470ص  -نفسو  - 3
 .481و  459و 456ص  -نفسو  - 4
ي، وىو جبل بركاني مشيور في الشرق من مدينة ذمار التي تبعد عن مدينة صنعاء بحوالي ) - 5 كم(، 100يقع ىذا الحصن أعمى جبل المِّس 

ي(  وعرف جبل المسي قديمًا باسم )األسي( وفيو العديد من المعادن كالفحم والكبريت والمغنسيوم، وغير ذلك. وتقع في سفحو الشرقي بمدة )المِّس 
ص  ،2التابعة في أعماليا في الوقت الحالي لمديرية ميفعة عنس من محافظة ذمار. انظر: إبراىيم المقحفي: معجم البمدان والقبائل اليمنية، ج 

1373. 
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ةمحافظة ح  اختل وخ رِّب من القالع في         ببناء قمعة عظيمة في قام الوالي أزدمر باشا  كما ؛1ج

عام فقد أنشأ في الوالي حسن باشا  أما. 3وترك بيا حامية عسكرية وشحنيا باآلالت والذخائر، 2نفر()خ  

وزودىا بالسالح والغذاء، وترك بيا حامية عسكرية،  4مقة( بيافععدة مبان في قمعة )الط   (م6589/ هـ998)

 . 5راخ( في مديرية وصاب السافلوأمر في العام نفسو ببناء قمعة )ي  

بأن ليس ليم مصمحة من بقاء قمعة ما كانوا يقومون  ونيدركوعندما كان الوالة العثمانيون 

بيرام باشا فعل الوالي ، وكذلك 6بيدمياالوالي سنان باشا راخ( السالفة الذكر، التي أمر كقمعة )ي   ،بيدميا

 .7يمةمن قالع منطقة ر   عديدبيدم العندما أمر  (م6576/ هـ984)عام من الفي شير أبريل 

أيضا، ببعض األعمال اإلنشائية والعمرانية األخرى، منيا: إقامة  وقد اىتم الوالة العثمانيون،

، 8طرق الجبال الوعرة، وعمل الجسور عمى الطرق التي تمر منيا المياهالمساجد والمدارس الدينية، وتمييد 

إال أن تمك األعمال كانت تخفي وراءىا  ،9تمة، ومثال ذلك قيام الوالي بيرام باشا ببناء جسر ع  8المياه

في األساس، إلى تسييل انتقال الجيوش والمعدات ناء الجسور وتمييد الطرق ييدفان، أعمااًل عسكرية؛ فب

الوالة؛ من  رس كان الغرض منو جذب األىالي إلىالعثمانية بين ربوع اليمن، وبناء المساجد والمداالحربية 

 . 10أجل توطيد حكميم

                                                           

 . 209ص  ،2ج  ،راشد: تاريخ اليمن وصنعاءأحمد  - 1
بمدان خنفر: مدينة خاربة كانت قائمة في سفح جبل خنفر الواقع وسط سيل أبين بين واديي بنا وحس ان. لممزيد انظر: أبراىيم المقحفي: معجم ال - 2

 .583، ص 1والقبائل اليمنية، ج 
 .32ص  ،اليمن تحت ظل عدالة آل عثمانالموزعي: اإلحسان في دخول مممكة عبد الصمد  - 3

بنا  يافع بمد متسع يقع في الجنوب الشرقي من صنعاء عمى مسافة سبع مراحل، وتتصل ببالد يافع من شمالييا ببالد رداع ومن غربييا بوادي - 4
 .773،  ص 2النافذ إلى أبين. محمد الحجري: مجموع بمدان اليمن وقبائميا، ج 

 .68ص  ،: اإلحسان في دخول مممكة اليمن تحت ظل عدالة آل عثمانالموزعيعبد الصمد  - 5
 .98ص  ،نفسو - 6
 . 311ص  ،سيد سالم: الفتح العثماني األول - 7
 .476ص  ،نفسو - 8
 .284ص  ،أحمد المصري: موقف المؤرخين اليمنيين من الحكم العثماني األول - 9

 .477و 474ص  ،: الفتح العثماني األولسيد سالم - 10
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في المناطق الجبمية  - اليمنية الدور الدفاعي الذي لعبتو القالع والحصونالحديث عن عند و 

، حيث لم 1بوح   ،وكبانوك   ،الالبد من ذكر بعض الحصون مثل: ث   -فترة الوجود العثماني األولخالل 

رابط فيو اإلمام  الفحصن ث   تتمكن القوات العثمانية من اقتحاميا بالقوة العسكرية برغم ىجماتيا المتكررة،

، أما بن شرف الدين عمية محمد بن شمس الدين مسيطراً وكبان كان ، وحصن ك  بن شرف الدين المطير

وعندما لم تتمكن القوات العثمانية من السيطرة عمى . 2ب فقد تحصن بو عمي بن شرف الدينحصن ح  

إلى عقد صمح مع محمد بن ( م6574/هـ 977)عام  حسن باشاالعثماني  وزيرالحصون المذكورة لجأ ال

الوالي العثماني  بينما قام ؛آخر مع اإلمام المطير اً ثم عقد صمح دخل حصن كوكبان،و شمس الدين، 

الحامية العسكرية  باغتيال عمي بن شرف الدين بواسطة السم، فسممت (م6574/ هـ 977)عام بيرام باشا 

 . 3بح   حصن

 لمسيل الساحمي الغربيالوقائع التي حدثت في المناطق الجبمية، أما بالنسبة  برزكانت تمك أ

 ظلوبالرغم من ذلك  ،لمواجيات عدة مع القبائل الثائرةالمواقع العسكرية العثمانية  تتعرض )تيامة( فقد

  .4بيد وقمعتيا قاعدة ليم ومركزًا لحشد جنودىممتخذين من مدينة ز   ،يياعمن مسيطرين و العثماني

 في عمميات إنشاء القالع والحصونمحمد عمي باشا و آل خيرات دور ثانيًا: 

يديين( آل القاسم )الز  المقاومة اليمنية بقيادة بعد الخروج األول لمعثمانيين من اليمن عمي أيدي 

 - سند إلييم حكميا، ويعد الشريف حمود بن محمد آل خيراتدور آل خيرات في شمال تيامة فأرز ب

من أبرز  - (م6867 -6846/ ـه6636 – 6666)الفترة التاريخية خالل الذي توسع في منطقة تيامة 

 خاصةلكثير من االستحكامات الحربية، تي كان ليا دور فاعل في عمميات إنشاء وتعمير االشخصيات ال

                                                           

ب عدان، ويعتبر من أمنع الحصون اليمنية وىو مناوح لجبل الت عكر من الشرق، وكان الممك المظفر الرسولي قد انطمق حصن شيير في جبل  - 1
 – 1ج  ،ةيمنيمنو في القرن السابع اليجري لمسيطرة عمى المناطق الجبمية بعد مقتل والده السمطان داود. إبراىيم المقحفي: معجم البمدان والقبائل ال

 .400ص 
 . 286و 274ص  ،سيد سالم: الفتح العثماني األول - 2
 .441و 430و 344ص  ،قطب الدين النيروالي: البرق اليماني في الفتح العثماني - 3
 .84ص  ،فاروق أباظة: الحكم العثماني في اليمن - 4
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، (م6846/ ـه6666)عام في ور( ناوص(، وقمعة )م  )الق   قمعةمنيا: و إنشاء القالع والحصون الحربية، 

(م6866/   ـه6667)عام في ختارة( ، وقمعة )م  (م6864/  ـه6665)عام في امعي( وحصن )الج  
1.  

المستمرة وفي الفترة األخيرة من حكم آل خيرات لتيامة ضعفت سمطتيم عمييا بسبب المواجيات 

مع األئمة الزيديين، فقام محمد عمي باشا بإرسال الحمالت الحربية ألجل إعادة نفوذه في اليمن فتم لو 

 -6868/ ـه6356 – 6333) مت غير مستقرة خالل فترة تبعيتيا لوظولكن األوضاع السياسية في اليمن  ؛ذلك

الحكومة  تن أوجو الصرف التي كمف، لذا كانت عممية إصالح القالع والحصون وتعميرىا من بي(م6846

وكانت ىذه العمميات مستمرة ودائمة نظرًا ألىمية القالع والحصون في  .المصرية في اليمن مبالغ كبيرة

 قدو . عزالدفاع ضد القبائل المتمردة، وخاصة قبائل )ذو محمد( التي كان ليا نفوذ واسع في منطقة ت  

عمى  تغير تواإلرىاب ضد أىالي اليمن األسفل، وكثيرًا ما كان فتمارس التعسكانت القبائل المذكورة 

القالع  بتمك تحتميالمرابطة في ىذه المناطق من حين إلى آخر ثم العثمانية )المصرية( القوات 

عز سمبتيم ىذه السمطة، واضطر إبراىيم ت  محافظة . وعندما سيطرت القوات المصرية عمى 2والحصون

لكي ال تحتمي  ؛باقتحام ىذه القالع وىدميا عزمدينة ت   واليباشا أن يصدر أوامره إلى مصطفى بك 

   .3القبائل بيا مرة أخرى

 (م6968  – 6849/  ـه6337 – 6665) الحكم العثماني الثاني في اليمنثالثًا: 

إحكام  خالل فترة الحكم العثماني الثاني لميمن والمقاومة اليمنيةكان جل اىتمام الطرفين العثماني 

عندما كان و ؛ بينيما السيطرة عمى القالع المنتشرة في كل الميادين التي جرت فييا المعارك العسكرية

، في المناطق الجبمية القبائل الموالية لإلمام المنصور محمد بن يحيى حميد الدين العثمانيون يغيرون عمى

في أيضا وكانت القبائل  ،4عت القبائل بالتحصن في القمعة أو الحصن الموجود في المنطقة نفسياسار 

                                                           

 68ص   ،. وأيضا إسماعيل البشري: الديباج الخسرواني334و 324و 268و 231ص  ،: تاريخ المخالف السميمانيفؤاد الشامي انظر - 1
 .183و 107و

 .250و 202ص  ،2006صنعاء  ،1ط  ،مركز عبادي لمدراسات والنشر ، : جميمة ىادي الرجوي: محمد عمي واليمنانظر - 2
 .250ص  ،نفسو - 3
 .3ص  ،"الحكم العثماني الثاني اليمن أثناءأىمية دور الحصون والقالع في "أمة الممك الثور:  - 4
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بعض المرات ترفض تسميم الحصون الموجودة في مناطقيم ألي طرف من األطراف المتحاربة: العثمانيين 

أو القبائل الموالية لو، حفاظًا عمى سالمة مناطقيم وقراىم من عواقب تمك  المذكور أو أصحاب اإلمام

 . 1الحرب، وحتى ال تتعرض حصونيم لمتيديم

لمقوات العثمانية باعتبارىا ميما ديدة مركزًا الح   2في المنطقة الساحمية )تيامة( كان سنجاقو 

وكانت مدينة  .3سيراقي صنعاء وع  المنطقة المتوسطة والقريبة إلى مناطق االضطرابات في كل من سنج

مركز لقيادة القوات وىي أيضًا تأتي في المركز العسكري الثاني لوالية اليمن بعد صنعاء،  نفسيا ديدةالح  

حية، وعمى الخط الرابط بين ، فمنيا كان يرسل الجنود لممحافظة عمى مدينة الم  4البحرية في البحر األحمر

 . 5ىرةحية والز  مدينتي الم  

وبسبب األطماع األوربية وجدت الدولة العثمانية نفسيا مضطرة إلى وضع خطة لحماية الشواطئ 

لذا قسمت المنطقة الساحمية إلى عدة أقسام، عمى أن يتم إنشاء تحصينات ومواقع مراقبة في  ،اليمنية

أن يكون و فنارات وخط تمغراف يربط ىذه المواقع بعضيا ببعض،  تضمنالموانئ والجزر الكبيرة، بحيث ت

حتياطية، وقوة من الجنود العثمانيين مدافع بحرية، ومخازن لألسمحة، ومعدات افي كل منطقة إسناد: 

 . 6واليمنيين

 دور الوالة العثمانيين في عمميات بناء وترميم القالع والحصونرابعًا: 

ن في الـيمن دور كبيـر فـي عمميـات بنـاء وتـرميم القـالع والحصـون، يجدكان لموالة العثمانيين المتوا

 الــوالةأبــرز مــن أحمــد فيضــي باشــا يعــد و  فييــا، توطيــد حكميــمحمايــة أنفســيم و  ســاعدتيم عمــىوذلــك ألنيــا 

                                                           

 .4ص  ،"أىمية دور الحصون والقالع في اليمن أثناء الحكم العثماني الثاني"أمة الممك الثور:  - 1
 .العثمانيةلممزيد انظر ممحق المصطمحات واأللقاب  .قسم إداري من أقسام الدولةالمقصود بو  - 2
 .65ص  ،اليمن: الحكم العثماني في فاروق أباظة - 3
 ، وزارة الثقافة،مجمة اإلكميل ،"م(1918 -1848التشكيالت العسكرية في والية اليمن أثناء الحكم العثماني الثاني ) "فؤاد عبد الوىاب الشامي: - 4
 .167ص  ،2010صنعاء    ،يونيو -( يناير36 -35) ع
ص  ، 2004صنعاء  ،3ط  ،بالقوات المسمحة اليمنيةدائرة التوجيو المعنوي ، م(1967 -1839سمطان عبده ناجي: التاريخ العسكري لميمن ) - 5

56. 

 ،1ط  ،مركز عبادي لمدراسات والنشر ،م(1818 -1850عبد الكريم العزيز: التشكيالت المركزية العثمانية واإلدارة المحمية في اليمن ) - 6
 .286و 280ص  ،2003صنعاء 



87 
 

ــيمن فــي المــرة األخيــرة وااىتمــ الــذين  – 6945ه/ 6365 – 6366) بعمميــات البنــاء والتشــييد؛ فحــين قــدم إلــى ال

منيـا: )قمعـة الميـدي( و ، صـنعاءمدينـة حيطـة بالم أحكم السيطرة عمـى الجبـال وعمـى بعـض القـالع م( 6948

. وعنـد 1ميمـة دفاعيـةعسكرية ترابط فييـا كونيـا مراكـز  اً و)قمعة الع ْجز( و)قمعة م ْفحق(، كما أنو وضع فرق

عم ـر ثـالث دور عسـكرية حيـث عسكرية خـارج المدينـة، استحكامات ببناء أيضا دخولو مدينة صنعاء اىتم 

صـر فـي الجيـة أخـرى عمـى جبـل ع   اً خمسـو في جبل ن ق ْم المشـرف عمـى مدينـة صـنعاء مـن الجيـة الشـرقية، 

ــر بــاب ش ــكمـا  .الغربيـة مــن مدينــة صــنعاء حــرص أحمــد و عوب وبـاب الــيمن بنــاًء جديــدًا رصـينًا م حكمــًا، ع م 

قــًا بقصــر الســالح، وعمــى إعــادة إعمــار ســور فيضــي باشــا عمــى إعــادة بنــاء قمعــة صــنعاء، التــي ســميت الح

 . 2صنعاء المتصل بسور القمعة

ـــذ ســـنة  ـــيمن عـــام م(6886هــــ / 6699)وقـــد انصـــب اىتمـــام العثمـــانيين من ـــة حكميـــم فـــي ال           حتـــى نياي

الذي يعـد المركـز  4رضيالع   العسكرية خارج المدن، وكان )الثكنات(  3شالتعمى بناء الق   م(6968ه / 6337)

وقـد   ،الرئيسي لقيادة الجيش السابع بمدينة صنعاء أىم منشـأة عسـكرية بناىـا العثمـانيون فـي الـيمنالمركز 

وممحقاتــو ىــو الــوالي أحمــد مبانيــو أكثــر الــوالة اىتمامــًا باســتكمال كــان و  ،( 2 - 1 :) ل تــم بنــاؤه عمــى مراحــل

مـران والمـدن المختمفـة: كمـدينتي ع  أيضا، ببناء ثكنات عسكرية متفرقـة فـي المراكـز  فيضي باشا الذي أمر،

ف اْش وذ    . 5مار، وناحية ح 

ن عمـــى عمميـــات بنـــاء الحصـــون والقـــالع العثمـــانييأظيـــرت الوثـــائق العثمانيـــة مـــدى حـــرص الـــوالة 

كانــت وقــد  .إضــافة إلــى تــرميم مــا تيــدم منيــا المنتشــرة فــي ســواحل الــيمن أو الموجــودة فــي الجبــال،الحربيــة 

                                                           

 .6ص ، "الحصون والقالع في اليمن أثناء الحكم العثماني الثانيأىمية دور "أمة الممك الثور:   - 1
دراسة وتحقيق  ،1ج  ،محمد بن عبد اهلل اإلرياني: سيرة اإلمام محمد بن يحيى حميد الدين، المسماة )الد ر المنثور في سيرة اإلمام المنصور( - 2

 .155ص   ،. وأيضا عبد الواسع الواسعي: فرجة اليموم ...440ص  ،1996 ،عمان ،1ط ، دار البشير ، محمد عيسى صالحيو

 انظر ممحق المصطمحات واأللقاب العثمانية. عن ىذا المصطمح - 3
الع رضي لفظ محرف عن الكممة التركية )أوردو(، ولممزيد عن ىذا المصطمح، انظر ممحق المصطمحات واأللقاب العثمانية الواردة في ىذه  - 4

 الدراسة.

التشكيالت العسكرية في والية ". وأيضا: فؤاد الشامي: 6ص  ،"ون والقالع في اليمن ...أىمية دور الحص": : أمة الممك الثورانظرلممزيد  - 5
 .168ص  ،"اليمن
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استمر الوالة العثمانيون في  كماحماية الوالية من أي ىجوم محتمل.  ألنيا تؤمنمسألة ميمة بالنسبة ليم؛ 

إحـــدى حيـــث تشـــير  .تمـــك األعمـــال ليـــتمو  االســـتئذان فـــي مـــن أجـــلالحكومـــة العثمانيـــة  فـــي مراســـمةالـــيمن 

بالموافقـة  اً كمـح   م(6566هــ/ 973)فـي األول مـن يونيـو عـام أرسـمت الحكومـة العثمانيـة أن  ، العثمانية،الوثائق

والـذي يتضـمن إضـافة مبمـغ مـالي لتـرميم وبنـاء  .عمى الطمب الذي تقدم بو الوالي العثماني في واليـة الـيمن

وذلــك بغــرض حمايــة وتــأمين  .القــالع العســكرية المنتشــرة فــي ســواحل الــيمن وكــذلك الموجــودة فــي الجبــال

مـن الخـارج، خاصـة وأن بعـض القـالع أصـبحت متيدمـة  األعـداءومة اليمنية فـي الـداخل، و الوالية من المقا

بعمميــة التــرميم، إال أنيــا تيــدمت قــد بــدأ وأمــوال، وكــان الــوالي العثمــاني الســابق  تمامــًا وتحتــاج إلــى جيــود

 1بسبب األمطار الغزيرة، ونظرًا لصرف جزء من المبمغ المخصص ليذه العممية، فقد تعـذر إنجـاز المشـروع

 .(1)الوثيقة:

الــوالي  أرســلفــي الــيمن، تعــود إلــى المرحمــة األخيــرة مــن الحكــم العثمــاني الثــاني وفــي وثيقــة أخــرى  

لكــي يــتمكن مــن إليــو،  تضــمن إرســال األمــواليبطمــب الحكومــة العثمانيــة إلــى  م(6968 -6966) محمــود نــديم

إذ رأى أن حاجــة  إعــادة بنــاء وتــرميم بعــض القــالع والحصــون واألبــراج والمبــاني القديمــة فــي واليــة الــيمن،

ــالجـيش العثمــاني ليـا م   فوافــق الســمطان ثكنـات عســكرية، ونقـاط ارتكــاز قويــة فـي المــدن والقـرى،  لتكــون ةمح 

  .2لمصرف عمى ىذا العمل اً خمسة وعشرين ألف قرش حكومتوأرسمت العثماني آنذاك، و 

 م(6869هــ / 6686) ينـاير عـام العشـرين مـناليمن فـي  )والية( 3رفع متصرف أيالة جديدةوفي وثيقة 

بنـاء قمعـة عسـكرية  يطمـب فييـا، و ماية منابع المياه الصـالحة لمشـربحية التي تحتاج إلى حبشأن منطقو الم  

ورجـوعيم أمـاكن تواجـد الميـاه إلـى ، والتـي تقـوم بسـرقة األىـالي أثنـاء ذىـابيم لصد ىجمات القبائل المجاورة

  .4(2)وثيقة: منيا

                                                           

 .85ص  ،2008 ،إستنبول ،لموثائق باليمن: اليمن في العيد العثمانياالرشيف العثماني بتركيا والمركز الوطني  - 1

 .6ص  ،مية دور الحصون والقالع في اليمن"أى"أمة الممك الثور:  - 2
 عن ىذا المصطمح انظر ممحق المصطمحات واأللقاب العثمانية الواردة في ىذه الدراسة. - 3
  .317 ص ،: اليمن في العيد العثمانياالرشيف العثماني والمركز اليمني لموثائق - 4
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العثمانية المعارك الحربية التـي كـان  التصاوير المرسومة في المخطوطاتبعض أوضحت لنا كما 

فـي مواقـع القـالع والحصـون، غالبـًا كانت تدور رحاىـا  ثماني مع القبائل اليمنية، والتييخوضيا الجيش الع

    (3 :ل )ن. سيطرة عمى تمك المنشآت لدى الطرفيويعبر ذلك عن مدى أىمية ال

تعرضت االستحكامات العسكرية العثمانية  (هـ6336/ م6964) العالمية األولى عامومع بداية الحرب 

)تيامة(، لمقصف المدفعي البريطاني، لكن األتراك ظموا مرابطين الغربي التي تطل عمى الساحل اليمني 

وكان ىجوم جيش اإلدريسي المتكرر والحصار البحري البريطاني لو األثر البالغ في تخمييم  .في مواقعيم

عن الكثير من المدن الساحمية تمييدًا النسحابيم من األراضي اليمنية في نياية الحرب العالمية األولى 

  .1(هـ6336/  م6968)عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 -1914. وأيضا: العمميات البحرية البريطانية ضد اليمن إبان الحكم التركي )57 – 54ص  ،تاريخ الحديدةبولدري: أىم األحداث في جون  - 1
 .51ص  ،م(1919
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 مجمع الدفاع )العرضي بصنعاء(  (6)لوحة 

 1رضيرشد التاريخي لمع  عن الم   (م6894/ هـ6366) شمة األولى الغربية بعد اإلنشاء عامالق  

 
  ( مجمع الدفاع )العرضي بصنعاء(2لوحة )

 2رضيرشد التاريخي لمع  عن الم   (م6944/ هـ6368) فتتاح عامشمة الرابعة أثناء االالق   
 

                                                           

المرشد التاريخي لمعرضي )مجمع الدفاع(، دائرة التوجيو المعنوي بوزارة الدفاع اليمنية،  دائرة التوجيو المعنوي والمركز العسكري لموثائق: - 1
  .18، ص 2006، 1صنعاء، ط 

  .34نفسو، ص  - 2
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 1( م1566) عامترميم قالع اليمن الموضوع:  ،( 1وثيقة رقم ) 

 
                                                           

 .85لموثائق باليمن: اليمن في العيد العثماني، ص االرشيف العثماني بتركيا والمركز الوطني  - 1
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 1 م(6869) حية عام( الموضوع: بناء قمعة في منطقة الم   2 وثيقة رقم )

 
 
 

 

                                                           

 .317لموثائق باليمن: اليمن في العيد العثماني، ص االرشيف العثماني بتركيا والمركز الوطني  - 1
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  1(Caesar E. Farah) عن  – وكبانحصن ك   في( معركة حربية  3 لوحة )

 تصاوير عن حصون اليمن في القرن السابع عشر  (Rumuzi) مجموعة عن نقالً 
 

 

                                                           
1  - Caesar E. Farah: The Ottoman Forts and Castles of Yemen – a photographic and architectural 

analysis,  Edwin Mellen press, United  Kingdom, 2010 ,  plate 6.  
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 الفصل الرابع

 ندرسة في سهل تهامة اليمن القالع الُم

 م(6561 -6531هـ/ 6336 -545) خالل الفترة
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سميا الذي حفظتو لنا المصادر االتي تالشى رسميا ولم يتبق إال  تمك رسةندقصد بالقالع الم  ي

تم التأكد من وجودىا من عدمو اليمن  في منطقة سيل تيامةالقالع ىذه والعديد من والمراجع التاريخية، 

  .أثناء الدراسة الميدانية

، عدا قمعتي لم نتمكن من معرفة األشكال البنائية لتمك القالع، وكذا عناصرىا المعمارية والدفاعية

؛ حيث اشتممت األولى عمى فناء مكشوف وبرجين ديدةن كانتا تقعان خارج مدينة الح  الحالي والمنظر المتي

قمة وقد لوحظ أن ىناك دفاعية.  اً وأبراج اً سور دفاعيين ومبنى مكون من طابقين، والثانية من مبنى يضم 

ن وجدت فأغمبيا مقتضبة جدًا، ذ  التي تحدثت عن ىذه القالع، المعمومات التاريخية في  كرت في ثنايا وا 

 945)المصادر والمراجع التاريخية ضمن سياق أحداث حربية شيدتيا المنطقة نفسيا خالل الفترة التاريخية 

كما إن الكثير من المدن والقرى التي كانت تضم قمعة أو أكثر في ىذه  .(و1918 -1538/ ْـ1336 -

  .المنطقة لم يعد ليا وجود في الوقت الراىن

تي المعمومات الرئيسية ال نضمتتول افي جد ندرسةالقالع الم   رأينا أن ننظمونتيجة لما سبق ذكره 

 .وردت عنيا وفق ترتيبيا الكرنولوجي
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 في سيل تيامة اليمن خالل فترة الدراسة ندرسةالم  القالع  (15) جدول

 الموقع سم القمعةإ
المنشئ 

سبب و 
 التسمية

 تاريخ االنشاء أو أقدم
 ذكر تاريخي

المكونات 
المعمارية 

 العامة

 تاريخ االندثار وسببه

 ضهًَف

ذاضض ؼٕض 
يسٌُح انًرا 

 انمسًٌح

ضتًا َؽثح إنى 
انثاشا أحًس 

1فضهً
 

2(و1670/ ـ1081ْ)ػاو 
 غٍط يؼطٔف غٍط يؼطٔفح 

انمهؼح انشًانٍح 
انمهؼح ٔ( ٍاضانطَّ)

 انجُٕتٍح  
 (ػثس انطؤٔف)

انهؽاٌ انثحطي 
انشًانً 

انجُٕتً يٍ ٔ
ؼاحم يسٌُح 

 انًرا

3(و1709/ ْـ1121)ػاو  غٍط يؼطٔف
 

يؼاٌُح  دذً
يٕلغ انمهؼرٍٍ 

، ٔنى يٍساًٍَا
ٌرثك يًُٓا أي 

  شًء ٌصكط
 (4:، ل7-6 :خ)

 لايد ترسيٍطْا 

لصائف انؽفٍ انحطتٍح 
  اإلَجهٍعٌح ػاو

 4(و1911/ ْـ1329)

5(و1745/ ـ1158ْ)ػاو  غٍط يؼطٔف طضيسٌُح َح طضَح
 غٍط يؼطٔف يؼطٔفحغٍط  

ًاٍَح انٍَ
 (ٕضٍَشانُك)

جُٕب انًٍُاء 
انمسٌى فً يسٌُح 

 سٌسجانُح

6(و1763/ ـ1167ْ)ػاو  غٍط يؼطٔف
 

ؼٕض زفاػً 
ٔأضتؼح أتطاض 

 ضكٍُح

  حانًٍا تُاء حسٌس 
 (5:ل)

7(و1768/ ـ1183ْ)ػاو  غٍط يؼطٔف سٔيلطٌح انَث سٔيانَث
 غٍط يؼطٔف غٍط يؼطٔفح 

8(و1802/ ـ1216ْ)ػاو  غٍط يؼطٔف ٕضلطٌح ُي ــٕضُي
 غٍط يؼطٔف غٍط يؼطٔفح 

 سٌمٍحانصِّ

ضتًا كاَد ذمغ 
فً حً 

سٌمٍح انصِّ
 سٌسجتًسٌُح انُح

 (6:ل)

َؽثح إنى 
انشٍد 

انصسٌك 
9انشاشنً

 

10(و1803/ ْـ1218)ػاو 
 غٍط يؼطٔف أتطاض زفاػٍح 

11(و1803/ ْـ1218)ػاو  غٍط يؼطٔف سٌسجيسٌُح انُح انسٔنح
 غٍط يؼطٔف غٍط يؼطٔفح 

 ٕظعَي
 

 غٍط يؼطٔف ظعٕيسٌُح َي
شكطخ فً أحساز ػاو         

(و1806/ ْـ1221)
12

 
 غٍط يؼطٔف غٍط يؼطٔفح

 
 

                                                           

 الكبسيإسماعيل م( في الفترة األخيرة من حكميم األول انظر: 1624 - 1620أحد الوالة العثمانيون الذين تولوا اليمن لمدة أربع سنوات )ىو  - 1
 .298ص  ،المطائف السنية

 – 1635 /ه1090 – 1045تاريخ اليمن خالل القرن الحادي عشر اليجري السابع عشر الميالدي ): انظر: عبد اإللو بن عمي الوزير - 2
 .268ص  ،1985، بيروت ،1ط  ،دار المسيرة ،تحقيق محمد جازم، م( المسمى تاريخ طبق الحموى وصحاف المن والسموى1680

 .71ص ، اليمن في عيون الرحالة األجانب: أحمد الصايدي - 3
قسم التاريخ اإلسالمي بكمية الشريعة والدراسات  ، )غير منورة(،رسالة دكتوراه ،المخالف السميماني تحت حكم األدارسة: أميرة عمي المداح - 4

 .232ص  ،1985 ،مكة ،جامعة أم القرى ،اإلسالمية
 .153 - 152ص  ،خالصة العسجد: البيكميعبد الرحمن  - 5
 .222ص  "،المادة التاريخية في كتابات نيبور عن اليمن": الصايديأحمد  - 6
 .365 -364ص  -نفسو  - 7
 .205ص  ،تاريخ المخالف السميمانيالشامي: فؤاد   - 8
 .63ص ، الدرة الفريدة في تاريخ الحديدة: مطيرأحمد  - 9

 .221 – 220تاريخ المخالف السميماني، ص  فؤاد الشامي: - 10
 .1016اهلل جحاف: درر نحور الحور العين بسيرة المنصور عمي وأعالم دولتو الميامين، ص  نطف - 11

 .288ص  المخالف السميماني،فؤاد الشامي: تاريخ   - 12
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( مدينة المخا موضح بيا القمعتان الشمالية 6خارطة )

(و1764)والجنوبية، نشرت عام 
 .قبل نشر نيبور لرسمو 1

بيا القمعتان  موضح (و1763) ( مدينة المخا عام7خارطة )
 .2الشمالية والجنوبية، رسم نيبور

 
 

 

 
 مدينة المخايار )القمعة الشمالية( في ساحل قمعة الط   موقع( 4لوحة )

 

 
  
 

 

                                                           
1  - J. N. Bellin: ’’Le petit atlas maritime‘‘ Paris,  1764, v. III, pl. 20.    

  .336توركيل ىانس: من كوبنياجن إلى صنعاء، ص  -2
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 ديدةورنيش )اليمانية( بمدينة الح  ( المبنى الحديث لقمعة الك  5لوحة )
 

 

 

 ديقية ومقبرة الص   حيموقع  عمييا، وموضح ديدةمدينة الح  لجانب من  صورة جوية (6)لوحة 
 microsoft powerpoint و  google earth يبرنامج باستخدام -ديقية( لموقع قمعة الص  المنطقة المقترحة )
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 في سيل تيامة اليمن خالل فترة الدراسة المندرسةالقالع  (16) جدول

سم إ
 القمعة

تاريخ االنشاء أو أقدم  المنشئ  الموقع
 تاريخيذكر 

المكونات 
المعمارية 

 العامة

تاريخ االندثار 
 وسببه

آل 
 انًؼطٔف

تانمطب يٍ يسٌُح 
 ٍػَح

 غٍط يؼطٔف
 شكطخ فً أحساز ػاو

(و1806/ ْـ1220)
 غٍط يؼطٔف غٍط يؼطٔفح 1

2حًٕز انرٍطاذً ُأصلطٌح انَم ُأصانَم
(و1807/ ْـ1222)ػاو  

3
 

 غٍط يؼطٔفح
يؼاٌُح  دٔذً

يٕلؼٓا يٍساًٍَا 
 (7:ل)

 غٍط يؼطٔف

 انمثهٍح

 (انشًانٍح)
 غٍط يؼطٔف ٍػيسٌُح َح

                شكطخ فً أحساز ػاو  

4(و1807/ ْـ1221)
 

 غٍط يؼطٔف غٍط يؼطٔفح

 انًٍاٍَح

 (انجُٕتٍح)
 غٍط يؼطٔف ٍػيسٌُح َح

               شكطخ فً أحساز ػاو   
(و1807/ ْـ1221)

 غٍط يؼطٔف غٍط يؼطٔفح 5

لهؼح تًُ 
 انعاضي

 لطٌح تًُ انعاضي
تانمطب يٍ يسٌُح 

 تٍسَظ
 غٍط يؼطٔف

شكطخ فً أحساز ػاو                  
(و1807/ ْـ1221)

6 
 غٍط يؼطٔف غٍط يؼطٔفح

لهؼح 
 ضًًٌٓانِس

7(و1807/ْـ1221)ػاو  غٍط يؼطٔف ضًًٌٓلطٌح انِس
 غٍط يؼطٔف غٍط يؼطٔفح 

 انؼٍؽٍح
لطٌح انؼٍؽٍح 
 ٕضغطتً ٔازي ُي

8انرٍطاذًحًٕز 
9(و1810/ ـ1224ْ)ػاو  

 غٍط يؼطٔف غٍط يؼطٔفح 

10حًٕز انرٍطاذً رراضججثم ُي رراضجُي
11(و1811/ ـ1225ْ)ػاو  

 غٍط يؼطٔف غٍط يؼطٔفح 

 ؽٍٍُحانُح
ؽٍٍُح فً لطٌح انُح

 ٕضٔازي ُي
(و1816/ ـ1230ْ)ػاو  غٍط يؼطٔف

12
 غٍط يؼطٔف غٍط يؼطٔفح 

 

 

 

                                                           

 36أحمد النعمي: حوليات النعمي التيامية، ص  - 1
 . 268 - 266فؤاد الشامي: تاريخ المخالف السميماني، ص  - 2
 نفسو. - 3

 .39ص  ،نفسو - 4
 نفسو. - 5
 41ص  ،نفسو - 6
 .267ص  ،نفسو  - 7
 .120الحسن الضمدي: الديباج الخسرواني، ص  - 8
 نفسو. - 9

سماعيل الوشمي: نشر الثناء الحسن، مج 127انظر المصادر والمراجع اآلتية: الحسن الضمدي: الديباج الخسرواني، ص  -10 ، ص 2، ج 2.  وا 
 .290. وعبد الرحمن الحضرمي: تيامة في التاريخ، ص 334الشامي: تاريخ المخالف السميماني، ص . وفؤاد 98
 المصادر والمراجع نفسيا والصفحات.  - 11
 .21الحسن الضمدي: الديباج الخسرواني، ص  - 12
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 في سيل تيامة اليمن خالل فترة الدراسة ندرسةالم  القالع  (17) جدول

سم إ
 القمعة

تاريخ االنشاء أو أقدم  المنشئ  الموقع
 ذكر تاريخي

المكونات 
المعمارية 

 العامة

تاريخ االندثار 
 وسببه

هفٕز انُك
 (ٔغاٌَز)

 ٔغاٌلطٌح َز

ذُؽة إنى انشٍد 
إتطاٍْى تٍ ػهً 

1هفٕزُك
 

كاَد انمهؼح يٕجٕزج 
 -1801)ذالل انفرطج 

(و1817
2

 
 غٍط يؼطٔفح

ذطتٓا أيٍط ػؽٍط 
ػهً تٍ يجصم ػاو 

(و1830/ ـ1246ْ)
3

 

(و1830
3

 

 جٍهحُت

جٍهح لطٌح ُت
جُٕب ٔازي 

 ٕضُي

تٍ حٍسض  ىٌحٍ
4آل ذٍطاخ

 
5(و1818/  ـ1234ْ)ػاو 

 غٍط يؼطٔف غٍط يؼطٔفح 

 انحانً

يُطمح انحانً 
فً انجٓح 
انشًانٍح 

انشطلٍح يٍ 
يسٌُح 

6سٌسجانُح
 

7(و1834/ ـ1250ْ)ػاو  غٍط يؼطٔف
 

 فُاء يكشٕف
ٌ اتطجٔ

ٌ ازفاػٍ
يثُى يكٌٕ ٔ

8يٍ طاتمٍٍ
. 

 (8:ل)
 

 غٍط يؼطٔف

 انكايهٍح

لطٌح انكايهٍح 
شطق يسٌُح 

 ْطجانُع

انحؽٍٍ تٍ ػهً 
تٍ حٍسض آل 

9ذٍطاخ
 

10(و1835/ ـ1251ْ)ػاو 
  غٍط يؼطٔف غٍط يؼطٔفح 

شطلً 
يسٌُح 

 ٍػَح

ذاضض يسٌُح 
 ٍػَح

11(و1841/ ـ1256ْ)ػاو  غٍط يؼطٔف
 غٍط يؼطٔفح 

ذطتٓا انحؽٍٍ تٍ 
 ػهً تٍ حٍسض ػاو

 12(و18041)
 

 

 

                                                           

 .90، ص 2، ج 2الوشمي: نشر الثناء الحسن، مج إسماعيل  - 1
 نفسو. - 2
 .9. وأحمد النعمي: حوليات النعمي التيامية، ص 282انظر المصادر اآلتية: الحسن الضمدي: الديباج الخسرواني، ص  - 3
 . 95، ص 4، ج 1. وأيضا: إسماعيل الوشمي: نشر الثناء الحسن، مج 221الحسن الضمدي: الديباج الخسرواني، ص  - 4
 نفسو. - 5
 .63. وأحمد مطير: الدرة الفريدة في تاريخ مدينة الحديدة، ص 1318، ص 2والقبائل اليمنية، ج إبراىيم المقحفي: معجم المدن  - 6
 .31، ص 2، ج 1. وأيضا: إسماعيل الوشمي: نشر الثناء الحسن، مج 317الحسن الضمدي: الديباج الخسرواني، ص  - 7
م(، سفارة جميورية ألمانيا االتحادية ومعيد 1909 – 1900ألعوام ىيرمان بورشارت: ىيرمان بورشارت في اليمن )رحالت مصورة في اليمن ل - 8

 .41، ص 2005ومعيد اآلثار األلماني بصنعاء، 
 .337 - 336الحسن الضمدي: الديباج الخسرواني، ص  - 9

 نفسو.  -10
 .368ص  -نفسو  -11

 َفؽّ. - 12
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 ( موقع قمعة القناوص7لوحة )

 
 

 
 1بورشارتىيرمان عن   - (و1907) عام الحالي ( قمعة8لوحة )

 

 

 

 

 
                                                           

 .41م(، ص 1909 – 1900في اليمن )رحالت مصورة في اليمن لألعوام  ىيرمان بورشارت: ىيرمان بورشارت - 1
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 الدراسةخالل فترة  في سيل تيامة اليمن درسةلقالع المنا (18) جدول

سم إ
 القمعة

تاريخ االنشاء أو أقدم  المنشئ والتسمية الموقع
 ذكر تاريخي

المكونات 
المعمارية 

 العامة

تاريخ االندثار 
 وسببه

 غٍط يؼطٔف طٍغيسٌُح انُم طٍغانُم
  ػاو شكطخ 

 (و1847 /ـ1264ْ)
1

 
 غٍط يؼطٔف غٍط يؼطٔفح

 انشايٍح

فً انجاَة 
انشًانً يٍ 

 سٌسجيسٌُح انُح

 غٍط يؼطٔف
  شكطخ فً أحساز ػاو

 2(و1911/ ْـ 1329)
 غٍط يؼطٔف غٍط يؼطٔفح

 لطٌح تٍ ػثاغ اتٍ ػثاغ 
ػًط افُسي 

3انثطاًَ
 

 تؼس ػاو

 (و1904 /ـ1322ْ)
4

 
 غٍط يؼطٔف غٍط يؼطٔفح

 انًُظط 

لطٌح انًُظط 
جُٕب يسٌُح 

 سٌسج انمسًٌحانُح

أَشأْا 
، ًْٔ ٌٕانؼصًاٍَ

َؽثح إنى لطٌح 
 انًُظط

شكط أشُاء لصف 
اإلٌطانٍٍٍ نهًٕاَئ انًٍٍُح 
فً انصانس ٔانؼشطٌٍ يٍ 

/ ـ1328ْ)ٌٕنٍٕ ػاو 

(و1911
5

 

يثُى ٌضى 
 ٔأتطاض ًاؼٕض

6زفاػٍح
 

 غٍط يؼطٔف

لهؼح تاب 
 انًُسب

  تاب انًُسب
 (8:خ)

 غٍط يؼطٔف
شكطخ فً أحساز ػاو                  

  7(و1915/ ْـ1333)
 غٍط يؼطٔف غٍط يؼطٔفح

انشٍد لهؼح 
 ؼؼٍس

لطٌح انشٍد ؼؼٍس 
 تثاب انًُسب

  غٍط يؼطٔف
شكطخ فً أحساز ػاو                  

 8(و1915/ ْـ1333)
 غٍط يؼطٔف غٍط يؼطٔفح

 هٍفانصَّ
 هٍفلطٌح انصَّ

 ( 9:خ)
 ٌٕانؼصًاٍَ

شكطخ ذالل انفرطج 
(و1919 – 1914)

9
 

 غٍط يؼطٔفح

لاو ترسيٍطِ 
 ػاو َجهٍع اإل

/ ْـ1335)

(و1917
10

 

 

 

 

                                                           

ومجيول: . 429 – 426ص  الحسن الضمدي: الديباج الخسرواني،. 72 – 71ص ،فرجة اليموم: المصادر اآلتية: الواسعي انظرلممزيد  - 1
 .152ص  ،حوليات يمانية

 .222 – 115إسماعيل الوشمي: ذيل نشر الثناء الحسن، ص  - 2
 .224، ص 1، ج 2إسماعيل الوشمي: نشر الثناء الحسن، مج  - 3
 نفسو.  - 4
 .147. وأيضا: أحمد مطير: الدرة الفريدة في تاريخ مدينة الحديدة، ص 115. والذيل، ص 100انظر: الوشمي، نفسو، ص  - 5
 .222ص  -1ىـامش  ،. والذيل214ص  -1، ىـامش 2، ج 2إسماعيل الوشمي: نشر الثناء الحسن، مج  - 6
 .99 ص ؼهطاٌ َاجً: انراضٌد انؼؽكطي نهًٍٍ، - 7

 .نفسو - 8

. وجون بولدري: "لعمميات البحرية البريطانية عمى السواحل اليمنية ابان 140، ص 2، ج 2انظر: إسماعيل الوشمي: نشر الثناء الحسن، مج  - 9
 .92ابان الحكم التركي، ص 

 .92ص  ،نفسو - 10



89 
 

 

 

 

 

 google earthباستخدام برنامج   -جعء انجُٕتً يٍ ؼٓم ذٓايح ٔيضٍك تاب انًُسب ان( 9) ذطٌطح

 

 

 

 – ابن عباسو  الصميف تيقريموقع  تضمنياليمني تيامة  سيلجزء من   (9) خريطة
 google earthباستخدام برنامج 
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الميالدي، وخاصة النصف األول  عشرفترة القرن التاسع  و فيتبين أنمن خالل الجداول السابقة 

وذلك ؛ (1 :)ش لقالع الدفاعيةلمعديد من اعمميات تشييد وعمارة منطقة سيل تيامة اليمني شيدت منو، 

كان األشراف آل خيرات ىم القوة  خالل تمك الفترةو  .عمميات حربية واسعة النطاقل مسرحاكانت ألنيا 

ال سيما  دفاعيةالمنشآت الب االىتمامفي  بارز دور كان ليمولذا  ،عمى تيامة السياسية األكثر سيطرة

ك اىن أما بالنسبة لتوزيع القالع المندرسة عمى األجزاء الثالثة في منطقة سيل تيامة، فقد وجد أن .القالع

وىذا يدل بينما يكثر عددىا في الجزء الشمالي. ، تقارب في عدد القالع في الجزأين الجنوبي واألوسط

خالل فترة  -ويبين لنا حرص جميع من حكموا منطقة تيامة ، ممنطقة ككلالسياسية لىمية األعمى مدى 

 فيياعمى تحصين أغمب مدنيا وقراىا، من أجل تثبيت حكميم  - (و1918 -1538/ ْـ1336 - 945)الدراسة 

)المخالف  ي ظير لنا أيضا أن المعارك الحربية تركزت بشكل كبير في الجزء الشمالي من تيامةو . (2:)ش

    . و، ولذا وجد ارتفاع كبير في نسبة انشاء القالع فيالسميماني(

 

 
 

 

 

 

 

 

مقالع التصنيف الكرنولوجي ل بينرسم بياني ي( 1شكل )
ذكرىا في  حسبندرسة في منطقة سيل تيامة الم  

 فترة الدراسةالمصادر والمراجع التاريخية خالل 

ندرسة في الم  وضح توزيع القالع ي رسم بياني ( 2شكل )
من خالل المصادر  منطقة سيل تيامة خالل فترة الدراسة

 جع التاريخيةاوالمر 
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 انجعء انشًانً انجعء األٔؼط انجعء انجُٕتً
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 القسم الثاني:  دراسة آثارية )وصفية حتليلية(
 

 الباب األول:   القالع الباقية
 

   هقيقلعة بيت الَف الفصــــــل األول:         

الِضحـــــيقلعة   :    ــــيالفصل الثان                             

    ـة :      قلعة الَزيديـالفصل الثالـــــث                          

ـة الَزيلعـي     قلعــ     : الفصل الرابــــع      

    قلعتا جبل الملح  س:    ــالفصل الخام    
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قيهقلعة بيت الفصل األول: 
َ
 الف

 

 الووقع   *                                   

 الونشئ وتاريخ اإلنشاء   *                                   

 الدور السياسي والحربي وأهن التجديدات  *                                    

 ألجانباوزيارات  كتابات هن خاللالقلعة   *                                    

  هوأسلوبالبناء هواد    *                                   

 نظام التغطية   *                                   

 الدراسة الوصفية والتحليلية للقلعة   *                                   

                                    

                        
 

 

 

 



102 

 

 (10، خ: 9:ل) :الموقــع
 بعض ممتقى في تقع أنيا كما ،قيوبيت الف   مدينة شرق مرتفع رممي تل فوق قيوالف   بيت قمعة بنيت 

 أيضاً  الشمالية الجية ومن ميفيين،الص   حي يحدىا الشمالية الجية من وجانب الغرب جية فمن: أحيائيا

 ومن نود،الي   وحي العالوية حي الغربية الجية من وجانب الجنوبية الجية ومن السرور، يرد  ( حارة) حافة

 شمااًل، (N14.51667) عرض دائرتي بين فتقع القمعة إحداثيات أما. 1(الحديث) العماري حي الشرقية الجية

   .(قدم 165)  مسافةبـ البحر سطح مستوى عن وترتفع شرقًا، (E43.32852) طول وخطي

قيو في اختيار المكان الذي بنيت عميو، حيث أن القمعة تشرف وتظير أىمية موقع قمعة بيت الف   

بسبب عمى المدينة من الجية الشرقية، وذلك ألنيا بنيت فوق أعمى تمة رممية قريبة من المدينة القديمة، و 

 أحياء جديدة تحيط بالقمعة من جميع االتجاىات. تظير  امتداد العمران في الوقت الراىن
  

 
  google earth برنامج استخدامب -قيو موقع قمعة بيت الف  صورة جوية ل( 9لوحة )

  
 

 

                                                           

رانيق وبيت الف قيو، نسخة الع مري: قبيمةعبد اهلل خادم  - 1  .103ص  ،2009  ،بيت الفقيو، منتدى الع مري ،إلكترونية مقدمة لمطباعة الزَّ
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 المنشئ وتاريخ اإلنشاء:
عن أحداث عام  (ىـ1082)ت:  قيو أثناء حديث المؤرخ محمد البحرذ كر تاريخ إنشاء قمعة بيت الف  

قيو ابن عجيل "وفي جمادي األول منيا تقمد األمير مصطفى والية بيت الف   حيث قال: ؛(م1629/ هـ1039)

من جماعة الوزير، فشرع في بناء قمعتيا وشيد أركانيا وأحكم بنيانيا وجعل فييا أربع قالع لممدافع ودامت 

أن األمير العثماني  اإلشارة هىذمن خالل تبين يو  .1العمارة فييا نحو خمسة أشير وتمت في شوال"

قيو، في فترة الوجود قام بإنشاء القمعة في السنة األولى من تقمده والية مدينة بيت الف   2مصطفى باشا

 ، وقد استمرت عممية بناء القمعة حوالي خمسة أشير.(م1636 – 1538)العثماني األول 

 وأهم التجديدات:لمقمعة  الدور السياسي والحربي

؛ أي بعد مرور واحد وتسعين عامًا من (م1629/ هـ1039)قيو عام بيت الف  أنشئت قمعة مدينة  

لمقاومة الشديدة التي ىو اسبب تأخر بنائيا  كان وربما، (م1538/ هـ944)دخول العثمانيين إلى اليمن عام 

العثمانيين ويبدو أن  .قيورانيق التي كانت عاصمتيا مدينة بيت الف  أبداىا التياميون، وخاصة قبائل الزَّ 

رانيق، وتكون مركزًا قمعة لكي ترابط فييا حاميتيم العسكرية، وتأمن من ىجمات الزَّ ىذه الببناء قاموا 

 لم يمكثوا فييا سوى سبع سنوات؛ حيث تم خروجيم األول من اليمن عام ومع ذلكلحكميم في المنطقة، 

 .  (م1636/ هـ1045)

والة مدينة بيت الفقيو يقيمون في كان معظم ( م1849 -1636) وأثناء حكم الدولة القاسمة لميمن

من  ثانيال فصلعسكرية، وقد ذكرنا خالل العرض التاريخي في الال كما كانت ترابط فييا حامياتيمقمعتيا، 

عمى فيما بينيم الدور الحربي الذي لعبتو القمعة أثناء صراع أئمة آل القاسم القسم األول في ىذه الدراسة 

اليجوم الذي شنو جيش اإلمامين المنصور حسين بن القاسم ىو تم فييا حدث حربي الحكم، وكان أبرز 

                                                           

رانيق وبيت الف قيو، ص عبد اهلل  - 1  . 101العمري: قبيمة الزَّ
م(، والثانية في 1631 – 1629ىـ / 1041 – 1039تولى األمير مصطفى األرناؤطي بيت الفقيو لمرتين: األولى خالل الفترة الواقعة بين ) - 2

م(. وفي بداية تقمده والية بيت الفقيو تزوج من امرأة من قبيمة الزرانيق تسكن في 1632 – 1631ىـ / يونيو 1042 – 1041شير شوال عام )
رانيق والحكم الع  .95ثماني الثاني في اليمن، ص وادي رمع وذلك بيدف التقرب من ساكنة بيت الف قيو وقبائميا. عبد الودود مقشر: الزَّ
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، المسمى حيدر شاوش ،والمتوكل القاسم بن الحسين بن الميدي عمى عامل اإلمام الميدي محمد بن أحمد

 . 1الذي فرض عميو ن استسالمو بعد الحصارعالبإ انتيى لمدة شيرالعامل المذكور في القمعة  وصمود

الذي دخل بقواتو  -المكنى بأبي عالمة  -قيو عندما ظير أحمد الحسني ذكرت قمعة بيت الف   كما

وعندما  .قيوإلى تيامة؛ حيث دارت بينو وبين آل القاسم عدة معارك حتى وصمت قواتو إلى مدينة بيت الف  

أحمد الحسني إلى المدينة تحصن األمير سميم عامل إمام صنعاء الميدي عباس بقدوم جيش  شعر

 . 2بقمعتيا

 / هـ1268) يوليو عاممن في الخامس عشر  بعد مقتل الوالي العثماني بونابرت مصطفى باشاو 

 . وعمى إثر ذلك3تياقمعفي  قيو ودفنإلى مدينة بيت الف  تم نقل جثمانو رانيق عمى أيدي قبائل الزَّ  (م1852

ديدة )مركز الوالية( في الحادي أسندت والية اليمن إلى محمود باشا الكردي الذي وصل إلى مدينة الح  

في عيده إعادة  تعشر من ديسمبر من العام نفسو، وقد اتبع في سياستو التيدئة مع القبائل التيامية؛ فتم

 .4قيةتعمير قمعة بيت الف  

(م1887 -1886) مى اليمنوالية عثمان باشا )الممقب باألعرج( ع خاللو 
ج يزت حممة عثمانية  ،5

ضخمة بقيادة محمد أمين آغا إلخضاع قبائل الزرانيق، وكانت الحامية العسكرية العثمانية المتحصنة في 

رانيق المتكررة عمييا؛ مما أدى إلى بسبب ىجمات قبائل الزَّ  ،قيو في وضع حرج لمغايةقمعة مدينة بيت الف  

محمد أمين آغا بتولي  7صالح بك من المدينة. بعد ذلك صدرت األوامر إلى اليوزباشي 6مقامم ىروب القائ

                                                           

 .371طالب: تاريخ اليمن عصر االستقالل..، ص محسن أبو  - 1
 .  196. وعبد الكريم الجرافي: المقتطف من تاريخ اليمن، ص 210عبد الرحمن البيكمي: خالصة العسجد ...، ص  - 2
 . 507 -506الحسن الضمدي: الديباج الخسرواني،  ص  - 3
رانيق والحكم العثماني الثاني في اليمن، ص عبد الودود مقش - 4  .121ر: الزَّ
 .267 – 266ص  -. عبد الواسع الواسعي: فرجة اليموم ...، 329ص  -محمد الكبسي: المطائف السنية ...،  - 5
 عن ىذا المصطمح انظر ممحق المصطمحات واأللقاب العثمانية. - 6
 نفسو. - 7
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قيو، وعند قدومو إلييا تأكد لو عدم القدرة عمى حسم األمر مع الزرانيق قام مدينة بيت الف  م منصب قائم

 . 1باألسموب العسكري، لذا اتجو إلى عقد صمح معيم

رانيق في أوج قوتيا كانت ثورة الزَّ  (م1891 – 1890) باشاوفي عيد الوالي العثماني حسن أديب 

بسبب عدم التزام األتراك باالتفاق المسبق بينيما؛ فاندلعت الثورة وحوصرت الحامية العثمانية في قمعة 

رانيق بقطع أسالك ، وقام الزَّ (م1891/ هـ1308) قام في أواخر عامم قيو، ثم فرت الحامية مع القائمبيت الف  

 .2ديدة وصنعاءقيو مع مدينتي الح  ل )البرق( التي كانت توصل مدينة بيت الف  االتصا

قيو كغيرىا من مدن تخضع مدينة بيت الف  لم  (م1337/ هـ1918) وبرحيل العثمانيين من اليمن عام

 تمما دخعندوذلك  ،(م1929/ هـ1348) تيامة لمحكم اإلمامي إال في الحادي والعشرين من ربيع الثاني عام

ضربت المدينة  ، حيثلي العيد آنذاك أحمد بن يحيـى بن محمد حميد الدينبقيادة و مامية القوات االإلييا 

لكنيم لم و رانيق في القمعة، واستخدموا المدفع الذي كان بيا لمدفاع عن المدينة فتحصن الزَّ  ،3بالمدفعية

 عامالقمعة  عمارةب أمرقيو م بيت الف  عاصمتيرانيق واحتالل وبانتصار اإلمام أحمد عمى الزَّ  ،يفمحوا في ذلك

 . 4(م1930/ هـ1348)

قيو والقرى المجاورة ليا بيت الف  مدينة لحكم إداري وعسكري وظيفتيا كمركز تؤدي القمعة  ظمتوقد 

العيد )التي أعقبتيا فترة الوكذلك في ، م(1962 – 1918) نيةلمممكة المتوكمية اليماخالل فترة حكم 

قبل حوالي سبع سنوات  -قيو االنتياء من بناء المجمع الحكومي الجديد لمديرية بيت الف   بعدو  .(الجميوري

 . لمرافقياىجرت القمعة واستغني عنيا، وكان ذلك آخر استخدام  -من إجراء ىذه الدراسة 

 

                                                           

رانيق عبد الودود  - 1  .141والحكم العثماني الثاني في اليمن، ص مقشر: الزَّ

 . 28انظر: عبد الكريم الجرافي: المقتطف من تاريخ اليمن، ص  - 2
. عبد العزيز قائد المسعودي: معالم تاريخ اليمن المعاصر )القوى االجتماعية 247، ص 4، ج 2إسماعيل الوشمي: نشر الثناء الحسن، مجمد  - 3

 .148، ص 1992، صنعاء،  1،  مكتبة السنحاني، ط م1948 – 1905االجتماعية لحركة المعارضة اليمنية( 
رانيق وبيت الفقيو، ص  - 4  .95عبد اهلل الع مري: قبيمة الزَّ
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  األجانبوزيارات كتابات من خالل قيه قمعة بيت الف  
منشآت القمعة لقيو وصفًا دقيقًا تحدثوا عن قمعة بيت الف  لم يقدم الرحالة األجانب وغيرىم ممن 

لكنيم أجمعوا عمى أن أجمل ما في المدينة ىي قمعتيا؛ فعندما جاءت البعثة و  ،ومكوناتيا المعمارية

ذكرت أنو ال يوجد سور لممدينة، بل يرى عمى بعد طمقة بندقية  (م1709/ هـ1121) الفرنسية إلى اليمن عام

وصمت البعثة  (م1762/ هـ1175) . وفي نياية عام1مماءلالوحيد مصدر الحصن جميل لمغاية يوجد فيو 

 قيو في شير فبراير عامبيت الف   الدنماركية إلى اليمن في عيد اإلمام الميدي عباس، ودخمت مدينة

. وعند حديث أحد لرحالتيا داخل بالد اليمن وجعمت من المدينة مركزًا ومنطمقاً ، (م1763/ هـ1175)

 زميمووقام  ؛2توجد فييا قمعة بداخميا بئر عميقة"" :(Carsten Niebuhr) نيبور قال ،مدينةالعن أعضائيا 

  .(10:)ل 3ةة لممدينة تتضمن القمعبرسم لوح (Bauernfeind) باورينفايندالمستر جورج وليام 

 (Playfair) باليفيرسيادة العثمانية تحدث عن القمعة وخالل فترة حكم آل خيرات لتيامة تحت ال

قيو قمعة في وسطيا تعرف بحصن "ولمدينة بيت الف  نائب المقيم السياسي البريطاني في عدن فقال: 

لم يدخل مدينة بيت الفقية، ألن قمعتيا كانت تقع في الجية الشرقية من  ويبدو أن باليفير. 4عثمان"

زار المدينة الرحالة الفرنسي موريس تاميزيو  (م1835/ هـ 1250) في عامالمدينة فوق تمة رممية مرتفعة. و 

(Maurice Tamisier)  5قمعتيا في ىذه المدينةوذكر أن أجمل ما.  

                                                           

(، ترجمة منير عربش، وزارة الثقافة م1713 -1711و  1710 – 1708الروك: أول رحمة فرنسية إلى العربية السعيدة ): جان دي انظر - 1
 .75ص ، 2004والسياحة،  صنعاء، 

 .221و 167و 166أحمد قايد الصايدي: المادة التاريخية في كتابات نيبور عن اليمن، ص  - 2
 .  283،  ص 2001، صنعاء، 1انظر: توركيل ىانس: من كوبنياجن إلى صنعاء، ترجمة أحمد الرعدي، الييئة العامة لمكتاب، ط  - 3
: تاريخ العربية السعيدة أو اليمن، ترجمة سعيد عبد الخير النوبان وعمي محمد باحشوان، دار جامعة عدن لمطباعة والنشر،  ط إف إل باليفير - 4
 .28، ص 1999، عدن، 1
رانيق والحكم العثماني الثاني في اليمن، ص  - 5  .32عبد الودود مقشر: الزَّ
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(rédéric bartholdiF) الفرنسي فريدريك بارتولديوالميندس حات وقدم لنا النَّ 
صورة فوتوغرافية  1

بوضوح فييا ظير تحيث  ،(م1856 – 1855) قد التقطيا أثناء رحمتو إلى تيامة عام ، كان(11:)لمقمعة ل

  ، وأبرزىا السور الدفاعي الذي يتخممو األبراج.قمعةالمكونات المعمارية العامة التي تتألف منيا ال

( م1934/ هـ1353) الذي زار اليمن عام (Abonti Selvatore) يطالي سمفاتور أبونتيلنا اإل وذكر

ي بناء ضخم ذو جدران عالية، وتقوم فوق جدرانيا ىقمعتيا " حيث قال: ،مقمعةلالعامة  عن المكونات إشارة

ينطبق عمى القمعة حال إجراء الدراسة، ألنيا إال أنو برغم عموميتو ىذا الوصف و . 2أبراج مستديرة مرتفعة"

 (م1929/ هـ 1348) منذ آخر عمارة أجريت ليا عام معمارية جوىرية غيرت من معالميالم تتعرض ألعمال 

 كما سبق الذكر.

 

 
 3م(1763عام  - باورينفايند)رسم قيو وعمى الطرف األيسر منيا القمعة ( مدينة بيت الف  10)لوحة 

 
 
 

                                                           

أحد النحاتين المشيورين بفضل انجازه ألبدع عمل فني  ويعتبرم(، 1904 - 1834في الفترة الواقعة بين عامي ) عاش فريديريك بارتولدي - 1
ة  وبعد دراس .جوستاف إيفلالميندس ذه ينفبت م(، وقد قام1869عام ) نيويوركالواقع في تمثال الحرية المتمثل في التصميم األولي المصغر ل

خالل الفترة الواقعة بين عامي  من ىواة الجمال برحمة إلى منطقة الشرق األوسطئو أصدقاعمارية قام مع بعض اليندسة الم فريديريك بارتولدي
قام بمفرده برحمة إلى تيامة اليمن، وأحضر منيا العديد من الصور الفوتوغرافية والمخططات األولية والموحات وخالليا ، م(1856  – 1855)

المعيد  ،م(2009 -1709قيو. جوليت أنفو وباتريس شوفاليو: فرنسيون في اليمن )ديدة والمخا وبيت الف  د والح  المائية والمطبوعات الحجرية لزبي
 .15ص  ،2009 ،صنعاء، الفرنسي لآلثار والعموم االجتماعية

 .27،  ص 1947اىرة،  سمفاتور أبونتي: مممكة اإلمام يحيى، رحمة في بالد العربية السعيدة، تعريب طو فوزي،  مطبعة السعادة، الق -2

 .  283توركيل ىانس: من كوبنياجن إلى صنعاء،  ص  - 3



108 

 

 
 

 

 
 1[بارتولديعن ]  (م1856 - 1855)عام قيو ( قمعة بيت الف  11) لوحة

 
 :هوأسموبالبناء مواد 

وح متوسط ايتر قيو، حيث تعتبر قوالب اآلجر ىي المادة األساسية التي أنشئت بيا قمعة بيت الف   

مداميك قطع اآلجر عمى ىيئة  وقد قام البناؤون بوضع، (سنx 5 سن10)و (سنx 10 سن20) أحجاميا ما بين

ولكن ، 2دريورة الك  الن   مادة أو أفقية مستوية تترابط مع بعضيا البعض بواسطة عجينة الرمل )الطين(

وتتم فييا وضع قالبين من اآلجر بجوار بعضيما  ، 3(المثني والقفل)باسم محميًا رف تعبطريقة معينة 

 عرفيمصر  وفيوىكذا يستمر بناء صف الجدار،  بشكل طولي، ثم يمييما قالب واحد بشكل عرضي،

أي البناء بقوالب اآلجر  4(المريوش) حميًا بـمتسمى وىناك طريقة أخرى  "زوج عمى فرد"، بـ ىذا االسموب

لكساء  6صالج  استخدمت مادة كما .  5المفردة بحيث يوضع كل قالب فوق نصفي القالبين المذين من تحتو

                                                           

 .15ص  ، م(2009 -1709جوليت أنفو وباتريس شوفاليو: فرنسيون في اليمن ) - 1
 انظر ممحق المصطمحات واأللفاظ المعمارية المحمية. - 2

 نفسه. - 3

 نفسه. - 4

 .366الحداد: االستحكامات الحربية بمدينة زبيد، ص عن أسموب البناء باآلجر انظر عبد اهلل  - 5

الج ص: يعرف في اليمن بالج ص أو القص، وىو صخر رسوبي سيل التشغيل، يتكون من كبريتات الكالسيوم وكبريتات الجير، ويتميز بشراىتو  - 6
الجدران، ويستعمل كذلك في أعمال الزخرفة. انظر: أحمد  لمماء وسيولة قولبتو وتشكيمو وتصمده السريع، ويستخدم في البناء كمادة رابطة أو لتكسية

ية اآلداب، إبراىيم حنشور: الخصائص المعمارية لممدينة اليمنية القديمة )دراسة تحميمية مقارنة(، رسالة دكتوراه )غير منشورة(،  قسم التاريخ بكم
 .79، ص 2007جامعة عدن، 
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صى الصغيرة، ير والرمل والح  التي تتألف من الج   1ضاضمادة الق   تبينما استخدمالجدران الداخمية لمقمعة، 

وأماكن الوضوء. واستخدمت  ةلمنع تسرب الماء وخاصة في الجدار الداخمي لمبئر والبرككطبقة عازلة 

لعمل السقوف والنوافذ واألبواب واألعتاب التي تعموىا، باإلضافة إلى ربط صفوف أيضا مادة األخشاب 

  البناء تفاديا لحصول تشققات في الجدران.

 :تغطيةالنظام 
 أســتخدم قيــو األســقف المســطحة، وىــذا األســموبفــي تغطيــة جميــع منشــآت قمعــة بيــت الف   تســتخدما 

تسمى  خشبية كبيرة عوارضبواسطة وضع  هتم تنفيذيو  ،التي تضمنتيا الدراسةقالع تيامة جميع  أيضا في

بـين جـدارين، وتبعـد عـن بعضـيا الـبعض بشـكل متـواز بدن دائري الشـكل أو مربـع تمتـد  ذات ، وىي2أسراء

غطى بأعواد ت، ثم 3تسمى ضموع ية صغيرة الحجمخشب فروععموىا بشكل متقاطع تو  ،(سن 60 – 40)بحوالي 

 ،يرمادة الج  الطين ثم طبقة من  ، ثم تعموىا طبقة من4توضع مادة األأللبعد ذلك  .رقيقة من سعف النخل

ــ ةور الن ــباســم  يطمــق عمييــا محميــاً  ،يــرالج   عبــارة عــن  ، تمييــا الطبقــة األخيــرة، وىــيجــراآل اتكســر و  - دريالك 

 . 5والرمل (دريك  الورة ن  الالجير أيضا )خميط من 

 (1م: ،9)ل: ةط العام لمقمعمخطأوال: ال

حيث  ،الجنوبيةقيو من مساحة شبو مستطيمة يبمغ أقصى طول ليا في الجية قمعة بيت الف   ألفتت 

من الشمال إلى الجنوب، ويتوسط تمك  (م59.38) نحو من الشرق إلى الغرب، وعرضيا (م75.67) نحو بمغ

الجند وقصر اإلمام والمرافق  حجراتحيط بو مجموعة من المنشآت أبرزىا تالمساحة فناء واسع مكشوف 

أما الجية الجنوبية الشرقية من القمعة فتضم المسجد وممحقاتو وكذلك البئر، وغيرىا من  ؛الممحقة بو

                                                           

 والمصطمحات المحمية الواردة في ىذه الدراسة.المادة انظر: ممحق األلفاظ لممزيد عن ىذه   - 1

 نفسو.  - 2
 نفسه. - 3

 نفسه. - 4

: القيم الجمالية لعناصر واجيات المباني التراثية في مدينة الحزميمحمد لممزيد عن ىذه الطريقة في تسقيف المباني التقميدية في تيامة انظر:  - 5
بيد التاريخية كمنيج لتأصيل العمارة التراثية باليمن،     .59ص  مدينة ز 
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ة بوابعبر  يياالدخول إليتم و  ،والقمعة مدعمة في أركانيا بأربعة أبراج دفاعية اسطوانية الشكل .المنشآت

و الشرق والشمال، ثالثة مداخل فرعية، منيا اثنان واسعان يتجيان نحو  الغربية، تقع في الجيةرئيسية 

التي تضميا أىم المنشآت العامة ىي تمك  ،الغرب ممتصق بالبرج الجنوبي الغربي من جية والثالث صغير

  .لقمعةا

ويستنتج مما سبق أن تخطيط القمعة المتسع جاء انعكاسا لمدور الذي لعبتو المدينة سياسيًا 

وتجاريًا خالل فترات تاريخية متعددة، وذلك لكي تكون قادرة عمى أداء وظائفيا بما يتناسب مع األىمية 

  تيا.أالتي تبو 
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 A   الغربي الشوبلي  – الودفع برج

 

 

 K                           أهبكن الوظوء

 

 L                                        حجرة B            البرج الجنوبي الغربي 

 

 M                                       الوطبخ C                          البرج الشرقي 

 

 N                                     القلعت بئر D             البرج الشوبلي الشرقي

 

 O          ( الورقب)   الوراقبت حجرة  E               لبوابت الرئيسيتكتلت ا

 

 P                                           حجرة F                                    الجند حجرة   

 

 Q                                           هراحيط      G                        هطبخ دار اإلهبم

 

 R   الشرقي الودخل حراست غرفت H                             دار اإلهبم

 

 S  اإلهبم قصر هدخل حراست غرفت I                السلن ) بيت الدرج (

 

 T                            الجند حجرة      J                              هسجد القلعت

 

 
 

قيو العام لقمعة بيت الف   المسقط األفقي( 1) مخطط
 ويظير فيو توزيع مرافق القمعة 

 
 (الواجهات) الوصف من الخارج  -

وىي الشمالية  ،واحدقيو عمى أربع واجيات ثالث منيا تتألف من ضمع تشتمل قمعة بيت الف   

موقع طبوغرافية والجنوبية والغربية، في حين تتألف الواجية الرابعة )الشرقية( من عدة أضالع. وبسبب 

، وفي االتجاىاتالقمعة تطل عمى فضاء واسع من جميع ، نجد أن الذي يتألف من تمة رممية مرتفعةالقمعة 

 . واجيات الخارجية لمقمعة لمالفقرات التالية ستتم عممية الوصف العام 
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 (12)ل: : غربيةالواجهة ال •

طاللتيا عمى وإلتعتبر الواجية الغربية لمقمعة ىي الرئيسية نظرًا لوجود المدخل الرئيسي فييا،   

تصدرىا كتمة المدخل، وت، (م59.38) مسافةمن الشمال إلى الجنوب بتمتد وىذه الواجية  ،المدينة القديمة

حجرة الوالبرج الجنوبي الغربي، وجدار  ،مقمعة، وجدار مطبخ قصر اإلمامالرئيسي لباب الظير بيا تحيث 

 الجند، والبرج الشمالي الغربي.  مبيتالغربية ل
 

 

 
  (الرئيسية( الواجية الغربية )12لوحة )

 

 (13 :) لالواجهة الشمالية:   •
 (A)تضم البرج الشمالي الغربي ىي ، و (م62) مسافةتمتد الواجية الشمالية من الشرق إلى الغرب ب 

الجنود، والتي تمتد نحو الشرق حتى  مبيتالشمالية لحجرة الميو الواجية الخارجية لجدار تالسابق ذكره، 

 يى ىذه الواجيةجدار وأبرز ما يشاىد في  .(م43.20) تمتصق بالبرج الشمالي الشرقي، حيث يبمغ امتدادىا

فتحات ثالثة مستويات: الجزء السفمي منو يمثمو صفان من  إلىالتي تتوزع الضيقة الرماية فتحات 

سن 40) نحو أبعاد كل واحدة منيا ،المائمة واألمامية، والجزء األوسط يضم فتحات طولية لمتيوية 1المزاغل

                                                           

مزغل، وجدت في العمارة اإلسالمية لتمكن حراس األبنية العسكرية من الدفاع عنيا، وظيرت أقدم نماذج مفردىا مصطمح معماري المزاغل:  - 1
يران واليمن ثم انتقمت إلى العمارة اإلسالمية وال سيما عمارة الحصون والقالع واألسليا في  وار عمائر ما قبل اإلسالم في كل من سوريا والعراق وا 

 وكانت ضيقة من األمام ومتسعة من الخمف )الداخل( حتى تعطي المدافعين حرية الدفاع دون أن تعطي الفرصة لممياجمين كي يصوبوا  أسمحتيم 
ص  ،2000 ،القاىرة ،1ط  ،مدبولي لى المدافعين من خمفيا. انظر: عاصم محمد رزق: معجم مصطمحات العمارة والفنون اإلسالمية، مكتبةإ
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x 20فتحات الرماية صف منبو أيضا يوجد فتعموىا فتحات تصريف المياه، أما الجزء العموي ثم ، (سن 

 . (المزاغل)
 

 
 ( الواجية الشمالية13لوحة )

 

 (14:) ل:  الواجهة الشرقية •

من الشمال  حيث يبمغ امتدادىا لمقمعة تتألف من عدة أضالع، ةالشرقي الواجيةسبق الذكر أن   

وىو خاص بقضاء  (Q) بدو عميو مظاىر الحداثةتتبدأ ببناء مضاف و ، (م49.15) إلى الجنوب بمسافة

غرفة  كتنفوتوالذي  الجدار الخارجي إلحدى الغرف المجاورة لممدخل الشرقيالحاجة )مراحيض(، يميو 

 ،الشرقي لمقمعة المدخل ، يمييا(2م:)لشخص واحد تتسع ، و لحراسة المدخلكانت تستخدم  (R) صغيرة

  .عند البرج الشرقي لمقمعةالواجية  ىذه نتييتو 
 

                                                                                                                                                                                     

، 1994األغبري: التحصينات الدفاعية في اليمن القديم، رسالة ماجستير،  )غير منشورة(، كمية اآلداب، جامعة بغداد،  . وأيضا: فيمي عمي 278
 .74 -73ص 
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  ( الواجية الشرقية14لوحة )

 

 (15:) ل  الواجهة الجنوبية:  •

ويبدأ جدارىا ممتصقًا بالمرقب ، (م75.67) تمتد الواجية الجنوبية من الشرق إلى الغرب بمسافة 

وبأسفمو  شكل قوسي لحمامات ممحقة بو، ي، ويتصل بو جدار مرتفع بو بروز لجدارين ذالجنوبي الشرقي

، وتنتيي الواجية (م33.40) نحو امتدادهبمغ ييميو جدار سور القمعة الجنوبي الذي  فتحات لخروج الماء،

 الجنوبية عند البرج الجنوبي الغربي السابق ذكره. 
 

 
 ( الواجية الجنوبية 15لوحة )

 
  (3، 2:م): القمعة من الداخل -

 اذ اً واسع ضم فناءً تأكبر مساحة، حيث  ى: األولمنطقتينقيو من الداخل من تتألف قمعة بيت الف  

الرئيسية لمقمعة التي تقع عبر البوابة  الدخول إلييايتم و ،م(x 21.30 م46) نحو أبعاده يبمغ مستطيلشكل 
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من المرافق  حيط بالفناء المذكور عدداً يو  مدخل آخر يقع في الجية الشرقية.عبر في الجية الغربية منو، و 

الجند من الجيتين الغربية والشمالية، والمسجد من الجية  امن الجية الجنوبية، وحجرت : دار االمامأىميا

بواسطة مدخل  ويتم الدخول إلييا قع في الجية الشرقية من القمعة،تف ةالثاني منطقةالجنوبية الشرقية. أما ال

 ،من المرافق أيضا عدداً  اممحقة بيا، ويحيط بي 1وسقايةفناء بو بئر عميقة ضم ت يوى يتجو نحو الشمال،

 ومراحيض.وبركة المسجد، ومطبخ مستحدث،  ،أماكن الوضوء ىي:

التي جدران العديد من الأبرز ما يالحظ عمى القمعة من الداخل ىو تعدد مرافقيا ووجود ولعل 

يبدو أن الغرض من و  .الجزء األول عن الثاني، وتفصل دار االمام عن جميع مرافق القمعةمرافق تفصل 

عمى القمعة بسيولة، سيطرة عمييم ال صعبتعرقمة مياجمي القمعة في حالة اقتحاميا، وبالتالي ىو ذلك 

 تحقق الجانب الدفاعي لمقمعة من الداخل.يوبذلك 

غيرىا من القالع في منطقة  وأقيو قمعة بيت الف   في سواءً  اً ميم اً ود الفناء المكشوف أمر ويعتبر وج

بو المرافق من جميع الجيات، ولذا فان الفناء  نواة في تصميميا تحيطو يعتبر ذلك ألنخارجيا، و تيامة 

ؤدي عدة وظائف أىميا إدخال الضوء واليواء إلى جميع مرافق القمعة، وساحة مناسبة لتجمع الجنود ي

 ممارسة تدريباتيم اليومية. ، حيث تسمح ليمالموجودين فييا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 هلحق األلفاظ والوصطلحات الواردة في هذه الذراسة. انظزعن هذا اللفع  - 1
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 ثانيا: الوحدات الدفاعية
قيو العديد من العناصر الدفاعية التي تحول دون اقتحام القمعة قمعة بيت الف  في أغمب مرافق وجد 

ظيرت بكثرة في الوحدات الدفاعية المطمة لكنيا و بشكل متفاوت من وحدة معمارية إلى أخرى، و  بسيولة

، أول المرافق التي تتعرض لميجومعمى خارج القمعة، كالسور واألبراج وكتمة البوابة الرئيسية، وذلك ألنيا 

وفي الفقرات التالية سيتم  ،ولذا فقد حرص البناؤون عمى أن تكون أكثر حصانة من بقية وحدات القمعة

 التي اعتمدت عمييا قمعة بيت الفقية.الحديث عن الوحدات الدفاعية 

 (3:ش و، 16 :)ل: ( E ) البوابة الرئيسية •

الداخل من تتكون قيو في مكان متوسط من الواجية الغربية، و تقع البوابة الرئيسية لقمعة بيت الف  

 المدخل 1طابقين: األسفل بو دركاةمن تتألف  ،(مX  5.80م11) نحو أبعادىاتبمغ مساحة مستطيمة، من 

  (.مX  4.40م8.15)، تبمغ أبعادىا نحو واسعة المساحةمستطيمة من حجرة يتألف والعموي  ،تووغرفة حراس

(يتقدم بوابة القمعة منطقة منحدرة مكسوة بالمالط )الزَّ  الغرض الدفاعي منيا ىو إعاقة  2القة

مياجمي القمعة عند محاولتيم اقتحاميا من جية المدخل، ويتم الدخول إلى دركاة المدخل عبر فتحة 

، ويشغمو مصراعان خشبيان، يفتح في (م3.20) وارتفاعو (م3.19)يتوجيا عقد نصف دائري يبمغ عرضو 

عمو مدخل تشخص واحد في الوقت نفسو. و  ال يسمح بدخول أكثر من 3)الفرخ( األيمن منو باب صغير

 (سن80) البوابة حجرة لحراستو فتح بيا خمس نوافذ تتوجيا عقود نصف دائرية، عرض كل واحدة منيا

 . زينيا من األعمىت شبابيك خشبية بارزة إلى الخارج تكان ،(م2.50) وارتفاعيا
                                                           

المراجع العربية بأنيا لفظ فارسي معرب يتكون من مقطعين أحدىما )در( بمعنى باب، والثاني )كاة( بمعنى محل، وبذلك ورد لفظ الدركاة في  -1
التي تمي المدخل وتؤدي إلى الدىميز أو الممر المنكسر المفضي إلى داخل المبنى، تكون الدركاة ىي باب المحل. ويقصد بيا المساحة الصغيرة 

عاقة المياجمين في العمارة الحر  بية.  وكان الغرض منيا ىو حجز ما يجري داخل البناء عن أنظار من بخارجو في العمارتين الدينية والمدنية، وا 
 .106مية، ص انظر: عاصم رزق: معجم مصطمحات العمارة والفنون اإلسال

الزَّالقة: في المصطمح األثري ىي الموضع األممس الذي ال يثبت عميو األقدام عند مداخل القالع والحصون وأسوار المدن، ويتم عمميا من  - 2
د بواسطتو إلى ىذا المصطمح في العصر الممموكي لمداللة عمى طريق صاعد أو نازل بغير درج لمصعو  أجل إعاقة المياجمين لممنشئة، وقد استخدم

 . 135 ص -نفسو  مكان عال والنزول منو، وغالبًا ما يكون ىذا الطريق لمدواب التي يصعد بيا لدوران السواقي ونحوىا وينزل منو.
 انظر ممحق المصطمحات المحمية. - 3
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سور الجنوبي لباب الفي  نظيرهيعتبر من النوع المباشر، وىو يشبو ىذه كتمة البوابة وتخطيط 

، أو وجود فتحات النوافذ، همن حيث وجود حجرة لمحراسة تعمو  ، سواءً والمعروف بباب القرتب بيدمدينة ز  

 . 1(17 :) للمحجرة وكذلك فتحات المزاغل في الجدار الساتر 
 

 

 

 

 بيد الواجية الداخمية لباب القرتب بمدينة ز  ( 17لوحة ) (قيوقمعة بيت الف  ) (  E) ( كتمة المدخل الرئيسي 16لوحة )
 ]عن أحمد الحزمي[

 

 (،م2) نحو ارتفاعو، يبمغ 2قيو جدار ساترفي قمعة بيت الف   جدران البوابةويكمل الجزء العموي من 

حمية  عموىا أيضاً ت، بوابةالجنود الرماية والدفاع عن المن خالليا يتخممو صف من المزاغل المفردة يستطيع 

معمارية مكررة عبارة عن صف من األشكال المعقودة بداخميا فتحات لمرماية، ويعموىا صف آخر لعقود 

 . (4:، ش18:ل) مزدوجة تنتيي من األعمى بأشكال رمحيو

ن خمفو، ولذا فيو عنصر ميم في العمارة يوالغرض الوظيفي لمجدار الساتر ىو احتماء المدافع

في  اليمن قبل اإلسالم في أسوار مدينة الدريب ومدينة نشق، وكان يسمىالحربية عامة، وقد وجد في 

. وقد استخدم في العصر اإلسالمي باليمن في أسوار الكثير من 3(معذر) معذاربـالمغة اليمنية القديمة 

                                                           

 . 34، ص التقميدية بمدينة زبيد القيم الجمالية لعناصر واجيات المبانيالحزمي: : أحمد محمد انظر - 1
من  ىو عبارة عن حائط يعموا الواجيات الخارجية لؤلسوار والثكنات واألبراج والمداخل، ويشغل الجدار الساتر صفًا أو أكثر من المزاغل وعدد - 2

اد: االستحكامات الحربية السقاطات البارزة أو المغيبة، ويرتبط الجدار الساتر بالممشى إذ أن األول ىو الذي يحمي ىذا األخير. انظر: عبد اهلل الحد
 . 351بمدينة ز بيد ...، ص 

  .63و  35 ص : التحصينات الدفاعية في اليمن القديم،األغبريفيمي  - 3
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داع جة وقمعة ر  عز، وكذلك في أسوار معظم القالع، كقمعة القاىرة بح  عده وت  المدن، كزبيد وصنعاء وص  

 .1رىاوغي

وعند مقارنة الشكل المعماري الذي تتألف منو الواجيات الخارجية لكتمة البوابة الرئيسية مع 

واجيات دار اإلمام في القمعة موضوع الدراسة، يتبين أن كال المبنيين متشابيين في عدة عناصر 

جداراىما الساترة. وبالتالي سموب بنائيا، وكذا الحميات المعمارية التي تزين أمعمارية، ومنيا اتساع النوافذ و 

مقمعة لن ىذين المبنيين يرجعان إلى مرحمة بنائية واحدة، ومن المؤكد أنيا تعود إلى العمارة التي أجريت إف

 .   (م1929/ هـ 1348) عام

وكان بجانب المدخل الرئيسي لمقمعة من جيتو الجنوبية من الخارج مبنى صغير يتسع لمجندي 

 تيدم. في الراىن م إال أنوالمكمف بحراسة المدخل، 
 

 
 1/  1مقياس الرسم: 

  ( E)  من الخارج ( الواجية الرئيسية لكتمة المدخل الرئيسي3شكل )
 
 

                                                           

. وأيضًا: ىيفاء عبد القادر مكاوي: التحصينات العسكرية لمدينة عدن في 272الحداد: االستحكامات الحربية بمدينة زبيد، ص عبد اهلل  - 1
، ص 2007معمارية(، رسالة ماجستير، )غير منشورة(، قسم التاريخ بكمية اآلداب، جامعة عدن،  –أثرية  –العصر اإلسالمي )دراسة تاريخية 

135. 



121 

 

 

 

 

 
لذروة الجدار الساتر لكتمة رسم توضيحي ( 4شكل )

 المدخل
 ( واجية كتمة البوابة الرئيسية المطمة عمى الفناء18لوحة ) 

 

لى جانبو من الداخل المذكورة إلى الدركاة المدخل الخارجي لمبوابة يفضي  في  ةطولي ةوجد دخمتوا 

الغرض الوظيفي منيا ىو الدفاع عن البوابة، وذلك بوضع قطع خشبية تستند عمييا وعمى الباب  ،الجدار

ا من أبعادى ،ماثميا أخرى في الجدار الغربي من الدركاة. وتخطيط الدركاة ذو شكل مستطيلتالخشبي، و 

ارتفاعو يبمغ  ،عقد نصف دائري يذ مدخلجية الشرقية بفتحة النتيي من ت، (مx3.80 م 4.15) نحو الداخل

التي تتخذ مدخل حجرة حراسة المدخل، و يوجد من جية الجنوب  ومما يميو. (م2.70)وعرضو  ،(م3.50)

 .(4)م: ، (مx 3.70 م3.80) من الداخل نحو أبعادىاتبمغ  ،مستطيالً  شكالً 

يقع بجانب مدخل الدركاة بواسطة سمم صاعد حراسة البوابة العموية لحجرة الويتم الصعود إلى  

تبمغ  ،ذو شكل مستطيلالحجرة ىذه . و ينتيي من أعمى بفتحة بابالمؤدي إلى الفناء من الجية الشمالية، و 

العديد من األربعة ويتخمل جدرانيا  ،(سن55) وسمك جدرانيا ،(مx 4.40 م8.15) نحو أبعادىا من الداخل

(، م2.50) يا، حيث بمغ ارتفاع كل واحدة منياقياساتة التي تتشابو في د النصف دائريو العق اتالنوافذ ذ

تقابميا خمس  . وتتوزع ىذه النوافذ عمى جدان الحجرة كاآلتي: خمس في الجدار الغربي،(سن80) واتساعيا

، داربجانبيا باب يفضي إلى سطح مطبخ ال ،دار الجنوبيونافذتين في الج ،في الجدار الشرقي أخرى

السمم . وبواسطة (5، م:19)ل: الجندحجرة مبيت في الجية الشمالية يفضي إلى سطح آخر ويقابمو باب 
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 ارتفاعويبمغ  ،األربعة جدار ساتر اجدراني يكملحيث المدخل نفسيا، حجرة يتم الصعود إلى سطح  أيضاً 

زين من الخارج قد و ، مقمعةالرئيسي لمدخل الوالغرض الرئيسي من وجوده ىو الدفاع عن  .(م2)نحو 

 عن المدخل الرؤية والرماية منيا. بأشكال معقودة بيا فتحات ضيقة يستطيع المدافعون

 
 

 

 دركاة البوابة الرئيسية 1
 حجرة حراسة البوابة 2

  ةالرئيسي ( الطابق األرضي لكتمة البوابة4) مخطط
 
 
 
 

 

 

  ( الطابق األول لكتمة البوابة الرئيسية5مخطط )
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 ( حجرة حراسة المدخل الرئيسي19لوحة )

 
  أبراج القمعة •

قيو خمسة أبراج: ثالثة منيا متشابية في تكوينيا المعماري، وىي الجنوبي الغربي، لقمعة بيت الف   

و خاص بإطالق المدفعية، والجنوبي الشرقي الشمالي الغربي في ، أما البرجوالشمالي الشرقي، والشرقي

  يمثل حجرة لممراقبة تؤدي دور البرج.

 (20:ل) ( B)  البرج الجنوبي الغربي: - 

يبمـغ ومسقطو األفقي دائري يرتد إلى الداخل كمما أرتفع البناء، البرج شكل اسطواني قائم يتخذ ىذا 

يتكـــون مـــن ثالثـــة طوابـــق: األرضـــي منيـــا دعـــم ىـــو و (، م10.60)، وارتفاعـــو (م11.10) محيطـــو مـــن األســـفل

 منيــا نحــو تبمــغ أبعــاد الواحــدة ،)مزاغــل( لمرمايــةضــيقة تتخممــو فتحــات و ، أعــالهبجــدار ســاند مشــطوف مــن 

(1010xسن.)  

يقع بجانب البرج من الجية و  ،يتم الدخول إلى ىذا البرج بواسطة مدخمين، األول من خارج القمعة

 الغربية، والثاني يقع داخل القمعة بجانب مطبخ دار اإلمام، وىذا األخير يؤدي إلى الطابق األرضي لمبرج

، حيث يشغمو باب خشبي لم يتبق إال أحد مصراعيو، وىو بحالة سيئة، حيث سقطت معظم (6:م)

في األسفل عمى ويحتوي جداره (، م2.26) نحو الزخارف التي كانت تزينو. وىذا الطابق قطره من الداخل
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ثمان دخالت معقودة بداخل كل واحدة منيا مزغالن سدا في مرحمة الحقة من بنائيما، وقد فتحت في 

منتصف جدار ىذا الطابق نافذتان إحداىما تتجو نحو الجية الشمالية الغربية واألخرى نحو الجية 

 ىذا الطابق بسقف خشبي مسطح غطيو ، سم(50) واتساعيا(، م60) كل منيما ارتفاعالجنوبية، ويبمغ 

 . (21:ل)

ارتفاعيا  ، تبمغوي صعد إلى الطابق األول من ىذا البرج بواسطة سمم ينتيي في األعمى بفتحة باب

ويضم جدار ىذا الطابق إحدى عشر سقاطة غير بارزة، وىي عمى ىيئة أشكال  .م(1واتساعها )، (م1.75)

سكب من خالليا المواد توبأسفل كل واحدة منيا فتحة مائمة نحو األسفل  ،مستطيمة رأسية ترتد نحو الداخل

كما فتح في الجزء العموي من جدار  ؛الحارقة عمى المياجمين الذين يحاولون االقتراب من جدار البرج

 ، ويمكن من خالليا أيضاً سم(55) واتساعيا (سن70) ارتفاع كل منياالبرج ثالث نوافذ لمضوء والتيوية 

 . (22:، ل7:م) التصويب نحو الخارج ولكن لعدو يتمركز في مسافة بعيدة من القمعة

بداخل  يمتفدرج  عن طريقأما الطابق الثاني من البرج فيتم الدخول إليو من جيتين: األولى 

حدى حجرات الطابق األرضي. وىذا  دار االمامالبرج، والثاني بواسطة مدخل يرتبط بسطحي مطبخ  وا 

 يبمغ جدار ساترويمتف حولو ، م(3.30)قطره  ، يبمغالطابق من البرج مكشوف ذو شكل دائري أيضاً 

تسمى معماريًا بـ ، تتخممو أربع دخالت طولية ثالثية األضالع بارزة إلى الخارج (م1.60)نحو  ارتفاعو

فتح في الضمعين الجانبيين منيا أربعة مزاغل مائمة إلى اليمين واليسار بواقع مزغمين ، (5:ش) (1س قَّاطات)

في كل ضمع يستطيع الجندي من خالليا توجيو بندقيتو في كال الجيتين بكل سيولة، وفي الضمع األوسط 

                                                           

سقط الشيء بمعنى وقع من أعمى إلى أسفل، وفي المصطمح األثري ىي عبارة عن شرفة بارزة عن سمت الجدار، وفي أرضيتيا : قاطاتالسَّ  - 1
فتحات يمكن من خالليا إسقاط الزيت المغمي والحمم والضرب بالسيام لمن يتجرأ عمى الوصول إلى ىذه المنطقة ويتمكن من االلتصاق بجدار 

، الكويت 128ممزيد انظر: محمد عبد الستار عثمان: المدينة اإلسالمية، المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب، ع السور أو البرج وغيره. ل
     .141. وعاصم رزق: معجم مصطمحات العمارة، ص 124، ص 1988
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قات بالسيام أو بطمإما ، تتمخص في رمي العدو دفاعيةً  منيا فتحت في أسفمو سقَّاطة تؤدي وظيفةً 

ماالبنادق، و    .(23، ل:8:م) صب الزيوت الحارقة عمييم ب ا 

وىـو عبـارة عـن يصعد إليـو مـن الطـابق الثـاني،  1من األعمى بمرقبالجنوبي الغربي وينتيي البرج 

 افـي جـدراني ت، وفتحـ(م2.20) نحـو ارتفاعيـايبمـغ ، شـكل خماسـي غيـر متسـاوية األضـالع اتذكتمة بنائية 

 يبمغالثالثة: الجنوبي الشرقي والجنوبي الغربي والشمالي الغربي، نوافذ لممراقبة بواقع نافذتين في كل جية، 

مراقبـــة مســـاحة واســـعة خـــارج القمعـــة تم مـــن خالليـــا تـــسمممم( 35) واتســـاعيا ،(سمممن70) كـــل واحـــدة منيـــاارتفـــاع 

 وداخميا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 (  B)  الطابق األرضي لمبرج( 6) مخطط   ( B) ( البرج الجنوبي الغربي 20لوحة )

 
 
 

                                                           

: ع ال وأ شرف؛ وأرتقب .بعد رابية لتنظر منعميو من عمم أو  ت، وما أوفيرقيبعميو ال تفعالـمشرف، ير الـم رقب والـم ْرق بة : الموضع  - 1  المكان 
معوو  . لممزيد انظر: محمد ابن منظور: مراقب. ورقب الشيء يرقبو، وراقبو مراقبة ورقابا: حرسو الـمرقبة ىي الـمنظرة في رأس جبل أ و حصن، وج 

 . 425 لسان العرب، باب الراء، ص
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 ( الطابق األول في البرج الجنوبي الغربي7)مخطط  لبرج الجنوبي الغربيفي االطابق األرضي مدخل ( 21) لوحة

 
 

 

 

 
( العناصر الدفاعية في الجدار الداخمي لمطابق األول 22لوحة )

 ( B)  من البرج الجنوبي الغربي
 ( الطابق الثاني 8) مخطط

   ( B)  البرج الجنوبي الغربي 
 

 

 

 
 

 مواجية الخارجية لعنصر السَّق اطةرسم توضيحي ل( 5شكل ) الطابق الثاني -( العناصر الدفاعية في الجدار الساتر 23لوحة )
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 مرقب البرج الجنوبي الغربي( 24) لوحة )المرقب( الطابق األخير من البرج الجنوبي الغربي( 9) مخطط
 

 ( B)  الجنوبي الغربي: التحميل المعماري لمبرج

تخطيطـــو الشـــرقي فـــي القمعـــة نفســـيا،  مـــن حيـــث و الشـــمالي الشـــرقي نظيـــراه يشـــبيو إن ىـــذا البـــرج  

األبراج األربعة التي تشغل أركان  كما يشبو أيضاً ، المعماري وشكمو الخارجي ومكوناتو الدفاعية والمعمارية

وجـد  وقـد. 1بيد، الذي يتكون من أربعة طوابقحي، وبرج المدرسة اإلسكندرية بقمعة مدينة ز  قمعة مدينة الض  

كما في قالع  ،ىذا الشكل في كثير من القالع خارج اليمن، وخاصة تمك التي كانت مادة بنائيا من اآلجر

السَّـقاطة، والتـي وجـدت (  B)  المـذكور ومـن العناصـر الدفاعيـة فـي البـرجمان والسعودية والجزائـر. قطر وع  

اليمنيـة عـن غيرىـا، وخاصـة في أغمب المنشآت الدفاعية في اليمن وخارجو، غير أن ما تميزت بو العمـارة 

لـو عـدة أغـراض وظيفيـة مـن أىميـا  تالمدنية منيا، ىو وجود ىذا العنصر في أعمى مداخل المنازل، فكانـ

 .2راىنمراقبة ومعرفة الشخص الذي يقف عند المدخل، وما تزال الكثير منيا باقية إلى الوقت ال

 

 

                                                           

 .342نة زبيد، ص الحداد: االستحكامات الحربية بمديعبد اهلل  - 1
، بغداد، 11، مجمة آداب المستنصرية، ع "مظاىر حربية في العمارة العربية اليمنية"عن ىذا الموضوع انظر مثاًل: غازي محمد رجب:  - 2

 .41. وأيضا: فيمي األغبري: التحصينات الدفاعية في اليمن القديم، ص 594، ص 1985
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 ( 6ش: ،25:) ل  ( A)  )برج المدافع( البرج الشمالي الغربي -
السكن يقع ىذا البرج في الزاوية الشمالية الغربية من القمعة في مكان متوسط بين حجرتي  

. ومن الناحية 2المدفع؛ ألنو بني لغرض رمي قذائف المدفعية منو 1نوبة عميويطمق الخاصة بالجنود، و 

نحو  حيث يبمغ محيطو من الخارجًا، دائري ويتخذ شكالً  ،يعتبر أكبر أبراج القمعة مساحة المعمارية

ضاض(، إال أن بعض وقد دعم البرج بجدار ساند كسي بطبقة من المالط )الق   .(م6)، وارتفاعو (م32.45)

. وتوجد في البرج من أعاله أربع فتحات واسعة تسمح بإطالق راىنأجزائو من األسفل تيدمت في الوقت ال

  (.م2) من الخارجاحدة منيا كل و قذائف المدفعية، يبمغ اتساع 

مرًا منطقيًا؛ فمع ظيور واستخدام أسمحة جديدة في العصر ويعتبر اتساع فتحات المدافع المذكورة أ

العثماني، كالمدفعية، بداًل من أسمحة الرمي التقميدية التي شاع استخداميا في العصور السابقة، أخذت 

فتحات الرمي في األبراج أشكااًل تتناسب مع ىذه األسمحة، فأصبحت فتحات المدافع متسعة من الداخل 

ففي سيل تيامة وخاصة في  .3بحرية حركة مواسير المدافع، واألمثمة عمى ذلك كثيرة الخارج، لكي تسمحو 

حسن وبرج  بيد فتحات لممدافع، كما في برج أبوالمنطقة الداخمية منو، تضمنت بعض أبراج سور مدينة ز  

ع ذوات محيط واسع تتحمل وجود المداف ، وجميع ىذه األبراج(10:م - 26)ل: ديقية وبرج الكتفالص  

 ،89)ل: يديةىرة، والز  الز   ابيا أبراج مماثمة فيي قمعت ت، أما القالع التي تضمنتيا الدراسة وأرفق4بداخميا

228). 
 

                                                           

 .المحميةممحق األلفاظ والمصطمحات  انظرعن ىذا المصطمح  - 1
قيو أن المدفع الذي كان بالقمعة كان إلى وقت قريب يستخدم لغرض اإلعالن بدخول وقت صالة المغرب يذكر الكثير من أبناء مدينة بيت الف   - 2

نما كانت تصنع من مواد  محمية باإلضافة إلى مادة البارود فتعطي في شير رمضان من كل عام، وبالطبع لم تستخدم قذائف حيو في ذلك األمر وا 
مار. ولم تكن ىذه العادة صوتًا مرتفعًا فقط، وما زالت بعض المدن اليمنية مستمرة في استخدام المدفع ليذا الغرض، ومنيا: مدينتي صنعاء وذ  

نما كانت تتم، أيضا م( في المممكة العربية 1801الطائف ) ، خارج اليمن، ومثال ذلك قمعة باب الربع بمدينةمستخدمة في اليمن فحسب، وا 
، 3مجمة الدارة، ع  "تحصينات الطائف العسكرية خالل القرنين الثالث والرابع عشر اليجريين"،السعودية. لممزيد انظر: سميمان بن صالح آل كمال: 

 .  153، ص 2003دارة الممك عبد العزيز، الرياض 
 .131 -130محمد عثمان: المدينة اإلسالمية، ص  - 3
 .359ص  عبد اهلل الحداد: االستحكامات الحربية بمدينة زبيد ...، - 4
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 (A) مواجية الغربية لبرج المدفعرسم توضيحي ل( 6شكل ) (A) ( البرج الشمالي الغربي25لوحة )
 

 

 

 
 ديقية في سور مدينة زبيد ( برج الص  26لوحة )

 عن ]عبد اهلل الحداد[
 ديقية في سور مدينة زبيدبرج الص  ( 10) مخطط

 عن ]عبد اهلل الحداد[
 

ويعتبر  ،ردم بالتراب 1طريق صاعد بغير درج )زالقة(بواسطة  إلى برج المدافعويتم الصعود 

أسموب استخدام الطريق الصاعد المذكور ىو األنسب إلدخال أسمحة المدفعية ذات العجالت إلى داخل 

 ةيس، وقمعيدية، وقمعة ح  البرج، وقد وجد مثياًل لو في بعض قالع تيامة التي تضمنتيا الدراسة، كقمعة الز  

 ، وقمعة جبل باجل. الغربية جبل الممح

من الجانبين جداران متدرجان يرتفع منسوبيما كمما صعدنا إلى  رجلمبويكتنف الطريق الصاعد 

 نحو ، وينتيي عند باب البرج الذي يبمغ اتساعو(م2.57) واتساعو (م13) نحو األعمى، ويبمغ امتداده

 نحو يمتف حولو جدار ساتر يبمغ ارتفاعو (م9.35). والبرج من الداخل ذو شكل دائري قطره (م2.50)

                                                           

 .118 ص ، نفسيايراجع الوصف األثري لكتمة البوابة الرئيسية من الخارج في القمعة  (القةالزَّ )عن الطريق الصاعد  - 1

1
0
.3

1
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، اتساعيا من الداخل كاآلتي: الشرقية (11:م، 27)ل: فتحات إلطالق قذائف المدفعية ، بو أربع(م1.25)

. أما أرضية البرج فقد ردمت بالتراب (م1.35)، والجنوبية (م1.30)، والشمالية (م1.25)، والغربية (م1.20)

وىذا األسموب في بناء  .حتى تتحمل الثقل واالىتزاز الناتج عن المدافع التي كانت تشغل سطحو أيضاً 

نما خارجيا، كما في األبراج األربعة لقمعة  األبراج استخدم في القالع العثمانية ليس في اليمن وحسب، وا 

(م1852/ هـ1268)يقب في الجميورية الميبية، والتي تعود في تاريخيا إلى الفترة العثمانية الق  
1. 

 
 

 

 

 
 ( A)  الشمالي الغربيبرج ال( 27)لوحة   ( A ) الشمالي الغربيبرج ال(  11) مخطط 

 

يتم  ،(12م: ،28:)لمرقب قيو من الجية الشرقية ويكتنف مدخل برج المدافع في قمعة بيت الف     

 والمسقطالصعود إليو عبر فتحة باب مستطيمة الشكل تؤدي إلى الجزء العموي منو بواسطة عشر درجات. 

يبمغ اتساع المرقب ذو شكل رباعي غير متساوي األضالع، فتحت في جدرانو أربع فتحات، ليذا األفقي 

، والغرض اإلنشائي منيا مراقبة كل االتجاىات بداخل القمعة (سن60)وارتفاعيا  (سن50) نحو منيا كل واحدة

 وخارجيا.

 
 

                                                           

كم(، وقد شيد ىذه القمعة أبو بكر حدوث  8في القرية التي تحمل اسميا، وىي جنوب مدينة األبرق بالجبل األخضر بنحو ) يقبتقع قمعة الق    - 1
 ،معالم الحضارة اإلسالمية في ليبيا: مجموعة من الباحثين الميبيينالعثمانية ونيابة عنيا. لممزيد انظر: )شيخ قبيمة البراعصة( بمساعدة الحكومة 

 .228ص  ،2008، القاىرة ،1ط ، ستثمارات الثقافيةية لالالدار الدول
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 مرقب برج المدفع( 12)مخطط   مرقب برج المدفع( 28) لوحة
 
 

 ( 29:) ل :( D)  البرج الشمالي الشرقي -
يدعمو جدار و(، م11)وارتفاعو  ،(م9) نحو دائري يبمغ محيطو من األسفليتخذ ىذا البرج شكل  

 والدخول إليو يتم عبر فتحة مدخل ذو عقد مدبب، تؤدي إلى مدخل آخر اتساعو ساند في األسفل،

مصراعين تمت صناعتيما بألواح طولية ثبتت وقد شغل بباب خشبي ذي  (،م2)وارتفاعو ( م1.20)

بالمسامير الحديدية، وزين كل واحد منيما بشكل زخرفي نفذ بأسموب الحز، وىو عمى ىيئة محراب في 

رأسو ورقة نباتية خماسية البتالت. وقد سقفت منطقة ما بين المدخمين المذكورين بقبو عمى ىيئة طاقية 

طقة من البرج ىي من األجزاء األقدم في القمعة، مقارنة بالبناء نصف كروية مدببة، ويبدو أن ىذه المن

الحالي ليا؛ ذلك ألن الكثير من القالع العثمانية كان يغطي الطابق السفمي من أبراجيا وطوابقيا السفمية 

دن، وخاصة وىذا النوع من التغطية وجد في مواضع عدة في تحصينات مدينة ع   .أقبية أو قباب صغرى

يمعي ، وفي القالع التي تضمنتيا الدراسة وجد، أيضا، في بعض الممرات األرضية في قمعة الزَّ 1يرةقمعة ص  

                                                           

 .144: التحصينات العسكرية بمدينة عدن ...، ص ىيفاء مكاوي - 1
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أما خارج اليمن فتعتبر األقبية المدببة في الطوابق السفمية لبعض أبراج قمعة المويمح  ؛حيةبمدينة الم  

 .1في السعودية خير مثال ليا (م1605 /هـ1013)العثمانية 

األرضي ليذا البرج من مساحة مستديرة يقطعيا في جانب منيا جدار فتح فيو ويتألف الطابق 

 تخمل جدار ىذا الطابق فتحات من العناصر الدفاعية،تمدخل يصعد من خاللو إلى الطابق األول. و 

وتضم فتحتان ، (سن35)، وعرضيا (سن45)نحو  ارتفاعيا، يبمغ معقودة كل واحدة منيا من دخمة تتألف

    .(13:م)اليسار نحو  ىخر تميل نحو اليمين واألىما احد( إنالمزغلمرماية )

باب تؤدي إلى  لبرج بواسطة درج ممتو ينتيي من أعمى بفتحةفي اويصعد إلى الطابق األول 

أربع  عبارة عنمن األسفل تخممو ثالثة مستويات: األول تشكل مستدير متعرج  حجرة الجند، وىي ذات

 ا، وارتفاعي(سن50) نحو واحدة منياكل اتساع ، يبمغ (سن45)بنحو  الداخلرتد نحو تقودة دخالت مع

مزغالن من النوع المائل، أحدىما يتجو نحو اليمين واآلخر نحو وقد فتح أيضا في كل دخمة  .(سن55)

أما المستوى الثاني فيضم أربعة  ؛اليسار، ويتوسطيما مزغل مائل إلى األسفل يمكن أن يستخدم كسقَّاطة

، (سن 45) نحو واحدة منيا، بمغ اتساع كل مزاغل زوجية مائمة، يقع كل واحد منيا بداخل دخمة معقودة

. بينما يتكون المستوى الثالث من ثالثة أشكال معقودة شبيية بالسابقة، غير أن عقود (سن 45)وارتفاعيا 

 . (14)م: بيا فتحات لتيوية البرج تىذا المستوى غ طت بقطع اآلجر وترك

 ويصعد من ىذا الطابق إلى الطابق الثاني عبر الدرج نفسيا، حيث تنتيي بفتحة باب اتساعو

، تتخممو أربع (م2)، وارتفاعو (سن 65) نحو سمكو ، يبمغ. وىذا الطابق مكشوف يمتف حولو جدار ساتر(م1)

بكل واحدة منيا فتحتان لمزغالن مائالن نحو الخارج،  تدخالت طولية بارزة إلى خارج البرج، وقد فتح

ويستمر الصعود من ىذا  .(15م:، 30ل:)توسطيما من األسفل فتحة واحدة لسقَّاطة بارزة نحو الخارج تو 

الطابق إلى الطابق الثالث )المرقب( وىو األخير، والذي تعرضت بعض جدرانو لمتيدم، ولكن من خالل 
                                                           

كمية  ،قسم الحضارة والنظم اإلسالمية (،منشورة)غير  ،رسالة ماجستير ،قمعة المويمح )دراسة معمارية حضارية(: محمد عمي عجيميىشام  - 1
 .36ص  ،1983  ،مكةب جامعة أم القرى ،الشريعة والدراسات اإلسالمية
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تستخدم كانت ما تبقى منو  يظير بأنو يشبو مرقب البرج الشرقي، في وجود سبع نوافذ، تتخمل جدارة 

 لممراقبة.

 
 (  D)( البرج الشمالي الشرقي 29لوحة )

 

 

 

 
 ( الطابق األول من البرج الشمالي الشرقي14)مخطط    الطابق األرضي من البرج الشمالي الشرقي (13)مخطط   

 

 

 

 
 ( الطابق الثاني والمرقب في البرج الشمالي الشرقي30لوحة ) ( الطابق الثاني من البرج الشمالي الشرقي15)مخطط   
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 ( 31ل:) : ( C)  البرج الشرقي -
يطل ىذا البرج عمى الجية الشرقية من القمعة ويتخذ شكاًل اسطوانيًا، حيث يبمغ محيطو من  

لبرجين الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي في ا نظيريو فيوالشكل الخارجي لو يشبو  ؛(م8.50)الخارج 

القمعة نفسيا، سواء من حيث التصميم المعتمد عمى الشكل األسطواني القائم الذي يميل نحو الداخل كمما 

بمادة كسائو من الخارج من حيث مشطوف من أعاله، أو جدار ساند أرتفع البناء، والمدعم من األسفل ب

  ضاض(.المالط )الق  

 ،الدخول إليو عبر مدخل يقع في الجية الغربية منويتم و يتألف البرج الشرقي من أربعة طوابق، 

يبمغ  ،، يتوجو فتحتو عقد مدبب، ويقابمو مدخل آخر يتوسط الجدار(م2)وارتفاعو  (م1) نحو يبمغ اتساعو

الطابق فتح مزغالن  . وبيذا(16م:)لمبرج ، يؤدي إلى الطابق األرضي (م1.70)، وارتفاعو (سن95)اتساعو 

 أحدىما مفرد واآلخر مزدوج من النوع المائل، كما توجد بو خزانو عمى شكل دخمة في الجدار ارتفاعيا

وقد غطي ىذا الطابق بسقف خشبي مسطح، وىي  .(32:ل)، (سن30) وعمقيا (سن40)، وعرضيا (سن50)

 الطريقة التي استخدمت في تسقيف جميع مرافق القمعة. 

لبرج بواسطة سمم مكون من ثالثة عشر درجة تستند في جانب في اويصعد إلى الطابق األول 

فتحة باب منيا عمى جدار البرج وجانبيا اآلخر عمى الجدار الداخمي )الدعامة(، وينتيي السمم من أعمى ب

 نحو شكل مستدير يبمغ سمك جدارىا اتتؤدي إلى حجرة الجند، وىي ذ، (م1.13) نحو اتساعيايبمغ 

تخمل جدار ىذه الحجرة دخالت معقودة تتوزع عمى ثالثة مستويات: األول من األسفل ت. و (17)م:، (سن75)

 فتحوقد  .(سن45)، وعمقو (سن55)، وارتفاعو (سن50) نحو منيا ةواحدكل بو خمس دخالت، اتساع عقد 

مزغالن من النوع المائل، أحدىما يتجو نحو اليمين واآلخر نحو اليسار،  بكل واحدة من ىذه الدخالت

أما المستوى الثاني فيضم خمسة مزاغل  .كسقَّاطةويتوسطيما مزغل مائل إلى األسفل يمكن أن يستخدم 

، وارتفاعيا سم(45) واحدة منياكل اتساع  بمغ، يزوجية مائمة، يقع كل واحد منيا بداخل دخمة معقودة
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. بينما يتكون المستوى الثالث من خمسة أشكال معقودة شبيية بالسابقة، غير أن عقود ىذا (سن45)

  .(7، ش:33)ل:ا بيا فتحات لمتيوية والرماية أيض تالمستوى غ طت بقطع اآلجر وترك

عبر الدرج نفسيا، حيث  -الثاني الذي يمثل الطابق  -ويصعد من ىذا الطابق إلى السطح 

. وىذا الطابق يتكون من مساحة مستديرة (م1.85)، وارتفاعو (م1)نحو  اتساعوبمغ  ،تنتيي بفتحة باب

، تتخممو (م2.10)، وارتفاعو (سن65)، يمتف حوليا جدار ساتر سمكو (م2.30) من الداخل نحو قطرىا ،الشكل

بكل واحدة منيا فتحتان لمزغمين مائمين نحو الخارج، ويتوسطيما من األسفل  تست دخالت طولية فتح

تخمل المناطق المحصورة بين الدخالت الطولية مزاغل تفتحة واحدة لسقَّاطة بارزة إلى الخارج، كما 

رقب( )الم   األخيرويستمر الصعود من ىذا الطابق إلى الطابق الثالث  .(8:ش، 34، ل:18:م)مزدوجة 

قمعة، ونافذتان تطل إلى الداخل، بمغ تتخمل جداراه سبع نوافذ، منيا خمس تطل إلى خارج ال والذي، (19)م:

  .سم(35) وارتفاعيا( سم65)ارتفاع  كل منيما نحو 

: الجنوبي الغربي، والشمالي الشرقي، الثالثة ن خالل الدراسة الوصفية المعمارية لؤلبراجوم

من حيث أسموب  متشابية جداً تألف منيا تيتضح بأن جيع العناصر المعمارية والدفاعية التي والشرقي، 

المذكورة أنشئت في مرحمة بنائية واحدة، الثالثة األبراج  يدعو إلى القول بأنبنائيا ووظيفتيا، وىذا األمر 

والتي أمر بيا اإلمام أحمد  ،(م1929/ هـ1348)عام ومن المؤكد أنيا ترجع إلى العمارة التي تمت في القمعة 

  .حميد الدين ىبن يحي
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 ( C) البرج الشرقي  –( الطابق األرضي 32لوحة ) ( C) ( البرج الشرقي 31لوحة )
 

 
 

 

 

 
 ( C)  البرج الشرقي -( الطابق األول 17)مخطط  ( C)  البرج الشرقي  -( الطابق األرضي16)مخطط 

 

 
 

 

 

 
 األول الطابق في الدفاعية العناصر( 33) لوحة

 ( C)  الشرقي البرج
الطابق األول من  ( تفريغ لمعناصر الدفاعية في7شكل )

 قاطات الغير بارزة ()المزاغل والس   ( C)  الشرقي لبرجا
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 ( الطابق الثاني18)مخطط   
 ( C)  البرج الشرقي

( الجدار الساتر ويتخممو العناصر الدفاعية الطابق الثاني 34لوحة )
 ( C)  البرج الشرقيمن 

 

  
( تفريغ لمعناصر الدفاعية التي تتخمل الجدار 8شكل )

 ( C)  الساتر في الطابق الثاني من البرج الشرقي
 رقب(( الطابق الثالث )الم  19) هخطط

 ( C)  البرج الشرقي في
 

 

 (36 - 35)ل:)المرقب(:  ( O)  المراقبةحجرة  -

ومن خالل المعاينة الميدانية لطريقة تقع ىذه الحجرة في الزاوية الجنوبية الشرقية من القمعة،  

في وقت الحق لبناء السور الذي بنائيا ومقارنتيا مع الجدران المالصقة ليا، تم التأكد بأنيا أضيفت 

، فقد استخدم البنَّاء قطع اآلجر في عمل صفوف عمى (رقبالم  الحجرة )ىذه أما عن أسموب بناء  .ابأسفمي

لتحويل زاوية التقاء الجدارين إلى  1ىيئة حمقات تتسع كمما ارتفع البناء، ويسمى ىذا األسموب بالمقرنصات

                                                           

المقرنصات: ىي أحد الحمول المعمارية المبتكرة لتحويل المنطقة المربعة إلى دائرية، وقد استخدمت في مختمف المباني اإلسالمية وأصبحت  - 1
قاعدة المرقب المذكور إلى النوع المنشوري، حيث وضعت نصف قوالب اآلجر بداخل الجدار، والنصف  من أبرز خصائصيا. وتنتمي مقرنصات

اآلخر يبرز عنو إلى الخارج، يعموه صف آخر وضعت قوالبو إلى جانب بعضيا بشكل متراص. وقد استخدم ىذا النوع من المقرنصات في اليمن 
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من في الجزء العموي  تفتح. وقد منطقة دائرية، يستند عمييا جدار المرقب الذي يتخذ الشكل المستدير

  .(سن 40) واتساعيا (سن70) نحو واحدة منيا، يبمغ ارتفاع كل أربع فتحات لممراقبة ار الحجرةجد

من  وىيالصعود فوق سطح المراحيض، الدخول إلى حجرة المراقبة من داخل القمعة بعد يتم و 

دخمة طولية في الجدار الجنوبي  وتضم ،(مx 2.35 م3.45) نحو اأبعادى ، تبمغشكل مستطيل ذاتالداخل 

تؤدي وظيفة حربية تتمثل في سكب المواد الحارقة  التيمعنصر الدفاعي السقاطة، في أسفميا فتحة ل بيا

 . (20:م) كغيرىا من السقاطات سواًء في أبراج القمعة نفسيا أو االستحكامات الحربية بشكل عام

تؤديو أبراج كانت الذي الدفاعي من خالل ما ذكر عن حجرة المراقبة يتبين أنيا قامت بالدور و 

  ، ولذا يمكن اعتبارىا أحد أبراج القمعة.القمعة

 
 
 

 

 

 

 

 ( O) ( حجرة المراقبة 20)مخطط   ( O) حجرة المراقبة الجنوبية الغربية الواجية الخارجية ل( 35لوحة )
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

وغيرىا. عن أصل المقرنصات وأنواعيا انظر: كامل حيدر: العمارة العربية اإلسالمية  القباببشكل كبير في شرفات المآذن ومناطق انتقال 
 .14 -13ص  ،1994 ،بيروت، 1 )الخصائص التخطيطية لممقرنصات(، دار الفكر المبناني، ط
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 ( O ) ( حجرة المراقبة الجنوبية الغربية36لوحة )

 
 سور القمعة:

في أربعة اتجاىات، ومعظم أجزائو تمثميا الواجيات الخارجية لمرافق قيو يمتد سور قمعة بيت الف  

، أثناء تناول كل وحدة معمارية عمى حدةالتفصيمي فسيتم  ياوصفأما وقد سبق الوصف العام ليا،  لمقمعة

وىي التي سنتناوليا في  ،توصل بين وحدات القمعة واألبراج مرتفعةبقية األجزاء من السور تمثميا جدران و 

 الفقرات اآلتية.

 (14)ل:الجهة الشرقية   -

 بجداريتألف السور في الجية الشرقية من القمعة من عدة جدران متالصقة مع بعضيا، وتبدأ 

األسفل عدد من من  ويضم، (م4)، وارتفاعو (م43) نحو يبمغ امتدادهالبرج الشمالي الشرقي، ب ممتصق

وينتيي الجدار المذكور  .المائمة إلى األسفلالفتحات األعمى صف من الفتحات الصغيرة )مزاغل( ومن 

 فتحة المدخل ىذه. و م(2) واتساعو (م2.50) نحو فتحتو يبمغ ارتفاعالذي ، الشرقي لمقمعة المدخلعند 

يمي مما الرئيسي في القمعة. و  مدخلمصراعان شبييان بمصراعي ال يايشغمكما بعتب خشبي،  ةمسقوف

، يقطعو سور آخر يتجو نحو الشرق (م3.80)امتداد سور القمعة بمسافة من الجية الجنوبية المدخل 

يبمغ ارتفاع ، يتجو نحو الشمالفيو مدخل  فتحو  ،من المزاغل المائمة انصف ويتخمم ،(1م:) (م18)بمسافة 
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، (م3) وعند نياية ىذا الجدار يمتقي بو جدار آخر يبمغ ارتفاعو ؛(م1.55) اواتساعي (م2.20)فتحتو نحو 

 ، وينتيي عند البرج الشرقي لمقمعة. (م7.50)يمتد نحو الجنوب بمسافة 

ينتيي عند حجرة المراقبة الجنوبية ، و (م8)يمتد بمسافة ويمي البرج الشرقي من جية الجنوب جدار 

 ذروتو غير مستوية. الجدار نجد أن ىذا الشرقية، وبسبب انخفاض وارتفاع المنطقة التي أنشئ عمييا 

 (15)ل:الجهة الجنوبية   -

، ويتخممو (م33.40)جدار سور القمعة الذي يبمغ امتداده  من جية الجنوبيمي حجرة المراقبة 

 .، وينتيي ىذا السور عند جدار مبنى دار اإلمام(المزاغلالمائمة )فتحات الرماية صفان من 

 (13 - 12)ل: ن الغربية والشماليةاالجهت -

كتمة ل -من القمعة عمى سور منفرد، حيث تمثل الواجيات الخارجية الواجية الغربية ال تشتمل 

في  سورًا خارجيا لمجية الغربية - البوابة الرئيسية ومرافقيا وكذلك مطبخ دار االمام وحجرة الجند الغربية

شابييا في ذلك الواجية الخارجية الشمالية في القمعة، حيث يمثميا جدار خارجي لحجرة السكن ت، و القمعة

 الخاص بالجنود.

 )الوحدات اإلدارية والسكنية والدينية( مرافق القمعة

وىذا التقسيم سيتم االعتماد عميو  ،يابسبب تعدد مرافقسبق وأن تم تقسيم القمعة من الداخل إلى منطقتين 

   في الفقرات التالية التي تختص بالدراسة الوصفية والتحميمية لجميع مرافق القمعة.

 الحجرات الممحقة(و حجرات سكن الجند، و )دار االمام، : المنطقة األولى
 (3 - 2:م ، 37 :ل): اإلمام دار

بالفناء  احميد الدين وحدة معمارية مستقمة بذاتيا، حيث يربطي اإلمام أحمد بن يحيى دارعتبر ت 

يفصل بينيما جدار بو فتحة باب، ويبدو أن الجزء الغربي من  ءانفنا ولمدار ؛الرئيسي لمقمعة باب كبير

أن  ىذا الجزء من القمعة. ويتردد في األوساط المحمية ستقالليةبعائمة اإلمام، نظرًا ال ةخاصت كان الدار
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حكومية، وبعد ذلك استخدم  مرافقو  لمتخزيناإلمام أحمد كان يستخدم الطابق العموي لمراحة، والسفمي 

 . 1كمستشفى ثم إدارة حكومية لالتصاالت (م1962) في بداية العيد الجميوري بكاممو المبنى
 

 

 
  حميد الدين ىاإلمام أحمد بن يحي دار(  37لوحة )

 
 (37:ل): ( A)  تهوغرفة حراس مدخل دار اإلمام

باب فتحة توسطو تالرئيسي، وىو عمى ىيئة جدار مرتفع  ودخمدار عبر ميتم الدخول إلى فناء ال

الخاصة من الجية الشرقية غرفة الحراسة  ا، بجانبي(م4) نحو اارتفاعييبمغ  ،عقد نصف دائري اتواسع ذ

 X م4.75) نحو من الداخلأبعادىا تبمغ و  ،مسطح بسقف خشبي مغطاة شكل مستطيل اتوىي ذ، بالمدخل

، (م1.48) ا، واتساعي(م2) اباب ارتفاعيفتحة عبر  إلييا، ويتم الدخول (سن60) ، وسمك جدرانيا(م3.80

أما الجدار الشمالي المطل عمى  .في وقت الحق لمبناء األصمي ان سدتافي الجدار الشرقي نافذت ياقابمتو 

  .(سن74)، وعرضيا (م1.14) نحو احدة منياكل و ارتفاع  يبمغ، ثالث نوافذ فيو تفتحففناء القمعة 

 : ( B)  دارفناء ال
بمغ أبعاده تاإلمام، حيث  داريؤدي المدخل السابق ذكره إلى فناء واسع مكشوف يمتد بطول 

، وفي (م1)اتساعيا  يبمغ ن بواسطة جدار بو فتحة بابأيوينقسم ىذا الفناء إلى جز  ،(مx 8.30 م31.15)
                                                           

 .2010 -9 -7بتاريخ  ،عبده كيالمحمد  :مقابمة مع األستاذ - 1
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الغرض الوظيفي من تقسيم يبدو أن ؤدي إلى فناء المسجد. و توجد فتحة باب ثانوي تالطرف الشرقي لمفناء 

 وعائمتو.  يىلمرافق الخدمة الخاصة باإلمام أحمد بن يحفاء طابع الخصوصية ىو إض دارفناء ال

 (37:ل)  :دار اإلماممبنى 
ويتقدمو، في مكان متوسط منو تقريًا من من طابقين: األرضي واألول، اإلمام  دارمبنى يتألف  

رتفع بارتفاع ت ،(م X 4.70 م5) مستطيمة، ابعادىاوىو ذو مساحة  ،(بيت الدرج) (C) الجية الشمالية سمم

األول ف في جداره الشمالي، نيعبر مدخم دارلدخول إلى الطابق األرضي لمويتم ا .(م10) نحو البالغ دارال

شكل مستطيل غير متساوي  اتذ دارالعمومًا و . ةالغربي الجيةفي  ثانيوال ةالشرقي الجيةفتح في 

والغربي  ،(م8.65)والشرقي ، (م31.90)الجنوبي ، و (م32) نحو األضالع، حيث يبمغ طول الضمع الشمالي

في  األصغرو  ،األكبر في الجية الشرقية :نأيبطابقيو مقسم من الداخل إلى جز  دار. كما أن ال(م7.60)

بسقف خشبي  دارربط بينيما أبواب تفتح عند الحاجة، وقد غطت جميع حجرات التو  ،الجية الغربية

 مسطح. 

 (21:م ، 38:)ل :األرضيالطابق 

ينيما مدخل شغمت فتحتو إلى قسمين يربط ب ،بحسب المخطط األفقي ،يمكن أن نقسم ىذا الطابق  

وجميع ىذه المداخل فتحت عمى . ويضم ىذا الطابق أربع حجرات بكل واحدة منيا مدخل، بباب خشبي

 ريمتد بطول ىذا الطابق. أما نوافذ الحجرات فعددىا اثنتا عشر، فتحت جميعيا في الجداD) ) ممر

الجنوبي، وباألسفل منيا يوجد صفان من فتحات ضيقة لمرماية بالبنادق )المزاغل(. وقد ألحق بيذا الطابق 

وفي الجدول اآلتي نبين  بالبرج الجنوبي الغربي لمقمعة.يمتصق و يقع في الجية الغربية منو  (I)مرحاض 

 القياسات المعمارية لمحجرات المذكورة: 
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 قياس كل نافذة 21عدد النوافذ  قياسات فتحات المداخل أبعاد الحجرات القسم

 األول
 (E)األولى 

 (مX 3.08 م9.75)

 (F) الثانية

(6.10 X 2.74م) م(2) ارتفاعيا 
 م(1.20) واتساعيا

 

أربع في الحجرة األولى 

(E) ، ونافذتان في كل

 الحجرات الثالثمن 

(F ،)و(G ،)و(H) 

 م(2ارتفاعيا )

 (م1.20) اتساعيا
 الثاني

 (G) األولى
 م(x 2.50 م4.75)

 (H)الثانية 

 م( x 2.35 م 5)

  
 

 
 

 أحمد اإلمام ( الطابق األرضي لدار21)مخطط 
 

    A غرفت حراست الودخل 
 

 F         الحجرة الثبنيت 

 

         Bالفنبء الوكشوف   
                 

 G        الحجرة الثبلثت  

 

 H       الحجرة الرابعت C      السلن ) بيت الدرج (

 

 I                     هرحبض D     الوور                  

 

   J                هطبخ الدار E        األولى     الحجرة

  
 

 
 في دار االمام أحمد ( الطابق األرضي38لوحة )

A

B

B

DD

EFGHI

C
J
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  (22م: ، 39:)ل :الطابق األول

 ياً ممتو  اً صاعد اً صعد إلى الطابق األول بواسطة السمم السابق ذكره، والذي يضم بداخمو درجي  

اآلخر عمى  الجانبومن  ،(سن 96)وسطى مربعة طول ضمعيا  يستند من الجانب الداخمي عمى دعامة

ممر يشبو ، ويؤدي إلى ممر (م1.38) ، وينتيي الدرج بمدخل يبمغ اتساع فتحتواألربعة لمسممالجدران 

واحدة ، اتساع كل بو نوافذ معقودة تفتح دارالفناء ير أن جداره الشمالي المطل عمى الطابق األرضي، غ

نافذة في القسم الشرقي وخمس نوافذ في القسم  ةعشر  حدىإبواقع ، (م2.50)وارتفاعيا  ،(م1.15) نحو منيا

 الطابق األرضي من حيث التخطيط حجراتمشابية ل الغربي. أما حجرات ىذا الطابق فيي أيضاً 

، ويرجع (مX 2.75 م4.95) بعادىاأ تبمغحيث  ،(D) والقياسات، عدا الحجرة الثانية الواقعة في القسم الشرقي

يقع في الجية الغربية. كما  -ًء منياقتطع جز ا -( E) مرحاضوجود إلى السبب في صغر مساحتيا 

تخترق جدارىا  ،لمنوافذفي وجود فتحات  حجرات ىذا الطابق عن حجرات الطابق األرضيتختمف 

 .بذلك فيي تطل عمى الممر المذكورالشمالي، و 

، وكذلك نوافذ الممر الذي واإلمام اتساع نوافذ جميع حجرات دارحظ عمى الطابق األول من ماللاو 

 البناؤونيتقدميا، ويرجع السبب في ذلك إلى شدة الحرارة في تيامة وخاصة في فصل الصيف؛ لذا حرص 

اليواء من جميع الجيات المختمفة، مما يساعد عمى تمطيف  إنسيابحتى تسيل حركة  ،عمى جعميا واسعة

من حيث  بيدحكومة والضيافة في قمعة مدينة ز  داري التشبو درجة الحرارة داخل ىذا الطابق، وىي بذلك 

   .(23، م40:ل) 1ذوافوجود عدد كثير من الن

 

 

  
 

                                                           

 .293ص ، الحربية بمدينة زبيداالستحكامات : الحداد: عبد اهلل انظر - 1
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 في دار االمام أحمد ( الطابق األول39لوحة )

 
 
 

 

 
 

 أحمد ( الطابق األول لدار اإلمام22) مخطط
 

   A(  الدرج بيت)  السلن
 

 E هرحبض         

 

 F الحجرة الثبلثت              B             الوور

 

 Gالحجرة الرابعت   Cالحجرة  األولى        

 

   H         هرحبض D          الحجرة الثبنيت 
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 بيد( دار الحكومة بقمعة ز  40لوحة )
 بيد ( دار الضيافة بقمعة ز  23)مخطط 

 ]عن عبد اهلل الحداد[
 

 (24م:) :الثانيالطابق 
والذي ، (B) دارإلى سطح الطابق األول من ال السابق ذكره (A) يستمر الصعود بواسطة السمم 

فات عمى ىيئة اتخممو شر ت، و (41)ل: (م2) يمتف حول جدرانو الخارجية من األعمى جدار ساتر ارتفاعو

وفتحات ضيقة لممزاغل الزوجية المائمة. وفي الجية الغربية  ،1بشرانيف يطمق عمييا محمياً  أشكال معقودة

نحو  اأبعادىتبمغ  ،شكل مستطيل اتوىي ذ ،(42)ل: (C) من سطح ىذا الطابق تقع حجرة الطابق الثاني

بميما في قاتو  ،(سنx85 م 1.130)بعاد كل منيما أالشمالي نافذتين في جدارىا  تفتحو ، (مx 3.5 م6.15)

، (D) من ىذه الحجرة مرحاض الغربيةالجية  يقع في. و سبق أن تم وصفيا ،نوافذالجنوبي ثالث الجدار 

  جميع التفاصيل المعمارية.في الطابق الثاني مرحاضي يشبو 

 

 

 
 

                                                           

 ممحق األلفاظ والمصطمحات المحمية . انظرعن ىذا المصطمح  - 1
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  أحمد اإلمام دار من الثاني الطابق(  24) مخطط
 C حجرة             A(  الدرج بيت)  السلم

 D       رحاضم B سطح الطابق األول     

 
 

 

 

 
 اإلمام دارق الثاني من حجرة الطاب( 42لوحة ) إلماما سطح دارالجدار الساتر في جزء من ( 41) لوحة

 

 (25م:) :اإلمام دارمطبخ 
 (م1.15) ااتساعييبمغ  ،فتحة مدخلعبر الدخول إليو يتم و  ،الدارمطبخ في الجية الغربية اليقع 

وسمك  ،(مX 3.40 م8.05) نحو من الداخلأبعاده  ، يبمغ. والمطبخ ذو شكل مستطيل(م1.90) اوارتفاعي

نحو  كل منيما يبمغ ارتفاع ،ناتنافذ يتخمموالذي بجداره الشرقي الصغير يطل عمى الفناء و  ،(سن75) وجدران

 .راىنفي الوقت ال انافذتين أغمقت أيضاً  في جداره الغربي تفتحكما ، (سن70) واتساعيا (م1.20)
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 ( مطبخ دار اإلمام25)مخطط 

 

 الجند:  حجرتي سكن
إلقامة الجنود، الكبرى تقع في الجية الشمالية من القمعة،  ناحجرتقمعة بيت الفقيو  وجد فيت 

 والصغرى في الجية الغربية.
 (26م: ، 43:) ل: ( T)  حجرةال

الضمع  يبمغ امتدادمن مساحة شبو مستطيمة مشطوفة من الجية الغربية، حيث  حجرةىذه ال تتألف 

الضمع الشرقي فيبمغ . أما (م35.50)ويقابمو الضمع الجنوبي بطول  ،(م41.17) نحو الشمالي من الداخل

 رتفاعاكما يبمغ  .(سن90)ثاني وال ،(م6.87) امتداده: األول كون من ضمعينيت الغربي، و (م7.80) امتداده

 حجرةالدخول إلى اليتم و . (سن70) ، وسمك جدرانيا(م3.50)من األرضية إلى السقف من الداخل  حجرةال

، (م1.15)، واتساعو (م2.25)نحو واحد منيا كل ، حيث يبمغ ارتفاع تشابو في قياساتياتعبر أربعة مداخل 

سطحو  يغطييا سقف خشبي مستٍو غطي ،من الداخل واسعة جداً  حجرة. والةب خشبياعتأمسقوفة بوىي 

قبل  السقف استخدمعمل في  ىذا األسموبو  .، وقد تيدم الجزء الشرقي منوالنورة الكدري والرملبطبقة من 

ورة ضاض بداًل من مادة الن  برغم استخدام طبقة الق  ، اليمنية قبل اإلسالم تغطية المنشآت المعماريةفي ذلك 

األسموب الشائع في تسقيف المنشآت المدنية ىذا ي العصر اإلسالمي صار ، وف1دري المخموطة بالرملالك  

 والدينية والدفاعية في منطقة تيامة. 

                                                           

 .111انظر: أحمد حنشور: الخصائص المعمارية لممدينة اليمنية القديمة، ص عن أسموب التسقيف باألخشاب في اليمن القديم  - 1

21
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كل  محيط ،شكل دائري ذاتمن قطع اآلجر، وىي بنيت عمى دعائم حجرة الجند سقف ويرتكز 

الشمالي والجنوبي، ارين في موازاة الجديسير تمتد عمى ىيئة صف طولي ىي ، و (م1.88) نحو واحدة منيا

فقد فتح في  حجرةبعضيا بسبب سقوط السقف عمييا خاصة في الجية الشرقية. أما جدران ال وقد تيدم

، بينما يتخمل الجزء السفمي يواءلضوء واللغرض إدخال اوالغربي والجنوبي العديد من النوافذ  منيا الشرقي

، يستطيع من خالليا الجندي التصويب ببندقيتو ن من المزاغل المزدوجة المائمةامن الجدار الشمالي صف

(، مزغالً  28) المزاغل عدد الصف األول منوقد بمغ  في اتجاىين متعاكسين بكل سيولة.إلى خارج القمعة 

، واتساعو (سن49) منيا نحو واحدكل ارتفاع يبمغ ، ترتد نحو الداخل وىي محصورة بداخل أشكال معقودة

األول  وعددىا مماثل لتمك التي في الصف ،مزاغل الصف العموي في الجدار مباشرةً  ت، بينما فتح(سن45)

 .(44:) ل

 
 (  T)  الجند سكنالشمالية لحجرة ال( 26) مخطط

 
 

 

 

 
فتحات التيوية في الجدار ( أشكال المزاغل و 44لوحة )  ( T) الجند  سكنالحجرة الشمالية ل( 43لوحة )

 ( T)  لمحجرة الشمالي
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 (27:)م :( F)  حجرةال

برج المدفع من مقمعة من جيتو الشمالية و البوابة الرئيسية لكتمة  بينالجند الصغرى  حجرةتقع  

( م3.55)وعرض  ،(م11.30)شكل مستطيل يمتد من الشمال إلى الجنوب بطول  ات، وىي ذالجية الجنوبية

 باب عبر فتحة لحجرةاىذه . ويتم الدخول إلى (سن65) نحو من الشرق إلى الغرب، ويبمغ سمك جدرانيا

 ،نيا ويسارىا نافذتاني، وتقع عن يم(م1.18) اتساعياو  ،(م2.10) في جدارىا الشرقي، يبمغ ارتفاعيا تقع

يوجد بو صف مكون من ستة ف حجرة. أما الجدار الغربي لم(سن80) اتساعياو  (م1.15) اممنيارتفاع كل 

 .(T) حجرةتمك في الصف الثاني من ال تشبومزاغل مائمة من النوع المزدوج، وىي 
 

 
  ( F)  الجند سكنالحجرة الغربية ل( 27) مخطط

   ( L - P)  الحجرات الممحقة:
 (2:م): ( P) الحجرة 
تقع ىذه الحجرة في الجية الشرقية من الفناء بجانب مدخل القمعة الشرقي، وىي عبارة عن قاعة  

يتم الدخول و ، (م4.5)ومن الشرق إلى الغرب بعرض  ،(م10.9)مستطيمة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 

اتساع  ،نتوجد نافذتا، وعن يمينو ويساره (م1.30)واتساعو  ،(م1.90) نحو ارتفاعو مدخل، يبمغإلييا عبر 

 ايرجح أني ،. وقد وجدت في أرضية ىذه الحجرة قطع حديدية مثبتو(م1.10) وارتفاعيا ،سم(70) منيماكل 

 .لتثبيت أحد المحركات المستخدمة في القمعة منذ وقت قريب تكان
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 (2:م)  :(  L) الحجرة
 ، تبمغ شكل مستطيل اتمن الجية الجنوبية، وىي ذ (P) تقع ىذه الحجرة في مكان مقابل لمحجرة 

وارتفاعو  (م1.15) اتساعو ،، وليا مدخل يقع في الضمع الشمالي(مX 3.90 م5.40) من الداخل نحو أبعادىا

لى جانبو نافذة تطل عمى الفناء، ونافذتان في الضمع الغربي. أما الضمع الشرقي فقد فتح بو (م 2.10) ، وا 

 بدو عميو مظاىر الحداثة.  تآخر يؤدي إلى مطبخ  ومدخلمدخل يؤدي إلى فناء المسجد، 

 (2:م) :ةالثاني منطقةال •
ىي: المسجد رافق من الم ضم عدداً ت، حيث من القمعة في الجية الشرقية ةالثاني منطقةالتقع    

  والمطبخ.فة بيا بئر القمعة، ة مكشو ومساح (،بركة الماء وأماكن الوضوءوممحقاتو )

 (1،2،3م:) (:  J)  مسجد القمعة
بن محمد حميد الدين، وقد  ىفي قمعة بيت الفقيو إلى عيد اإلمام يحي راىنترجع عمارة المسجد ال 

قيو إلى حكم أحمد( عندما سكن في القمعة بعد ضم مدينة بيت الف   بنواأمر بيذه العمارة ولي عيده آنذاك )

أي بعد عام واحد  ،(م1930/ ـه1349) أبيو، وتم االنتياء من عمارة المسجد في شير جمادي اآلخر عام

  من دخولو المدينة.

ذلك ألن معظم القالع بغريب، ليس  وىذا األمر، ياوجد منذ تأسيسالقمعة مسجد أن  رجحومن الم

التي ترجع إلى العصر العثماني تحتوي تخطيطاتيا عمى المسجد، سواء في األناضول أو الواليات التابعة 

بوك لمدولة العثمانية، فمن القالع التي اشتمل تخطيطيا عمى مسجد في المممكة العربية السعودية، قمعة ت  

ج المتان تقعان عمى طريق الح (م1560/ ـه968) والمويمح (م1560/ هـ968)، وقمعتا الوجو (م1559/ ـه967)

نيت في . أما في القالع التي تضمنتيا الدراسة فقد اقتصر وجوده عمى القالع الكبرى التي ب1المصري

  ىرة.يدية والز  الز   المدن الداخمية، مثل قمعتي

                                                           

مكة   ،2 ع ،السنة األولى ، مجمة جامعة أم القرى ، "قمعة تبوك": عمي عجيمي: ىشام محمد انظرعن وجود المسجد في القالع العثمانية  - 1
 .27ص ،  1988
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 (28م:) المسجد: مخطط
)فناء(  مكشوفةحيط بيا مساحة تمساحة مغطاة بيت الصالة، وىو عبارة عن يتكون المسجد من  

ولممسجد بركة وأماكن لموضوء تقع في الجية  .ىي: الجنوبية، والغربية، والشمالية ،من ثالث جيات

 الشرقية منو.
 

   
 C      بركت الوبء    A        الصالة بيت

 D  أهبكن الوظوء   B الفنبء الوكشوف
  ( مسجد قمعة بيت الفقيو28) مخطط

 

 (28م:) :بيت الصالة
     ، وسمك جدرانو(مX 8.45 م9.80) نحو  من الخارجتبمغ أبعاده  ،مستطيلذو شكل بيت الصالة  

وكسي من الداخل  ،بني بيت الصالة بقطع اآلجروقد . (م5.50)، وارتفاعو من األرضية حتى القمة (سن80)

 مفصلوصف ، وفيما يأتي مسطح أرضيتو بطبقة من المالط، وغطي بسقف خشبي كسيتبالجبس و 

 من الداخل. ثمبيت الصالة من الخارج ل

 أواًل: الوصف من الخارج 
فناء الجنوبي بعقدين التعتبر الواجية الجنوبية لبيت الصالة ىي الرئيسية، وذلك ألنيا تطل عمى  

، ويرتكزان عمى دعامة (م2.70) وارتفاعيما ،(45)ل: (م3.47) كل منيما المدبب اتساعواسعين من النوع 

قد . و (م2.30) وارتفاعيا ،(سن58)اتساعيا  ، يبمغبيا حنية محراب مجوفة (م1.60) طول ضمعيامستطيمة 
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نص كتابي  يعموىا ،(9:ش ،46:)لزخارف ألشكال نباتية مؤلفة من فروع وأوراق متداخمة ب 1زينت كوشتيا

شطر من ويشتمل عمى  ، ال ينتمي إلى الخطوط المعروفة كالكوفي والنسخي مثاًل.كتب بخط غير متقن

 انهّهَ إٌَّ انهّهِ عِندِ يٍِْ هُىَ قَانَتْ هَـرَا نَكِ أَََّى يَسْيَىُ يَا قَالَ زِشْقاً عِندَهَا وَجَدَ انًِْحْسَابَ شَكَسِيَّا عَهَيْهَا دَخَمَ كُهًََّا ﴿ :ىي آية قرآنية

. أما الواجية "ه1349جماد اآلخر سنة "وينتيي النص بتاريخ عمارة المسجد  .2﴾حِسَابٍ بِغَيْسِ يَشَاءُ يٍَ يَسْشُقُ

الخارجية الشمالية لبيت الصالة فيتوسطيا بروز كتمة المحراب، بينما تضم الواجية الخارجية الغربية لبيت 

وارتفاعو  (سن90)اتساعو  ، يبمغعقد مدبب، يقع في الطرف الجنوبي من الواجية اذ الصالة مدخالً 

  .(م1.90)

شريط جدار ساتر يزينو من األسفل ويكمل الجزء العموي من الواجيات الخارجية لبيت الصالة 

مقموب زخرفي مكرر لورقة نباتية خماسية بداخل أشكال قمبية تتناوب مع أخرى مشابية ليا وضعت بشكل 

وجد في كثير من منشآت تيامة، وخاصة المنازل التي اشتممت  الشريط الزخرفي ىذا مثل. و (10:)ش

 ينتيي الجدار الساتر من أعالهواجياتيا عمى عدة تشكيالت زخرفية مستوحاة من الفنون التقميدية. و 

 .لمرماية بالبنادقتستخدم  (مزاغل) فتحات ضيقة مزدوجةمن صف ب

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

قوس العقد وبين المربع المحيط بو من أعاله، وبذلك يكون لكل عقد الكوشة في المصطمح األثري المعماري المساحة المثمثة التي تنحصر بين  - 1
الجانبين كانتا في غالب األحيان تنقشان بالعديد من العناصر الزخرفية النباتية المتداخمة والمتشابكة التي محاط بإطار مربع كوشتان مثمثتان عمى 

 تعرف اليوم باألرابسك، وأحيانا ما وجدت فييا بعض الكتابات العربية والزخارف اليندسية أيضًا. انظر: عاصم رزق: معجم مصطمحات العمارة
 .256 والفنون االسالمية،  ص

 من سورة آل عمران.  37اآلية    - 2
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 ( محراب الفناء الجنوبي بمسجد القمعة46لوحة ) لبيت الصالة الخارجية ( الواجية الجنوبية 45) لوحة

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 الزخرفية في األشكال الدفاعية و  مفتحاتلرسم توضيحي ( 10شكل ) الفناء الجنوبي محراب كوشة لزخارف تفريغ( 9) شكل
 لبيت الصالةالجدار الساتر 

 

 ثانيًا: الوصف من الداخل:
ئكة مكونة من لجدار القبمة، وذلك بواسطة با رواقين موازيينيتكون بيت الصالة من الداخل من  

اتساعيا يبمغ  ،عمى دعامة مركزية تتوسط بيت الصالة الواجية الجنوبية، ويرتكزان عقدين شبييين بعقدي

وارتفاعيا  (م1)اتساعيا يبمغ  ،تصدر بيت الصالة في وسط جداره الشمالي حنية محراب مجوفةتو . (م1.60)

يعموه شريط كتابي بخط شعبي عقد مدبب زين بشريط زخرفي ىندسي ، يتوجيا (م1.20)وعمقيا  (م2.23)
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 نَكَ فَتَحْنَا إََِّا ﴿ :وىو مكون من ثالثة أسطر نصو ،االمالئية بو بعض األخطاءيشبو الشريط السابق ذكره، و 

المحراب من كتنف تو  .1﴾يُّسْتَقِيًاً صِسَاطاً وَيَهْدِيَكَ عَهَيْكَ َِعًَْتَهُ وَيُتِىَّ تَؤَخَّسَ وَيَا ذََبِكَ يٍِ تَقَدَّوَ يَا انهَّهُ نَكَ نيَغْفِسَ يُّبِيناً فَتْحاً

 (سن56) نحو اتساع كل واحدة منيما ،الشكل بارة عن دخمتين في الجدار مستطيمتيع ن، وىمااو خزانتجيتي

تخمميما العديد من ت بقطع اآلجر ابني شباكانيمي كل منيما و  ؛وضع المصاحفكان الغرض من وجودىما 

 .في الجدارين الشرقي والغربي من بيت الصالةمماثالن ليما  الفتحات الصغيرة، كما فتح شباكان آخران

   .(11، ش:47:)لص بمادة الج  خارف نباتية نفذت لمجدار الشمالي في بيت الصالة ز الجزء العموي  زينتو 
 

 

 

 

 
 ( تفريغ لمحراب بيت الصالة11شكل ) الصالة لبيتالداخمية  الشمالية الواجية( 47) لوحة

 
 (28م:) :فناء المسجد

ىما  ،ن فقطيضاض( من جيتغطي أرضية الفناء المكشوف لممسجد طبقة من المالط )الق  ت 

وقد فتح في جدران الفناء العديد من  .الجنوبية والغربية، أما الشمالية فأرضيتيا مردومة بطبقة من التراب

لمفناء المطل  جنوبيالمداخل التي تقوم بعممية ربط المسجد بأغمب وحدات القمعة، كما يتخمل الجدار ال

  .(48)ل: (مزاغل مائمة)المزدوجة فتحات الرماية ن من اعمى خارج القمعة صف
                                                           

 من سورة الفتح. 2و 1اآلية  -1
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 (50:) ل :(  K) أماكن الوضوء
المسجد والقمعة أيضًا، ويتم الدخول تقع اماكن الوضوء والمراحيض في الجية لجنوبية الشرقية من 

زخارف  العقدىذا كوشتي ، ويزين ممسجدالفناء الجنوبي لب ياربطتعقد مدبب  اتذ مدخلإلييا عبر فتحة 

 إِذَا انَّرِيٍَ بِآيَاتِنَا يُؤْيٍُِ إًَََِّا﴿ قرآنية نصياآية  يتضمنأيضا نباتية متشابكة يعموىا نص كتابي كتب بخط شعبي 

، وينتيي الشريط الكتابي بتاريخ عمارة المسجد 1﴾ يَسْتَكْبِسُوٌَ نَا وَهُىْ زَبِّهِىْ بِحًَْدِ وَسَبَّحُىا سُجَّداً خَسُّوا بِهَا ذُكِّسُوا

 . (12:ش)، (م1930/  هـ1349)وممحقاتو عام 

)الميضأة( في الجية الجنوبية الشرقية من القمعة ييدف إلى عدم موقع أماكن الوضوء  اختيار إن

وجد ىذا األمر في معظم المساجد وخاصة بيت الصالة، وقد  ،نقل الروائح الكريية إلى بقية وحدات القمعة

اختيار  أثناء جب مراعاتياتالتي ، ويدل ذلك عمى معرفة البنَّاء اليمني بالعوامل البيئية 2والمدارس اليمنية

  .تجاه حركة الرياحرصده الالبناء، وذلك من خالل موقع 

       نحو كل واحد منيا ، أبعادالشكل مستطيمةلموضوء من ثالثة أماكن  (k)تتألف ىذه المنطقة 

وجد بركة الجية الجنوبية من ىذه المنطقة ت وفي .بالماء يمؤل اً عميق اً ويضم بداخمو حوض، (مx 2 م2.50)

وقد ، (49)ل: (م x4  م5.50) من األعمى اشكل مستطيل أبعادى وىي ذات ،(م1.30)عمقيا حوالي  ،لمماء

 ، ونصيا فيى البركةفي الجدار الجنوبي المطل عم، وتقع عمارة البركةلكتابة تسجيمية تؤرخ  توجد

 تبرك تعمار )تمت : عبارة األول نتضمَّ  المنطقة العموية منيا: )نصره اهلل(، وبأسفميا ثالثة سطور،

 ،(1349السطر الثالث: )بتاريخو جماد أول سنة و اهلل(،  4السطر الثاني: )بفضل ]....[و (، 3.[].. الجامع

وىذه  .تعرضت بعض كمماتو لمطمسو  و بعض األخطاء اإلمالئيةتشاب. وىذا النص الكتابي (13:ش)

                                                           

 السجدة.من سورة  15اآلية   - 1
 .228، ص 1999، القاىرة 1ط  ، دار األفاق العربية ،مدينة حيس )تاريخيا وآثارىا الدينية(: عبد اهلل عبد السالم الحداد - 2
 ما بين المعقوفتين مطموس. - 3
 نفسو.  - 4
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، نتيجة لدوافع مذىبية نعتقد أنيا كانت سبب ذلك نصوص اإلسالمية باليمنال في بعض الظاىرة  وجدت

 المحو. 

 
 

 

 

 

 

 ( فتحات الرماية )المزاغل(48لوحة )
 في الجدار الجنوبي لفناء المسجد

 الزخرفيةالكتابية و  لمعناصررسم توضيحي ( 12شكل )
 واجية المدخل الشرقي لمفناء الجنوبيفي 

 
 
 

 

 

 
 عمارة بركة المسجدكتابي يؤرخ نص تفريغ ل( 13) شكل ( بركة المسجد 49لوحة )
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 ( أماكن الوضوء والبركة50لوحة )

 

 (29م: ، 51:) ل: ( N)  بئر القمعة
تقع البئر في مكان متوسط من الساحة المكشوفة في الجزء الثاني من القمعة، ويعود أقدم وصف  

إلى اليمن، حيث ذكرت بأنيا بئر عميقة جدًا حين قدمت البعثة الفرنسية  (م1709/ ـه1121) ليا في عام

يستخرج منيا الماء بواسطة جمل، وأن ماء البئر حار جدًا عند خروجو وال يمكن شربو إال بعد أن يبرد 

 . 1طيمة الميل فيصبح من أعذب ما يشرب في المدينة

ولذا نجد  ،ما حصنو أقمعة الماء من أىم األمور الواجب توافرىا عند الشروع في بناء  وجوديعد و 

تجميعية لمماء، وذلك ألنيا في معظم األحايين كانت  اً أو ب رك تضم آباراً القالع والحصون كانت  أن معظم

بسبب وجودىا في مواقع منبسطة  ،تيامةب البئر في معظم القالع الداخميةوقد وجدت  .تتعرض لمحصار

  .راوعة)المدينة(، والم   ي، وباجلحيدية، والض  بيد، والز  ز   ومن ىذه القالع:تسيل فييا عممية الحفر، 

بنيت من األعمى  قد، و (52ل:) (م50)عن قيو من حفرة دائرية يزيد عمقيا تتكون بئر قمعة بيت الف  

 يبمغ ،شكل مستطيل اتعند الفوىة ذ وىيضاض(، بقطع اآلجر وكسي جدارىا الداخمي بالمالط )الق  

ن يحمالن ا. ويكتنف البئر من الجانبين جدار شكل دائري اتوفي األسفل ذ ،(مX 1112 م1.62) نحو أبعاده

                                                           

 .75 الروك: أول رحمة فرنسية إلى العربية السعيدة، صجان دي  - 1
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جمة( يتم بواسطتيا سحب الدلو الممتمئ بالماء من )ع   1رةك  ن من الخشب، كان يعمق في إحداىما ب  عارضتي

. (مX 190 م2.50) نحو تبمغ أبعاده ،حوض ممتصق بالبئر فيقاع البئر بواسطة الحيوان. ويصب ماء الدلو 

غطييا قبة تو  ، (مX 2 م2.18)أبعادىا  ذات شكل مستطيل، تبمغلمشرب  2من جية الغرب سقاية بوويمتصق 

 من خالليا الحصول عمى الماء. يتم ولمسقاية فتحة في جدارىا الغربي  .صغيرة

المنشآت الدينية بمنطقة تيامة، وذلك من حيث  تتبعتشبو أغمب اآلبار التي قيو وبئر قمعة بيت الف  

تجاوز المترين، والمكسوة جدارىا من الداخل يال عند الفوىة قطرىا حفرة دائرية التصميم المكون من 

، باإلضافة إلى وجود الحوض الممتصق عمى جانبي الفوىةبالقضاض، وكذلك الجداران المذان يقعان 

أمثمة باقية تشبو بئر قمعة بيت الفقيو، إال بئرين تقعان  بيا مة فمم نجدأما المنشآت الحربية في تيا .بالبئر

وجد ىذا التصميم أيضا في اآلبار الخاصة بالمنشآت الدينية في بعض  كما .(53)ل: 3مدينة زبيدفي قمعة 

بعض في  آبار تيامة تختمف عنلكنيا ، و مارعدة وذ  كصنعاء وص   مدن المنطقة الجبمية من اليمن

يساعد  4 مدرج منحدر يعرف محميًا باسم )المرنع( وجودالبئر، و  حفرةاتساع : أبرزىاالمعمارية  العناصر

البئر إلعادة  فيالنزول لرفع الدلو ممتمئًا بالماء من البئر، والصعود إلنزال الدلو اإلنسان أو الحيوان عمى 

  .5ممئو ومن ثم رفعو ثانية

 

 

 

 
                                                           

 المصطمح انظر ممحق األلفاظ والمصطمحات المحمية.عن ىذا  - 1
 نفسه. - 2

 .304 ص ،ستحكامات الحربية بمدينة زبيد ...عبد اهلل الحداد: االانظر:  - 3
 انظر ممحق األلفاظ والمصطمحات المعمارية المحمية. - 4
 صر م ،جامعة جنوب الوادي ،(غير منشورة) ،دكتوراه رسالة ،جامع اإلمام اليادي إلى الحق بمدينة صعدةانظر: إبراىيم أحمد المطاع:  - 5

 .105ص ، 2000
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A البئر 
B حوض الماء 
C السقاية 

 

 
 بيا الممحقة والسقاية البئر( 51) لوحة ( البئر وحوض الماء والسقاية29)مخطط  
 

 

 

 

 
  ( بئر قمعة زبيد53لوحة ) ميالداخ وجدارىا البئر فوىة( 52) لوحة

 
 (54)ل: :( M)  المطبخ

أسموب ويظير من خالل  ،في الجية الشمالية الغربية من الجزء  الثاني من القمعةالمطبخ يقع  

فترة العيد الجميوري وىي  مكوناتو المعمارية أنو أستحدث في الفترة األخيرة من استخدام القمعة،بنائو و 

 x م5) نحو أبعاده ، يبمغمستطيلالشكل ال يتخذ المطبخ تخطيطو  .(م1962/ ـه1381) عامت منذ بدأ تيال

بي الذي فتح بو مدخل يوصل بين بجداره الغر  (L)ويرتبط مع الحجرة ، (سن62) سمك جدارهو  ،(م3.90

في جدران المطبخ العديد  ت أيضاً وقد فتح .(م2.14)وارتفاعيا  ،(م1.13)ة تيما، حيث يبمغ اتساع فتحكمي

دار تتوزع كاآلتي: ثالث في الجدار الشرقي، وواحدة في الجدار الغربي، واثنتين في الج ،من النوافذ

B

A

C

1
 

0

N m 
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النوافذ توجد أفران الطبخ التي تستند  ىذهن في الجدار الجنوبي، وفي األسفل من اا اثنتمقابميت ،الشمالي

 عمى الجدران.

 
 

 
 ( مطبخ القمعة54لوحة )
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 حيقلعة الض  الفصل الثاني: 

 عـــــــالموق*                                                    

 القلعة ودورها الحربي نشأة*                                                    

 القلعة عمارة مراحل*                                                    

 الذراسة الوصفية والتحليلية للقلعة*                                                    

 أواًل: المخطط العام للقلعة                                                     

 الواجيات  -                   
  القمعة من الداخل  -                   

 ثانيًا: الوحذات الذفاعية                                                  

 البوابة الرئيسية  -                                             
 الدفاعية األبراج  -                                                      

 ثالثًا: الوحذات اإلدارية والسكنية                                                  

 المرافق الشمالية  -                                                    
 المرافق الجنوبية  -                                                    
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 (01، خ348 – 833ل)الموقع: 
، وقد شيدت عمى 1حي(حي في الجية الشرقية من المدينة التي سميت باسميا )الض  تقع قمعة الض   

( N15.21575) بين دائرتي عرض وتقع احداثيات القمعةأرض رممية منبسطة كغيرىا من منشآت المدينة، 

 .(قدم 245) مسافةشرقًا، وترتفع عن مستوى سطح البحر بـ (E43.07275) شمااًل، وخطي طول

 

 

 google earth برنامج استخدامب - مبين عمييا موقع القمعة حيالض  لمدينة ( صورة جوية 55لوحة )

 

 

 

 

 

                                                           

 يةالشمالمن الجية ديدة مدينة الحُ ، وعن كم(20) عمى بعد حوالييدية مدينة الز  الشرقي من الجنوب حي في وادي سرُدد في ع مدينة الض  تق -1
حي التي تتبع تعتبر مركزًا لمديرية الض  ف راىنيدية إداريًا، أما في الوقت التتبع مدينة الز  حي في السابق . وكانت الض  تقريباً  كم( 54) بمسافة تقدر بـ

الييئة  ،ديدةدن والحُ محافظات أبين وع   ،5ج  ،م(1999 -1996) ديدة. الفريق الوطني اليمني: نتائج المسح السياحي في الفترةمحافظة الحُ  دارياً إ
 .943ص  ،1ج  ،معجم البمدان والقبائل اليمنية. وأيضا ابراىيم المقحفي: 72ص  ،1999 ،1ط ، وزارة الثقافة والسياحة اليمنية ،العامة لمسياحة
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 google earthبرنامج  استخدامب –حي ( صورة جوية لقمعة الض  56لوحة )

 

    القمعة ودورها الحربي نشأة
خالل ىذه و بدايات القرن الثامن عشر، حي إلى قمعة الض  ورد فييا ذكر  ترجع أقدم إشارة تاريخية 

الصراع السياسي حتدم ا فعندما ؛الدولة القاسميةالفترة كانت أغمب مناطق اليمن ومنيا تيامة تحت حكم 

مامين: المتوكل القاسم بن الحسين بن الميدي أحمد والمنصور حسين بن القاسم بن والحربي بين اإل

وفي المعركة التي تمت  .2يما في منطقة تيامةيالحرب بين جيش، دارت (م0503/ هـ0106) عام 1المؤيد

أسر حوالي ألف  استطاعوبرغم مقتل الكثير منو بينيما في مدينة الضحي انتصر جيش المنصور، 

  .3الضحيوخمسمائة من جيش المتوكل كانوا متحصنين في قمعة 

، التاريخية المصادر عثرنا عميو في ثنايا أقدم ماتعد اإلشارة التاريخية المذكورة عن القمعة ىي و 

، ومن رابحوساكنتيا من قبائل الج    حياألحداث الحربية التي تتعمق بمدينة الض   كرت بعضفي حين ذُ 

توسع الشريف حمود الخيراتي في تيامة، ونشوب الحرب بينو  أثناء ،(م0612 - 0611) عاميخالل أبرزىا 

وكذلك محاولة  ؛4مام صنعاء المنصور عميإديدة من طرف مدينة الحُ قيو صالح العمفي أمير وبين الف  

                                                           

 القسم األول.التاريخي في  الفصلاإلمامين المذكورين، يراجع عن الصراع الذي دار بين  - 1
 .388ص  ،ستقالل عن الحكم العثماني األولتاريخ اليمن عصر االمحسن بن الحسين:  - 2

 .389ص  ،نفسو - 3
 .235 – 230 ،209 ص ،: فؤاد الشامي: تاريخ المخالف السميمانيانظر - 4
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 حي وأسر بعض منيم كرىائن عامخضاع قبيمة الجرابح في مدينة الض  إألكثر من مرة  ينالجنود العثماني

  .1العثمانية األسمحة استطاعت صد تمك اليجمات والسيطرة عمى ؛ ولكن ىذه القبيمة(م0711/هـ0106)

ولكن  ،(م0503/ هـ0106)نستخمص أن تأسيس القمعة يرجع إلى ما قبل عام  سبقما وبناء عمى  

ولعل  حي يشوبو الكثير من الغموض،الدور الحربي لقمعة الض  كما إن  ؛عرف بالضبط سنة التأسيستال 

من الناحية السياسية أو  (حيالض  )ممدينة لعدم وجود أىمية كبيرة عن صمت المصادر التاريخية ناتج 

ر مركزًا لممدن الشمالية بت تعتيدية التي كانإحدى القرى التابعة لمدينة الز  تعد وذلك ألنيا كانت التجارية، 

  .في تيامة

  لقمعةامراحل عمارة 
، تأسيسياحي عند والتصميم العام الذي اتخذتو قمعة الض   المعماري الشكل عمىلم يتم التعرف 

المبنى الراىن أما  ؛السابقة ةوقد حاولنا تفسير ىذا الغموض في الفقر ، الالحقة لمرحمة التأسيسالفترة وكذا 

لوصفية والتحميمية الدراسة األثرية ا، وذلك حسب (57)ل:، (م0711/ هـ0127)عام إلى  ؤهإنشا يرجعفمقمعة ل

عمى كانت  عمارة القمعة أن حيأحد كبار السن في مدينة الض  ذكر فقد ، وزيادة عمى ذلك 2التي أجريت لو

موا من نشاء قد  وأن كبار البنائين الذين قاموا بعممية اإل ،3أبكر الضحويبن أحمد بن عمي التاجر نفقة 

  .4سماعيلا  قيو، ومنيم مكرم والعيدروس و مدينة بيت الف  

الناحية بحالة جيدة من حي لوحظ أن المنشأة بكامميا قمعة الض  في  بالعمل الميدانيأثناء القيام و 

عممية ترميم ل تعرضت احي تبين أنيمدينة الض   أبناء، وبعد إجراء المقابالت الشخصية مع بعض المعمارية

التاريخ المذكور العثور عمى تم كما ، حيعمى نفقة المجمس المحمي بمديرية الض   (م0114) شاممو في عام

                                                           

 .60 – 59 ص  ،ذيل نشر الثناء الحسن الوشمي:إسماعيل  - 1
 .183 – 182ص  يراجع - 2

م[، 1935 /ىـ1354ذكر المؤرخ إسماعيل الوشمي تاريخ وفاة أحمد الضحوي، فقال: "وفي يوم الجعة، الحادي عشر منو ]شير رجب عام  - 3
 .263ص  ،2ج  ،2مج  ،حي وبيا دفن". انظر: المؤلف نفسو: نشر الثناء الحسنتوفي الرجل الصالح أحمد بن عمي بن أبكر بالض  

حي إسماعيل الحضرميمقابمو شخصية مع إبراىيم قاسم، إمام جامع الشيخ  - 4   .2012 – 8 – 27، بتاريخ بمدينة الض 
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من تمثل المرحمة الثانية واألخيرة الشاممة وىذه العمارة  ،في واجية الجدار الشمالي المطل عمى الفناء

  عمارة القمعة. 
 

 
 1(إسماعيل األكوع)عن  - (م0114) عام ياحي قبل ترميم( قمعة الض  57لوحة )

 
 

 الدراسة الوصفية والتحميمية لمقمعة

 (30:م) لمقمعةالعام  مخططال: أولا  

الشمال إلى  ومن ،الشرق إلى الغربمن  (م26) يمتد بمسافة شبو مربع حي شكلتتخذ قمعة الض   

. وتتألف من فناء واسع مكشوف تطل عميو المرافق من الجيتين الشمالية (م2573) بمسافة الجنوب

ففي الجية الشمالية تقع كتمة المدخل وحجرات الحراسة التابعة لو، وحجرات المكاتب االدارية  .والشرقية

مكتب حجرات  وجدتالجية الجنوبية ففي العامل )حاكم المدينة(، وسجن القمعة. أما  سكنو  ،بالمديرية

الجنوبي  في ساحة الفناء أمام البرجالقمعة بئر قع تو  ؛لمتخزيناستخدمت أخرى حجرات ، و الواجبات الزكوية

   كتنف أركان القمعة أربعة أبراج دائرية.ت، و الشرقي

راضي الرممية أغمب قالع تيامة التي أنشئت عمى األمخططات  يشبوومخطط القمعة المذكور 

 في كبيراً  لعبت دوراً  – ومنيا ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة -المستوية، ويبدو أن العوامل المناخية 

                                                           

 .1190 ص ،1995 ،1 ط ،المعاصر ببيروت ودار الفكر بدمشق دار الفكر ،األكوع: ىجر العمم ومعاقمو في اليمنإسماعيل بن عمي  - 1
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قمعتي اإلدريسي والمنصورة يس، و قمعة ح  عمى  أيضاً قد انطبق ىذا األمر و  ،ىذا التخطيطاالعتماد عمى 

 .يديةالز  وقمعة ديدة، والقمعة اليمانية بمدينة الحُ يدي، م  بمدينة 

 

 

 

 
 
 
 
 

A  الفناء 
B دار الحاكم والسجن والبوابة الرئيسية 
C الجند )حاليا مكتب الواجبات( حجرات 
D البرج الشمالي الشرقي 
E البرج الشمالي الغربي 
F البرج الجنوبي الغربي 
G البرج الجنوبي الشرقي 
H  الشرقي للبوابة الرئيسيةالبرج 
I البرج الغربي للبوابة الرئيسية 
J البئر 
K مراحيض حديثة  

 حيالعام لقمعة الض   المسقط األفقي( 30) مخطط
 
  الواجهات الخارجية *

أما الرئيسية منيا تتجو نحو الشمال وبيا كتمة البوابة الرئيسية،  :حي أربع واجياتقمعة الض   تضم 

الجنوبية والغربية يمثميما سور  انالشرقية فيمثميا جدار خارجي لمحجرات الشرقية، بينما الواجيتالواجية 

 بتداء بالواجية الشمالية.اوفي الفقرات التالية سيتم وصفيا يربط بين أبراج القمعة، 

 (58)ل: الواجهة الشمالية -
يبمغ ارتفاعيا عن مستوى سطح األرض و ، (م26) من الشرق إلى الغرب بطولىذه الواجية تمتد 

والمراحيض الممحقة ، وحجرات دار العامل ةالرئيسي البوابةبرجي ل اً خارجي اً تمثل جدار ىي و  ،(م00) حواليب

 . والجنوبي الغربي الشمالي الشرقيبرجين بيا، وحجرات المكاتب اإلدارية، وال

وعمومًا الجزء الواجية الشمالية بوجود المدخل الرئيسي لمقمعة في مكان متوسط منيا،  متازتو  

دري والرمل(، من أجل حماية الجدار من التآكل الناتج عن ورة الك  كسي بطبقة من المالط )النُ  ياالسفمي من

K

D

A

c

B
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العديد من الفتحات الصغيرة التي تستخدم كمزاغل لمرماية بالبنادق، أما  في األسفل ياتخممت، كما الرطوبة

ىما مدخل ثانوي إلحدى و ، تقعان في الجية الغربية من الواجية فقطثنتان افقد وجدت الفتحات الكبيرة 

لى جانبو نافذة حتمل أنيما ُفتحتا في مرحمة الحقة لمبناء األصمي الم ومن، واسعة الحجرات األرضية وا 

 .منياالقمعة الدخول  ووذلك لكي ال تكون مناطق ضعف يستطيع مياجمقمعة، لم

جميعيا  ،إحدى عشربمغ عددىا التي الواجية العديد من النوافذ  ىذه ويتخمل الجزء العموي من

الرماية فتحات  وكذلك، (سمx 21 م0)و (سمx 41 م0701) بينتتفاوت في أبعادىا ما غطت بسواتر زجاجية 

  .(سمx 5 سم3) نحو تبمغ أبعادىا ، التي(مزاغل)ضيقة ال

أحد كل واحد منيما يحدد نياية  شريطان زخرفيان نفذا بقوالب اآلجرالشمالية الواجية  يزين 

يزين نياية واجية والثاني  ،(14:ش) رضيالطابق األواجية نياية مساحة كبيرة من األول يكمل ف، ابقو طال

سيمية، ثم تعمو  أخرىتتألف من معيَّنات تعموىا أشكال معقودة تتوسطيا وىي ، (15:ش) األولالطابق 

واألشرطة الزخرفية المذكورة خاصية تميزت بيا فنون العمارة التقميدية  .ثانيةأشكال سيمية  العقود أيضاً 

ة وخاصة في العمارة المدني ،في منطقة تيامة، وقد وجد ىذا األسموب أيضا في الكثير من المدن اليمنية

 التي مادة بنائيا اآلجر كمدينة صنعاء عمى سبيل المثال.ممثمة بالمنازل 
 

 

 

 حيلقمعة الض  ( الواجية الشمالية )الرئيسية( 58لوحة )
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 األول ( تفريغ لمشريط اليندسي 14شكل )
 (الواجية الشمالية)

 ( تفريغ لمشريط اليندسي العموي 15شكل )
 )الواجية الشمالية(

 

 (59)ل:الواجهة الشرقية:   -
، ويربط الحقاً  الجند التي استخدمت مكاتب إدارية لحجراتتتألف ىذه الواجية من جدار خارجي 

(، م5) مواجية حواليالكمي لرتفاع االويبمغ  .شرقيالجدار بين البرجين الشمالي الشرقي والجنوبي الىذا 

يتخذ شكل مدخل  تقريباً في مكان متوسط فييا فتح و تخمميا العديد من فتحات الرماية )المزاغل(، تو 

من األعمى شريط زخرفي نفذ  ىذه الواجيةن يويز  .(سمx 71 م0701) نحو فتحتو أبعادتبمغ  ،مستطيل قائم

، وىو يشبو الشريط الذي يزين الواجية الشمالية في القمعة بقطع اآلجر يتألف من أشكال معينات متداخمة

 . نفسيا
 

 

 
 الواجية الشرقية وبطرفييا البرجين الدفاعيين( 59لوحة )
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  (60)ل:: والغربية الواجهة الجنوبية -
: الجنوبي الشرقي والجنوبي الغربي ىي أبراج ركنيةدفاعي وثالثة ن سور ان الواجيتامثل ىاتي

 التي نفذت بقطع اآلجر. د من العناصر الدفاعية والتكوينات الزخرفية يعدال يماوالشمالي الغربي، ويتخمم

 ، يبمغمدخل وقد استحدث فيو، (م4) ارتفاعو نحويبمغ و ، (م15) بمسافة السور الجنوبيمتد يو 

أما . (فتحة 00) بمغ عددىا (مزاغلالرماية )السور صف من فتحات ىذا ويتخمل جدار ، م(2) اتساعو

ويتخممو ، (م1173) نحو )سور(، يبمغ امتدادهتألف أيضا من جدار مرتفع يفلمقمعة من الخارج  الغربيالسور 

ين جيتين الشمالية والجنوبية ببرجمن النتيي يو  ،(فتحة 21) بمغ عددىا ،(مزاغلالرماية )فتحات  صف من

 .صفيما بالتفصيل الحقاً سيتم و  دفاعيين
 

 

 

 
 ( الواجية الغربية 60لوحة )

 

 (32 -31:م) القمعة من الداخل: -
مستطيل الشكل، يمتد من الشرق إلى الغرب حي من الداخل من فناء مكشوف تتألف قمعة الض   

الجيتين الجنوبية والغربية سور من  ويكتنفو ، (م14) ومن الشمال إلى الجنوب بمسافة، (م17721) بمسافة

الجيتين الشمالية والشرقية مرافق القمعة، فالجية الشمالية بيا أغمب مرافق القمعة وىي دفاعي مرتفع، ومن 

الجية الشرقية فتتكون من طابق واحد، وتطل حجراتيا عمى الفناء بفتحات المداخل تتألف من طابقين، أما 
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عمى الفناء، ولمقمعة ا مدخل يطل تقع أربعة أبراج يضم كل واحد منيوالنوافذ. وفي األركان األربعة لمفناء 

 .في ساحة فنائيا بالقرب من البرج الجنوبي الشرقيبئر تقع 

 

 

 
A دركاة المذخل الرئيسي H الفناء 

B حجرة الحراست الشرقيت I  (مكتب الواجباث)حجرة الجنذ 

C حجرة الحراست الغربيت J  (مكتب الواجباث)حجرة الجنذ 

D حجرة تخزين K  الشرقيالبرج الشمالي 

E سجن القلعت L البرج الجنوبي الشرقي 

F حجرة إدارة حكوميت M البرج الجنوبي الغربي 

G مراحيض N البرج الشمالي الغربي  
 حيقمعة الض  في  مطابق األرضيل المسقط األفقي( 31) مخطط
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A الفناء F البرج الشمالي الشرقي 

B درج صاعذ ومرحاض G  الجنوبي الشرقيالبرج 

C  الضيافتحجرة H البرج الجنوبي الغربي 

D  مراقبت المذخل الرئيسيحجرة I البرج الشمالي الغربي 

E  ( مذير المذيريت)حجراث عامل المذينت  
 حيقمعة الض  في مطابق األول ل المسقط األفقي( 32) مخطط

 

 ثانياا: الوحدات الدفاعية
 (61)ل: البوابة الرئيسية -

، (م0713) نحو اتساعو ، يبمغدائري نصف عقد يذالبوابة الرئيسية لمقمعة من مدخل  تألفت

 واآلخر شرقي أحدىما نابرج الجيتين من بالمدخل ويحف .خشبيان مصراعان يشغمو ،(م1703)وارتفاعو 

 من ذلك ويظير مستحدثة، نافذة الشرقي في تفتح وقد دائري، نصف شكل منيما كل ويتخذ غربي،

 إلى دركاه الرئيسيالمدخل  ويفضي .(57)ل: الترميم عممية قبل لمقمعة التقطت التي القديمة الصورة خالل
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كتنف تو ، تنتيي بفتحة مدخل آخر يؤدي إلى الفناء. (مx 1751 م4) نحو أبعادىا ، تبمغذات شكل مستطيل

 x م5721) ا مأبعاد كل منيقياساتيما، ن في ان متشابيتادركاة المدخل من الجيتين الشرقية والغربية حجرت

لمجند المكمفين  البرجي المدخل، كانتا وما زالتا تستخدمان سكن وىما في األصل تمثالن امتداداً ، (م0761

كل وضع األمتعة، عمق  الغرض منياتخمل جدارىا الشرقي أربع دخالت ت، فالحجرة الشرقية ةحراسالب

الحجرتان المذكورتان  لوتط ؛وتشبييا في ذلك الحجرة الغربية(، سم51)وارتفاعيا ( سم03) واحدة منيا نحو

  .(33:م)، (م0701) ، وارتفاعيا(سم51)عمى الفناء بنافذتين بواقع واحدة في كل حجرة، يبمغ اتساعيا 

وكذلك الطابق األول لممرافق الشمالية في  ،لكتمة البوابة الرئيسيةوالصعود إلى الطابق األول 

ممتف يستند عمى الجدار المستدير لمبرج الغربي من داخل الحجرة الغربية نفسيا، بواسطة درج يتم القمعة 

حجرة عموية، أما إلى بمساحة مربعة فتح في الجية الغربية منيا مدخل يؤدي  وينتيي عند الطابق األول

حراسة عموية،  يقع في منتصف الجدار وىو يؤدي إلى حجرةاألول  ،فقد فتح فييا مدخالن الشرقيةلجية ا

 .(33)م: من األعمى المدخل الرئيسي لمقمعةتم من خالليا مراقبة تفي جدارىا الشمالي نافذة  تحيث فتح

 والمدخل الثاني يؤدي إلى ممر مكشوف تفتح عمية حجرات دار العامل.

بواسطة الدرج السابق ذكره، حيث يتألف من لكتمة البوابة الرئيسية ويصعد إلى الطابق الثاني 

وقد زين بشريط ىندسي وفتحات المزاغل، وىذه العناصر الزخرفية والدفاعية  ،جدار ساتر لبرجي المدخل

جميع أجزاء الواجية الشمالية. ويختمف الجدار الساتر في البرج الشرقي جزء من الجدار الساتر الذي يكمل 

، (سم03)ترتد نحو الداخل بمقدار ، وىي ةد منكسر و عق اتذو عن نظيره في البرج الغربي بوجود دخالت 

لمرماية بالبنادق، وفي أرضيتيا مزغل  نن مائالفتح في جانبييا مزغال، (م0) رتفاعيااو (، سم31) واتساعيا

 قاطة. مائل إلى األسفل يؤدي دور السَّ 

يكتنفو و  ،من النوع المباشر مدخالً حي بمخططيا الذي يضم البوابة الرئيسية لقمعة الض  يبدو أن و 

، (255)ل: قمعة دار الحكومة بمدينة باجلفي  ةالمندثر  بوابةبال تأثر تماماً قد ، نان مستدير االجيتين برج من
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ما يزال  اً مشابي اً تيامة نموذج منطقةفي  يوجدكما  ،حيأقدم من قمعة الض   تاريخياً باعتبار أن ىذه األخيرة 

 .(63 - 62)ل: القديمة ديدةف بمدينة الحُ ر  ش  وىو باب مُ  ،قائمًا إلى الوقت الراىن
 

 
 حي( البوابة الرئيسية لقمعة الض  61لوحة )

 
 
 
 

 

 
 

 ( الطابق األرضي لكتمة البوابة الرئيسية33) مخطط
 
 
 
 
 
 

                                                           

 354 ص -" تاريخ المخالف السميماني: " : فؤاد الشاميانظر. الخيراتيحمود  بعمارتو الشريفقام  الذي  ىو أحد أبواب سور مدينة الحديدة  . 
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  ديدةمدينة الحُ ب فر  ش  باب مُ صورة قديمة ل( 62لوحة ) 

 
 

 
 )صورة حديثة( ديدةف  بمدينة الحُ ر  ش  ( باب مُ 63لوحة )

 
  (64:) ل (D) الشمالي الشرقيالبرج  –

ومسقطو األفقي (، م00) من الخارج نحو ارتفاعو ، يبمغاً قائم اً أسطواني ىذا البرج شكالً  يتخذ 

جدار ساند يدعمو من األسفل  ،(م4711) نحو البرج أسفل في امتداد قوسو من الخارج بمغحيث ي مستدير،

، لذا لم في الوقت الراىن ال يوجد لو مدخل البرج في ىذاالطابق األرضي و  .كسي بطبقة من المالط

األولى من سطح  :الدخول إليو من جيتينيتم فأما الطابق األول  .(34:م) نستطع وصفو من الداخل

الحجرات الشرقية، والثاني من الجية الغربية، وىو في الوقت الراىن يرتبط بحجرات عامل المدينة )مدير 

 المديرية حاليًا(. 
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 x سم41) نحو أبعاد كل واحدة منيما ،نانافذتمن البرج الشمالي الشرقي  ولالطابق األ يف تفتح 

شريط وقد زين جدار البرج في أعاله بىما أغمقت. احدإن اتماثميما من جية الجنوب نافذتو ، (سم0701

فتحات البنادق صفان من يعموه  ثملمشريط الذي يزين الواجية الشمالية في القمعة،  اً زخرفي يعتبر امتداد

  .(65، ل:35:م) تتخمل جداره الساتر والجدار الشرقي المالصق لو التي المائمة المزدوجة

ويبدو أن السبب  ،بقية أبراج القمعةبوقد لوحظ عمى ىذا البرج عدم وجود عنصر السقاطة مقارنة 

الشمالية والشرقية في القمعة، مما يصعب  تينرتفاع جداره وارتباطو بجداري الواجيافي ذلك يرجع إلى 

 تم االستغناء عن عنصر السقاطة.من جية البرج المذكور، ولذا  يااقتحامعمى مياجمي القمعة 
 

 
 حجرة الجند( الواجية الشرقية من البرج الشمالي الشرقي والجدار المالصق لو وجزء من جدار 64لوحة )

 
 

 

 

 
 

 األرضي ( الطابق34) مخطط
 البرج الشمالي الشرقي

 ( الطابق األول35) مخطط
 البرج الشمالي الشرقي
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 الجدار الساتر –( الطابق الثاني لمبرج الشمالي الشرقي 65لوحة )

 
 (66)ل:( G) الشرقي جنوبيالبرج ال  -

ُدعِّم في أسفمو بجدار و ، (م00) من الخارج نحو يبمغ ارتفاعو ،اً قائم اً اسطواني يتخذ ىذا البرج شكالً  

تسمح لمبنادق تخممو فتحات صغيرة )مزاغل( تو ، (م0) ساند مشطوف من أعاله يبرز عن جدار البرج بنحو

سور القمعة من الجيتين الشرقية  اوالبرج ذو مسقط دائري يمتصق بو جدار  .التصويب إلى خارج البرجب

 .منو لذا فيو يطل عمى خارج القمعة بثالثة أرباعو والجنوبية، 

وارتفاعو ، (م0) اتساعو ، يبمغعقد مدبب ييتم الدخول إلى البرج من الفناء عبر مدخل ذ 

وفتح ، (م0741)وارتفاعو (، م2) يبمغ قطره الذي، (36، م:67)ل: يؤدي إلى داخل الطابق األرضي، (م0751)

صغيرتان نافذتان  عموهتصف لفتحات الرماية المفردة وىي مسدودة في الوقت الراىن، ثم جداره أسفل في 

فيي مربعة الشكل، يبمغ  الثانيةأما ، (سم21)، واتساعيا سم(23)يبمغ ارتفاع األولى  الشرق، تتجيان نحو

شريط زخرفي نفذ بقطع اآلجر يتألف من بزين ىذا الطابق في جداره الخارجي قد و  7(سم21) طول ضمعيا

 . عموىا أشكال سيميةتعنيما أشكال ىندسية مكررة )المعيَّنات(  تخطين يتقاطعان مع بعضيما نتج

ومن  ،جدار البرج من جية إلىيستند  ممتو سمملبرج بواسطة في ا الصعود إلى الطابق األول ويتم

ويتخمل الجدار المستدير لمطابق األول صف من الدخالت  ل دعامة لمسمم.جدار شكَّ  إلىالجية األخرى 

وفي ، (سم36) وارتفاعيا (سم21) واتساعيا، (سم15) نحو عمق كل واحدة منياو  ،عددىا ثمانيبمغ  ،المعقودة

وسقاطة غير بارزة.  ،مزغل مائل :أرضية كل واحدة منيا فتحة مائمة إلى األسفل تؤدي وظيفتين معًا ىما



289 
 

، 68ل:، 38 -37م:) ()مزاغلالمزدوجة صف من فتحات الرماية ويمي الدخالت المعقودة من األعمى 

 .(16ش:

في مكان متوسط تقريبًا شريط زخرفي يتألف من كممة مكررة لمفظ من الخارج ويزين جدار البرج 

و يشبو الجزء العموي من الجدار نفسو بشريط زخرفي نتج عن تكوينات اآلجر، وى كما زينالجاللة )اهلل(، 

   الشريط الذي سبق ذكره أثناء وصف الواجية الشمالية لمقمعة.

 ،(39، م:69)ل: يستمر الصعود إلى الطابق الثاني بواسطة السمم نفسو، وىذا الطابق مكشوفو  

دخالت  ثمان منيتألف صف تخممو يو، (سم61) وسمكو، (م0703) ارتفاعو ، يبمغجدار ساتريتألف من 

تمثل  وىي في الوقت نفسو ،(17:ش) ،(سم57)وارتفاعيا  (سم33) اتساع كل واحدة منيا نحو ،معقودة

 1محمولة عمى كوابيلىي و  ،(سم03) بمقدارتبرز عن سمت جدار البرج حيث إلى الخارج،  سقاطات بارزة

ن من ان فتحتالجانبييالضمعين تتخمل من ثالثة أضالع، الواحدة قاطة وتتألف واجية السَّ  .(18:ش) خشبية

إللقاء المواد  )سقاطة( فتحة صغيرة قاعدتيافي  تتسمح لمبنادق بالتصويب، كما فتحالمائمة المزاغل 

 . الحارقة عمى مياجمي القمعة من جية البرج

ومن خالل ، (70)ل: ببناء يستخدم لممراقبة )مرقب( الغربية توجيأعاله في  وينتيي البرج من

شكل  المرقبىذا ويتخذ تم مراقبة مساحة واسعة داخل القمعة وخارجيا. تفتحات النوافذ التي تتخمل جدرانو 

 ،في جداره الشرقي نافذتان صغيرتان توفتح، (40:م)، (م0701) طول ضمعة تغطيو قبة صغيرة، يبمغ مربع

الغربي في نافذة و  في الجدار الجنوبي أيضا تفتحو ، (سم23)، وارتفاعيا (سم13)اتساع كل واحدة منيما 

 .أخرى نافذة
 

                                                           
يبنى خارجًا عن سمت  ،خشب غالبًا أو من آجر أو حديد أحياناً أو يأتي الكابولي في المصطمح األثري المعماري لمداللة عمى بروز من حجر  - 1

كمرة أو حزامًا ألرضية البناء الذي يعموه، وقد استخدمت الكوابيل الحجرية والخشبية بشكل خاص لحمل كثير من الواجية ليكون بمثابة دعامة تحمل 
بابيك العموية بالواجيات وغيرىا. لممزيد بروزات األبنية األثرية، مثل الشرفات والخارجات والضالت، وأسفل القراميد البارزة فوق المداخل واألبواب والش

 . 248 انظر: عاصم رزق: معجم مصطمحات العمارة والفنون االسالمية، ص
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 ( الطابق األرضي لمبرج الجنوبي الشرقي36) مخطط

 
 ( الطابق األرضي في البرج الجنوبي الشرقي67لوحة ) ( البرج الجنوبي الشرقي66لوحة )

 
 

 

 

 

 
( المستوى األول في الطابق األول من البرج 37) مخطط

 الجنوبي الشرقي
( المستوى الثاني في الطابق األول من البرج 38) مخطط

 الجنوبي الشرقي
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العناصر الدفاعية في جدار الطابق األول من ( 68لوحة )

 البرج الجنوبي الشرقي
لمعناصر الدفاعية في جدار توضيحي  رسم( 16شكل )

 الطابق األول من البرج الجنوبي الشرقي
 

 

 

 

 
الجنوبي  ( الجدار الساتر في الطابق الثاني من البرج69لوحة ) ( الطابق الثاني من البرج الجنوبي الشرقي39) مخطط

 الشرقي
 

 

 

 

 
( رسم توضيحي لمعناصر الدفاعية في الجدار الساتر من 17شكل )

 البرج الجنوبي الشرقي –الطابق الثاني 
مقطع جانبي لمعنصر  –( رسم توضيحي 18شكل )

 قاطةالدفاعي السَّ 
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والطابق األخير  ،( الجدار الساتر في الطابق الثاني70لوحة )

 )المرقب(
 ( الطابق األخير )المرقب( في البرج الجنوبي الشرقي40)مخطط 

 
 (72 - 71)ل: ن الجنوبي الغربي والشمالي الغربياالبرج  -

في القمعة البرج الجنوبي الشرقي يشبيان الجنوبي الغربي والشمالي الغربي الدفاعيين  البرجينإن  

عن البرجين  األولويختمف  الخارجي أو العناصر المعمارية والدفاعية من الداخل،سواء في الشكل ، نفسيا

نحو من الخارج ارتفاعو ولذا فقد بمغ ، (71)ل: المذكورين في عدم وجود الطابق األخير )المرقب(

واألشرطة المذكورة في جميع التفاصيل المعمارية والدفاعية الثالثة لمتشابو بين األبراج  ونظراً . (م7751)

، جديدة يمكن ذكرىامعمارية ودفاعية بقطع اآلجر، وكذا عدم وجود أي عناصر  تنفذتي الزخرفية ال

عدم تكرار وصف البرجين الجنوبي الغربي والشمالي الغربي، واالكتفاء بما تم ذكره عن البرج  ناضمف

  الجنوبي الشرقي.
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 ( البرج الشمالي الغربي 72)لوحة  ( البرج الجنوبي الغربي 71لوحة )

 

 : الدفاعية لألبراجالتحميل األثري 
 ألبراجلإن جميع العناصر المعمارية والدفاعية التي يتألف منيا التصميم الخارجي والداخمي 

، غير أن البرج حي متشابية جداً قمعة الض  الجنوبي الغربي والشمالي الغربي في و الجنوبي الشرقي : الثالثة

قيو أيضًا أبراج قمعة بيت الف  ىذه األبراج كما تشبو  ؛الغربي ال يوجد فيو الطابق األخير )المرقب(الجنوبي 

األمر يؤيد المقولة ، وىذا (31، 29، 20)ل: في جميع التفاصيل المعمارية والدفاعية وكذا أسموب البناء

ولكن  .1قيو التياميةمدينة بيت الف  حي قدموا من السابق ذكرىا بأن البنائين الذين قاموا ببناء قمعة الض  

حي ليست موجودة في أبراج قمعة المالحظ أن التكوينات الزخرفية المنفذة بقطع اآلجر في أبراج قمعة الض  

حي بشكل عام المتمثل في تزيين الواجيات الخارجية لقمعة الض  أن ىذا االختالف  ويحتمل .بيت الفقيو

عن الدعم المالي السخي من قبل التاجر أحمد الضحوي  ناتجوالغالف الخارجي ألبراجيا بشكل خاص 

                                                           

 .165يراجع ص  - 1
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طبقة  كانت ربماوبالمقابل  ،تكوينات زخرفية متقنة بشكل الفتفي ىذه القمعة  توجدولذا  ؛السابق ذكره

 تحتيا تكوينات زخرفية مماثمة.  تخفيقيو الط التي كسيت بيا أبراج قمعة بيت الف  الم  

التي تمت  يانفسومما سبق ذكره يتضح أن عممية بناء قمعة الضحي ترجع إلى الفترة التاريخية 

ن لم تكن كذلك فمن المؤكد أن ، (م0711/ هـ 0127) قيو عامالشاممة لقمعة بيت الف   العمارةفييا   بناءالوا 

األخيرة التي أجريت لقمعة بيت حي تم في فترة زمنية ليست ببعيدة جدًا عن العمارة قمعة الض   الراىن في

 قيو.الف  

 ثالثاا: الوحدات اإلدارية والسكنية
 (73)ل:أول: المرافق الشمالية 

تتوزع حجراتو في جيتي  األرضيوابق: الطابق طثالثة تتألف المرافق الشمالية في القمعة من 

 مستطيمتان، األولىحجرة حراسة المدخل الشرقية تقع حجرتان ل الجية الشرقيةمن ف كتمة البوابة الرئيسية،

والثانية تستخدم ، (مx 0731 م3703) نحو حي، وتبمغ أبعادىالشرطة مدينة الض   اً تابع اً تستخدم حاليًا سجن

تقع حجرة الغربية ومن الجية الغربية لحجرة حراسة المدخل . (مx 1721 م4771) لمتخزين، وتبمغ أبعادىا

تستخدم كمكتب إلحدى اإلدارات الحكومية بمديرية ، (مx 0771 م5763)أبعادىا  ، تبمغأيضامستطيمة 

حي، ويتم الولوج إلييا بواسطة مدخل من خارج القمعة يقع في الضمع الشمالي لمحجرة، يبمغ ارتفاعو الض  

كل رتفاع ابمغ ينافذتان تطالن عمى فناء القمعة، في جدارىا الجنوبي  توفتح، (م0703) واتساعو (م0) نحو

حديثة بمراحيض  من الجية الغربيةالطابق ىذا  مرافقوتنتيي  ،(سم53) يااتساعو  (م0711)واحدة منيما 

  .(31:م) البناء

ويصعد إلى الطابق األول في المرافق الشمالية بواسطة الدرج الذي يقع في البرج الغربي لمبوابة 

 أبعادىاتبمغ ، مستطيالً  شكالً التي تتخذ فمن الجية الغربية لو تقع حجرة الضيافة، ، (32:م) الرئيسية

الجدار  تخمل جدارىا الشمالي ثالث نوافذ تطل عمى خارج القمعة، تقابميا ثالث فيتو ، (مx 2703 م6703)

النوافذ متشابية في أبعادىا،  ىذه وجميعونافذة تتوسط الجدار الغربي، الجنوبي تطل عمى فناء القمعة، 
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أما الحجرات الواقعة في الجية الشرقية من . (م0701) وارتفاعيا، (سم71) حيث بمغ اتساع كل واحدة منيا

ومن ضمنيا فجميعيا في الوقت الراىن خاصة بسكن عامل المدينة )مدير المديرية(،  األولالطابق 

حجرات سكن العامل وتتألف يسية والبرج الشمالي الشرقي. لكل من البرج الشرقي لمبوابة الرئ ولالطابق األ

ممر مكشوف يطل عمى فناء القمعة بثالث نوافذ، وفي  عمىا من فتحت أبوابيامن قسمين: األول حجرت

 الطرف الشرقي منو يتم الدخول إلى القسم الثاني، والذي يتألف من ثالث حجرات ومرحاض. 

 جدار ساتر يعمو الجدران الخارجيةعبارة عن  ،مكشوف نتيي المرافق الشمالية بطابق ثانوت

العديد من العناصر تخممو ت، و (م0) نحو يطل عمى داخل القمعة وخارجيا، حيث يبمغ ارتفاعوو ، (74)ل:

كل واحدة منيا في أرضيتيا فتحة مائمة إلى األسفل يمكن تضم دخالت معقودة الدفاعية، وىي عبارة عن 

يتم من خالليا إنزال المواد الحارقة، وعمى  ةاطمزغل لمرماية، والثانية سقَّ أن تؤدي وظيفتين: األولى 

من فتحات  ار الساتر صفدن لمرماية. ويكمل الجزء العموي من الجن مائالدخمة فتح مزغالكل جانبي 

   (7سمx 5سم 3) كل واحدة منيا بمغ أبعادت (مائمةالرماية بالبنادق )مزاغل 

 
 

 
 الجنوبية لممرافق الشمالية في القمعة من جية الفناء( الواجية 73لوحة )
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 الجدار الساتر –( الطابق الثاني في المرافق الشمالية 74لوحة )

 
 ثانيا: المرافق الشرقية 

 (41، م:75)ل:الجند:  اتحجر  -
األرضي فالطابق ، اً ساتر  اً يمثل جدار عموي الجند من طابق أرضي، يعموه طابق  اتتألف حجرت

ومن (، م06703) بمسافة ي الشكل يمتد جدارىما من الشمال إلى الجنوبتيتكون من حجرتين مستطيم

، بعدد من النوافذالقمعة فناء تطالن عمى المذكورتان والحجرتان  .(م4703) الشرق إلى الغرب بمسافة

بمغ  وقد(، م0721) وارتفاعيا(، سم54) نحو جميعيا متشابية في قياساتيا، حيث بمغ اتساع كل واحدة منيا

في  تفتحبينما  ؛تتجو نحو الغرب، واثنتان نحو الجنوباثنتان منيا  ،عددىا في الحجرة الجنوبية أربع

 وارتفاعو( م0703) اتساع كل واحد منيا ، يبمغالجدار الغربي لمحجرة الشمالية خمس نوافذ، وثالثة مداخل

  (.م0703)

، حيث لمقمعةالشرقي سور الويصعد إلى الطابق العموي لحجرات الجند بواسطة درج يستند عمى  

تخممو تو ، (م0) ، يبمغ ارتفاعو(76)ل: في الجيتين الشرقية والغربيةجدار ساتر  ىذا الطابق منيتألف 

القمعة التصويب بالبنادق  فيالعديد من فتحات المزاغل التي يستطيع الجند المدافعون عن ىذا الجانب 

تقع بداخل دخالت معقودة، وىي تشبو في الجية الشرقية متخفون خمفو. وفتحات المزاغل المذكورة  وىم

التي أما في الجية الغربية  نفسيا؛ الدخالت السابق ذكرىا في الجدار الساتر لممرافق الشمالية من القمعة
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اتساع كل  ، يبمغخمس فتحات إضافة إلىل المزدوجة، من المزاغ اً طل عمى فناء القمعة فيي تضم صفت

  (.م0) واحدة منيا
 

 

 
 كوية(( حجرتي سكن الجند )مكتب الواجبات الزَّ 75لوحة )

 

 
 

 

 كوية حاليًا(حجرتي الجند )مكتب الواجبات الزَّ ل( الطابق األرضي 41) مخطط
 

 

 
 الجدارين الساترين –( الطابق األول لحجرات الجند 76لوحة )
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 : ثالثالفصل ال
 
 يديةقلعة الز

 عـــــــالمىق*                                        

 ومراحل عمارتها الدور السياسي والحربي للقلعة*                                        

 الراهن المعماري الىضع *                                        

  هوأسلىبالبناء مىاد *                                        

 الدراسة الىصفية والتحليلية*                                       

 أواًل: المخطط العام                                            

 ثانيًا: الواجهات الخارجية                                           

 : الوحدات الدفاعيةلثاً ثا                                                 
 كتمة البوابة الرئيسية  -
 األبراج  -                               

 : منشآت القمعة )اإلدارية والمعيشية(رابعاً                                                  
 

 الوحدات المعمارية الشمالية  - 
 الوحدات المعمارية الجنوبية  -                                                   

 مسجد القمعة وبئرىا  -                               
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 (10، خ:78 -77)ل:ع: الموق
عمى وجو التقريب، وىي بجانب  يديةالز  مكان يتوسط مدينة الوقت الراىن في في  يديةتقع قمعة الز  

رممي  مكانفي القمعة بنيت وقد  الجية الشمالية الغربية. بضعة أمتار منالذي يبعد عنيا  بيالسوق الشع

شرقًا،  (E43.007428) شمااًل، وخطي طول( N15.331183) بين دائرتي عرضحداثياتيا إوتقع  ،منبسط

 .(قدم 60) مسافةوترتفع عن مستوى سطح البحر بـ
 

 
   google earth برنامج باستخدام -يدية ( صورة جوية لقمعة الز  77لوحة )

 
 

 
 يديةقمعة الز  في الوحدات المعمارية ( صورة عامة لجميع 78لوحة )
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 :ومراحل عمارتها ةــمقمعوالحربي لالدور السياسي 

كانت تمثل مركزًا لحكم القمعة بمدينة الزيدية، من الناحية السياسية، في أنيا  وجودتكمن أىمية 

باإلضافة إلى أنيا كانت تمثل حمقة وصل  (،اليمن من المخالف السميماني )شمال تيامة المنطقة الجنوبية

 .وووسط بين شمال سيل تيامة اليمن

 عندماوذلك  ،الشريف حمود بن محمد آل خيراتإلى عيد يدية لقمعة الز  تاريخي  يعود أقدم ذكرو 

عممت قبائل تيامة بقدومو  ينماوح. (م1802 /ـه1217) ور عاممكث بوادي م  و في تيامة  نفوذه توسع

ى عمالشريف حمود ر فأم   ؛طوعاً تيم قمع سمموا الذينيدية مشايخ بالد الز  ومنيم  ،ىاءإليو معمنة وال تتوافد

غ إلى مسامع إمام صنعاء المنصور بم عندماو  .1حد أىالي المدينةأوىو  ،السيد حسن عموي يديةمدينة الز  

صالح ديدة أصدر أوامره إلى أمير مدينة الح   ،تيامةفي  اطق التابعة لوع الشريف حمود في المنوس  ت   عمي

أخيو حسن  ابنل ارسبإ (م1803 /هـ1217) عام ىذا األخير فقام ؛يديةباسترجاع مدينة الز  العمفي  ىبن يحي

 ؛يديةة الز  إلى مدين -فارسًا  عشر ياثنو  جندي ثالثمائةمعو  الذي اصطحب - ىبن حسين بن يحي

أصحاب الشريف حمود إلى فاضطر  ،قمعتيا واحاصر يطرة عمييا، وبعد دخوليم المدينة لغرض الس

  .2وتسميميامنيا  الخروج

األمير ديدة لمصراع والمعارك الحربية بين عامل مدينة الح   اً مكانيدية وقمعتيا مدينة الز   ظمت

ويتضح  .ي كانت تتمتع بياالكبيرة الت السياسية ألىميةا بسبب ؛الشريف حمود آل خيراتو  صالح العمفي

 -م يفمح حينما ل (م1803 /هـ1217) عامومنيا في  ،المعارك التي جرت بين الطرفين من خالل ذلك األمر

حصار عمييا لمدة ما ضرب اليدية بعددخول قمعة الز   فيعمي بن حيدر  -قائد جيش الشريف حمود 

                                                           

 .208ص  تاريخ المخالف السميماني،الشامي: فؤاد  - 1
 . 827ص  لعين ...،درر نحور الحور انفسو. وأيضا: لطف اهلل جحاف:  - 2
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بعد استسالم صالح  (م1806 هـ/1220) عام كذلك قيام الشريف حمود بنفسو باسترجاع القمعةو  ،1شير

  .2في القمعة لمدة أسبوع ،أيضاً  ،العمفي الذي حوصر

كان  حيثقمعة حصنًا منيعًا لؤلشراف آل خيرات أمراء المخالف السميماني، ىذه ال ظمتوقد 

من ر يكث (م1848 -1838) أثناء فترة حكمو لمنطقة لتيامة آل خيراتالحسين بن عمي بن حيدر الشريف 

  .3فييا وثلمكا

العثمانية قبائل عمى الحامية العسكرية الفترة الحكم العثماني الثاني لتيامة تكرر ىجوم  وأثناء

زعماء قبيمة يام قام  عمى اليمن 4ية محمود باشا الكرديبداية والفي فيدية وقمعتيا؛ المتواجدة في مدينة الز  

 .5بمحاولة السيطرة عمى تيامة (م1852/ ـه1269) عاماآلخر ربيع من  التاسعفي يوم الخميس  النجرانية

 ستمائةوحوالي  مدافع أربعةفوجين من العساكر النظامية مع  جي ز بتحركاتيممحمود باشا  عمموعندما 

مدينة لى إالشير نفسو ن من يالواحد والعشر  يوم الثالثاءفي توجو بيم ثم ، والخيالة ةمشامن الجندي 

تيم بني   واأدركن و العثماني لكنيدية، قمعة الز   قتحاما نيياليام حاولبين الطرفين  ةعدوبعد مواجيات  .يديةالز  

إلى  الطرف الثاني لجألقمعة ا ة منبيقر المنطقة الإلى  الطرف األول وصولوعند  ؛بالسيطرة عميياأسرعوا ف

قامت الحامية  نفسو سموبألوبا .6حي وتحصنوا فييامدينة الض   نحو نيانسحب الياميف ،المدفعيةاستخدام 

ة عمي  الذي تعرضت لو من قبل قبائل بني قيس والز   يدية أثناء اليجومالعثمانية بالدفاع عن قمعة الز  

 .7(م1872/ ـه1289) عاموالواعظات وصميل 

                                                           

 .229ص   ،ريخ المخالف السميماني: تاالشاميفؤاد  - 1
 .52ص  ،. وأيضا: نجوى المطير: صراع القوى حول تيامة اليمن232ص  نفسو، - 2
 .184ص  ،4ج  ،2مج  ،إسماعيل الوشمي: نشر الثناء الحسن - 3
 لم أجد ترجمة ليذه الشخصية في المصادر والمراجع المتوافرة. - 4
ط  مكتبة االرشاد، ،تحقيق محمد عبد اهلل ،محمد بن لطف الباري قاضي الحيمي: الروض البسام فيما شاع في قطر اليمن من الوقائع واألعالم - 5
 .118ص  ،م ( دراسة سياسية تاريخية1872 -1832. وأيضا: يعقوب دوبمة: تيامة ) 121ص  ،2007صنعاء  ،2
 .119ص  ،نفسو ،محمد الحيمي - 6
 .84ص  ،إسماعيل الوشمي: ذيل نشر الثناء الحسن - 7
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 1مرىائنل تمثل معتقالً خالل فترة الحكم العثماني الثاني في تيامة يدية كانت قمعة مدينة الز   وقد 

 في عام عمى سبيل المثالفوالمناطق المجاورة ليا،  يديةالز  مدينة في  الثائرةالقبائل  إلى الذين ينتمون

 .3قمعةالسجن إلى بني قيس من قبائل رىائن  2الوالي عبد اهلل بوني باشا اقتاد (م1909 /ـه1328)

ريف يدية إلى عاممو الشتوغل محمد بن عمي اإلدريسي في تيامة اليمن أسند حكم مدينة الز   وأثناء

 ،(م1918/ ـه1337) عامفي شير جمادي الثانية بجنوده  ياالذي دخمو  ،4محمد بن زيد بن الحسين الحسني

، قرر عمر (م1918/  هـ1337)في نياية عام  وبعد خروج العثمانيين من اليمن .5اىرتب أمور و  ااستقر فييو 

الجمارك اإلدريسية في اليمن  7نظارة هفوال ،اإلدريسيبن عمي نضمام إلى السيد محمد اال 6أفندي البراني

بسبب تيدم غير آمنة قمعة آنذاك المرافق اليمن وتشكيل الدوائر العسكرية والبمديات وغيرىا، وكانت 

عمارة عمر أفندي بقام  ،القمعة تشتمل عميووغير ذلك مما المسجونين و عمى بيت المال  وخوفا .جدرانيا

، وجمب إلييا معممين لتعميم الرىائن ارت حصينةفصبيت المال  عمى نفقةوتقوية جدرانيا قمعة ال

                                                           

آخر ىو  ، وبمعنىتسمية تطمق عمى شخص يقدمو المغموب لمغالب ليبقى محبوسًا عنده ضمانًا لوالء المغموب وطاعتو لمغالبالرىينة:  - 1
 لمنطقة أو من عامة الشعب أثناء الحرب والسمم.من أجل الوالء والطاعة وعدم التمرد من زعيم القبيمة أو أمير االشخص الذي تأخذه السمطة قسرًا 

قسم  ،رسالة ماجستير )غير منشورة ( ،(1962 -1918أمين محمد عمي الجبر: نظام الرىائن في اليمن في عيد المممكة المتوكمية اليمانية )
 .  10ص  ،2005 ،جامعة صنعاء ،التاريخ بكمية اآلداب

، وعرف عيده بالظمم وكثرة الفساد والجدب، وكان فيو حب العظمة والتكبر ال يمر م(1900ىـ/ 1318) تولى المشير عبد اهلل باشا اليمن عام - 2
لى مبنى وقت إال وقد مر أمامو ث مة من الخي الة الترك، ويأمر الجند بمنع المارة من الطريق حين يخرج من بيتو في حي بير العزب إلى أن يصل إ

الوالي بتعمير وترميم المراكز الحكومية والحاميات والقالع، كما اىتم بشكل خاص بالتمغراف ومد أسالك  الحكومة بأعمى صنعاء، وقد اىتم ىذا
 .183 – 179ص  ،: عبد الواسع الواسعي: فرجة اليموم...انظرالبرق. لممزيد 

 . 90ص  ،إسماعيل الوشمي: ذيل نشر الثناء الحسن - 3
 خيرات. يرجع نسبو إلى الحسين بن عمي بن حيدر آل - 4

 .  184ص  ،4ج ،2مج  ،إسماعيل الوشمي: نشر الثناء الحسن - 5
ومنيا إلى اليمن ضمن الوفد العثماني الذي  لأصمو من بنغازي في ليبيا، خرج مجاىدًا الطميان مع القبائل السنوسية، ثم توجو إلى استانبو  - 6

صبح مسئواًل عمى موقع استخراج الممح المسمى بالكشعة، الذي يقع بالقرب أرسل لمحوار مع السيد محمد بن عمي اإلدريسي، فوصل إلى تيامة وأ
أفندي  من مدينة الز ىرة، وقبل أن يبدأ الوفد حواره مع اإلدريسي اشتعمت نار الحرب العالمية األولى. وبخروج العثمانيين من اليمن اختار عمر

اإلكرام بعد أن تأكد لو أنو من المنتسبين إلى الطائفة اإلدريسية في بالد المغرب. لممزيد االنضمام إلى السيد  اإلدريسي وذىب إليو، فقابمو باإلعزاز و 
 .232 - 222ص  ،2ج  ،2مج  ،: إسماعيل الوشمي: نشر الثناء الحسنانظر

 واأللفاظ العثمانية.ممحق المصطمحات  انظرمعنى نظارة الجمارك أي وزارة الجمارك، وعن لقب نظارة  - 7
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استمر سجن و  .1مرتبات شيرية من بيت المال ليمالكتابة والقرآن والفقو، وصرف في القمعة  المسجونين

إلى محمد بن عمي اإلدريسي عندما دخمت جيوش قمعة يؤدي دوره في استقبال المأسورين من الرىائن، فال

رسميم إلى تخذ الرىائن من أبناء ىذه المناطق و كانت تأتيامة مناطق ظم والسراة ومع اريمة وأبي مناطق

ة )جيزان( لالحتفاظ بيم كرمز لدخول ىذه القبائل تحت سيطر مدينة إلى  يرحمون ثم ،ىذه القمعة

  .2اإلدريسي

وذلك بسبب  ؛(م1922هـ/ 1341) يدية لتدمير جزئي في يوم عيد األضحى عامتعرضت قمعة الز  

ي مخزن السالح الذي كان يشتمل عمى الكثير من المواد المشتعمة كالبارود والدنميت نشوب حريق ف

وقطع عديدة من المدافع والبنادق؛ وألن جدران المخزن كانت من مادتي الطين واآلجر فقد خففت من 

عمي بن محمد بن  الحادثة نشب خالف بينىذه وبعد عامين من . 3وصول الحريق إلى بقية مرافق القمعة

وعمى إثر ذلك استولى  .(م1924 ه/1343) ابن عمو مصطفى عبد العال اإلدريسي عامو  4عمي اإلدريسي

، يامن يمإلخراجيدية و الز  بجيشو نحيزحف اإلمام عمي اإلدريسي  مما جعل ،قمعةالجيش مصطفى عمى 

ستجابوا فااد، من عدة وعت ابما فيي قمعةال وهبأن يسمم األولإلى جيش قبل وصولو إلى المدينة أرسل و 

وكان سبب انسحابيم منيا ىو  .5لياًل، ولم يتبق فييا سوى المأسورين في السجنوا الخروج منيا وقرر 

يدية ومكث في أن ال قبل ليم بجيش عمي اإلدريسي، وفي أول النيار دخل ىذا األخير مدينة الز   يمكادر إ

    .6ديدةقمعتيا يومين فقط، ثم توجو إلى مدينة الح  

                                                           

 .223ص  ،2ج ،2مج ، الوشمي: نشر الثناء الحسنإسماعيل  - 1
 .34ص  ،أمين الجبر: نظام الرىائن في عيد المممكة المتوكمية اليمانية - 2
 .213ص  ،4ج  ،2مج  ،إسماعيل الوشمي: نشر الثناء الحسن - 3
ارون الطويل شيخ الطريقة اإلدريسية في ( من أم حبشية وىي بنت ى1905ىـ/ 1324ولد عمي بن محمد اإلدريسي في دنقمة بالسودان عام ) - 4

فو. السودان. وقد ظل عمي بن محمد في السودان عند جده ألمو سبع سنوات ثم بعث والده السيد مصطفى اإلدريسي ليأتي بو إلى صبيا ورباه في كن
 .  319، ص 1: أمين الريحاني: مموك العرب، ج انظرلممزيد 

 .230ثناء الحسن، ص : إسماعيل الوشمي: ذيل نشر الانظر - 5

 نفسو. - 6
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بن محمد حميد الدين إلى  ىيحيصنعاء إمام  جيش لدريسية عمى الحكم نز ة اإلالف العائمخ تمىو  

عمييا  من ضمن المدن التي سيطروقمعتيا يدية كانت مدينة الز  ف ؛منيااإلدريسي عمي إلخراج قوات تيامة 

بد اهلل بن ع ،ىاإلمام يحي أصدر قائد جيشنفسو  وفي العام .1(م1923هـ/ 1342) عام ىاإلمام يحي جنود

ضافة مبان سفميةو  من خراب، قمعتيابإصالح ما في يدية إلى عامل مدينة الز   أمرهأحمد الوزير  . 2وعموية ا 

يدية برئاسة الشيخ قبائل الز  قامت  ،قبضتو عمى منطقة تيامة المذكور اإلمامبعد ثالث سنوات من إحكام و 

هـ 1346) عامشعبان من  الواحد والعشرونت في ليمة السب قمعةالبمياجمة إبراىيم بن عبد اهلل قوزي 

الحامية العسكرية المكمفة من قبل اإلمام و بن أحمد الكبسي  ىعامل المدينة السيد يحي اوكان بي .(م1927/

 ،افييوترك جميع األسمحة واألموال الموجودة  اوالخروج مني قمعة؛ فطمبت القبائل من العامل تسميم الىيحي

ولما بمغت األخبار بما  .3عوا خطوط التمغرافاألموال وقط واالقمعة ونيب واماقتح رفض ذلك التيديدوحينما 

أرسل جيشو إلى مدينة  - ىسيف اإلسالم محمد بن اإلمام يحي -ديدة حصل إلى مسامع أمير مدينة الح  

 قبائلىذه الشعرت  ماوحين، (م1927/هـ1346) ونفسالعام  فيشعبان  من ينالثالث والعشر يدية في الز  

 . 4بوصوليم خرجوا فارين من المدينة وقمعتيا

ففي  ،5اليمنية حكم المممكة المتوكميةيدية خالل فترة يدية مركزًا لحكم منطقة الز  استمرت قمعة الز   

وذكر لنا أحد  .في قمعتيايدية واستقرت ى مدينة الز  إل 6وصمت البعثة العسكرية المصرية م(1957/ 6/ 25)
                                                           

 .234ص  ،الوشمي: ذيل نشر الثناء الحسنإسماعيل  - 1

 .235ص  –نفسو  - 2
 .242ص  ،4ج  ،2 مج ،إسماعيل الوشمي: نشر الثناء الحسن - 3
 .246 – 245ص  ،نفسو: ذيل نشر الثناء الحسن - 4

ى بن محمد بن يحيى حميد الدين، وقد كانت البداية الفعمية ليذه المممكة بعد خروج المممكة المتوكمية: نسبة إلى اإلمام المتوكل عمى اهلل يحي - 5
 م(. 1962اليمنية وقيام العيد الجميوري عام ) م(، وانتيى حكميا بقيام الثورة1918األتراك من اليمن عام )

 -1948ىـ/ 1382 -1367حمد حميد الدين )بن م ىإلى اليمن في عيد اإلمام أحمد بن يحي جاءتىي إحدى البعثات العسكرية التي  - 6
عداد الجيش اليمني، حيث غادرت البعثة مطار القاىرة يوم )1962 م(، في طريقيا إلى اليمن عن طريق مدينة 1957/ 6/  2م(، وذلك لتدريب وا 

سة ضباط، واثنين صف ضباط ، وكانت البعثة مكونة من خم(م1957/ 6/ 21) ديدة يومجده السعودية، ووصمت البعثة إلى مطار مدينة الح  
 يدية لمدة شيرين وستة أيام، ثم غادرت إلى مدينة صنعاء فيز  وقد استقرت البعثة في قمعة مدينة ال .)معممين(، ويرأسيا العقيد حسن فكري الحسيني

 .25و 23ص  ،دب.  ،القاىرة ،المحرزي: الصمت الحائر وثورة اليمن: صالح الدين انظرلممزيد عن ىذه البعثة . (م2/9/1957)
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من بقايا قالع األتراك  ياذكر بأنحيث ، وصفًا عامًا لمكونات القمعة محرزي(الالدين أعضائيا )صالح 

بوابة خشنة ضخمة تفتح ليا عبارة عن سور مرتفع من كتل الطين الجاف، و وىي ن، ب  المبنية بالطوب الم  

 القمعةفناء كما ذكر أن  .1إلى جانب بعض أبراج المراقبة فوق السورقطنو حفنة من الحراس، تعن برج 

كان  [ إليواء الثيران والخيول ومخزن لمشعير،إسطبل] في ركن منو عمى مساحة كبيرة عنبرو  ،واسع

والنصف اآلخر  وفشمكوفوقو دور عموي نصفو  يستخدم من قبل الستقبال جنود الحامية عند الطوارئ،

 د بينعامل فقأما عن دار ال .م(20)واسع يمتد طولو حوالي  طابقمغطى بجريد النخيل والخشب، وىذا ال

عباس وزوجاتو بن يدية محمد كان يؤدي وظيفتين: األولى سكن عامل مدينة الز  الحجارة، و  مادة بنائو نأ

الوصف المذكور المعمومات الواردة في عتبر تو  .2، والثانية مقر إداري خاص بالعاملأوالدهو األربع وحريمو 

الجاف التي لم يتضمنيا البناء  عدا مادة الطين ىنة،الرا المعمارية ومكوناتيا إلى حد كبير توافقةلمقمعة م

قمعة من بقايا ال بأن هكر عن ذ  أما  د بيا الطوب اآلجر.قصكان صالح المحرزي يالراىن لمقمعة، وربما 

، م(1962 -1918)قبل قيام المممكة المتوكمية اليمنية قمعة، مأن آخر استخدام ل فربما يقصداألتراك، قالع 

  .تيامة أثناء تواجدىم الثاني فيمانيين العث بلمن ق   كان

يفتيا كمجمع حكومي يضم ظو  تؤديمت القمعة ظ (م1962هـ/ 1381)بعد قيام الثورة اليمنية عام و 

دارة القضاء، و  ،العسكريةاإلدارية و  رافقالعديد من الم سجن، الو منيا: مكتب تحصيل الواجبات الزكوية، وا 

مخازن والوحدات الدفاعية ومنيا األبراج، باإلضافة إلى  ،دالجن سكنحجرات ل، و حاكم المنطقةسكن و 

لى وقت قريب كانت جميع . وغيرىا من اإلدارات الغذاء والحبوب، ودار الضيافة، واإلدارات  ىذه المرافقوا 

عدا  ،إلى المجمع الحكومي الجديد يافقد انتقمت جميع راىنال أما في الوقت ،أعماليا في القمعة تمارس

 قمعة.اليمارس أعمالو في حجرتين من حجرات الجية الشمالية في  ما يزالات الذي مكتب الواجب

 
                                                           

 .37المحرزي: الصمت الحائر وثورة اليمن، ص صالح الدين  - 1

 نفسو. - 2
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 :راهنالالمعماري الوضع 
الذي  رئيسيىو العامل ال ةقريب فترة زمنية حتىمنذ نشأتيا مرافق القمعة  استمرارية استخدام إن 

ولذلك كانت  ،واالنيياراتت حافظ عمى بقائيا ماثمة لمعيان، ومن الطبيعي أن تتعرض منشآتيا لمتصدعا

 ومن خالل المعاينة الميدانية .ولكن بمواد حديثة ،تتم عمميات ترميم جزئية لبعض الجدران المتيدمة

االستخدام الجديد، و تتوافق  لكي ، وذلكتعديالت معماريةعمييا  تأجريمنيا  بعضاللمرافق القمعة وجد بأن 

 ر الدفاعية والمعمارية األصمية التي كانت توجد في القمعة.وىذا بدوره أدى إلى فقدان الكثير من العناص

مسجد القمعة الذي بني بكاممو  األصمي بآخر حديث، ومنيا ىاؤ أستبدل بنان ىناك بعض المرافق إكما 

كالسجن ىدفت بالدرجة األولى إلى  أيضاً  الحديثة لبعض المرافق عمميات اإلضافةوكانت  .بمواد إسمنتية

 .المسجونينعمى التحكم والسيطرة 

بعد يوم  يوماً  أغمب مرافقيالمقمعة في حالة سيئة، حيث تتعرض الراىن وعموما الوضع المعماري 

المجمع نتقال المكاتب اإلدارية الحكومية إلى افي الفترة األخيرة، فبسبب لمتيدم بشكل متسارع وخاصة 

 في الدور الكبيرساكنة المدينة المتمثل في وكان لمعامل البشري  .أىممت القمعة الحكومي الجديد،

مما أحدث في  ،وتيديم الجدران واألبواب نزع أخشاب النوافذالبعض منيم ب عندما يقوم وذلك ،ىاتدىور 

   .لممارة اً عام اً ساحة القمعة طريق صارت لذا فقد، و تحاتالعديد من الف ياجدران

   :هوأسموبالبناء مواد 
كل من الحجر الجيري األبيض  دد من مواد البناء، حيث يعيدية العدياستخدم في بناء قمعة الز   

وبمغ  ،، فالمادة األولى وىي قطع الحجارة مختمفة في قياساتيائيافي بنان ارئيسيتن امادتوقطع اآلجر 

كتمة وىي  أنيا استخدمت في أماكن محدودة ويالحظ، (سمx 25سم 30) متوسط أبعاد الوجو الخارجي ليا

أما قطع اآلجر فيي صغيرة  .وتركز وجودىا في أسفل البناء كأساسات العامل،المدخل الرئيسي ودار 
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، (سمx 10 سم20)نحو وذلك ألنيا تصنع بواسطة القالب، وبمغ أبعاد الواحدة منيا  ،ذات قياس ثابتالحجم 

 .1دريورة الك  والن  ص وعجينة الطين األخشاب والج   ،أيضاً  ،قمعةالفي بناء  المواد المستخدمةومن 

فيو ال يختمف عن الطريقة التقميدية المتبعة في البناء الذي تم في عمارة القمعة أسموب البناء  أماو 

في  قطعة من الحجارةصفوف أفقية، وكل  ىيئةعمى بشكل متراص الحجارة وضعت  كتلفبسيل تيامة، 

ي عممية وبذلك تحقق الغرض المطموب ف ،قطعتين من الحجارة في الصف السفميتتوسط الصف العموي 

ستطع نأما الوجو الداخمي فمم  ،ينطبق عمى الوجو الخارجي لمجداروىذا األمر  .البناء وىو ترابط الجدار

وكانت الطريقة التي أتبعت في بناء  فيو غير مرئي. ولذا ،وذلك ألنو يقع إلى داخل البناء ،الكشف عنو

ع التي تقع في السيل الداخمي من الجدران بقطع اآلجر ىي نفسيا التي استخدمت في بناء جميع القال

أثناء  الطريقةعن ىذا  سابقاً  نكتفي بما ذكر وتجنبا لمتكرار بالمثنى والقفل،محميًا والتي يطمق عمييا  تيامة،

 .2قيوقمعة بيت الف  أسموب البناء باآلجر في الحديث عن 

 الدراسة الوصفية والتحميمية 
 (42م: ،78 :)ل: العام مخططالأواًل: 

، (م92) بمسافة من الشمال إلى الجنوبيمتد  يالً مستط شكالً  يديةالز  قمعة المسقط األفقي لتخذ ي

من الجيتين  المرافقتتألف من فناء واسع مكشوف تطل عميو ىي و  ،(م85) بمسافة من الشرق إلى الغربو 

جتماعية واال السياسيةستجابة لموظائف ابجميع مكوناتو  اليندسيمخطط القد جاء و  .الشمالية والجنوبية

ففييا دار العامل  ؛لمحكومة ا القمعة، حيث كانت بمثابة مركزالتي كانت تؤدييوالعسكرية واالقتصادية 

حتجاز وظيفتو اسجن  وفييا أيضاً ، الساكنة قضاياالذي كان يقوم بالفصل في  يدية()حاكم مدينة الز  

. وألن القمعة تعتبر المكان اآلمن في وتأديب الخارجين عن النظام، ولتنفيذ األحكام المتعمقة بالسجن

                                                           

نواع بالنسبة ألو ممحق المصطمحات المحمية،  انظرأما عن مادة الن ورة الك دري قيو، ص أثناء وصف قمعة بيت الف  الج   ةسبق الحديث عن ماد - 1
 .يراجع الفصل الجغرافياليمن األخشاب المستخدمة في مجال العمارة بتيامة 

 .109 – 108يراجع أسموب البناء في قمعة بيت الف قيو. ص  - 2
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التي كان يتم تحصيميا حفظ وتخزين جميع أنواع الحبوب، و  المدينة فقد كانت تضم بيت المال وحجرات

 يدية. بعد جمع الزكاة السنوية المفروضة عمى ساكنة منطقة الز  

ة، كان البد من ولما كانت جميع الوحدات المعمارية المذكورة في مخطط القمعة ذات أىمية كبير 

وجود حامية عسكرية تقوم بالدفاع عنيا، ولذا تضمنت القمعة مرافق سكنية لمبيت الجند، وكذا وحدات 

. احماية ومنع أي ىجوم عسكري قد تتعرض ليعممية التقوم ب -كاألبراج واألسوار  -دفاعية متعددة 

منتيا الدراسة ىي لقالع التي تضتميزت بيا القمعة عن غيرىا من ادفاعية وكانت أبرز وحدة معمارية 

باإلضافة إلى برج المدافع الذي ما يزال ، المعماريةمن الناحية  زادت من أىميتيا والتي، البوابة الضخمة

 .في التاريخ الحربي لمقمعةدورًا بارزًا  العبتىاتين الوحدتين  ومن المؤكد أنيضم عناصر دفاعية أصمية، 
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C البزج الشمبلي I البزج الجىوبي الشزقي 
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E حجزاث الواجببث الشكويت K المسجذ 

F البزج الشمبلي الغزبي L السجه 

 يديةقمعة الز   التوزيع العام لموحدات المعمارية في (42) مخطط
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، منطقة تيامةقالع يشبو نظرائو في  يديةمنو قمعة الز   تتألفالعام الذي اليندسي التصميم إن 

 ايس، وقمعتأو الساحمية، ومنيا: قمعة ح   أنشئت في األراضي المستوية سواء الداخمية وخاصة التي

أما من حيث اتساع  .حيديدة، وقمعة الض  يدي، والقمعة اليمانية بمدينة الح  المنصورة بمدينة م  اإلدريسي و 

ييما اتخذتا مراكز تذلك ألن كم ،(45)م: تشبييا في ذلك زبيدمدينة مساحة قمعة الزيدية، فنجد أن قمعة 

 إدارية وعسكرية. 

نما وجد في العديد من ا  حسب، و ولم يقتصر شيوع التصميم المذكور عمى منطقة تيامة اليمنية ف

فريقيا وكذلك أوربا . 1القالع في مختمف المناطق التي خضعت لمسيطرة العثمانية في المشرق العربي وا 

ا األبراج ي، ولكن مع وجود بعض االختالفات وأىم2سالمية مبكرةإوىذا التصميم عرف في عصور 

، وخان 3بعض القصور األموية في بالد الشامدائرية، والتي تتوسط الجدران األربعة الخارجية ل النصف

  .5(م821هـ/ 206)، ورباط سوسة المحصن في تونس 4عطشان في العراق

خارج اليمن، فقد كانت جميع ولكن يدية التي تنتمي إلى تصميم قمعة الز  وىناك العديد من األمثمة 

طة، تتألف من فناء أوسط مكشوف طر التي أنشئت في مواقع رممية منبسالقالع والحصون المندثرة بدولة ق  
                                                           

بحث ضمن كتاب: القالع والتحصينات العسكرية والتأثيرات  - م("1912 – 1638برقة )"القالع العثمانية في : سعد إبراىيم الدراجي: انظر - 1
 . 55ص  ،2003تونس  ،موماتمؤسسة التميمي لمبحث العممي والمع ،الفنية العثمانية

 . 56ص  -نفسو  - 2
 ،تعميق: أحمد عنان سبانو ،ترجمة: عبد اليدي عبمة، آلثار اإلسالمية األولىا: لـكرزويمثاًل: ك.  انظرعن القصور األموية في بالد الشام  -3

 ،مجمة المجمع العممي العراقي - ية الشام"باد"القصور األموية في وأيضا: شريف يوسف:  .184و 171و 156 ،1984 دمشق، 1ط  ،دار قتيبو
 .247ص ،1967 ،بغداد ،مطبعة المجمع العممي العراقي ،27 مج
يقع خان عطشان في السيل الرممي الممتد من قناة اليندية في منتصف الطريق بين قصر األخيضر والكوفة، ويرجح كمال الدين سامح أن  -4

م(. وتخطيط الخان مستطيل 778 -ىـ 161ر األخيضر في عيد عيسى بن موسى بن عبد اهلل العباسي )تاريخو يرجع إلى الفترة التي بني فييا قص
المدخل إلى دىميز ثم  م(، ويدعم حوائطو الخارجية أربعة أبراج ركنية وأربعة أخرى تتوسط جوانبو األربعة، ويؤديx 24.90م 25.57الشكل أبعاده )
 :ن الباشاـحس . وأيضا:79ص  ،1991 ،القاىرة ،لمكتابالعامة الييئة المصرية  ،مارة في صدر اإلسالمالع: سامحكمال الدين : انظرإلى الفناء. 

 .152ص  ،1996 ،القاىرة ،ربيةدار النيضة الع ،مدخل إلى اآلثار اإلسالمية
راىيم بن األغمب ثالث حكام الدولة باسم قصر الرباط، وينسب بناءه إلى زيادة اهلل بن إب يقع رباط سوسة عمى خميج غابس، ويعرف حالياً   -5

مترًا، وبحوائطو الخارجية ثمانية  39م(. وتخطيط الرباط عبارة عن بناء مربع التخطيط يبمغ طول ضمعو حوالي 822/  821 -ىـ206األغمبية )
برج  ي منتصف الجدار الجنوبي وكذلكأبراج أربعة منيا في األركان وأربعة في منتصف الجوانب، وجميعيا دائرية التخطيط باستثناء برج المدخل ف

: كمال الدين سامح: العمارة في صدر انظراستخدم كقاعدة لممنارة، وكان ارتفاع الرباط من الخارج حوالي عشرة أمتار. الركن الجنوبي الشرقي الذي 
 .138ص  ،اإلسالم
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، (46)م: (م1563 -1560هـ/ 971 -968)دعمو في زواياه األربع أبراج مستديرة، ومنيا: حصن الحويمة ت

. 1(م1774 -1698 هـ/1187 -1109)، وقمعة الرويضة (م186 -1868/ هـ1286 -1285)وحصن أم الماء 

، وكذلك قمعتي األزنم 2ن كقمعتي بركة والحدماوتشابييا في التصميم أيضًا بعض القالع في سمطنة ع  

أما في الغرب  .(47)م: 3الممموكية والوجو وضبا العثمانيتين في شمال غرب المممكة العربية السعودية

، (48)م: ، قمعة القيقب الباقية(م1912 -1638)اإلسالمي فمن أمثمة التصميم المذكور في إقميم برقة الميبي 

 . 4وقمعة المرج المندثرة

مارات العربية المتحدة اشتممت آخر لمقالع في بعض دول الخميج العربي، ففي اإل اً ونجد تصميم

. وفي 5(م1820هـ/ 1235)، وقمعة الشارقة (م17)ق معظم قالعيا عمى ثالثة أبراج، مثل قمعة الفجيرة

ويشبييا في  ،(49م:) 6أربعة أبراج أحدىا مربع( م1898هـ/ 1315)المقابل تضمنت قمعة الجاىمي اإلماراتية 

، وقمعة الثغب (م1761هـ/ 1175) طر، ومنيا: قمعة اليوسفيةىذا التصميم بعض القالع في دولة ق  

. ويرجع السبب في وجود البرج المربع أو المستطيل في القالع المذكورة إلى أنو كان 7(م1815هـ/1231)

 .8القمعةم أو شيخ المنطقة التي تقع فييا كمجمس لحاك اً مخصص

أن السبب في انتشار تصميم القالع المعتمدة عمى  ،عمى ما يبدو ،يتضحمن خالل ما سبق و 

الفناء المكشوف واألبراج الركنية سواء بثالثة أبراج أو أربعة كانت مستديرة أو مربعة، وكذا استمرارية 

بساطة التخطيط  البناء بالتصميم نفسو منذ العصور اإلسالمية المبكرة وحتى العصور المتأخرة، يعود إلى
                                                           

 .79 و 77 و 74 و 64ص  ،2010 ،الدوحة ،1ط  ،ب. د ،القالع والحصون في قطر: خضراويمحمود رمضان : انظرعن ىذه القالع   -1
 .217-  206ص  ،1981 ،الرياض ،دارة الممك عبد العزيز ،3ع  ،مجمة الدارة ،"االستحكامات الحربية بسمطنة عمان"سعاد ماىر محمد:  - 2
رسالة ، السعودية )دراسة معمارية حضارية( ىشام محمد عمي عجيمي: قالع األزنم والوجو وضبا بالمنطقة الشمالية الغربية من المممكة العربية - 3

 .427و 416ص ، 1986مكة  ،جامعة أم القرى ،كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،قسم الحضارة والنظم اإلسالمية ،)غير منشورة( ،دكتوراه
 .48و 44ص  ،"م(1912 – 1638القالع العثمانية في برقة )"سعد الدراجي:  - 4

كمية اآلداب   ،حوليات مركز البحوث التاريخية "،م19 – 17"طراز العمائر الحربية في منطقة اإلمارات من القرن : أحمد رجب محمد عمي - 5
 .33و 19و 13ص ، 2003 ،الرسالة الخامسة ،الحولية الثانية ،بجامعة القاىرة

 .21ص  ،نفسو  - 6
 .86 - 80ص  ،لقالع والحصون في قطرا: محمود خضراوي  - 7
 .33ص  ،نم19 – 17"طراز العمائر الحربية في منطقة اإلمارات من القرن جب: أحمد ر   - 8
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وىذا  .إذ يحقق السيطرة في حالتي الدفاع والمراقبة ؛وسيولة بنائو، فضاًل عن كفاءتو من الناحية العسكرية

التصميم بال شك يتناسب مع الممارسات اليومية لمجند المقيمين في القالع والحصون ويمبي متطمباتيم 

 .1وراحتيم
 

 
 2بيد اليمنية( قمعة مدينة ز  45)  مخطط

 

  

 

 جيمي[ععن ]ىشام  -( قمعة ضبا السعودية 47)مخطط   3طربق   ( حصن الحويمة المندثر46) مخطط
 

                                                           

 .55ص ، "م(1912 – 1638لقالع العثمانية في برقة )ا": سعد الدراجي: انظر  - 1

 المخطط عن عبد اهلل الحداد نقال عن البعثة الكندية. - 2
 طر. طرية والبعثة الفرنسية لآلثار في ق  والسياحة الق  عالم مخطط حصن الحويمة عن محمود خضراوي نقال عن وزارة اإل - 3
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 عن ]أحمد رجب[ ( قمعة الجاىمي اإلماراتية49)مخطط  ]سعد الدراجي[( قمعة القيقب الميبية عن 48) مخطط
  

 ثانيًا: الواجهات الخارجية 
الرئيسية  والواجيةمستطيل، الشكل تخذ الي يامخطط ، وذلك ألنتأربع واجيايدية قمعة الز  تضم  

 ألنناوفي الفقرات التالية سيتم وصف ىذه الواجيات بشكل عام،  تطل عمى الجية الشمالية، ييا ىي التيف

وصف بالتفصيل أثناء  سنقوم بوصف الواجيتين الشمالية والجنوبية وتحميل عناصرىما المعمارية والدفاعية

   المعمارية. الوحدات 

 (92)ل:: الواجهة الشمالية
، وىي (م14)رتفاع ليا في الجانب الشرقي حوالي ا، ويبمغ أقصى (م95)بمسافة تمتد ىذه الواجية 

الشمالي الشرقي والشمالي الغربي، والسجن، وحجرات الشرطة والواجبات  لمبرجين اً خارجي اً تمثل جدار 

الحظ عمى ىذه الواجية قمة وجود تبرج الشمالي، ودار العامل. و كوية، وكتمة البوابة الرئيسية، والالز  

فييا العديد من النوافذ.  تالفتحات في األجزاء السفمية منيا، والعكس صحيح في األجزاء العموية التي فتح

ن كثرة ارتدادات جدران ىذه الواجية، وخاصة في الجانب الشرقي منيا، تزيد من حصانتيا وتعمل أكما 

 مياجمي القمعة من ىذه الجية. عمى عرقمة

 (79)ل:: الواجهة الشرقية
تتكون ىذه الواجية من جدار لسور يربط بين البرج الجنوبي الشرقي والبرج الشمالي الشرقي )برج  

ارتفاعو من  ، ويبمغ(م76)يمتد بمسافة ف فقط ، أما جدار السور(م97.50)يبمغ امتدادىا نحو المدافع(، حيث 
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ويتخمل  .كسي في الجزء السفمي بمادة الجصقد و  ،(سم70) وسمكو ،(م4.10) نحو توسطح األرض حتى قم

كل واحدة منيا  ن من المزاغل تستخدم لمرمي بالبنادق، وىي فتحات ضيقة مستطيمة أبعاداصف ىذا السور

  (.سمx 8 سم15) نحو

 
 

 
 ( الواجية الخارجية لمجدار الشرقي من سور القمعة79لوحة )

 

 

 (105)ل:: لجنوبيةالواجهة ا
بسبب تيدم بعض ، (م56)سوى  في الوقت الراىنلم يتبق منيا و ، (م88) ة بمسافةيتمتد ىذه الواج

لمبنى دار الضيافة، ومخازن لمحبوب، وثكنات لمجند.  اً خارجي اً جدار  تمثل منياوالجدران الباقية  ؛جدرانيا

في مكان متوسط من جدارىا يؤدي إلى  يقع مدخالً  تضم ، وىي(م12)نحو الواجية ىذه ويبمغ ارتفاع 

 تبينما فتحالطابق األرضي، وفتح في الجزء السفمي منيا صف من الفتحات الطولية الضيقة )مزاغل(، 

 في الجزء العموي العديد من النوافذ التي تسمح بدخول اليواء والضوء إلى داخل الوحدات الجنوبية. 

 (80:)ل: الواجهة الغربية

وقد ، (م4.60) وارتفاعو (م81) امتداده نحولسور يبمغ  اً يدية جدار غربية لقمعة الز  تمثل الواجية ال 

كما استحدث  ؛تيدمت بعض أجزائو، وىي الجزء المالصق لمبرج الشمالي الغربي، والجزء الجنوبي الغربي

ر فتحات تخمل ىذا السو ت تبو في مكان متوسط تقريبًا مدخل ثانوي واسع يؤدي إلى فناء القمعة، وما زال

 .(مزاغلالرماية المزدوجة )
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 ( الواجية الخارجية لمجدار الغربي من سور القمعة80لوحة )

 

 الوحدات الدفاعية لثًا:ثا
يدية العديد من العناصر الدفاعية في أغمب منشآتيا، وقد تركزت ىذه العناصر تضم قمعة الز   

ىي: البوابة الرئيسية، والسور و ، بعضيا البعض ترتبط مع بشكل كبير في ثالث وحدات دفاعية رئيسية

 وسيتم وصفيا كاآلتي:، الدفاعية جواألبرا

 ( 51-50م:، 81:)لكتمة البوابة الرئيسية:  •
نتج عن ىذا البروز أحدىما أمام اآلخر، ن امستدير ن ابرج يديةالز   قمعةفي  ةالرئيسي يتقدم البوابة 

ا النوع من األبواب بأنو حمقة الوصل بين الباب المباشر ف ىذن  وقد ص   .نطاق مكشوف عمى ىيئة قوس

الذي يتقدم  طر المياجم أو الداخل إلى النطاقالموروب، حيث يض طمق عميو البابالمنكسر وأ والباب

درجة دفاعية  أعطى ليذا النوع من البوابات االنحراف، وىذا يساراً إلى أن يميل بجسده يمينًا ثم  مدخلال

  .1كبيرة

الخارجي جداره  اً دائري ويتخذ شكالً  ،عمى الشارع العام بوابةمن كتمة ال( A) برج األولاليطل و 

وارتفاعو  (م16.90)نحو من األسفل  ويبمغ محيطىا، و عمى ىيئة ثالث حمقات فوق بعض العميا أصغر 

نما ىو ثالثة طوابق بي من من الخارج يظير بأنو يتألفالبرج ىذا وعند مشاىدة  .(م10.5)نحو حتى قمتو 

                                                           

  .334 - 333ص  ،: عبد اهلل الحداد: االستحكامات الحربية بمدينة زبيدانظرلممزيد عن ىذا النوع من البوابات  -1
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فشكل قاعدة  بالترابمن الداخل ردم منو ن الدور األرضي ألذلك و  فقط، طابقينفي األصل يتكون من 

يتكون الطابق الثاني من بينما  ،نوافذ واسعةثالث فتح في جداره  أول طابق األرضيالطابق  عمويو  .لمبرج

 . (مزاغل) جية والفرديةالزو الرماية يضم صفين من فتحات و ، (م2) نحو ارتفاعويبمغ جدار ساتر 

، ليذا البرج الراىنالمعاينة الميدانية لمتركيب المعماري  قد ظيرت لنا بعض المالحظات أثناءو 

أن الطابق األرضي منو ما زال بحالتو األصمية، بينما الطابق األول ال يشتمل عمى عناصر  وأىميا

تستخدم لغرض إطالق أنيا كانت  ملفمن المحتلذا و ، بل يضم كما سبق الذكر نوافذ واسعة، دفاعية

كما ، راىنشكميا ال عمىيا حتى أصبحت تعتوس تتممن عمارة القمعة مرحمة الحقة وفي  ؛يةفعالمد قذائف

ىتزاز الناتج عن إطالق أرضية البرج ردمت بالتراب وىي بذلك تستطيع أن تتحمل ثقل المدافع واال أن

  قذائفيا.

 (م15.40) نحو امتداده ، يبمغلى المدخل جدار عمى شكل قوسإ الولوجالبرج أثناء  اويمتصق بيذ

 اتن لمزاغل ذامنيا صف ،في الجزء العموي منو ثالثة صفوف من المزاغل الفردية تفتح ،(م7) وارتفاعو

البرج الممتصق بالجدار الخارجي أما . (82)ل: مائمة إلى األسفل وفتحاتوالصف العموي  ،أماميةفتحات 

 .إلى أن يمتصق بالبرج الشمالي لمقمعة (م7.90)يمتد بمسافة و فيطل عمى الشارع 

 مرتفعةمن طابق واحد يربض عمى قاعدة  بوابة الرئيسية في القمعةلم (B) ويتكون البرج الثاني

ويتخذ  ،(م6.70) نحو معو في االرتفاع تقريبًا، حيث يبمغ االرتفاع الكمي لمبرجتتساوي ، مردومة بالتراب

ت وقد بني .م(9.50)نحو الخمفي، حيث يبمغ امتداده في الجزء  مستطيالً و  ،مقدمتوفي  شكل نصف دائري

، ثالث فتحات أربع وفي الجزء العموي من تاآلجر، وفتحبقطع  بقيةالالبرج بالحجارة و ىذا ر اأساسات جد

، (م1) اواتساعي (م1.30) نحو كل واحدة منيا ارتفاع منيا تطل عمى خارج القمعة من الجية الغربية، يبمغ
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فتقع في منتصف قوس البرج وتطل عمى  أما الفتحة الرابعة، (A)األول وىي تشبو تمك التي في البرج 

 .(م1.50) واتساعيا م(1.30)نطاق البوابة، يبمغ ارتفاعيا نحو 

 والذي يتكون ،(84، 83)ل: القمعة مدخليقابمنا  بوابةوبعد المرور عبر النطاق المكشوف لكتمة ال

 تبعتب خشبي نقش مسقوفةوىي ، (م1.80) واتساعيا (،م2.65)نحو  ارتفاعيا ،طيمة الشكلمن فتحة مست

عمو عتبة المدخل فتحة يمكن أن تو  .راىنعميو كتابات تسجيمية لكنيا مع األسف مطموسة في الوقت ال

ل، سقاطة لسكب المواد الحارقة عمى مياجمي القمعة عبر المدخاألولى  :معاً  دفاعيتينتؤدي وظيفتين 

 تزيد من تدعيم مصراعي المدخل.والثانية إلنزال عوارض خشبية 

 م4.55) ا نحوأبعادى ، تبمغتتخذ شكاًل مستطيالً ( C) دركاةالخارجي لمبوابة الرئيسية  مدخلمي التو 

x 3األولى فالحجرة  ة البوابة الرئيسية؛حراسلمجند المكمفين ب اً كانت تستخدم سكنحجرات ثالث  كتنفياتو  ،(م

بواسطة نافذتين الغرض منيما مراقبة نطاق طل عمى النطاق المكشوف ، وىي تالمذكورة دركاةالفوق تقع 

 xم 4.40) نحو بمغ أبعادىات شكل مستطيل، يوىي ذ (D) الحجرة الثانية ، أماوالدفاع عنوالمدخل 

طل عمى الفناء وكانت ت تقع في الجدار الغربي من الدركاة، مدخلالدخول إلييا عبر فتحة  يتمو ، (م3.60

إلى فناء  الخروج من دركاة البوابةيتم و  .بفتحة واسعة معقودة استحدث فييا جدار من الطوب المسمح

وفي ، (م2.75) اوارتفاعي (م1.80) ااتساعي ، يبمغالىا بعقد مدببتنتيي من أع مدخلالقمعة عبر فتحة 

  . (85:ل)(  مx 2.95م 5.10) نحوا بمغ أبعادىت والتي( E) الثالثةحجرة تقع ال ياالجية الغربية من
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 ( النطاق المكشوف في كتمة البوابة82لوحة )

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 الرئيسي لمقمعة مدخل( ال83لوحة )

 بوابة الرئيسيةوحجرة دركاة ال
 البوابة الرئيسية ( الباب الخارجي لدركاة84وحة )ل

 السقاطة اوتعموه فتحت
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  البوابة الرئيسية المطل عمى الفناء( مدخل 85) لوحة

 

ليس لحماية المدخل  منطقة محصنةالموروب  ابتخطيطييدية قمعة الز  في  البوابة الرئيسية تمك  ش   

في اليمن منذ  لبواباتا من ىذا النوع وقد ظيرفحسب بل لتحصين وحماية الواجية الشمالية لمقمعة، 

لمعيان  نيبيد ماثمبارق والباب الرئيسي لقمعة ز  زال باب الش   ماالتيامية بيد ففي مدينة ز   ؛العصر األيوبي

تران وباب اليمن القديم من النوع الموروب، ويرجع تاريخ وفي مدينة صنعاء كان باب س   .1(52، م:86:)ل

استمر ىذا النوع من البوابات و  ،(م1197-1193 /ـه593 -589) نا إلى عيد طغتكين األيوبي فيما بيمبنائي

عدة: اليمن، ونجران، وجعران، والمنصورة، والتي بناىا اإلمام كأبواب مدينة ص  إلى ما بعد العصر األيوبي 

م(1514هـ/920)عام شرف الدين 
2. 

مدن وقرى في  ياالعديد من، بل وجدت في المدن الرئيسيةولم يقتصر وجود البوابات الموروبة 

، والتي بناىا اإلمام (87)ل: )المياح( حاميتاليادي، والم   :المدينة ث  سور أبواب منيا و ، المرتفعات الجبمية

 بريت،الك  لحصن  ةالرئيسي بوابةالباإلضافة إلى ، 3(م1558 -1506 /ـه965 -912) شرف الدين فيما بين

                                                           

 .334 ص ،: االستحكامات الحربية بمدينة زبيدعبد اهلل الحداد - 1

 نفسو. - 2

 .19 – 18ص ، إحدى حواضر اليمن في العصر اإلسالمي )تاريخيا وآثارىا( ثال :اهللجار  عبد الرحمن - 3
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محمد باشا عام العثماني وكان قد أمر ببنائو الوالي مار، سي بالقرب من مدينة ذ  الذي يقع فوق جبل الم  و 

بعض في  ، وتقعمتأخرةتاريخية ترجع إلى فترة أيضا موروبة  بواباتىناك كما إن  .1(م1616/ ـهـ1026)

الشمالي ، والمدخل رح  قرية ذي س  مار، ومنيا: المدخل الشمالي لمحافظة ذ  القرى اإلسالمية المحصنة ب

 . (88)ل: يشانلقرية ع  

و أنب لوحظالموروبة المذكورة  بواباتمع ال يديةالز  مدينة في قمعة  ةالموروب بمقارنة تخطيط البوابةو 

الذي جدار ال عنيا في جانب واحد فقط، وىو أن اختمفمن حيث التخطيط العام، ولكنو  يشابييا جميعاً 

 البرج الثانييقابل أن ( A)مبرج األول ل مما أتاح ،(م15.40)نحو يتخذ شكل القوس ذو امتداد كبير بمغ 

(B)  ًزاد من حصانة و ، لممدخل بشكل كبيرتحقق الجانب الدفاعي من الجية الجنوبية، وبذلك  تماما

ىي األقرب جغرافيًا لمدينة بيد التيامية ز  مدينة  وبما أن. صعوبة اقتحاميا من ىذا الجانبكذا ، و البوابة

 ةالموروب البوابةأن  مرجحفمن ال ،يديةالز  أقدم من قمعة مدينة  قمعتيا من الناحية التاريخيةتعتبر يدية، و الز  

بشكل كبير من حيث الشكل  ابي توتأثر  ،بيدقمعة ز  ل ةالرئيسي البوابةعمى غرار  تيدية بنيقمعة الز  في 

  والتخطيط.

 

 

 

 
 ( كتمة البوابة الرئيسية 52)مخطط 
 ]عبد اهلل الحداد[عن  بيدقمعة ز  

 بيدبة الرئيسية الشمالية في قمعة ز  ( البوا86لوحة )
 

                                                           

 .32ص  ،الموزعي: اإلحسان في دخول مممكة اليمن تحت ظل عدالة آل عثمانعبد الصمد   - 1
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 نةيشان المحص  لقرية ع   ةالشمالي ( البوابة88لوحة ) السور مدينة ث  ة في الشرقي ةالجنوبي بوابة( ال87لوحة )

 

 ( I – F – C - D)    األبراج -
القمعة، وقد سبق ثنان منيا يكتنفان البوابة الرئيسية في ايدية عمى سبعة أبراج، تشتمل قمعة الز   

الحديث عنيما، وبرج يقع في الجية الشمالية يرتبط بدار العامل، وأربعة أبراج تقع في أركان القمعة أحدىا 
ابتداًء من  لؤلربعة األبراج الباقية والتحميل األثريالمعماري التفصيمي سيتم إجراء الوصف  لذامندثر، و 

 البرج الشمالي الشرقي )برج المدافع(.
  (19:، ش89:)ل: 1المدافع () برج (  D ) الشمالي الشرقي البرج -

سطواني القائم، ثالثة أرباع يقع ىذا البرج في الزاوية الشمالية الشرقية من القمعة، ويتخذ الشكل األ  

، (م8.20)، وارتفاعو حوالي (م37) نحو خارج القمعة، ويبمغ محيطو من الخارج عند قاعدتو عمىمنو تطل 

 وكان يدعمو جدار ساند في أسفمو لم يتبق منو سوى بعض األجزاء.  ،اآلجر وقد بني بقطع

من العناصر الدفاعية، وىي صف  اً عدد (D) الجزء العموي من جدار البرج الشمالي الشرقي ضميو 

كان الغرض حيث ، (21 - 20:ش) تزال ظاىرة لمعيان لكن آثارىا ماو ، التي تيدمتمن السقاطات البارزة 

تخمل تكما  .االقتراب من جدار البرج أو اقتحام القمعة من ىذه الجيةمن ا ىو منع المياجمين الدفاعي مني

جدار البرج من أعاله أربع فتحات كبيرة تختمف في اتساعيا من واحدة إلى أخرى، والغرض الوظيفي من 

                                                           

يدية صالح مرشد مدينة الز  في عيد عامل  (م1962عام ) فع في البرج الشمالي الشرقي كان بعد قيام الثورة اليمنيةاذكر أن آخر استخدام لممدي   - 1
يدية أذان المغرب في شير رمضان، وكان يسمع صوتو إلى القرى المحيطة والقريبة من مدينة الز  وقت إلعالن أحدىا المقالح، حيث كان يستخدم 

 .2011 -9 -29لمداني، بتاريخ األستاذ/ محمد غالب ايدية مع أحد كبار السن بمدينة الز  نيرة. مقابمو شخصية غالف والم  حي والم  كالقناوص والض  
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ع المذكورة العديد فتحات المداف الذي يقع بينتخمل الجدار توجودىا ىو السماح بإطالق قذائف المدفعية، و 

 نادق.بمن المزاغل، وىي عبارة عن فتحات ضيقة تستخدم لمرمي بال

 
 

 

 
 برج المدافع (   D) ( البرج الشمالي الشرقي89لوحة )
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 ( الواجية الشمالية لبرج المدافع19شكل )
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( رسم توضيحي لمعنصر الدفاعي )السقاطة( من 20شكل )

 الخارج
( رسم توضيحي لمعنصر الدفاعي )السقاطة(  21) شكل

 مقطع رأسي -
 
عبر طريق صاعد )زالقة( ردم بالتراب،  يتم من الفناء (D) الشمالي الشرقيالبرج إلى الدخول و 

، ويستند ىذا الطريق عمى جدار سور القمعة الشرقي من جانب، (م2.60)، واتساعو (م14) امتداده نحويبمغ 

 مى جدار مرتفع، وينتيي بفتحة مدخل تؤدي إلى ساحة البرج المردومة بالترابومن الجانب اآلخر ع

 . (90)ل:

تسمح بوجود عدد  وىذه المساحة الواسعة، (م11.65)نحو والبرج من الداخل ذو شكل دائري قطره 

لمتيدم، وخاصة في المنطقة المقابمة  ئوأجزابعض تعرضت ، ويمتف حوليا جدار ساتر كثير من المدافع

. وعند النظر إلى الجدار الساتر لمبرج من الداخل (م4.60) حيث يبمغ اتساع الجزء المتيدم ،دخل البرجلم

تخممو أربع فتحات واسعة تسمح لممدافع ت حيثتظير جميع العناصر الحربية الدفاعية بشكل واضح؛ 

 اً ضم كل واحدة منيا عنصر العديد من الدخالت الطولية، ت اففيي األجزاء المتبقية منوبإطالق قذائفيا، أما 

إما واألوسط  ،الجانبيان مائالن إلى اليمين واليسار :مزغمين مائمين، أو ثالثة مزاغلفتحتي ؛ إما لاً دفاعي

    . (22، ش53، م:91ل:) سفلمائمة إلى األ اطةأمامي أو لفتحة سق  لمزغل 

 حيث منوذلك ىرة، الز  و  قيوالف   بيتيشبو برجي المدافع في قمعتي  يديةالز   قمعة في المدافع برجإن 

 الطريق: مثل والدفاعية، المعمارية العناصر بعض جودو كذا ، و التصميم المعماري العامو  الغرض الوظيفي
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 يختمف يديةالز   قمعة في ولكن برج المدافع ؛المدافع وفتحات بالتراب، المردومة والساحة ،(القةالز  ) الصاعد

ضافة إلى إ التي توحي بقدميا،ئو لون قطع اآلجر المستخدمة في بنامساحتو الواسعة، و  من حيث يماعن

 .قاطة وفتحات المزاغل المائمةتزال باقية إلى الوقت الراىن كعنصري الس   اوجود عناصر دفاعية م

، ما يزال بحالتو األولى راىنبوضعو ال يديةالمدافع في قمعة الز   أن برج ويستخمص مما سبق ذكره

 .األصميةبناء أو تجديدات تفقده ىيئتو  إلعادةولم يتعرض 

 
  

42
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 ( البرج الشمالي الشرقي )برج المدافع(53)مخطط 

 
 
 

 

 
 ( الطريق الصاعد إلى برج المدافع90لوحة )

 

m 
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 ( الساحة الداخمية لبرج المدافع91لوحة )

 
 

 
 
 
 

 
 

  ( الجدار الساتر لبرج المدافع22) شكل
 

 (93 - 92:) ل: (C) الشماليالبرج 
موقعو القريب من البرج األول لمبوابة الرئيسية، وكذلك وقوعو في مكان ىذا البرج في تكمن أىمية 

وبذلك فيو يؤدي وظيفة دفاعية تتمثل في حماية منطقة واسعة متوسط من الواجية الشمالية لدار العامل، 

  من الواجية الشمالية لمقمعة بشكل عام، ودار العامل بشكل خاص.

يبمغ و  ،دائريشكل مسقطو األفقي ذو  اً قائم اً اسطواني لقمعة شكالً ا في (C) البرج الشماليخذ يتو 

ثالث فتحات في أعاله  تمن ثالثة طوابق: األرضي فتح يتألف ، وىو(م12.40) نحو الخارجمحيطو من 

(، سم75)يبمغ سمك جداره ف األوسط، أما (54، م:93)ل: إلضاءة والتيويةا طولية صغيرة الغرض منيا

وينتيي . (55:م) (م1) واتساعيا (م1.55) نحو واحدة منيا، يبمغ ارتفاع كل و ثالث نوافذ واسعةفي تفتحو 

 فتحات املزاغل فتحة السقاطة فتحة املدفع
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المزاغل فتحات  عبارة عن جدار ساتر في أسفمو صف من، وىو مكشوفبطابق من األعمى البرج ىذا 

 . (56:م) الفردية الضيقة

صر الدفاعي عنالوكذلك عدم وجود  ،إلى آخر اختالف البناء من طابقوالمالحظ عمى ىذا البرج 

أبراج المدخل  لفترة الحديثة، وىو بذلك يشبوفي ا ىذا العنصر عن االستغناءنو تم ، ويبدو أ(قاطةلس  )ا

لعمميات تعرض  البرج بأن وىذا األمر يؤكدمن حيث تصميم الغالف الخارجي، لقمعة نفسيا في االرئيسي 

 .ةعدتجديد لمرات 
 

 

 
 ( البرج الشمالي والواجية الشمالية لمقمعة92لوحة )

 
 

 

 

 
 
 

21
 

0 3N

 

 ( الطابق األرضي في البرج الشمالي54) مخطط ( البرج الشمالي93لوحة )

m 
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 ( الطابق الثاني في البرج الشمالي56) مخطط ( الطابق األول في البرج الشمالي55) مخطط

 

  (23، ش:94:) ل :(F) البرج الشمالي الغربي
د ع م في أسفمو بجدار ساند مشطوف من أعاله يبرز عن  اً قائم اً اسطواني يتخذ ىذا البرج شكالً  

البرج ذو مسقط دائري يمتصق بو جدارا سور القمعة من الجيتين الشمالية ىذا ، و (م1.70) جدار البرج بنحو

نحو من الخارج عند القاعدة  بمغ استدارتوتبثالثة أرباع منو، و  والغربية، لذا فيو يطل عمى خارج القمعة

 (. م18.50)

عبر فتحة الدخول إليو يتم و  بقطع اآلجر وكسي بطبقة من الطين، (F) البرج الشمالي الغربيبني   

من الداخل يتألف من  البرجو  .م(1.5) واتساعيا (م2) نحو يبمغ ارتفاعيا ،شكل مستطيل رأسي يمدخل ذ

، وسمك جداره من (م2.90) نحو ضي، يبمغ قطره من الداخلثالثة طوابق تيدمت سقوفيا: فالطابق األر 

، ويتخمل الجزء السفمي من (م2.80) وارتفاعو من أرضيتو حتى سقفو الخشبي المسطح ،(سم95)األسفل 

أما الطابق األول فيو متيدم، وكان يصعد  .(57، م:95)ل: مائمةالفردية اللمزاغل من فتحات اصف  هجدار 

شاىد في جداره أربع نوافذ ت، و تؤدي إلى األعمى ةبفتح هار البرج، وينتيي أعالإليو بدرج يستند عمى جد

فتحات  انيضمصغيرة، وثالثة صفوف من المزاغل: األول من األسفل لفتحات طولية، والثاني والثالث 

m 

m 
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 نحو ارتفاعو يبمغ ًا،ساتر  اً يضم جدار  مكشوف ثان   بطابقيي ىذا البرج ت. وين(58، م:96)ل: مربعة ضيقة

  .سفموبأتخممو فتحات لمزاغل تشبو الفتحات الموجودة في الطابق الذي وت ،(م1.50)

ه الساند مع جدار  هويالحظ عمى ىذا البرج أن الجزء السفمي منو ىو األقدم، نظرًا الشتراك جدار 

في  والتي تشبو تمك الموجودةمنو، وجود فتحات المزاغل الزوجية في الطابق السفمي الخارجي، إضافة إلى 

قيو. أما الجزء العموي من البرج فمن المؤكد أنو تيدم وتم بناؤه البرج الجنوبي الغربي من قمعة بيت الف  

 دة أسموب البناء. عند مشاىبوضوح بشكل مختمف عن السابق، ويظير ذلك 

 

 

 
 ( رسم توضيحي لواجية البرج الشمالي الغربي23شكل ) ( البرج الشمالي الغربي94لوحة )
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 ( الطابق األرضي في البرج الشمالي الغربي95لوحة ) مبرج الشمالي الغربيل( الطابق األرضي 57) مخطط
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 ( الطابق األول58) مخطط

 ( الطابق األول في البرج الشمالي الغربي96لوحة ) البرج الشمالي الغربي
 

  :البرج الجنوبي الغربي -
متيدم وكذلك الجداران المتصالن بو من الجيتين الغربية والجنوبية، تعرض البرج الجنوبي الغربي ل 

 كبقية أبراج القمعة.  اً دائري وتدل اآلثار المتبقية في الموقع عمى وجود برج، يرجح أنو كان يتخذ شكالً 

 (25، ش:97:) ل: ( J)  البرج الجنوبي الشرقي  -

، (م12)نحو يبمغ ي دائري ومحيطو من الخارج مسقطو األفق ًا،قائم اً اسطواني يتخذ ىذا البرج شكالً 

 القطع الخشبية، الغرضتخمل جداره بعض تاألوسط بالطين، و وقد بني بقطع اآلجر وكسي في الجزء 

الدخول إلى ىذا البرج بعد يتم و  التشققات. ومنع الجدار تقوية ىو البناء مداميك بين وجودىا من اإلنشائي

يبمغ  ،تنتيي عند فتحة مدخل ذات شكل مستطيل رأسي -ة من البرج تقع في الجية الشمالي -صعود درج 

  .(98)ل: ،(م1.20) واتساعيا (م2.10) ارتفاعيا

ويتألف البرج من ثالثة أقسام فوق بعضيا: القسم األول، يمثل قاعدة البرج وىي مردومة بالتراب، 

، م(5.60) نحو قطره من الداخل ، حيث يبمغ(25-24، ش:59:م) يعموىا القسم الثاني، وىو الطابق األرضي

تخمل جداره أربع فتحات مستطيمة رأسية تسمح بالرؤية إلى خارج القمعة، وكذلك التصويب من خالليا تو 

كل  ، حيث بمغ ارتفاعألن ىذه الفتحات ليست واسعة جداً  ؛بالبندقية بحرية تامة، وكذا بالمدفعية الصغيرة

m 
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وقد غطي ىذا الطابق بسقف خشبي مسطح بو فتحة يستطيع  .(سم55) واتساعيا( سم80) واحدة منيا نحو

، ولكن بواسطة وضع سمم، ألنو (99)ل: من خالليا الجند المرابطون في البرج الصعود إلى القسم الثالث

وىذا ، اً ثاني اً يمثل طابق الذيالقسم الثالث وينتيي البرج من األعمى بال يوجد بداخل البرج درج صاعد. 

 الرماية الضيقة يضم العديد من فتحاتو ، م(1) نحو ارتفاعو ، يبمغط بو جدار ساترمكشوف يحي الطابق

 وأخرى مائمة إلى األسفل يمكن أن تستخدم كسقاطات.نحو اليمين أو اليسار  المائمةمنيا  (،مزاغل)

ص، وبعض كمماتو غير تم العثور بداخل ىذا البرج عمى نص كتابي يؤرخ عمارتو عمى مادة الج  و 

مستطيالت، ويقرأ منو في المستطيل  ةوىي محصورة بداخل منطقة معقودة مقسمة إلى ثالث مقروءة،

عمي بن اسماعيل سنة 1"نوبة الطوبجية بنظر ]...[ "بسم اهلل المتوكل عمى اهلل"، وفي الثاني: األول:

  .(99)ل: "3: "بعناية عامل القضا العالمة السيد عمي بن أحمد بن اسماعيل ]...[وفي الثالث ،"2]...[

لقب في السطر األول ورد ومن خالل الكتابة التسجيمية المذكورة التي دونت عمى جدار البرج 

يديين في اليمن، وألن سنة العمارة المتوكل عمى اهلل، وىو أحد األلقاب التي تمقب بيا بعض األئمة الز  

لى عيد المممكة المتوكمية، يرجح أن تاريخ النص الكتابي يرجع إ والمدونة في النص غير واضحة، فان

 –1918 /م1368 –1336) بن محمد حميد الدين ىوباألخص فترة حكم اإلمام المتوكل عمى اهلل يحي

، وذلك باالعتماد عمى طريقة الكتابة الغير متقنة التي ال تنتمي إلى الخطوط العربية المعروفة (م1949

اليمن التي شيدت أو ب ساجدالم بعضجصية في عمى األشرطة الوىذا األسموب يشاىد  كالكوفي والنسخي،

قطع اآلجر المستخدمة في بناء البرج ن أكما  ؛خالل عيد المممكة المتوكمية اليمنيةعمارتيا  تأعيد

تختمف عن تمك في البرج الشمالي الشرقي )برج المدافع(، سواء من حيث حجميا أو الجنوبي الشرقي 

                                                           

 الطالء المستمر بمادة الجير )النورة(.أعمال غير مقروء بسبب  المعقوفتينما بين  - 1

 نفسو. - 2

 نفسو. - 3
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مبرج الجنوبي الشرقي تعود إلى الراىنة لعمارة الأن عمى  أيضا لمر يدوىذا األ بحداثتيا، ايوحي ينذمال لونيا

 السابق ذكره. ىيحي المتوكل عمى اهللاإلمام فترة حكم 

والطوبجية، فالكممة األولى مصطمح  1كممتي: نوبةفي السطر الثاني وتضمنت الكتابة التسجيمية 

سالح  ىعمى الجند المكمفين بالرماية عم معماري محمي يطمق عمى البرج، أما الثانية فيي تسمية تطمق

. وكان السطر 3المشرف عمى البناء، وىو عمي بن إسماعيلوتعني  ،كممة بنظر كما وردت، 2المدفعية

 مة(ال  رجل الدين )الع  الثالث قد اشتمل عمى كممة بعناية، ومعناىا المدبر أو الراعي ليذا العمل، وىو 

   .4عمي بن أحمد بن إسماعيليدية في مدينة الز  المكمف بوظيفة القضاء 
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 1/  1مقياس الرسم: 

 ( الواجية الجنوبية لمبرج الجنوبي الشرقي24شكل ) ( البرج الجنوبي الشرقي والسور الشرقي لمقمعة97لوحة )
 

 

                                                           

 ملحق المصطلحبث المعمبريت المحليت. اوظز - 1

محق المصطمحات واأللفاظ م انظرمنيا. لممزيد  بعد خروج العثمانيين ت مستخدمة في اليمنظمأحد المصطمحات العثمانية التي  منالطوبجيت  - 2
 العثمانية.

 لم أجذ تزجمت له في المصبدر والمزاجع المتوافزة. - 3

 وفسه. - 4
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 ( مدخل البرج الجنوبي الشرقي والدرج الصاعد إليو98لوحة )
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 1 / 1اس الرسم: مقي

 ( مقطع رأسي لمبرج الجنوبي الشرقي25شكل ) ( الطابق األول في البرج الجنوبي الشرقي59) مخطط
 

 

 

 

 

 
سقف الطابق األرضي وفتحة الصعود إلى الطابق ( 99لوحة )

 العموي
 األولص الكتابي المدون في جدار الطابق الن( 100لوحة )

 في البرج الجنوبي الشرقي
 

m 
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 )اإلدارية والمعيشية( : منشآت القمعةرابعاً 
 الوحدات المعمارية الشمالية 
 (101:)ل العامل:دار   -

المعمارية منطقة  اشكل بمكوناتيتقع دار العامل في الجية الشرقية من كتمة البوابة الرئيسية، و ت

 هتكون ىذتتو. و ضم حجرات عديدة لحراستالبرج الشمالي، ومن الداخل  انة، فمن الخارج يستند عمييمحص  

 نحو أقصى طول ليا من الشمال إلى الجنوبيبمغ  ،الدار من مساحة شبو مستطيمة متعددة األضالع

. ويضم المبنى بكاممو ثالثة طوابق: (م16.55)، وأقصى عرض من الشرق إلى الغرب نحو (م21.70)

واحد كل أبعاد  ، ويبمغاألرضي ردمت معظم وحداتو بالتراب عدا مرحاضين ألحقا بو من الجية الجنوبية

  (.60م:)يطالن عمى الفناء بأربع نوافذ ضيقو وىما ، (مx 2.64م 3.70) منيما

مين: الذي يصعد إليو عبر سم  ، (61)م:دار العامل قاعدة لمطابق األول وقد مثل الطابق األرضي ل

من الدار. ويتكون األول يستند عمى الجدار الغربي لمطابق األرضي، والثاني يقع في الجية الشرقية 

الطابق األول من قسمين، كل واحد منيما يضم فناء مكشوف؛ فالقسم األول من الجية الجنوبية يمثل 

 يتألف من حجرتين أبعاد األولى الشرقيةىو لدار العامل، وأرضيتو منخفضة عن القسم الثاني، و  اً مطبخ

لذا يمكن و  ،ما القسم الثاني فأرضيتو مرتفعة. أ(مx  2.65م3.70) نحو، والثانية الغربية (مx  2م4.60) نحو

فتح عميو ت( z) يتألف من ممر متعرج عمى شكل يشبو حرفحيث ، العامل لدار ياً ثان اً أن يشكل طابق

 (E) ثالث حجرات، ومرحاض يالصق الطابق األول من البرج الشرقي؛ فالحجرة األولى الشرقيةلأبواب 

 (C)، والثالثة الشمالية الشرقية (مx  2.40م4.58) (D)لثانية الوسطى ، وا(مx  3.40م6.50) نحو أبعادىاتبمغ 

 .(مx 2 م5.30)

يضم ، حيث (62)م: ويقع الطابق الثالث لدار العامل فوق حجرات القسم الثاني من الطابق الثاني

وكان  .، وقد تعرضت الكثير من جدران ىذا الطابق وسقوفو لمتيدمحجرات تشبو الحجرات التي بأسفميا

  .ايوجد طابق عموي أخير مكون من حجرتين إال أنيما تيدمت
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فمن الطبيعي  ،يدية إلى عيد قريببما أن القمعة كانت تضم جميع المرافق الحكومية لمنطقة الز  

بيد وبيت ، مثل: ز  في سيل تيامة المدينة كغيره من عمال المدن األخرى)حاكم( وجود سكن خاص بعامل 

، والتي كان لعماليا د ور خاصة بيم تقع في قمعة المدينة نفسيا. وقد جاء تصميم وباجل راوعةقيو والم  الف  

من  قيو، وذلكبيد وبيت الف  كداري قمعتي ز   الدور لما تبقى من تمكيدية مشابيا دار العامل في قمعة الز  

مر فرضتو عتمد عمى الفناء المكشوف وتعدد الطوابق وكثرة النوافذ، وىذا األأحيث التصميم العام الذي 

  طبيعة منطقة تيامة الحارة.

عمينا بناء الجدران، مما يصعب  اختالف ىو يديةقمعة الز  في أبرز ما يالحظ عمى دار العامل إن 

إعادة البناء  تكانحيث يدم أكثر من مرة، ت؛ ولكن يمكن القول أن الدار تعرضت لماتتبع مراحل عمارتي

وجود  مرتفعة مثمت قاعدة لمدار الحالية. كما يالحظ أيضاً  عمى األنقاض السابقة، مما شكل رديمةتتم 

جدران ساندة لمدار، البعض منيا استخدمت مادة الحجارة في بنائيا، كتمك المطمة عمى منطقة دركاة 

من المرجح أن الطابق األرضي المردوم حاليًا، كان يضم حجرات مادة بنائيا الحجارة، فمدخل القمعة؛ ولذا 

بن محمد  ىاإلمام يحيإلى عيد  ؤهيرجع إنشاأما المبنى الراىن ليذا الدار ف .ء في الدارويعتبر أقدم جز 

يدية إلى عامل مدينة الز   مرهصدار أالوزير بإبن أحمد قائد جيشو عبد اهلل  قامحميد الدين، عندما  ىيحي

المذكورة دار بعد العمارة ال هىذالستمرارية استخدام  . ونظراً 1(م1923/ ـه1342)جراء عمارة في القمعة عام بإ

في فترة الحقة وخاصة بعد انتقال عامل المدينة  تأىمم العدة تجديدات، ولكني تعرضت، التي أجريت ليا

 .اوأسرتو مني

 

 

                                                           

م(، ولكن المراجع التاريخية لم تتحدث بالتفصيل 1923عام ) يحيى بيا عبد اهلل الوزير قائد جيش اإلمامسبق الحديث عن العمارة التي أمر  - 1
ضافة مبان سفمية وعمويةعبارة ))كتفت بذكر اك العمارة، و عن ماىية تم : إسماعيل الوشمي: ذيل نشر الثناء انظرلممزيد:  .((إصالح ما خرب وا 

 .235 - 234ص  ،الحسن
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  (64، 44 -43م:) كوية:الز  مكتب الواجبات  احجرت  -

وما تزال ، ةالرئيسي بوابةملة الجنوبية الغربية من البرج الغربي مكتب الواجبات في الجي اتقع حجرت 

 يديةمديرية الز   نةكاجمع الزكاة السنوية المفروضة عمى سفي  ةالمتمثمو  ،ن تؤديان وظيفتيماان الحجرتاىات

يستند عمى إحدى  عبر سمم صاعد ى ىاتين الحجرتينيصعد إلو  .حتى وقت إجراء الدراسة الميدانية لمقمعة

االكتفاء ال تشتمالن عمى عناصر دفاعية يمكن ذكرىا سيتم المجاورة لمبوابة الرئيسية، وبما أنيما حجرات ال

 في الجدول اآلتي: ليما األبعاد والقياسات المعمارية  بتوضيح

األبعاد الداخلية  الحجرة

 للحجرة

 

 عدد النوافذ
 

 الجنوبية الشمالية

C (9.20مx  3.80)م 
 ،م(1.15ل واحدة منها )نىافذ، اتساع ك 5

 م(1.40وارتفاعها )

 

م(، 1.10نافذتين، اتساع كل واحدة منهما )

 م(.1.20وارتفاعها )

D (5م  x2.80)م 

 الغربية الشرقية

سم( 65نىافذ، اتساع كل واحدة منها  ) 3

 سم(95وارتفاعها )

سم( 65نىافذ، اتساع كل واحدة منها  ) 3

 سم(95وارتفاعها )

 

 (102:)ل :رطةرات الش  السجن وحج  -
دم الشرطة في مبنى واحد، فالطابق األرضي منو أستخ حجراتيشترك كل من سجن القمعة و 

ومن خالل المعاينة الميدانية لحجرات السجن ومكوناتو المعمارية لوحظ بأن  .لمشرطةكسجن والعموي 

مداميك من مادة الطوب  أعاله فيمن الجية الجنوبية جدار بو  ، وأضيف لياجدرانو الخارجية مرتفعة

يواء المساجين الحديثة، و   حتىىذا يدل عمى أن السجن ظل يؤدي وظيفتو اإلدارية المتمثمة في حجز وا 

  .فترة زمنية قريبة

 نحو من الداخل أبعادىايبمغ ، (63)م: من مساحة مستطيمةالسجن يتكون من الناحية المعمارية و 

حيط بو من الجيتين ت، (مx  12.10م16)نحو أبعاده  تبمغ فتتألف من فناء مكشو و ، (مx 17.70م 21.70)

نحو مساحة مستطيمة، أبعادىا من الداخل  ذاتالشمالية  ؛ فالحجراتالشمالية والغربية حجرات واسعة
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األولى والثانية من ، بثالث فتحات واسعة ، وىي عمى ىيئة رواق يطل عمى الفناء(مx  3.90م14.20)

الشكل، الغرض الوظيفي منيا تخفيف الحمل عمى العتبات  مربعةدعامة ب يماالجية الغربية دعمت كل من

فيو عبارة عن حجرة واسعة تتخذ الشكل ما الجزء الغربي من السجن أ. نفتحتيىاتين الالخشبية التي تعمو 

 ،جدارىا الشرقي ثالث فتحات واسعة في توقد فتح، (مx 4 م17.60)نحو أبعادىا بمغ ت، أيضاً  المستطيل

 (. م3.70)نحو واحدة منيا كل ساع ات

، (مx 3.10 م8.25) نحو أبعادىا ، تبمغمتصق بجدار السجن من الجية الشرقية حجرة مستطيمةتو 

ن بحراسة السجن نظرًا الشتماليا عمى مدخمين: األول فتح كمفيخاصة بالجند الم كانت ياأن من المحتملو 

 في الجدار الشرقي المطل عمى فناء القمعة. يقع في جدارىا الغربي ويطل عمى فناء السجن، والثاني

ويحقق اليدف الذي أنشئ من الذي يتألف منو السجن يتناسب مع وظيفتو، التخطيط المذكور و  

الضوء واليواء البارد إلى الحجرات أشعة الشمس إلى الفناء، و فالفناء المكشوف يسمح بدخول أجمو؛ 

، كما أن ارتفاع جدران الحركة داخل الفناءب لممسجونينأيضًا يسمح في أوقات النيار، و  المحيطة بو

 .ييمالسجن تيدف بدرجة رئيسية إلى إحكام السيطرة عم

طة ر ش  للمركز ا كحجراتالسجن في القسم الشمالي طابق عموي استخدم في الفترة األخيرة  ويعمو

وا يتواجدون فيو مراقبة وىو بإطاللتو عمى فناء السجن بفتحات النوافذ يسيل لمجند الذين كان ،(64:)م

منذ بداية العيد الجميوري  مراكز الشرطة لم تظير إال مؤخراً الجدير ذكره أن ومن  .السجن والسيطرة عميو

تدعيم ويدل عمى ذلك ، أضيف في المرحمة األخيرة من عمارة القمعة أن ىذا الطابق ويرجح. م(1962)عام 

جدار ال تخفيف الحمل الناتج عن ثقل من أجل الذكر، كما سبق فتحات الرواق السفمي لمسجن بدعامتين،

الجنوبية المطمة  جدار الواجية، إضافة إلى اختالف أسموب البناء وكذا عدم ترابط رطةحجرتي الش  العموي ل

 .(102)ل: كويةالز  وحجرة الواجبات رطة جداري حجرتي الش  عمى فناء السجن، والتي تتألف من 
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طة سمم مكون من أربعة عشر درجة، يقع في الجانب الغربي من بواس يصعد إلى حجرات الشرطة

إلى إلى سطح إحدى حجرات السجن ومنو  ىذا السممويؤدي  ،المبنى بالقرب من البرج الشمالي الغربي

بيا في الجدار  ت، وفتح(مx  2.95م4.12) من الداخل نحو أبعادىا تبمغ مستطيمة الشكل، (A) حجرة أخرى

ؤدي ت فتحة مدخلالشرقي  ىاجدار ىذه الحجرة في  تضمكما  ن عمى فناء السجن.بي نافذتان تطالالجنو 

، وتطل عمى (مx  4م4.40)نحو من الداخل  ، أبعادىامستطيالً  شكالً  التي تتخذ (،B) الحجرة الثانيةإلى 

الجدار في قابميا نافذتان ت، و (م1)وارتفاعيا  (سم45) نحو واحدة منياكل اتساع  ،فناء السجن بثالث نوافذ

 .(64)م: الشمالي
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 كويةرطة وحجرة الواجبات الز  الش   احجرت( فناء السجن وحجراتو الشمالية، و 102لوحة )
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A - B لشزطتا حجزتي 

C - D الىاجباث حجزتي  
 كويةالواجبات الز  رطة و ( الطابق األول لحجرات الش  64)مخطط   ( الطابق األرضي لمسجن63) مخطط

 
 (66 - 65:)م :ة* الوحدات المعمارية الجنوبي

قع تو دار الضيافة تنقسم الوحدات المعمارية في الجية الجنوبية من القمعة إلى أربعة أقسام: األول  

القسم ثم  ،لجندسكن او  تخزينال من الجية الغربية ويضم حجراتالثاني يميو القسم الجية الشرقية،  في

فيقع في أقصى الغرب، وىو القسم الرابع أما حجرات تخزين الحبوب، ويضم  في الجية الغربية الثالث

 وفيما يمي وصف مفصل لجميع ىذه الوحدات.  ،(مراحيض) قضاء الحاجةبخاص 
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A حجزة الضيبفت 
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 الجىذ حجزاث

G  مزاحيض 

 الطابق األول لممرافق الجنوبية من القمعة( 66) مخطط
 

 

 (103) ل: :يافةدار الض -
، 1لضيافةادار يطمق عمى الحجرات التي تقع في الجية الشرقية من المرافق الجنوبية في القمعة ب 

يدية، وخاصة الذين يعممون في كمضافة الستقبال القادمين إلى مدينة الز  ستخدم ي أن بعضيا كانويبدو 

  داري.الجانب اإل

: صغيرة األولى ،ويتكون من حجرتين ،(65م:) من طابقين: األرضيىذه الحجرات تألف وت

، (سم75)، وسمك جدرانيا (مX  3.75م5.90) نحو اشكل مستطيل أبعادى ات، وتخطيطيا ذ(A) المساحة

نافذة  ليذه الحجرة، والثانية مدخالً األولى ة( فتحتان، تمثل يالشمالية )الرئيس تياواجيبيا في جدار  توفتح

يتم و ، (مX  3.90م10.80)نحو  أبعادىابمغ تأيضا، و مستطيمة الشكل فيي  (B) أما الحجرة الثانية .واسعة

في الجدار نفسو  تفتحقد ، و ماليالش ىاجدار الطرف الغربي من حة باب تقع في الدخول إلييا عبر فت

ويتخمل ىذه . راىنلكنيا مسدودة في الوقت الو ، م(1)واحدة منيا كل اتساع  ، يبمغثالث فتحات معقودة

صف من الفتحات الطولية الضيقة )مزاغل(،  –المطل عمى خارج القمعة  -الحجرة في جدارىا الجنوبي 

                                                           

 .2011 - 9 -29 مقابمة شخصية مع األستاذ: محمد المداني، بتاريخ  - 1
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ًا دفاعي ووظيفي؛ فمن خمفيا يستطيع الجند التصويب واالحتماء دون أن تؤدي غرضين مع التيو 

 يشاىدىم المياجمين من خارج القمعة، ومن خالليا ينفذ الضوء واليواء إلى الداخل.

لوحظ بأنيا تضم مصطبتين تمتدان بطول جيتي  ىذه الحجرةوعن الوظيفة التي كانت تؤدييا 

وىذا  ؛(م1.20) واتساعو (سم30) عمقويبمغ رضية الحجرة، الحجرة، ويفصل بينيما ممر ينخفض عن أ

جود الفتحات ، ويدعم ىذا الترجيح و دالجن سكنخاصة بذه الحجرة كانت رجح بأن ىن نااألمر يجعم

لى الحجرة بكل سيولة خاصة عند الطوارئ، المعقودة المذكورة،  التي تسمح بدخول وخروج الجند من وا 

  إلى الحجرة.من فناء القمعة واء البارد وكذا إدخال الضوء الالزم والي

تقع في الجية ( A)حجرتين مستطيمتي الشكل، األولى من دار الضيافة  ويضم الطابق العموي

أنيا كانت تستخدم  ولذا فمن المحتمل ،(مX 3.80 م14.65)أبعادىا نحو  بمغت، كبيرة المساحةوىي الشرقية 

 ،(مX 2.35 م3.80)نحو بمغ أبعادىا تو ، (B) ي الجية الغربيةف تقعف أما الثانية ؛(66)م: الضيوفالستقبال 

 .استقبال الضيوفىي بمثابة دركاة تربط بين حجرات الجند و و 

ثمان نوافذ،  تخمميات، حيث عمى الفناءبواجيتيما الشمالية  (B – A)تطل الحجرتان المذكورتان و 

اصر زخرفيو ىندسية تم عمميا بقطع عمييا من الخارج عن تنفذ وقد، عموىا أشكال معقودة مصمتةت

يتألف من  ،ويكمل ىذه الواجية جدار ساتر نفذ عميو أيضا بقطع اآلجر شريط زخرفي ىندسي ؛اآلجر

 الجمع عنيما أشكال معينات وعالمة تيسيران بشكل متقاطع نحو األعمى ثم األسفل، وقد نتج خطين

 . (26ش:، 103:)ل ،(+)

ل المعقودة المصمتة واألشرطة امثمة باألشكتالمنفذت بقطع اآلجر  التيوىذه التكوينات المعمارية 

، حيث وجدت في الكثير من المنشآت األثرية في اليمن، سواء سمة زخرفية أيضاً  تعتبر اليندسية المذكورة

راثية ، ومنيا في المنازل التراىنالدينية أو المدنية أو الحربية، وماتزال ىناك أمثمة عديدة باقية إلي الوقت ال

 وخاصة التي مادة بنائيا اآلجر. 
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 لحجرات الضيافة وحجرات سكن الجند( الواجية الشمالية 103لوحة )

 

 
 لواجية الشمالية لحجرات الضيافة وحجرات سكن الجندتفريغ لمتكوينات الزخرفية في ا( 26شكل )

 
 

 
 ( حجرة الضيافة الواسعة في الطابق العموي104لوحة )
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 (66 - 65:)م الجند:سكن لتخزين و احجرات  -

شكل  وذاألرضي منيا  الطابقتقع حجرات سكن الجند في الجية الغربية من دار الضيافة، و 

األولى  الحجرةتشترك في جدار أوسط بو خمس فتحات، ويتم الولوج إلى  حجراتمستطيل يضم ثالث 

(C )نحو التي تبمغ أبعادىا (م16X  3.15م)توسعتيا في مرحمة الحقة لمبناء  تم، بواسطة ثالث فتحات ت

أكبر ( D) حجرةأيضا بجدار أوسط، وتعتبر التشتركان ف (E)والثالثة ( D)الثانية  الحجرتان أما ؛األصمي

 ، والدخول إلييما يتم عبر فتحات معقودة قميمة االرتفاع. (E) حجرةمساحة من ال

افذ في جدرانيا، بل تضم في نو مللثالث المذكورة عدم وجود فتحات االحجرات ويالحظ عمى 

من المنطقي أن ف لذاو  (؛مزاغلصغيرة لمرماية بالبنادق ) الجدار الجنوبي المطل عمى خارج القمعة فتحات

عمى ذلك يرجح  وبناءً  ؛ينلمجند، بسبب عدم وجود التيوية والضوء الالزم اً ال تصمح سكن الحجراتىذه 

 نات. استخدمت كمخازن لؤلسمحة أو حضائر لمحيواأنيا 

سممين يستندان بواسطة  -في المرافق الجنوبية لمقمعة  -من ىذا القسم ويصعد إلى الطابق األول 

الجية  في ة، والثانيالغربيالسمم األول في الجية  عمى الجدار الشمالي لمطابق األرضي، حيث يقع

نظرًا لتخطيطو القمعة، بسكن الحامية العسكرية المرابطة في  اً خاصكان الطابق  اىذيبدو أن ، و الشرقية

 المؤلف من حجرتين مغطاتين وحجرتين مكشوفتين، واشتماليا عمى العديد من النوافذ. 

ست منيا في جدار  ،ثمان نوافذاألول المذكور لطابق لحجرات افي الجدار الجنوبي  توقد فتح

وجود فتحات  ذلكاستحدثت، ويدل عمى  جميعيا أن، ويظير (D) واثنتان في جدار الحجرة(، C) الحجرة

 بالنوافذصغيرة لنوافذ معقودة تتوسط كل نافذتين كبيرتين، وكذا استخدام مادة االسمنت التي تحيط 

  .(105)ل:

تبرز كتمة معمارية تتخذ الشكل المستطيل عمى وجو التقريب تقع في الركن الغربي من ذروة كما 

تخمل تو  .عمى كوابيل خشبية التي استندتجر جدار الواجية الجنوبية لحجرات الجند، وقد أنشئت بمادة اآل
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يمكن أن تستخدم في أرضيتيا  أخرى فتحات ضيقة، و الرمايةبفتحات ضيقة تسمح ىذه الكتمة جدار 

 .(106)ل: نفسوفي الوقت قاطة لمرماية )مزاغل( وس  
 

 

 
  ( الواجية الخارجية الجنوبية لممرافق الجنوبية105لوحة )

 
 

 
 البارزة ةكتم( ال106لوحة )

 

 

تكوينات معمارية نفذت بقطع  القمعةفناء الخارجية لمجدار الشمالي المطل عمى واجية الزين تو 

عن شريط زخرفي يشبو الشريط السابق ذكره عند وصف الواجية عبارة  ، وىي(27، ش:107:ل) اآلجر

وأسموب البناء في ذكورة المالشمالية لمطابق األول في حجرات الضيافة. وبسبب تشابو األشرطة اليندسية 

 ربماأنيا أنشئت في مرحمة بنائية واحدة، و  المرجحممرافق الجنوبية، فمن لجميع حجرات الطابق العموي 
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عموية في القمعة، وذلك بعد  يدية بإضافة مبان  ، عندما قام عامل مدينة الز  (م1923هـ/ 1342) كانت في عام

 .1بن محمد حميد الدين ىئد جيش اإلمام يحيقا تمقيو األمر من عبد اهلل بن أحمد الوزير
 

 
 ( الواجية الشمالية لحجرات التخزين وحجرات سكن الجند107لوحة )

 
 

 

 تفصيمي لمواجية الشمالية من حجرات سكن الجندتوضيحي ( رسم 27شكل )
 

بمغ أبعاد تالشكل،  ةيتألف من أربع حجرات مستطيمحجرات سكن الجند في والطابق األول 

 ،(مX  3.80م4.60) نحو (D) ، والثانية(108)ل:، (مX  3.80م10.15) نحو من الداخل( C)الحجرة األولى 

                                                           

 .235 – 234ص  ،: ذيل نشر الثناء الحسنإسماعيل الوشمي - 1
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ن يالمت (F - E) مكشوفتينالحجرتين الإلى ونوافذىما فتحت أبوابيما بسقف خشبي مسطح،  غطاتانوىما م

  تقعان في الجية الشمالية منيما.

يتضح أن المعمار استطاع التغمب عمى  معماريةومكوناتو ال ومن خالل تخطيط الطابق األول

، لسكن الجندتوفير المكان المناسب في سبيل درجة الحرارة المرتفعة التي تتميز بيا منطقة تيامة، وذلك 

كما حقق ليم الراحة الالزمة بواسطة دخول اليواء البارد من الحجرتين المكشوفتين، وكذا النوافذ المفتوحة 

 الحجرتين المسقوفتين. في جدارييما وجداري 
 

 

 من حجرات سكن الجند ) C ) ( الحجرة الثانية108لوحة )
 

 (66 - 65، 44 – 43م:) حجرات تخزين الحبوب: -
تفتح أبوابيا عمى دركاة تقع في الجية وىي عبارة عن ثالث حجرات تتألف من طابق واحد، 

واع الحبوب بعد جباية الزكاة السنوية الحجرات تستخدم لخزن جميع أن ىذه، وقد كانت االشرقية مني

وتتخذ الحجرات المذكورة الشكل المستطيل، وىي  .يدية والقرى التابعة لياالمفروضة عمى ساكنة مدينة الز  

، وكانت تطل (مX 3.75 م12.90) بمغ أبعادىا نحوت (F)واحدة إلى أخرى، فاألولى تتفاوت في أبعادىا من 

ويبدو أن السبب ىو تمبية لمغرض الوظيفي الجديد ليذه في وقت الحق، أغمقت  بفتحاتعمى فناء القمعة 

كون يتوسطيا يتوبسبب اتساع مساحة الحجرة األولى تم بناء صف الحجرة، والمتمثل في خزن الحبوب. 
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أما  .منو تيدم جزًء كبيراً  إال أن عمييا وعمى الجدران سقف خشبي مسطح يرتكز لكي من أربع دعامات

( H)، والحجرة الثالثة (109)ل:، (مx  3.10م12.50)نحو  من الداخل بمغ أبعادىاتف( G) ةالحجرة الثاني

 ىماجدار عضيما بواسطة ثالث فتحات تتخمل بن مع يمرتبطتكانتا ىاتان الحجرتان و  .(مx  3.55م16.95)

 .في وقت الحق لتصبح كل حجرة منفصمة عن األخرى لكن ىذه الفتحات أغمقتو األوسط، 

 كان ومن المرجح أنو، (110)ل: لمتيدم اتعرض فقد (G - H)المذكورتين الحجرتين  اسقفأما 

أنيا أنو كان يتم سكب الحبوب من خالليا، أو  ربماو ، (F)فتحات مربعة أسوة بالحجرة األولى  نضمتي

، (111)ل: بيدتمك الموجودة عمى سطح مخزن الحبوب في قمعة مدينة ز  ك، 1القف لميواءكانت تمثل م

     .2من الناحية المعمارية ي ما تزال بحالة جيدةوالت
 

 

 
  (G)( الحجرة الثانية لخزن الحبوب 109لوحة )

 

                                                           

نت ذكر أن اليواء يعد أحد األسباب التي تؤدي إلى تمف الحبوب عند تخزينيا، ولذا يجب مراعاة درجة الحرارة والرطوبة عند حفظيا، وربما كاي   -1
ل أيام المالقف اليوائية تعمل عمى إدخال كمية محدودة من اليواء إلى الحجرات، وذلك ألن درجة الحرارة والرطوبة مرتفعة في منطقة تيامة خال

  المناطق الجبمية من اليمن، التي يراعى عند تخزين الحبوب فييا العمل عمى عدم دخول اليواء إلى أماكن حفظيا.السنة، والعكس صحيح في 

   .307 ص ،: عبد اهلل الحداد: االستحكامات الحربية بمدينة زبيدانظر - 2
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 يديةقمعة الز  ب( سطح حجرات مخازن الحبوب والمراحيض المطمة عمييا من الجية الغربية 110لوحة )

 
 

 

 
 ن عبد اهلل الحداد[]عبيد ( مالقف اليواء في سطح مخازن الحبوب بقمعة ز  111لوحة )

 
  (66 - 65، م:45 – 44:ل) :حيضالمرا 

تعتبر آخر مرافق ىي و ، تخزين الحبوب حجراتبجدار  (المراحيضأماكن قضاء الحاجة )متصق ت

منع ، ذلك ألنو يجداً  في ىذا الجانب من القمعة مناسباً  ااختيار موقع ، ويعدفي القمعةالمنشآت الجنوبية 

 ، ويتوافق مع حركة الرياح التي تتجو نحو الجنوب. القمعة مرافقإلى بقية وصول الرائحة الكريية 

من  أبعاده ومن الناحية المعمارية تتكون المراحيض من بناء مستطيل الشكل يتألف من طابقين،

الدخول إلى يتم بينما  من جية الفناء، األرضيالدخول إلى الطابق  . ويتم(مx  2.95م7.20) نحو الداخل
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عمى الجدار الجنوبي  ويظير .(110:ل) الحبوبعبر مدخمين يطالن عمى سطح مخازن  ألولالطابق ا

لمادة األصمية بداًل من ا سمنتي الحديثل بكاممة، حيث استخدم في بنائو الطوب اإلأنو استبد لممراحيض

 فنتج عن ذلك وجود فتحة واسعة.الجدار الغربي، إحدى نوافذ تيدم إضافة إلى ، )اآلجر(

 
 

 

 
 ( موقع البرج الجنوبي الغربي112لوحة )

 
 

 
 ( الجانب الغربي من الواجية الجنوبية113لوحة )
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  هابئر مسجد القمعة و : 
مرحمة  وجوده كان منذأن من المحتمل يدية في الجانب الشرقي من الفناء، و يقع مسجد قمعة الز   

، ومنيا مسجد قمعة من تيامة نطقة السيميةالمالتي تقع في الكبرى قالع التأسيس القمعة كغيره من مساجد 

 ىرة. ، ومسجد قمعة الز  1قيوبيت الف  

ين رئيسيين ىما، بيت أيتألف من جز ، (114)ل: حديث البناءيدية قمعة الز  في  راىنوالمسجد ال 

 ناموألنو أنشئ بكاممو بمواد إسمنتية حديثة، فض   ؛الصالة وىو مغطى بسقف مسطح، والفناء المكشوف

 كتفاء بما ذكر عن مكوناتو الرئيسية. صفو معماريًا واالعدم و 

 ءسبق الذكر عن أىمية وجود مصدر لمماقد ، و وتقع بئر القمعة بجانب المسجد من الجية الشرقية

وىجوم القبائل لمحصار وذلك ألنيا كانت تتعرض القالع والحصون، وخاصة  في االستحكامات الحربية،

راء الدراسة مغطاة باألشجار الكثيفة، والتي حالت دون إجراء الوصف البئر حال إجىذه و  .عدة لمرات

 .كغيرىا من منشآت القمعة ومعرفة مكوناتيا األثري 

 

 
 يدية( المسجد الحديث في قمعة الز  114لوحة )

 

                                                           

   .152ع ما سبق. ص يراجمنيا العثمانية وخاصة عن وجود المسجد في القالع  - 1
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يلعيقلعة : رابعالفصل ال
َ
  الز

 

 عـــــالموق*                        

 تسميت القلعت *                                                    

 نشأة القلعت ودورها الحربي*   

  راهنالالمعماري الوضع  *  

  هوأسلوبالبناء مواد *   

 تــــظام التغطيـــــن *  

 الوصفيت والتحليليت الذراست*   

 المخطط العام للقلعت   أواًل:                                          
 الوحذاث الذفاعيت ثانيًا:                                                  

  الوحذاث االداريت والسكنيت(مرافق القلعت )  ثالثًا:                                                                   
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  (10، خ:116 – 115ؿ:(  :عـالموق
في  أيضاً يقع الذي و يعمي، بجبؿ الز   عرؼي تؿ رممي تخالطو بعض الحجارة فوؽ يمعيز  قمعة ال قعت

ة في منطقة ستراتيجياالف اكماأل أبرزمف ويعد ىذا الموقع . 1حيةمدينة الم  الجية الجنوبية الشرقية مف 

مدينة المف خبللو حماية  يتـ، اً ىام دفاعياً  مدينة وساحميا مركزاً الطبللتو عمى بإ حيث شكؿ حية؛الم  

القمعة إحداثيات وتقع  .تقدمة عمى ساحؿ منطقة تيامةنقطة مراقبة م أيضاً  ياموقع م ث ؿكما ومينائيا معًا، 

شرقًا، وترتفع عف مستوى سطح  (E42.694101)شمااًل، وخطي طوؿ  (N15.701221) بيف دائرتي عرض

  .(قدـ 56) مسافةالبحر بػ
 

 

 
 google earth برنامج استخداـب  -عي ميحية وقمعة الز  ( موقع مدينة الم  115لوحة )

                                                           

حياء التراثالع   منتدى ،واإلنساف حية األرضالم  مري: الع  عبد اهلل خادـ  - 1 ص  ،نسخة إلكترونية مقدمة لمطبع ،2010 ،قيوبيت الف   ،مري لآلداب وا 
36. 
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 حيةيمعي بمدينة الم  قمعة الز   (116لوحة )

 
 : القمعة تسمية

 نسبة إلىوىي ، يمعيالز  باسـ عند ساكنة منطقة تيامة والجبؿ الذي تربض فوقو قمعة ال تعرؼ

المسجد الجامع الواقع أسفؿ  ، والذي ينسب إليو أيضاً 1حيةيمعي مؤسس مدينة الم  الز   أحمد بف عمرالفقيو 

 /هـ3465ت:) 2لطؼ اهلل جحاؼالمؤرخ  أطمؽوفي المصادر التاريخية  .يةالجبؿ المذكور مف الجية الغرب

 حية، والتسمية نفسيا وردت أيضا عند المؤلؼ اإلنجميزي جوف بولدريحصف الم  عمى القمعة ( م3:49

(Baldry John)،  قمعة  أطمؽ عمييا( م59;3هـ/3578 ت:) إسماعيؿ الوشميالتيامي بينما نجد أف المؤرخ

فقد سماىا الضابط العثماني أحمد راشد  أما، في مواضع عدة مف مؤلفو نشر الثناء الحسف يمعيجبؿ الز  

  .حيةبقمعة الم  

                                                           

يرجع إلى النصؼ الثاني مف القرف السابع اليجري/ الثالث عشر الميبلدي،  الم حيةتجمع المصادر والمراجع المتاحة عمى أف عمراف مدينة  - 1
يمعي العقيمي، الذي شيدت المدينة في زمانو إقبااًل كبيرًا مف تبلمذتو ومريديو، خاصة أنو أنشأ بيا أحمد بف عمر الز  نيا الفقيو الشيخ حينما استوط

 انظرـ(. 1305 - 1304ىػ / 704ور، ومف أفضميا اتساعًا حتى وفاتو في عاـ )وادي م  زاوية صوفية، وأصبحت مف أكثر المدف ازدىارًا في 
، 1986 ،صنعاء ،1ط  ،الدار اليمنية ،أحمد بف عبد المطيؼ الشرجي: طبقات الخواص أىؿ الصدؽ واإلخبلص المصادر التالية: أحمد بف

 ،2004، أبو ظبي ،المجمع الثقافي ،تحقيؽ عبد اهلل الحبشي ،2ج  ،. الحسيف بف عبد الرحمف األىدؿ: تحفة الزمف في تاريخ سادات اليمف74ص
( وانتشارىـ في تيامة اليمف وجنوب غرب المممكة العربية عقيميوف )أصحاب الم حيةال الز يمعي"بنو ي: يمعالز  . وأيضا: أحمد بف عمر 79 -77ص 

 .5ص  ،2004 القاىرة، ،1 مج ،12ع  ،نسخة إلكترونية مقدمة لمجمة المؤرخ العربي ،السعودية
نتيي نسبو إلى جحاؼ بف مرىبة ابف بكيؿ، وىو صنعاني يالذي ىو الفقيو الحافظ لطؼ اهلل بف أحمد بف لطؼ اهلل بف أحمد بف ىادي ...، و  - 2

 .  16ص  ـ(. لطؼ اهلل جحاؼ: درر نحور الحور العيف،1775ىػ/ 1189المولد والمنشأ، وولد في منتصؼ شعباف سنة )
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األنسب،  ويمعي( ى)قمعة الز  سـ إمما سبؽ يتضح بأف ىناؾ ثبلث تسميات لمقمعة، ويبدو أف و 

ستخداـ ىذه ا وقد فضمنا .إسماعيؿ الوشمي التيامي المؤرخحية و م  المدينة بؿ أىؿ وذلؾ ألنيا أطمقت مف ق  

تمييزىا عف القبلع األخرى الصغرى التي  ألنيا ما تزاؿ تستخدـ إلى الوقت الحاضر، ومف أجؿ التسمية

   .حيةتوجد في بعض اليضاب المجاورة لمدينة الم  

 : دورىا الحربيالقمعة و  نشأة

ف قدمت البعثة حي (م3985) حية إلى عاـالم  مدينة يعود أقدـ ذكر لمتحصينات الدفاعية في 

ثني او شاىد حوؿ المدينة ( بأنCarsten Niebuhr -ذكر أحد أعضائيا )نيبور حيثالدنماركية إلى اليمف، 

موقعيا غير  وذلؾ ألفلـ تكف موجودة في ذلؾ الحيف،  يمعيف قمعة الز  وبناء عمى ذلؾ فإ .1عشر برجا

ا ليست ضمف الموحة الفنية التي رسميا إنيكما ، يةم حفي الخريطة التي رسميا نيبور لمدينة ال موجود

(Bauernfeind) بورنفانيد
ستراتيجية التي ونظرًا لؤلىمية اال. 3طؿ عمى الساحؿالممدينة مللمجانب الغربي  2

يقع فوؽ مف المحتمؿ أف أحد تمؾ األبراج التي تحدث عنيا )نيبور( كاف ف يمعي،قمعة الز   موقعيتمتع بيا 

 .يمعيز  جبؿ ال

حيف ، (م3:31/ ـه3447)عاـ في يمعي عمى مسرح األحداث التاريخية الحربية إال ة الز  لـ تظير قمع

الشريؼ حمود إخضاع  بيدؼليجوـ عنيؼ شنتو قوات سعود بف عبد العزيز حية الم  دينة تعرضت م

قامت بقتؿ العماؿ الذيف كانوا يعمموف في عمارة قمعة ثـ فاستولت عمى المدينة ونيبتيا  ؛الخيراتي

                                                           

كبير، حيث يقؼ الحراس في حوليا أثني عشر برجًا تشبو المراصد في ألمانيا إلى حد نو شاىد أحية م  ـ( عف مدينة ال1963يذكر نيبور عاـ ) - 1
وىي غير  أعبلىا وليا أبواب عالية ال يمكف الوصوؿ إلييا إال باستخداـ السمـ المتحرؾ، ومعظـ ىذه األبراج ال تصمح إال لمدفاع ضد البنادؽ فقط،

حية نظاـ )في رأي لدفاعي حوؿ مدينة الم  مزودة بمدافع، باستثناء برجيف منيا، وأماـ أثنيف مف أبراجيا حفر خندؽ صغير ال أىمية لو، وىذا النظاـ ا
: الصايدي: المادة التاريخية في كتابات انظرنيبور( ضعيؼ إلى درجة أف مقاتمي قبائؿ حاشد وبكيؿ قد تمكنوا قبؿ سنوات مف اقتحامو بسيولة. 

 .126ص  ،نيبور عف اليمف
 .(ـ1763ىو أحد أعضاء البعثة الدانمركية التي وصمت إلى اليمف عاـ ) - 2
 .283و 263ص  ،توركيؿ ىانس: مف كوبنياجف إلى صنعاء  - 3



422 

 

ليا عممية بناء في عيد الشريؼ  تيمعي أجريأف قمعة الز   يتبيفاإلشارة التاريخية مف خبلؿ ىذه و . 1يمعيالز  

التي كاف يقوـ بيا ( العمارة) تمؾ األعماؿ ما نوعبشكؿ صريح لكنيا لـ توضح لنا حمود الخيراتي، 

تأسيس لكانت بداية  المذكورة؟ ولكف يرجح أف العمارة أـ إضافة ؟أـ تجديد ؟ىؿ ىي تأسيس ،لعماؿا

ف المصادر والمراجع التاريخية المتوافرة لـ تذكر أي أعماؿ معمارية تمت في القمعة قبؿ ألوذلؾ  ،القمعة

 .(م3:31/ ـ ه3447) عاـ

يقع فوؽ الجبؿ الذي  ىمية كبيرةأ تحصيف دفاعي ليس ذا يتبيف أنو كاف يوجدوبناء عمى ما سبؽ 

 استمر عمى ىيئة برج أو مبنى دفاعي صغير المساحةكاف  المعماري وتصميمو ؛راىنةالقمعة ال فيوتوجد 

، ولكنيا ليست في عيد الشريؼ حمود الخيراتي قمعة تـ البدء بإنشاءحتى  ،اً ف عامخبلؿ ثمانية وأربعي

   .2راىفالقمعة التي تتخذ التخطيط ال

الشريؼ حمود  أمر حية،وبالعودة إلى المرحمة التي أعقبت خروج جيش ابف سعود مف مدينة الم  

يمعي كانت أف قمعة الز   رجح، ومف الم3يةم حالمنطقة بعمارة ما خرب مف معاقؿ بف محمد آؿ خيرات 

  ، نظرًا ألىمية موقعيا االستراتيجي. إحداىا

قاـ الشريؼ  ،(م;3:6هـ/3487) وبعد عاـ واحد مف دخوؿ العثمانييف الثاني إلى تيامة اليمف عاـ

وذلؾ لمحاربة ، ؿ خيراتآسبلفو مف أكعادة  ،النجرانيةياـ قبائؿ باستدعاء ات آؿ خير بف محمد الحسف 

بيف وفي أوؿ مواجية  ،(م3:71 / هـ3489) حية في شير رمضاف عاـالم  مدينة توجيوا نحو العثمانييف؛ ف

ـ حتى تبعوىثـ ، سربالقتؿ واألالشريؼ الحسف وقبائؿ ياـ يـ فتعقب ؛فيىـز العثمانيخارج المدينة ف الطرفي

 غاقبؿ اآلأوقد  ال  إر الشريؼ الحسف وقبائؿ ياـ ـ يشعول .4ياـ في قمعتياأفحاصروىـ عدة  الم حيةدخموا 

                                                           

 .62ص  ،المطير: صراع القوى حوؿ تيامةنجوى  - 1
 .255 – 254: ص انظرسيتـ مناقشة المخطط الراىف لمقمعة الحقًا.  - 2
 .331ص ، تاريخ المخبلؼ السميماني: فؤاد الشامي - 3
 .496 - 495ص ،الحسف الضمدي: الديباج الخسرواني - 4
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في قمعة الموجوديف لفؾ الحصار عف العثمانييف  ،يديةقيـ في قرية الز  الذي كاف ي ،(البرج عبد ةسرجسم)

وبعد التقاء  .1مع مدفع واحدعثماني  نديج مف أربعمائةتتألؼ سرايا نظامية  أربعمعو  تكان، و يمعيالز  

ما ألى نجراف، إقبائؿ الرجعت  ذلؾ، وعمى إثر الشريؼ الحسف بف محمد وقبائؿ ياـ كبل القوتيف ىـز

بي أ مدينة لىإ دعا ، ثـوروادي م   فيخيو عمي بف محمد التي أقمعة إلى الشريؼ الحسف فقد سار 

 .2ريشع  

نائػػب المقػػيـ السياسػػي البريطػػاني فػػي عػػدف،  (Playfair) بليفيػػرإؼ إؿ بيمعػػي أشػػار إلػػى  قمعػػة الز    

القمعة الرئيسية بنيػت عمػى ىضػبة تشػرؼ " فقاؿ: ،حكـ آؿ خيرات لتيامة تحت السيادة العثمانية خبلؿ فترة

ويبػيف لنػا ذلػؾ مػدى الخػبلؼ الػذي دار بػيف أمػراء آؿ خيػرات  .3"ي منطقػة مػدمرةفػعمى المدينة، وقد بنيػت 

 حية، مما أنعكس سمبًا عمى القمعة فتعرضت لمتيدـ. في منطقة الم  والعثمانييف 

أطمقػت  (م33;3 /ـه  :354) عاـ الدولة العثمانية في البحر األحمرعمى  ياحرب إيطالياشنت  ماوعند

، غيػػر أف منيػػا أىػػؿ المدينػػة فنجػػا حيػػةبمدينػػة الم   الجنػػود األتػػراؾ الػػذيفقػػذائؼ المػػدافع عمػػى إحػػدى سػػفنيا 

   .4ايبت بعض مبانيخر   قمعةالاستيدفت  التيالقذائؼ 

محاوالتيا في سبيؿ السيطرة قواتو كررت اإلدريسي نحو تيامة اليمف محمد بف عمي تقدـ  وحيف

 ،قمعةالمتمركزة في  عثمانيةكانت الحامية العسكرية الوأثناء ذلؾ  .حية بمساعدة اإلنجميزعمى مدينة الم  

نجميزية إقامت سفينة حربية عندما  (م35;3 هـ/3551) عاـ أبرزىا كافو  ،عدة مرات ياضربب قاـ اإلنجميزف

السفينة  أجبرمما  ؛قمعةالمدينة بالمدفعية فرد عمييا عسكر الحامية العثمانية بالمدفع مف فوؽ البقصؼ 

الذي استطاع جيش اإلدريسي  (م39;3هـ/ 3558) عاـ في جمادى األوؿو . 5التراجع والفرار عمىالحربية 

                                                           

 .215ص  ،: تاريخ اليمف وصنعاءأحمد راشد - 1
 .115ص  ،ـ( دراسة سياسية تاريخية1872 -1832يعقوب دوبمة: تيامة ) - 2

3  - Playfairs; R. L.: History of Arabia Felix or Yemen, Selections from the Records of the Bombay Government, 

New Series,  XLIX, 1859, p 24. 

 .343ص  ،. وأيضا: عبد الواسع الواسعي: فرجة اليمـو109ص  ،إسماعيؿ الوشمي: ذيؿ نشر الثناء الحسف - 4
 . 183ص  ،حية. وأيضًا: محمد بف سعيد عبد الودود: المستخمص في تاريخ مدينة الم  159ص  ،نفسوإسماعيؿ الوشمي:  - 5



422 

 

 مصطحبيف قمعةالفوؽ منيـ رابط جزء فمدينة عف طريؽ البحر، الدخوؿ جندي  (4111) نحوبمغ عدده 

 . 1أسمحة المدفعيةمعيـ 

ات الحاميمع المواجيات بسبب استمرار قمعتيا حية و اإلدريسي في مدينة الم   جيش ستقرلـ ي

مف  لواإلنجميز  رار دعـ بالرغـ مف استم ،ياالمجاورة لالمنطقة في و المرابطة فييا العسكرية العثمانية 

 (Fox) فوكس فاف اإلنجميزيتاينتقامت السف (م:3;3 هـ/3559) يناير عاـمف  الثالث عشرفي ف البحر؛جية 

 إنجميزية أيضاً كما قامت سفينة  .2اكبيرة مني أجزاءدمرت ف قمعةال استيدؼبقصؼ عنيؼ  (Clio) وكميو

(م:3;3) عاـأكتوبر مف  شير في قمعتياعمى جزء مف المدينة و مدافع البفتح نيراف 
3. 

اإليطالية  البحريةمف قبؿ البوارج يمعي قمعة الز   الي تتعرض كاف لقذائؼ المدافع المتكررة التيوقد 

 الرحالة أميف الريحاني عاـوىذا ما عبر عنو  .ايأثرىا البالغ في تدمير أجزاء كبيرة من ثـ اإلنجميزية

 .4"وفييا ثكنة ميجورة وقمعة متيدمة" :فقاؿحية الم   عند حديثو عف مدينة ،(م44;3/ ـه3561)

وبخروج العثمانييف مف اليمف بعد الحرب العالمية األولى تولى األئمة آؿ حميد الديف مقاليد الحكـ 

بف محمد حميد  ىوخبلؿ فترة حكـ اإلماميف يحي .في الجزء الشمالي مف اليمف بما في ذلؾ منطقة تيامة

. الدور الحربي ليامما يوحي بانتياء ، يمعيالز  المصادر التاريخية عف ذكر قمعة  توقفت الديف وابنو أحمد

فوفد  ،في اليمف غير مستقرةالسياسية مت األوضاع ظ (م84;3هـ/ 35:3) بعد قياـ الثورة اليمنية عاـولكف 

 ؛فيو راراالستقلغرض حماية اليمف وتثبيت  (م87;3هـ/ 35:6)عاـ جيش كبير مف الجنود المصرييف إلييا 

لما ليا مف  ،مقرًا ليـ تياية واتخذوا مف قمعحفانتشروا في أماكف عدة وتوزع جزء كبير منيـ في مدينة الم  

                                                           

 .170ص  ،4ج  ،2 مج ،شر الثناء الحسفنالوشمي: إسماعيؿ  - 1
 .103 – 102ص  ،جوف بولدري: العمميات الحربية البريطانية - 2
 .110ص  ،نفسو - 3
 .372ص  ،1ج  ،أميف الريحاني: مموؾ العرب - 4
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ذلؾ و ىجرت بعد خروج الجنود المصرييف مف اليمف،  ياويبدو أن. 1طؿ عمى البحريىاـ موقع استراتيجي 

 .صارت مستقرة ألف األوضاع السياسية في منطقة تيامة

يمعي حسب ما ذكرتو لنا ز  ميع األحداث التاريخية الحربية التي مرت بيا قمعة جبؿ الجىي تمؾ 

   المصادر والمراجع التاريخية التي تحصمنا عمييا.

 : راىنالالمعماري الوضع 
مف التيدـ سواء في جدرانيا أو في منطقة تيامة يمعي كغيرىا مف القبلع األثرية تعاني قمعة الز  

بعض  دتوجفقد  ؛قيا، ويرجع السبب في ذلؾ إلى عدة عوامؿ أىميا: العامؿ البشريمراف أسقؼ كثير مف

عدـ االىتماـ بترميميا . كما إف لعممية تخريب متعمدةالمرافؽ التي تعرضت لمحريؽ، والبعض اآلخر 

صبلح ما تمؼ مف مكوناتيا جعؿ  مع مرور  وغيرىا،والطيور كالرياح والرطوبة  ،ةالطبيعيالعوامؿ مف وا 

  عمى حالتيا المعمارية بشكؿ كبير.سمبًا لوقت تؤثر ا

 : ووأسموبالبناء مواد 
بالقرب منيا عدة  توجد حيث، يمعيالز  ؿ معمار قمعة يلعب الموقع والمناخ دورًا كبيرًا في تشك

مف  تتألؼ ،ىضاب مرتفعة تتكوف غالبًا مف طبقات رسوبية متداخمة عف وىي عبارة ،مكاشؼ صخرية

والحجر الرممي وحجر الطفمة مع وجود طبقات مف الجبس ذات سمؾ مميز في بعض  الحجر الغريني

مادة األحجار  ، فنجد أفالقمعة إنشاءفي  في اختيار مواد البناء المناسبة وقد ساعد ذلؾ .2المكاشؼ

مصقولة الاألحجار السوداء المستديرة ثـ ، تـ استخداميا بكثرة، التي تعد مف المواد السيمة التشذيب الرممية

 . 3مياىو جؼتأف مف مجرى الوادي بعد جاىزة التي يتـ الحصوؿ عمييا مف جميع جوانبيا، و 

                                                           

 .189ص  ،حيةالودود: المستخمص في تاريخ مدينة الم  محمد عبد  - 1
، "الجميورية اليمنية( –حية ميدي  )ساحؿ البحر األحمر ة الم  دراسة جيولوجية لممكوف الثاني إلنشاء محمية بحرية في منطق "جابر السنباني: - 2

 .15ص 
الحجارة بيذا الشكؿ تعرضيا الشديد لبلحتكاؾ بالماء والرمؿ وغيره مف المواد التي تجرفيا السيوؿ أثناء جريانيا في  لقد ساعد في ظيور ىذه - 3

  الودياف.
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وبحسب  بالقرب مف الساحؿ، تقعمعظـ القبلع التي  ابي تئنشأومادة الحجر الرممي المذكورة 

وبعض  محقمعتي جبؿ المفي بناء  ،أيضا ،تيامة أستخدـ الحجر الرمميففي  .فرىا في البيئة المحيطةاتو 

ذو الموف البركاني البازلت استخدـ حجر تحصينات مدينة عدف أغمب  أستخدـ فيبينما  ،يديقبلع مدينة م  

قمعة األزنـ  ،أما خارج اليمف فمف القبلع التي بنيت بالحجر الرممي وتقع بالقرب مف السواحؿ .1األسود

يدي )عمى  ذلؾ أيضاً ، وينطبؽ ج المصريي بنيت عمى طريؽ الحنخؿ وغيرىا مف القبلع التوالوجو و 

 .2في تركيا (قمعةتشنؾ )و (قمعة

منطقة في  -تتكوف مف الغريف والطيف والجبس  -قد ساعد منشئي القمعة وجود طبقات رسوبية و  

كما استخدمت  .كساء الجدرافو )صفوؼ( البناء  مادة رابطة بيف مداميؾاستخداميا كب حيث قاموا، 3الم حية

 كذاو ، الصفوؼوذلؾ لمنع التشققات الناتجة عف ضغط  ،مداميؾ البناءبيف لربط لعممية االخشب مادة 

  بيا جميع أرضيات مرافؽ القمعة. تالتي ردم رمؿباإلضافة إلى مادة ال، النوافذ واألبواب أعتابلعمؿ 

استخدمت الحجارة المشذبة  ، حيث4بالظيارة والبطانةيسمى ففي القمعة المتبع أسموب البناء  أما

واعتمد البن اؤوف  .تختمؼ في أحجاميا ما بيف كبيرة ومتوسطة والتيلبناء الجدراف، ير مستوية الحواؼ غال

في جيتي الحائط عمى ىيئة مداميؾ أفقية، وممئ الفراغ بشكؿ رئيسي عمى وضع الحجارة الكبيرة 

تسوية  تتمكما  .أو الطيف الجبسي وعجينة الرمؿ الصغيرةالمتوسطة الحجـ و الحجارة المحصور بينيا ب

بقطع األحجار  -تج عف عدـ استواء حواؼ الحجارة الكبيرة انال -صفوؼ الجدار الفراغ الواقع بيف 

  .(29 -28)ش: الصغيرة

                                                           

 .139ص  ،العصر اإلسبلمي مكاوي: التحصينات العسكرية لمدينة عدف فيىيفاء  - 1
 .67ص  ،ىشاـ عجيمي: قمعة المويمح - 2
 .14ص  ،حية ميدي"دراسة جيولوجية لممكوف الثاني إلنشاء محمية بحرية في منطقة الم  "جابر السنباني:  - 3
  ممحؽ المصطمحات المحمية. انظر - 4



422 

 

 

 

 

 
 

الواجيات  بناءطريقة   ( رسـ توضيحي ؿ28شكؿ )
 الخارجية لمجدراف

  -لمجزء الداخمي مف الجدراف( رسـ توضيحي 29شكؿ )
  رأسي لمجدارمقطع 

 
 نظام التغطية:

كما ، 1تغطيتيا، وىو السقؼ الخشبي المسطحواحدًا في  حجرات القمعة استخدمت أسموباً  أغمبإف  

حيث اعتمد ىذا ، ولكف بشكؿ محدوداألقبية، القبة و أسموب التغطية بنظاـ  أستخدـ في القمعة أيضاً 

نصؼ كروية قبة األوؿ:  ،ؾعمى ذلف وىناؾ مثاالاألسموب بشكؿ رئيسي عمى قوالب الحجارة فقط، 

سطواني انصؼ قبو ، والثاني: غربي المطؿ عمى المدخؿ الرئيسيالبرج ال فيالطابؽ األرضي  تغطي

 .بجانب البرج الشرقي التي تقع ةاألرضيحجرة ال يغطي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .109الفقيو. يراجع ص بيت نظاـ التغطية في قمعة سبؽ الحديث عف أسموب التسقيؼ المسطح ومراحؿ بنائو أثناء دراسة  - 1
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 الذراست الوصفيت والتحليليت
 (67)ـ:: لمقمعة: المخطط العام أولا 

مف نوعو، ال يناظره تخطيط آخر في القبلع اليمنية؛ ذلؾ ألنو  ط فريديمعي بتخطيتتميز قمعة الز   

ف ىذا يبدو أو ؛ ناري )البندقية(، ويشاىد ذلؾ عند رؤية المسقط األفقي لمقمعةالسبلح لم مشابياجاء 

نما جاء عمى يد ميندس ذي خبرة عالية في مجاؿ البناء. والمخطط المذكور  المخطط لـ يأت  عبطا، وا 

السبلح الذي يشبو دى العبلقة القوية بينو وبيف الوظيفة الحربية لمقمعة، أي أف تصميـ القمعة يبيف لنا م

 حية ومينائيا. الناري يتوافؽ ووظيفة القمعة المتمثمة في الدفاع عف مدينة الم  

لمقمعة يجب طرح السؤاؿ اآلتي: ىؿ ىذا التصميـ ىو نفسو منذ نشأة  راىفولتأصيؿ المخطط ال

، أـ أنو يرجع إلى فترة الحقة لمبناء األصمي؟ ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ (م3:31 /ـه3431) القمعة عاـ

عمينا معرفة الدولة التي حكمت منطقة تيامة بعد أسرة آؿ خيرات، حيث يبرز لنا حكـ الدولة العثمانية 

يرىا بالمستوى ، وقد تميزت عف غ(م;3:6 هـ/3487)الثاني في تيامة، والذي كانت بدايتو الفعمية عاـ 

ىتماما كبيرًا لعمميات بناء وتشييد المنشآت العسكرية )قبلع، حصوف، االعالي في اإلدارة والحكـ، وأولت 

كبيرًا مف قبؿ والتيـ، وخاصة في السنوات  ثكنات( وفؽ خطط مدروسة، كما القت ىذه العمميات اىتماماً 

  .1(م:3;3 /هـ3559)نتيى عاـ ااألخيرة مف حكميـ الذي 

يمعي يمكف إدراجو ضمف مخططات القبلع العثمانية، التي المخطط اليندسي المذكور لقمعة الز  و 

تعددت ىيئات قبلعيا ما بيف المربع حيث  ،بالتنوع ولـ تقؼ عند مخطط واحد في تركيا نفسياتميزت 

ؽ النيراف براج الضخمة ذات الفتحات المييأة إلطبلوالمستطيؿ والمثمث ونصؼ النجمة، وكميا دعمت باأل

 .2مع فتحات السياـ وغيرىا

                                                           

 .83 -81العثمانييف في عمميات إنشاء وترميـ المنشآت العسكرية في اليمف يراجع ص عف دور الوالة  - 1
 /يناير  ،61مج   ،571 ،دار المنيؿ لمصحافة والنشر ،مجمة المنيؿ ،"العمارة الحربية في العصور االسبلمية"محمد محمود الجييني:   - 2

 .75ص  ،2001جدة  ،فبراير
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الثاني العثمانيوف  يرجع إلى فترة حكـأف التصميـ الراىف لمقمعة  يمكننا القوؿوبناًء عمى ما سبؽ 

، عمى اعتبار أف القمعة لـ تكف موجودة في فترة حكميـ (م:3;3 -;3:6/ هـ3559 -3487) ليمفلتيامة ا

  .مى يد ميندس معماري عثمانيتـ عومف المحتمؿ أف ىذا التصميـ  ،األوؿ

متد بشكؿ طولي، في بناء القمعة عمى ىيئة )السبلح الميمعي، قد ساعد الموقع الطبيعي لجبؿ الز  و 

الناري(، وكانت عممية تسوية الموقع ليكوف منبسطًا أىمية كبيرة في تنفيذ المخطط المطموب؛ وذلؾ 

 .ما بيف الجدراف بالتراببواسطة بناء جدراف إضافية وردـ المنطقة الداخمية في

، م(31:881)بمسافة مف الشماؿ إلى الجنوب مقمعة عبارة عف شكؿ طولي يمتد لوالتصميـ العاـ  

وتتألؼ القمعة  .مف الشرؽ إلى الغرب (م7:.43)وأقصى عرض لو يقع في المنطقة الوسطى، حيث يبمغ 

يو، وساحتا المدافع الشمالية والجنوبية، مف عدة وحدات معمارية، أىميا: المدخؿ الرئيسي والبرج المطؿ عم

وحجرات الجند الشمالية والجنوبية والوسطى، والفناءاف المكشوفاف الشمالي والغربي. وفيما يمي دراسة 

 تفصيمية لجميع المرافؽ المذكورة. 
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 (31 - 30: ش، 118 – 117ؿ: ) :(الواجيات) القمعة من الخارج  -
عمى ىيئة السبلح الناري )البندقية(،  جاءالذي  يمعيالز  قمعة مخطط العاـ الذي تتألؼ منو البسبب 

بوجود  افتتميز  كبيرتيف شرقية وغربيةلية وجنوبية، وواجيتيف صغيرتيف شما واجيتيفاشتممت القمعة عمى 

، وجميع جدراف ىذه الوحدات تتضمف الكثير مف العناصر اإلدارية والسكنيةالوحدات الدفاعية و  عددا مف

 الدفاعية. 

كما تتشابياف ، (م317) والواجيتاف الكبيرتاف المذكورتاف تتشابياف في مسافة امتدادىما التي بمغت

فعمى سبيؿ  .الدفاعية وغيرىاو رجية لموحدات المعمارية السكنية في اشتماليما عمى الجدراف الخا أيضا

ا التي تتخمميا معمى الجيتيف الشرقية والغربية بجدراني -الشمالية والجنوبية  -المدافع  االمثاؿ تطؿ ساحت

لشرقية أحد األبراج الدفاعية، مف الواجية ا يوجد في مكاف متوسط تقريباً  كمافتحات المدافع والبنادؽ، 

 ويماثمو آخر في الجية الغربية.

 (70 - 69: ـ)  القمعة من الداخل:  -
يمعي مف الداخؿ بشكؿ عاـ مف قسميف شمالي وجنوبي، بكؿ واحد منيما فناء ز  تتألؼ قمعة ال 

 يتكوف مفالبعض منيا  ،حيط بو حجرات سكف الجند مف ثبلث جيات )الشرقية والشمالية والجنوبية(ت

  طابقيف، أما الجية الغربية فيمثميا جدار تتخممو الكثير مف العناصر الدفاعية.
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 الوحدات الدفاعية  •
 األبراج  -

لجندي، فالبرج األوؿ يقع في الجية الشرقية يمعي ثبلثة أبراج وحجرة مراقبة تتسع تضـ قمعة الز  

ية ج، والثالث يقع في المف القمعة بالقرب مف المدخؿ الرئيسي، والبرج الثاني في منتصؼ الجية الغربية

  ية، وفيما يمي وصؼ مفصؿ لمثبلثة األبراج المذكورة.الجنوبية ويطؿ عمى ساحة المدافع الجنوب

  (32ش: ، 119: )ؿ(  U)  البرج الغربي -
يطؿ عمى المدخؿ الرئيسي لمقمعة مف جيتو في مكاف متوسط مف الجية الغربية، و ىذا البرج يقع 

اية المدخؿ الشمالية، وبذلؾ فيو يؤدي غرضيف دفاعييف معًا ىما مراقبة الجية الغربية لمقمعة وكذا حم

 . المذكور والدفاع عنو

، ويبمغ ارتفاعو مف (32، ش:119)ؿ:  مسقطو األفقي دائريالبرج شكبًل اسطوانيًا قائمًا،  يتخذ ىذاو 

ويتألؼ البرج مف . سم(5891)يبرز عف سمت جدار الواجية بمقدار ، و (م;)ومحيطو  م(7891) نحو الخارج

مف  (I)مف فتحة مدخؿ تقع في نياية الجدار الغربي لمحجرة  : األرضي، ويتـ الولوج إليو(33: ش) طابقيف

. وىذا الطابؽ مف الداخؿ يبمغ قطره (120)ؿ:  ي توِّجيا عقد مدبب (سم :8)الداخؿ، حيث يبمغ اتساعيا 

مف فتحات الرماية )المزاغؿ(، والتي تتوزع في ثبلثة  اً يضـ عددوىو ، (سم81) ، وسمؾ جداره(م4851)

ثمانية مزاغؿ مائمة ذات شكؿ مستطيؿ رأسي، يضيؽ كمما اتجو نحو  وبواألوؿ،  مستويات: المستوى

، أما المستوى الثاني، فيشبو األوؿ، مف حيث عدد سم(x61  سم57)بمغ أبعاد كؿ واحد منيا تالخارج، و 

، سم(51) نحو واحدة منياكؿ الفتحات، لكنو يختمؼ عنو في أبعاد تمؾ الفتحات، حيث بمغ ارتفاع 

 . (121)ؿ:

وقد غطي الطابؽ األرضي مف البرج بقبة صغيرة، ويعد استعماؿ القبة الصغيرة في تسقيؼ 

الطوابؽ األرضية لؤلبراج مف أحد الطرؽ التي عرفت في تغطية القبلع الممموكية التي تقع في طريؽ 

ألرضية في ، كانت الطوابؽ ام(3731/ـه37;)، واألزنـ م(3731/ـه38;) الحج المصري؛ فقمعة نخؿ والعقبة
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ثـ استخدـ العثمانيوف ىذا النوع مف التغطيات بكثرة؛ كما يظير ذلؾ في  .1أبراجيا مغطاة بقباب صغرى

في تركيا، بعد ذلؾ انتقؿ ىذا األسموب إلى مصر، ويتمثؿ ذلؾ في أبراج  م(:367 ـ/ه85:))يدي قمعة( 

/ ـه8:;)تبر أبراج قمعة المويمح ، ثـ نجد أمثمة لو في الحجاز؛ حيث تع(م3871/  ـه8:;) قمعة العريش

 .   2مف أبرز أمثمتيا  م(3781/ ـه:8;) والوجو م(3871

  
 2/2مقياس الرسم: 

 ( واجية البرج الغربي32شكؿ ) ( البرج الغربي المطؿ عمى المدخؿ الرئيسي 119)لوحة 
 

 
 2/2مقياس الرسم: 

 

 
 لطابؽ األرضي مف البرج الغربي( مدخؿ ا120لوحة ) ( مقطع رأسي لمبرج الغربي33شكؿ )

                                                           

 .172 – 171ص  ،عجيمي: قبلع األزنـ والوجو وضبا ...ىشاـ  - 1
 .92 – 91ص  ،. وأيضًا: ىشاـ عجيمي: قمعة المويمح )دراسة معمارية حضارية(72ص  -نفسو  - 2



422 

 

 

 
 
 

1
 

0N 0.5

  

 

 
 ( الطابؽ األرضي لمبرج الغربي مف الداخؿ121لوحة ) ( الطابؽ األرضي مف البرج الغربي70)مخطط  

 
تبمغ بواسطة درج ينتيي بمدخؿ مستطيؿ الشكؿ،  الغربيالبرج  فيويصعد إلى الطابؽ العموي 

، وىي مسقوفة بعتب خشبي، ويؤدي المدخؿ إلى منطقة م(38:1)وارتفاعيا ، سم(7:) نحو اتساع فتحتو

، يتخممو صفاف مف المزاغؿ م(3851)، ويحيط بيا جدار ساتر، ارتفاعو م(4851)دائرية مكشوفة قطرىا 

وجد مصطبة لجموس توفي الجية الجنوبية منو  .شبيية بتمؾ التي في الطابؽ األرضي مف البرج نفسو

بة في ىذا البرج، وبجوار المصطبة المذكورة مف الجية الشرقية تقع فتحة بالحماية والمراقالجند المكمفوف 

، المبلصقة لو مف خارج البرج تيدمت، لكف الجدراف يؤدي إلى خارج البرجكاف  سم(1:) اتساعولمدخؿ 

 .(122، ؿ:71:ـ)

 

 

 

 

 

m 
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 لمكمؼ بالحراسة( مصطبة جموس الجندي ا122لوحة ) لغربياالبرج  في( الطابؽ العموي 71)مخطط  

 البرج الغربيالطابؽ العموي مف  في
 
 (72ـ: ،124 -123) ؿ: :(V) الشرقيالبرج  -

يقع البرج الشرقي لمقمعة في مكاف متوسط مف الواجية الشرقية عمى وجو التقريب، ويتخذ شكبًل  

فاعي لمواجية . والبرج بموقعو وتخطيطو حقؽ الجانب الدم(857:) نحو محيطو مف الخارج يبمغ مستديراً 

طبلؽ نيراف البنادؽ أو المدافع عمى مياجمي  الشرقية في القمعة، فمف خبللو يستطيع الجند المراقبة وا 

 القمعة مف ىذا الجانب بكؿ سيولة. 

األولى مف خارج القمعة بعد صعود درج ممتصؽ بو،  :والدخوؿ إلى البرج الشرقي يتـ مف جيتيف

مف طابؽ واحد مكشوؼ البرج مف الداخؿ ويتألؼ . جية الغربية لمبرجوالثاني مف داخؿ القمعة يقع في ال

، م(58:1) نحو يبمغ أقصى اتساع لقطره مف الداخؿبالتراب، ويتخذ الشكؿ البيضاوي، ردمت أرضيتو 

نحو واحدة منيا كؿ تساع المدافع، إلطبلؽ قذائؼ اثبلث فتحات  وفي ت، فتحم(3838) وسمؾ جداره

خمؿ الجدراف التي تقع يتوباإلضافة إلى فتحات المدافع  .الحؽ لمبناء األصمي سدت في وقتوقد  سم(81)

 .(347ل>) ستة مزاغؿ ضيقة مف الخارجالمذكورة بيف الفتحات 

 

  
 

m 
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  مف الخارج( البرج الشرقي 123لوحة ) ( البرج الشرقي72) مخطط

 
 

 

 

 

 
   البرج الشرقي اصر الدفاعية في العن( 125لوحة ) ( البرج الشرقي مف الداخؿ124لوحة )

 

 (73، ـ:126)ؿ: (S) البرج الجنوبي -
 هيمتؼ جدار يطؿ عمى ساحة المدافع الجنوبية، و  يقع ىذا البرج في أقصى الجية الجنوبية، وىو

ذا وى مف الجيتيف الجنوبية والغربية، أما الجيتيف الشرقية والشمالية فجدارىما مستقيماف. بشكؿ مستدير

 .(56ش>) بلحظ عميو بعض التصدعاتتو ، (م6881) نحو خـ يبمغ ارتفاعو مف الخارجض البرج

، حجرات الجنوبية في القمعةيتوسط ال درج الممر الذي صعودالدخوؿ إلى البرج الجنوبي بعد يتـ و 

ولذا أكواـ الحجارة واألتربة، تجمعت  اوالسقوؼ المجاورة لي والسقؼ الذي يغطييادرج ىذه الوبسبب تيدـ 

 نستطع رؤية محتوى الطابؽ األرضي مف البرج. أما الجزء العموي مف البرج فيو مكشوؼ ويتخذ شكبلً ـ ل

m 
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ضيقة مف الداخؿ  فيو ثبلث فتحات لممدافع تفتح م(3861) نحو ارتفاعويبمغ ، اً ساتر  اً يضـ جدار  اً مستدير 

 .(349ل>)فتحات المزاغؿ المائمة ، إضافة إلى وواسعة مف الخارج
 

 

 
 ( البرج الجنوبي المطؿ عمى ساحة المدافع الجنوبية126) لوحة

 
 
 

 
 2/2مقياس الرسم: 

 ( الواجية الجنوبية لمبرج الجنوبي المطؿ عمى ساحة المدافع الجنوبية34شكؿ )
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 ( البرج الجنوبي مف الداخؿ127لوحة ) ( البرج الجنوبي73) مخطط

 
    (74، ـ:128)ؿ: :الشرقيالمرقب  -

الشمالي مف الجزء العموي لجدار الحجرة المجاورة لساحة المدافع  يقع المرقب الشرقي في الطرؼ 

 ،غطييا قبة صغيرةت أما مف الداخؿ فيو عبارة عف مساحة مربعة ،اً ث ماني شكبلً مف الخارج الشمالية، ويتخذ 

 . (سم 67)، وسمؾ جداره (م3857) طوؿ كؿ ضمع منيا نحوويبمغ 

اثنتاف، وىما المتاف كانتا منيا أربع فتحات طولية معقودة سقطت  المرقبىذا جدار تخمؿ تو 

لمراقبة مساحة واسعة خارج القمعة مف تستخدماف ف االباقيت افتطبلف عمى داخؿ القمعة، بينما كانت الفتحت

ومف خبلليما  ،(م3867)، وارتفاعيا نحو (سم97) اتساع كؿ واحدة منيا نحو يبمغ، والشمالية الجية الشرقية

وتبرز ىاتاف الواجيتاف  .(;34ل>) الجيتيف تييستطيع الجندي المكمؼ بالمراقبة رؤية منطقة واسعة في كم

وقد استغؿ البناؤوف أرضية ىذا البروز في عمؿ ثماف فتحات،  ،(سم51)عف سمت الجدار، بمقدار 

 . (57ش>) ؿ جانبتستخدـ كسق اطات ومزاغؿ مائمة إلى األسفؿ معًا، بواقع أربع في ك

ىي الوحيدة التي وجدناىا في ىذه القمعة، المذكور الشرقي الشمالي وتعتبر سقاطات المرقب 

ويرجع السبب في قمة السق اطات في القبلع الساحمية في تيامة إلى عدـ الحاجة إلييا، كوف وظيفتيا تكمف 

ما كانت ساحة القتاؿ بالنسبة في صب المواد الحارقة عمى العدو عندما يقترب مف سور القمعة. ول

m 
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لمسواحؿ والموانئ ىي البحر، فإف قبلعيا ليست في حاجة إلى بناء السقاطات، عمى عكس القبلع 

الداخمية التي تعد ىذه الظاىرة الدفاعية مف إحدى خصائصيا، ففي خارج اليمف تميزت القبلع واألبراج 

    .1طاتالساحمية في سمطنة ع ماف أيضًا بقمة استخداـ السق ا
    

 

 

 

 
 ( رسـ توضيحي لممرقب الشرقي35شكؿ ) ( المرقب الشرقي128لوحة )
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 ( المرقب الشرقي مف الداخؿ 129لوحة )  ( المرقب الشرقي74)مخطط  

 

                                                           

 .220 ص ،ماف""االستحكامات الحربية بسمطنة ع   ماىر:: سعاد انظر - 1

m 
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 المدافع اساحت -
 (97، م>351ل>) (B) ساحة المدافع الشمالية *

حيث  ،القمعة مفالقسـ الشمالي  فيالجية الشمالية مف األوؿ تعد ساحة المدافع الشمالية المرفؽ 

، وقد بمغ امتداد كؿ واحد منيما مف الضمعاف الشرقي والغربييتساوى فيو  ، والذيتتخذ الشكؿ المستطيؿ

السبلح الناري مف يمثؿ فوىة  ىوو فيعتبر أصغرىا، الشمالي  أما الضمع .(م3587) نحو داخؿ الساحة

ويتـ الدخوؿ إلى ساحة المدافع ىذه مف الجية الجنوبية بعد  .(م7881) نحو هتخطيط القمعة، ويبمغ امتداد

  .السابؽ ذكرىا( C)المرور عبر الدركاة 

العديد مف الفتحات التي تسمح ( شماليجدراف الساحة الشمالية )الشرقي والغربي والفي  تفتح

. كما تشتمؿ ىذه الجدراف والخارج ، وفي الجدوؿ التالي نبيف قياساتيا مف الداخؿبإطبلؽ قذائؼ المدفعية

   .(58)ش> عمى صؼ مف الفتحات الضيقة المربعة )مزاغؿ( التي تستخدـ لمتصويب بالبنادؽ

 عدد الفتحات امتداده الجدار

 اتساع الفتحات

 الثالثة الثانية األولى

 مف الداخؿ مف الخارج مف الداخؿ مف الخارج مف الداخؿ مف الخارج

 ـ1.20 ـ2.55 سـ90 ـ2.90 سـ90 ـ2.15 ، إحداىا مسدودة4 ـ12.70 الشرقي

 سـ90 ـ3 سـ85 ـ3 ـ1 ـ3 3 ـ17.90 الغربي

 __ __ سـ90 ـ2.25 سـ90 ـ2.25 2 ـ5.90 الشمالي

 

إف تقنية اتساع فتحات الجدراف التي تسمح بحركة مواسير المدافع وجدت في العمارة العثمانية، 

شر بناؤىا في المدف والببلد اإلسبلمية؛ وقد أصبحت فتحات المدافع وما عاصرىا مف منشآت حربية انت

ضيقة مف الداخؿ متسعة مف الخارج لتسمح بحرية الحركة في توجيو فوىة المدفع، وترتفع فيو الفتحة عف 

مستوى األرضية، كما يوضع المدفع عمى حامؿ خشبي؛ وىذا ىو الشكؿ الثالث مف فتحات المدافع، 
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يمعي بمدينة وقد نفذ ىذا الشكؿ في قمعة الز   .1تطور المدفعية التي أصبحت ثقيمةوالذي يتناسب مع 

فيي  ،الم حية، وىو األكثر تطورًا في فتحات المدافع، وانطبؽ ىذا األمر عمى قمعتي جبؿ الممح في تيامة

  ، مف حيث شكميا وأسموب بنائيا.يمعيو فتحات المدافع التي في قمعة الز  تشب
 

 

 
 ( ساحة المدافع الشمالية 130لوحة )
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 (B) ( ساحة المدافع الشمالية75)مخطط  

 
 
 
 

                                                           

قبلع األزنـ والوجو وضبا بالمنطقة الشمالية الغربية مف . وأيضًا: ىشاـ عجيمي: 131، ص لمدينة اإلسبلمية: اعثمافلستار محمد عبد ا  - 1
 .101ص ، المممكة العربية السعودية )دراسة معمارية حضارية(

m 



424 

 

 
 

2
.0

0

0.90

0.20

0
.4

0

 
 2/2مقياس الرسم: 

 ( جزء مف الواجية الداخمية لمجدار الشمالي في ساحة المدافع الشمالية 36شكؿ )
 )فتحات المدافع والبنادؽ(

 

 (76ـ:، 132 -131:)ؿ( T) :* ساحة المدافع الجنوبية
، وىي تشبو ساحة المدافع الشمالية في القمعة آخر مرفؽ في القمعة المدافع الجنوبية تعتبر ساحة

نفسيا، مف حيث وظيفتيا وأسموب بناء جدرانيا، والتي تتوزع فييا فتحات إطبلؽ المدافع والمزاغؿ، وكذلؾ 

سبلح الناري، ردـ أرضيتيا بالتراب. والشكؿ اليندسي لساحة المدافع الجنوبية يبرز عمى ىيئة مؤخرة ال

وىي تختمؼ عف ساحة المدافع الشمالية مف حيث وجود المرقب، والذي يتوسط جدارىا الجنوبي ويربض 

ويتخذ ىذا  .فوقو، ويبدو أنو أستحدث، ألف جدرانو بنيت فوؽ الجدار الجنوبي لساحة المدافع المذكورة

ويصعد إليو  .سم(47)، وسمؾ جداره م(x 3831 م3857) نحو المرقب شكبًل مستطيبًل، تبمغ أبعاده مف الداخؿ

في جدرانو: الشرقي، والغربي، والجنوبي ثبلث  ت، وقد فتحنفسيا بواسطة أربع درجات مف ساحة المدافع

نوافذ لممراقبة، بواقع واحدة في كؿ جية. أما الواجية الشمالية منو، فيي مفتوحة وال يوجد بيا جدار، ويبمغ 

 . (77ـ:، 131:)ؿ طح، يغطييا سقؼ خشبي مسم(3881) ارتفاع جدراف المرقب مف الداخؿ

، يقع في موازاة مع 1بواسطة طريؽ مرصوؼ بغير درج )زالقة( ساحة المدافع الجنوبيةيصعد إلى 

. ويعتبر (354ل>) الواجية الغربية لمقمعة، وينتيي عند فتحة تقع في الطرؼ الشمالي الغربي مف الساحة

                                                           
 .129، و 118عف الطريؽ الصاعد المسمى بالزالقة يراجع ما سبؽ ص  - 1
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سمحة المدافع ذات العجبلت إلي البرج، ألزالقة( ىو األنسب إلدخاؿ أسموب استخداـ الطريؽ الصاعد )ا

 يدية، وجبؿ باجؿ.قيو، والز  وقد وجدت ىذه الطريقة في أبراج المدافع في قبلع: بيت الف  

يمعي الجنوبية المدافع تعد ساحة و   في  أكبر مساحة مف ساحة المدافع الشمالية، وىيفي قمعة الز 

تشبو جدراف ساحة المشطوفة التي تنتيي مف اعبلىا بشكؿ ىرمي  شكميا المعماري وطريقة بناء جدرانيا

وجود فتحة إلدخاؿ المدافع في الضمع الغربي منيا، في عنيا ، ولكنيا تختمؼ (59ش>) المدافع الشمالية

وفي الجدوؿ اآلتي نبيف  وكذا وجود البرج الدفاعي الجنوبي الذي يمثؿ الضمع الرابع ليذه الساحة.

 . القياسات المعمارية لفتحات المدافع

 امتداده الجدار

عدد 

 الفتحات

 

 اتساع الفتحات من الداخل ومن الخارج

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 الخارج الداخؿ الخارج الداخؿ الخارج الداخؿ الخارج الداخؿ

 __ __ __ __ م4871 م4831 م5841 م4851 2 م851;3 الشرقي

 __ __ م5 م3881 م4841 م3841 ـ2.50 ـ2.15 3 م358:1 الغربي

 ـ2.85 ـ2.20 ـ2.85 ـ2.20 ـ2.85 ـ2.20 ـ2.85 ـ1.70 4 ـ14.40 جنوبيال

 

التي ىو اتساع أرضياتيا،  يمعيز  والمبلحظ عمى ساحتي المدافع )الشمالية والجنوبية( في قمعة ال

ويبدو  .لذا اشتممت عمى العديد مف فتحات إطبلؽ المدفعية المتسعةو  ،تسمح بوجود عدد كبير مف المدافع

أف اليدؼ مف ذلؾ ىو الحصوؿ عمى أكبر قدر مف الرؤية، لكي يتمكف الجند المتواجدوف في القمعة مف 

حماية المدينة التي تقع بأسفميا مف أي ىجوـ محتمؿ قد تتعرض لو سواء مف جية البحر كذا و  ،حمايتيا

في أرضيتيما بالتراب، بينما نجد أبراج المدافع  االسابؽ ذكرىما ردمتي المدافع ما أف ساحتأو البر. ك

يرة وجبؿ المنصوري، رصفت أرضية أسطحيا بالحجارة، وما تحصينات مدينة عدف، ومنيا في قمعة ص  

استخدمت في ويقودنا ذلؾ إلى القوؿ بأف نوعية المدافع التي  .(355ل>) تزاؿ قواعد المدافع مثبتة عمييا
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نجميزية الصنع، وىي مف النوع الذي يثبت عمى قواعد، بينما كانت في ساحتي المدافع إتحصينات عدف 

ويرجح أف ىذا النوع مف المدافع استخدمو العثمانيوف  .مف النوع الذي ي جر عمى عجبلت يمعيز  ال بقمعة

 .اطؽ اليمنيةجنودىـ في أرجاء المنالمستمرة لتنقبلت الكثيرًا في اليمف، بسبب 

المتبع سموب األو  وكذا في قمعتي جبؿ الممح،قمعة ىذه الالمدافع في  اتتساع ساحمف حيث اأما 

نما وجدت يبدو أف فطبلؽ المدافع، إبناء فتحات في   أيضاً ىذه الظاىرة لـ توجد في اليمف وحسب، وا 

تحقيؽ اليدؼ و عة في األسفؿ، تسمح لممدافعيف رؤية مساحة واس المواقع الدفاعية المرتفعةألف خارجيا، 

ف قادميف و كاف المياجمسواء ، الدفاعي الذي وجدت مف أجمو، وىو إطبلؽ قذائؼ المدفعية إلى أبعد مدى

مف البر أو البحر. كما يأتي ىذا النوع مف الساحات أو األبراج انعكاسًا لتطور األسمحة، وخاصة سبلح 

شرؽ العالـ االسبلمي أو جدًا سواء في  ةو األبراج متشابيالمدفعية؛ ولذا فقد جاءت أشكاؿ ىذه الساحات أ

 .غربو

 
 

 
 ( T ) ( ساحة المدافع الجنوبية131لوحة )
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 ( فتحات إطبلؽ قذائؼ المدفعية في ساحة المدافع الجنوبية132لوحة )
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 (T) ( ساحة المدافع الجنوبية76)مخطط  

  
 

 

 
 تحات إطبلؽ قذائؼ المدافع( رسـ توضيحي لف37شكؿ )

 

 

m 
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1
 

0N 0.5

 

 

 
 ( المرقب الجنوبي77)مخطط  

 الجنوبية بساحة المدافع
 ،يرة في مدينة عدف( سطح البرج الجنوبي بقمعة ص  133لوحة )
 عن ]هيفاء مكاوي[ -مثبت في أرضيتو قاعدة مدفع و 

 
  (دارية والسكنية)الوحدات اإل ثالثا: مرافق القمعة

 القسم األول
 (78ـ: ،134ؿ:(لمقمعة: ل الرئيسي المدخ - 

يتألؼ مف فتحة ذات شكؿ مستطيؿ قائـ تتجو يقع المدخؿ الرئيسي في الجية الغربية مف القمعة، و 

، وسقفت م(4861) وارتفاعيا م(38:7) اتساعيا وتبمغؤدي مباشرة إلى الفناء الشمالي لمقمعة، تنحو الجنوب و 

 بعتب خشبي يعموه عقداف مدبباف.

مف  صنعاف نزعا منو وما زاال بجواره، يمصراع مف باب خشبي يتألؼتحة المدخؿ تضـ ف توكان  

ألواح طولية جمعت فيما بينيا بواسطة أسياخ مف الحديد تـ تثبيتيا بالمسامير. والمصراعاف أحدىما ثابت 

ض ، أما عر م(4877) واآلخر متحرؾ يفتحاف معًا عند الحاجة؛ وقد بمغ ارتفاع كؿ واحد منيما نحو

 .سم(1;) نحو ، والمتحرؾم(3841) نحو المصراع الثابت بمغ
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لكف وضعيتو بيذه الطريقة جعمتو مدخبًل  ومكوناتو، في شكموبسيطًا المذكور يعتبر المدخؿ  

، ذلؾ ألف القادـ إليو يأتي مف أسفؿ القمعة ويصعد الدرج التي تجاور 1ةمنكسر المداخؿ البشبو قريب ال

وىو بذلؾ يعرِّض جانبو األيسر لئلصابة، ألف ىذه الجدراف تضـ العديد مف  الجدراف الغربية لمقمعة،

التي تتخمؿ  (مزاغؿالرماية )الفتحات  يكوف في مرمىنياية الدرج  بموغوعند  .(المزاغؿالرماية ) فتحات

البرج المطؿ عمى المدخؿ، وعند انحرافو يسارًا لدخوؿ الباب سيعرض نفسو لئلصابة مف الجية اليمنى 

 .(357 - 356ل>) مف خمفو أيضاً و 

يمعي عبر مدخميا الرئيسي، والذي حقؽ ز  يتبيف مما سبؽ أنو ليس مف السيؿ اقتحاـ قمعة ال

وىذا األسموب في عمؿ المداخؿ وجد في أغمب القبلع  .بوضعيتو المذكورة الجانب الدفاعي المطموب

فمـ نجد  -موضوع الدراسة  -ع تيامة أما في قبلوالحصوف اليمنية وخاصة التي تقع فوؽ قمـ الجباؿ، 

 يمعي. مدخبًل يشبو مدخؿ قمعة الز  
 

 

 
 يمعي( المدخؿ الرئيسي لقمعة الز  134لوحة )

 
 

                                                           
في العمارة اإلسبلمية بعدة أسماء منيا الباشورة والمدخؿ ذو العطؼ والمدخؿ ذو المرفؽ، والمدخؿ المزور، والمدخؿ يعرؼ المدخؿ المنكسر  - 1

ة أو المنحني. وقد سمي بالمنكسر ألف تصميمو يجعؿ الداخؿ إليو ينعطؼ يسارًا أو يمينًا مرة واحدة أو أكثر ليصؿ إلى داخؿ المدينة أو القمع
 .23ص  ،2006القاىرة  ، د. ط،زىراء الشرؽ : أسوار وقمعة صبلح الديف، مكتبةمحمد عزب المنشآت األخرى. خالد
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 ( المدخؿ الرئيسي لمقمعة78) مخطط

 
 

 (361، 357ل>، 89م>) (A) :الشمالي الفناء  -
 اأبعادىبمغ تخذ شكبًل مستطيبًل التي تتإلى ساحة الفناء الشمالي المدخؿ الرئيسي لمقمعة  يفضي

الغربية بينما الجية الرابعة  ،ثبلث جيات حجرات سكف الجندطؿ عمييا مف ت، و م(X :831 م34871) نحو

تسمح بإطبلؽ قذائؼ  تخممو ثبلث فتحات طولية معقودةت، م(35891) نحو طولويبمغ جدار يطؿ عمييا 

 نفسووفتح في الجدار  .م(3847)، وارتفاعيا سم(7;) نحو ايبمغ اتساع كؿ منيو ، ا، اثنتاف منيا سدتالمدفعية

الشكؿ المستطيؿ الذي يضيؽ تتخذ يستطيع مف خبلليا الجند الرماية بالبنادؽ، وىي عشر مزغبًل  اثنا

اليسرى كما أف ىذه المزاغؿ مف النوع المائؿ إلى الجية اليمنى أو  .تدريجيًا حتى ينتيي بفتحة صغيرة

بيد، وغيرىا مف التحصينات اليمنية التي قيو وقمعة مدينة ز  ا النوع في قمعة بيت الف  ىذ ، وقد وجد(38)ش:

 ماني في اليمف.أنشئت خبلؿ فترة الحكـ العث
 

  
 ( المدخؿ الرئيسي مف الداخؿ والجدار الغربي لمفناء الشمالي135لوحة )

m 
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 1/1مقياس الرسـ: 

 فناء الشمالي )فتحات المدافع والبنادؽ(( جزء مف الواجية الداخمية لجدار ال38شكؿ )
 
 (80 - 79ـ:، 136)ؿ: :(الشمالية) حجرات سكن الجند -

 أو الثاني )الشمالي( حية العديد مف الحجرات سواء في القسـ األوؿالم  الزيمعي بتضـ قمعة  

وذلؾ ألف  .لمبيت الجنود المرابطيف في القمعة اً كانت تستخدـ سكن، ومف المرجح أف أغمبيا )الجنوبي(

لحماية الساحؿ  متقدماً  عسكرياً  اً تكوف مركز ول القمعة ىو الدفاع عف المدينة وساحميا، اليدؼ مف إنشاء

وبناًء عمى ذلؾ البد أف يتـ شحف القمعة بالقوة العسكرية الكافية مف جند وعتاد،  .اليمني مف جية الغرب

 .ندستيعاب الجالمف الحجرات  وجود عدد كاؼ األمر الذي يحتـ

في القمعة مف ست حجرات، أربع منيا تتكوف مف طابقيف )الشمالي( ألؼ القسـ األوؿ يتو 

ونظرًا لعدـ وجود  مى ممر )دىميز(.عتفتح أبوابيا  ، وجميعيااثنتاف تتألفاف مف طابؽ واحدو متشابييف، 

ؿ( تـ عناصر معمارية ودفاعية تستحؽ الوقوؼ عندىا، عدا صفوؼ فتحات الرماية بالبنادؽ )مزاغ

 االكتفاء بتوضيح القياسات المعمارية ليذه الحجرات، نبينيا في الجدوؿ اآلتي:
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 عدد النوافذ األبعاد الداخمية الحجرة

 أبعاد النوافذ

 الشمالية الغربية الشرقية

 ارتفاعيا اتساعيا ارتفاعيا اتساعيا ارتفاعيا اتساعيا

H 68;1م x 48;7م3 سم71 م3 سم7: 2 م __ __ 

F 5831م x 48;7م3841 سم1: __ __ م3 سم1: 2 م 

G 58:1م x 5م3841 سم1: م1: سم61 __ __ 3 م 

I 68;1م x 5م1: سم61 م3 سم71 3 م __ __ 

 

الصعود إلى الطابؽ العموي لمحجرات األربع المذكورة عبر سمـ صاعد يستند عمى الجدار يتـ و 

لعموي التي تمثؿ أيضا سقفًا لمطابؽ األرضي لمتيدـ. . وقد تعرضت أرضية الطابؽ ا(H) الخارجي لمحجرة

 وتنتيي جدراف ىذه الحجرات مف األعمى بجدار ساتر يشتمؿ عمى العديد مف فتحات المزاغؿ المستطيمة

 . (:35ل>)

وكانت فتحات المداخؿ في حجرات الطابؽ العموي مسقوفة بأعتاب خشبية لـ يتبؽ إال بعض 

ارجية بزخارؼ محفورة، حيث تتألؼ مف فرع نباتي ممتؼ عمى ىيئة شكؿ حداىا زينت جبيتيا الخإمنيا، 

 .(39:ش ،137:)ؿ مكررةخرج منو ورقة نباتية تدائري 

وىذه العناصر الزخرفية التي نفذت في األعتاب الخشبية وكذا الزخارؼ الممونة التي تزيف أخشاب 

تعتبر الوحيدة التي وجدت في قمعة ، 1القسـ الجنوبي مف القمعة نفسياسقؼ حجرة الطابؽ العموي في 

 ليا، التيالوظيفة الحربية  لعناصر الزخرفية في ىذه القمعة ىيالسبب في قمة وجود ا يبدو أفيمعي. و الز  

مى بناء القمعة عبف الذيف قاموا يحالت دوف وجود أية عناصر زخرفية أخرى، وكاف تركيز المعماري

 العناصر الدفاعية والمعمارية.

                                                           
 .296 – 295ص  انظر. الحقاً  سيتـ الحديث عف سقؼ الحجرة العموية في القسـ الجنوبي - 1
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A الشمالي الفناء 

C دركاة  
D )حجرة حراست )مصلى 

E الحجرة الغربيت 

H - F الحجرتين الشرقيت 

I - G الحجرتين الغربيت 

U البرج الغربي 

 يمعي( الطابؽ األرضي لمقسـ الشمالي في قمعة الز  79) مخطط
 
 

 

F

G

H

I

U
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0 3N

 
 

F – H الحجرتيف الشرقية 
G - I الحجرتيف الغربية 

U البرج الغربي 

 يمعي( الطابؽ األوؿ لحجرات القسـ الشمالي في قمعة الز  80) مخطط
  
 
 
 
 
 
 
 

m 

m 
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  ( حجرات القسـ الشمالي136لوحة )

 
 

 

 
 

 

( عتب خشبي يعمو أحد مداخؿ حجرات الطابؽ 137لوحة )
 القسـ الشماليالعموي في 

( تفريغ لزخارؼ أحد األعتاب الخشبية التي تعمو 39شكؿ )
 القسـ الشماليالطابؽ العموي في مداخؿ حجرات 

 
 

 
 ( سطح حجرات القسـ الشمالي138لوحة )
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مف  أبعادىابمغ ت وتتخذ شكبًل مستطيبلً  ،عمى الفناء مف الجية الشرقية (E) حجرة الجندتطؿ 

، ويتـ الدخوؿ إلييا عبر فتحة باب يتوسط جدارىا الغربي يبمغ اتساعو م(x 48;7 م867:) الداخؿ نحو

ماثميما في الجية اليسرى تكتنفو مف الجية اليمنى نافذتاف مستطيمتاف، تو  .(م4861)، وارتفاعو (م3841)

، وقد تعرض سقؼ ىذه الحجرة (م3871)، وارتفاعيا (سم 1:)نافذتاف أخريتاف، يبمغ اتساع كؿ واحدة منيما 

 . (;35>)لـ لمتيد

 x م6877) مف الداخؿ نحو ادىابمغ أبعت (D) مف الجية الشمالية حجرة أخرى (E) مي الحجرةتو 

، ي تِّوجو عقد (م 1;48)اتساعو   يبمغتضـ مدخبلً  (C)، ويتـ الدخوؿ إلييا بعد المرور عبر دركاة م(5857

. ويمكف أف تؤدي ىذه الحجرة وظيفتيف معًا، األولى اإلشراؼ عمى الداخميف إلى (361 )ل> نصؼ دائري

أما الوظيفة الثانية فيحتمؿ أنيا  .بعد المرور مف الدركاةإلييا ساحة المدافع الشمالية، وذلؾ ألنيـ يمجوف 

، ألنيا آخر حجرة مف جية القبمة )الشماؿ(، وأفضؿ مكاف ألداء الصبلة )مصمى( اً كانت تستخدـ مكان

  اليواء البارد مف الدركاة التي تتقدميا. ؿ إليويدخ  
 

 

 

 
الفناء الشمالي والدركاة المطمة عميو والدرج ( 361) لوحة المطمة عمى الفناء(   E) ( الحجرة139لوحة )

 ( D ) الحجرةالصاعد المؤدي إلى سطح 
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ؤدي يبواسطة سمـ يتكوف مف إحدى عشرة درجة  (D) ويصعد إلى سطح الدركاة المذكورة والحجرة

 فاعوارت ، يبمغاً ساتر  اً إلى بسطة، غطت مف أعبلىا بقبة صغيرة. وتضـ الجدراف الخارجية لمسطح جدار 

، مثيبلتيا في جدار الفناءالتي تشبو  (مزاغؿ) الرماية بالبنادؽ ، يتوزع فيو صفاف لفتحات(م3871) نحو

 المرقب السالؼ الذكر.وفي الطرؼ الشمالي الشرقي مف السطح يقع 

 : حجرة التخزين -
النزوؿ تقع حجرة تخزيف السبلح بجوار البرج الشرقي في القمعة، وىي عبارة عف حجرة أرضية يتـ 

قبو  يغطييا، م(x 487 م6)أبعادىا حوالي  بمغت، . وتتألؼ مف مساحة مستطيمة(363 )ل>إلييا بواسطة درج 

ص، ويبلحظ عمى جدارىا المطؿ عمى . والحجرة مف الداخؿ كسيت بمادة الج  (364 )ل> نصؼ اسطوني

الفتحة ىي الوحيدة التي  وىذه .سم(61) وارتفاعيا (سم51)تساعيا نحو ا ، يبمغالدرج وجود فتحة صغيرة

القمعة بكؿ سيولة،  ووجدت في جدراف حجرة التخزيف، وذلؾ مف أجؿ تأمينيا ولكي ال يصؿ إلييا مياجم

ألنيا أحد المرافؽ الميمة التي مف المحتمؿ أنيا كانت تحتوي عمى الذخيرة التي كاف يستخدميا الجند 

  المرابطيف في القمعة.

يمعي نفسيا أو القبلع التي تضمنتيا في قمعة الز   نجد مثيبل ليا تخزيف المذكورة لـوحجرة ال 

 مع ذلؾ توجد عناصر مشتركة بينيا، و أو أسموب تغطيتياسواء مف حيث وجودىا تحت األرض،  ،الدراسة

، ونظاـ الجدرافدـ وجود فتحات في بيد التيامية، مثؿ: عف السبلح في قمعة مدينة ز  يخز توبيف حجرات 

 -حسب الباحث عبد اهلل الحداد  - األقبية، بالرغـ مف عودة تاريخ ىذه األخيرة عتمد عمىالتغطية الذي أ

م(;375 - 3739هــ/ 67; - 45;)إلى فترة الوجود الممموكي 
1 . 

 هـ/;78) ويبدو أف أسموب التغطية بنظاـ األقبية وفد إلى اليمف مع مجيئ األيوبييف إلييا عاـ

شآت الدينية وخاصة المدارس، ثـ استمر استخدامو بكثرة في ، حيث استخدـ في بعض المنم(3395

                                                           

 .388ص  - ،ستحكامات الحربية بمدينة زبيد...الحداد: االعبد اهلل  - 1
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 -3676هـ/ 45; -:7:)وكذلؾ العصر الطاىري  م(3676 -;344هـ/ :7: - 848)مدارس العصر الرسولي 

م(3739
فيوجد لدينا مثاؿ يشبو حجرة تخزيف السبلح في  في اليمف. أما في المنشآت الحربية اإلسبلمية 1

 )ل> 2ماربريت( بالقرب مف مدينة ذ  جرة األرضية التي تقع في حصف المِّسي )الك  يمعي، وىي الحقمعة الز  

. 3خبلؿ فترة الحكـ العثماني األوؿ في اليمف ،م(3838هـ/ 3148) إلى عاـ ئو، والذي يعود تاريخ بنا(365

4عزكما وجد األسموب المذكور أيضا في قمعة القاىرة المطمة عمى مدينة ت  
صينات ، وكذلؾ تح(366 )ل>

صف الخضراء، وحصف حق ات، مدينة عدف، ومنيا في أسقؼ غرؼ التخزيف الموجودة في كؿ مف ح  

  .5والحصف الموجود شرؽ باب عدف البري
 

 

 
 ( الدرج المؤدي إلى حجرة التخزيف141لوحة )

   
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .276ص  ،يس اليمنية تاريخيا وآثارىا الدينية: مدينة ح  الحدادعبد اهلل  - 1
 . 77عف موقع حصف المِّسي يراجع ما سبؽ، ص  - 2
 .32ص  ،عبد الصمد الموزعي: اإلحساف في دخوؿ مممكة اليمف تحت ظؿ عدالة آؿ عثماف - 3
 .75عف قمعة القاىرة يراجع ما سبؽ ص   - 4
 .144ص  ،ي العصر االسبلميىيفاء مكاوي: التحصينات العسكرية لمدينة عدف ف - 5
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 ( حجرة التخزيف142لوحة )

 
 

 

 
 1سي بذمار( الحجرة المقباة بحصف المِّ 143لوحة )

 
 
 

                                                           

 ،صنعاء ،الييئة العامة لآلثار والمتاحؼ اليمنية ،2005"تقرير المسح األثري لمموسـ ذمار: الصورة عف الفريؽ األثري بمكتب اآلثار بمحافظة  - 1
2005. 
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 المقباة في قمعة القاىرة بتعزاألرضية ( أسطح بعض الحجرات 144لوحة )

 
  :)الجنوبي( الثانيالقسم * 
 (146 - 145:)ؿ :(N) الفناء -

، متعدد األضبلع، وىي أكبر مساحة مف ساحة الفناء الشمالي شكبلً  الفناء الجنوبيساحة تتخذ 

بنحو  مف الشرؽ إلى الغرب أقصى عرض، و (م27) نحوإلى الجنوب  مف الشماؿ احيث بمغ أقصى طوؿ لي

حجرات القسـ الجنوبي في  –الشرقية والشمالية والجنوبية  –حيط بالفناء مف ثبلث جيات تو . م(31)

يربط بيف الشرقي جدار ف، فاليوجزء مف الجية الغربية جدار في الجية الشرقية يضـ الفناء كما  .القمعة

وقد  .(سم 81)، وسمكو (م6)، وارتفاعو (م 1;68)نحو ، حيث يبمغ امتداده (M) والحجرة( O) الحجرةجدار 

يتألؼ مف فتحة مستطيمة رأسية، مسقوفة بعتب خشبي يؤدي إلى ساحة الفناء، مدخؿ ثانوي لمقمعة  وفيفتح 

ع إال لمرور وألف المدخؿ المذكور صغير المساحة فيو ال يتس .(م4) ، وارتفاعيا(سم99) نحو يبمغ اتساعيا

يستطيع العدو مف خبلليا التسمؿ  دفاعيةف تعمدوا ذلؾ لكي ال تكوف ثغرة ئيشخص واحد، ويبدو أف البنا

 والدخوؿ إلى القمعة.
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 بمسافةثـ ينحرؼ نحو الغرب بزاوية قائمة  م(5831)بمسافة يمتد جدار ومف الجية الغربية لمفناء 

. (R) حتى يمتصؽ بجدار الحجرة الغربية (م11.20) فةمسا، ثـ ينحرؼ مرة أخرى نحو الجنوب بم(5831)

فتح فيو قد ، وينتيي مف أعبله بشكؿ مشطوؼ، و (سم 81) وسمكو (م487) نحوالجدار ىذا ويبمغ ارتفاع 

 .)مزاغؿ(الرماية بالبنادؽ فتحات صفاف مف 
 

 
 مقمعة لالثانوي مدخؿ ال( الجدار الشرقي لمفناء الجنوبي وبو 145لوحة )

 
 

 
 لمفناء الجنوبي( فتحات الرماية )المزاغؿ( في الجدار الغربي 146وحة )ل

 

 (369)ل>: الماءبركة  -

وعمى الرغـ مف المناخ ، (N) تقع بركة الماء في الجية الغربية مف الفناء الجنوبي السابؽ ذكره

مياه التي قد الوحفظ  بركة لتجميعبندرة األمطار، إال أنو تـ إنشاء  وتميزهالحار الذي يسود منطقة تيامة 

الصيؼ. وىذه البركة مغطاة بسقؼ مسطح  حية، وخاصة في فصؿطؿ فجأة بشكؿ كثيؼ في مدينة الم  تي
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ظاىرة، تمر  ى البركة بواسطة سواقي. ويتـ تجميع الماء إل(م3) نحو طوؿ ضمعيايبمغ يضـ فوىة مربعة، 

قي مغيبة تمر مف أسفؿ سطح الفناء ، وىناؾ، أيضًا، سواالمحيطة بالفناء عمى سطح جدراف الحجرات

ذا لـ و  .غزيرة بتساقط األمطارحتى تصب في البركة، مما يعطينا احتمااًل بأف فترة إنشاء القمعة كانت  ا 

جمبو بواسطة  عف طريؽو عت الحاجة إلى الماء، يرجح أف البركة كانت تمؤل بتيطؿ األمطار ود  

 .ؿ القمعة مف الجية الغربيةيمعي التي تقع أسفالحيوانات مف بئر جامع الز  

؛ فالغرض منيا ىو تزويد الحامية العسكرية المرابطة فييا جداً  اً ركة في القمعة ميموجود الب  يعد و 

، السيما حيف كانت تتعرض لمحصار، وىذا األمر ينطبؽ عمى معظـ القبلع والحصوف  بالماء البلـز

رؾ إحدى أىـ مكوناتيا، وكانت األمطار يا الب  اليمنية التي بنيت في المناطؽ الجبمية، والتي كانت في

  المصدر الرئيسي لتزويدىا بالمياه.
 

 

 
 االماء والساقيتاف المتصمة بي بركة( فوىة 147لوحة )

 
 حجرات سكن الجند وممحقاتيا  -

، منيا خمس حجرات سبعفي القسـ الجنوبي لمقمعة مف وممحقاتيا تتألؼ حجرات سكف الجند 

كما ألحؽ بيذه الحجرات  ؛لمطبخ وحفظ األدواتيحتمؿ استخداميما لجند، واثنتاف تستخدـ لمبيت ا

 مرحاض لقضاء الحاجة، وفي الفقرات التالية سيتـ وصفيا بالتفصيؿ مف الناحية المعمارية.
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 (3:)م>  ( M – L – K - J ) الحجرات -

ف خبلؿ المسقط األفقي ، وم(:36)ل> الجنوبية مف الجية بجوار البرج الغربي ( J ) الحجرةتقع 

لتكوف حجرة لمبيت  تبفىي في األصؿ لـ لمقمعة يمكف اعتبارىا أوؿ حجرة في القسـ الجنوبي مف القمعة، و 

نما نتجت  ، وجزء ( k ) لمحجرة شماليف وجود جدراف وحدات معمارية أخرى، وىي: الجدار العالجند، وا 

كذلؾ ، و يضـ فتحات ضيقة مائمة تستخدـ لمرماية ، والذيمف الجدار الغربي لمواجية الغربية في القمعة

بيف  مثميا فتحة مدخؿ معقودة تربطتومف الجية الشرقية  ؛الجدار الشمالي لمدرج الصاعد إلى البرج الغربي

يحتمؿ  . وبما أف الحجرة المذكورة لـ تخصص لمبيت الجند لذاوالجنوبي الشمالي يفحجرات القسم

  .القمعةلحفظ حاجيات وأدوات  استغبلليا

، (;36)ل> تيدـ سقفيا ( k ) مستطيمة أيضا حجرةوبجوار الحجرة المذكورة مف الجية الجنوبية 

، وتطؿ عمى الفناء بثبلث نوافذ فتحت في جدارىا م(x 5839 م1;78) مف الداخؿ نحو تبمغ مساحتيا

 .م(3841)، وارتفاعيا سم(61)اتساع كؿ واحدة منيا نحو  ، تبمغالجنوبي
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 ( k )( الحجرة 149لوحة ) ( J )( الحجرة 148لوحة )

 

أرضي مف طابؽ  ي تتألؼ، وى(371)ل> البرج الشرقي الجية الجنوبية مففي  (  L) ةالحجر تقع و 

، وليا (مx 4851 م5861) نحومف الداخؿ بمغ أبعادىا ت شكبًل مستطيبلً  ، وتتخذسقؼ منخفضكاف يغطيو 

اتساع تبمغ ، ف سدا في الوقت الراىفمدخبل قد فتح في جدارىا الشرقيو  ؛(م3851)مدخؿ معقود اتساعو 

ضافة إلى ذلؾ ؤدياف إلى مساحة مستطيمةت كانتا، (م4) ارتفاعي، وا(سم91) نحو كؿ منيمافتحة  . وا 

  .الشكؿ مستطيمة أرضي ةثبلث مساحات ليذه الحجرة الشرقي  جدارالمتصؽ بت

غير مناسبة لمسكف، ومف  ( L)أف ىذه الحجرة  ف الواضحبناء عمى المعطيات السابؽ ذكرىا فمو 

، نظرًا لتيدـ سقفيا والمساحة المستطيمة المبلصقة ليا وكانت تؤدي ذيالصعوبة معرفة الدور الوظيفي ال

المساحات الثبلث المسقوفة تمثؿ كانت و  .قضاء الحاجةكانت تؤدي إلى مراحيض يحتمؿ أنيا ولكف 

 إلداءمواصفاتو المعمارية تصمح و  ،ىذا المكاف يتوسط القمعة تقريباً وذلؾ ألف لمخمفات، لحفظ ا اً مكان

أحدىما يعمو صغيريف أماكف لقضاء الحاجة عدا مرحاضيف  في القمعةوجد تال حيث  ،الوظيفة المذكورة

   بجانب البرج الجنوبي مف الجية الشمالية. ، يقعافاآلخر
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مف مساحتيا  بمغتالتي  (M) لثانيةالمساحة بالمقارنة مع الحجرة اصغيرة  الحجرة المذكورةو 

الغربي ثبلث  ،خمس نوافذ تتوزع عمى الجداريف، وتطؿ عمى الفناء ب(373)ل> م(x 48;1 م8)نحو الداخؿ 

أما  ؛(م3841) نحو وارتفاع ،(سم1:)اتساع نحو ب ،والجنوبي نافذتاف، وجميعيا متساوية في أبعادىا ،نوافذ

األوؿ يتألؼ مف  ،الجدار الشرقي المطؿ عمى خارج القمعة فيتخممو صفاف مف فتحات الرماية )مزاغؿ(

 . الثاني مف خمسة مزاغؿ فردية مائمةثبلثة مزاغؿ مزدوجة مائمة، و 

 

 
 ( L)  الحجرة  (150لوحة )

 
 

 
 ( M ) الحجرة  ( 151) لوحة
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 (152:)ؿ ( Q – O ) :رتينالحج -
 ،مف طابقيف افوتتألف ،(N) الجنوبي لفناءمف االغربية الجنوبية و  في الجيتيف تافالحجر  اتافتقع ى 

ا مف األفقي ذو شكؿ مستطيؿ، أبعادى مسقطياواسعة و  (O) فالحجرة ؛شتركاف في جدار أوسطكما ت

يا مف كتنفتو الدخوؿ إلييا بواسطة فتحة مدخؿ تتوسط جدارىا الغربي، يتـ و ، (مx 5881 م9841) الداخؿ نحو

، (سم7:) نحوكؿ منيما  اتساعالجيتيف اليمنى واليسرى أربع نوافذ بواقع نافذتيف في كؿ جانب، يبمغ 

ف تطبلف عمى المدخؿ الغربي لمقمعة، اتخمؿ الجدار الشمالي ليذه الحجرة نافذتتما . ك(م3841) ياوارتفاع

تضـ فتحات ف ،(O)الحجرة الجية الغربية في  أما. وىما تشبياف النوافذ السابؽ ذكرىما في قياساتيما

 مرماية بالبنادؽ )مزاغؿ(، تتوزع في صفيف: األوؿ مف األسفؿ يتألؼ مف أربعة مزاغؿ زوجيةل ضيقة

 .(375)ل> عموه ستة مزاغؿ فردية مائمةتمائمة، 

لمبيت الجند،  ويبدو أنيا لـ تكف معدةة في الجية الجنوبية، مستطيؿ بو استدار  (Q)الحجرة  شكؿو  

الحجرة آثار ىذه القمعة نفسيا. ويبلحظ عمى عف مخططات جميع حجرات  مخططيا األفقي يختمؼألف 

لـ يتـ العثور  حيث ،)مطبخ( كانت مخصصة إلعداد الطعاـ ياأن المحتمؿ لذا مف ،الحريؽ وبقايا الفحـ

 .     عمى ىذا المرفؽ في القمعة

القمعة مف الجية إلى خارج مف الجية الجنوبية مساحة صغيرة جدارىا بارز ( Q) متصؽ بالحجرةتو   

احيض ممحقة ظير لدينا جدار جنوبي مرتفع، وىذا الجزء مف القمعة استخدـ كمر الغربية، ونتيجة لذلؾ 

عمى  -الذي يرتفع بارتفاع الواجية  -الخارجي  المرحاض ويحتوي جدار .الحجرات الجنوبية في القمعةب

المخمفات، وقد تعمد البناؤوف وضعو في ىذه الجية لكي ال تصؿ الرائحة الكريية إلى مجرى لتصريؼ 

 . (154:)ؿ الجنوبيةحجرات ال
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 لمطمة عمى الفناء الجنوبي( الحجرات الجنوبية ا152لوحة )

 

 

 

 

 
 ( المرحاض الممحؽ بالحجرات الجنوبية154لوحة ) ( O) ( فتحات الرماية )المزاغؿ( في الحجرة153لوحة )

 
تخمؿ ت، و (مx 5881م 31) أبعادىا نحو ،مف مساحة مستطيمة (O) ةويتألؼ الطابؽ األوؿ مف الحجر 

بمغ اتساع حيث  ،لعديد مف النوافذ، جميعيا متساوية في األبعادجدرانيا الثبلثة الشرقي والغربي الشمالي ا

، وىي تتوزع عمى الجدراف الثبلثة المذكورة عمى النحو (م3841) وارتفاعيا ،(سم1:)كؿ واحدة منيا نحو 

في الجدار الغربي، ونافذتاف في الجدار  مماثمةقابميا خمس تاآلتي: خمس نوافذ في الجدار الشرقي، 

تعرضت جدرانيا لمتيدـ، وبيذه الحجرة في ( Q) مف الجية الجنوبية حجرة( O)ابؿ الحجرة قت. و الشمالي
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حيث بواسطة درج،  (Q – O) . ويصعد إلى سطح الحجرتيف(4:>م) طرفيا الجنوبي الغربي مرحاض

يضـ العديد مف فتحات الرماية و ، (م3) نحو ارتفاعويبمغ  األربعة جدار ساتراالتجاىات يكمميما مف 

 بنادؽ )مزاغؿ(.بال

الحجرتيف المذكورتيف اختبلؼ سقفيما عف أسقؼ حجرات القمعة مف حيث في والمبلحظ  

 استخداـمعظميا بتكوينات ىندسية بسيطة ب وزيف ،األخشاب المستخدمة، فيي مف النوع الحديث المستورد

ف إلى تقميؿ و ريولعدـ توافؽ طوؿ ىذه األخشاب مع اتساع الحجرتاف، لجأ المعما .(377)ل> األلواف

يما بواسطة إبراز الصفوؼ األخيرة مف البناء بشكؿ تدريجي إلى داخؿ الحجرتيف، وىذا الحؿ يمساحت

 المعماري وجد في العديد مف المنشآت الدينية والمدنية والحربية بمنطقة تيامة. 

، وىذا يستنتج أف سقؼ ىاتيف الحجرتيف يختمؼ تمامًا عف بقية سقوؼ حجرات القمعة ،ومما سبؽ

إضافتو بعد فترة زمنية مف بناء المرافؽ األرضية في  تاألمر يقودنا إلى الترجيح بأف ىذا الطابؽ تم

 القمعة.

تقع في الجية الجنوبية مف  (R) محجرات الشرقية المذكورة توجد حجرةوفي الجية الغربية المقابمة ل

توسطيما تؿ عمى الفناء بنافذتيف أغمقتا، و ، وكانت تطم(x 5891 م9) مف الداخؿ نحو بمغ أبعادىاتالفناء، 

 . م(3834) ا نحواتساعي يبمغ فتحة مدخؿ
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 (10، خ: 156)ل:: وأهميتهالموقع 
الوصول إليو بواسطة و يتم و الساحمية،  الُمحيةمن مدينة  (كم13)عمى بعد حوالي  يقع جبل الممح

جبل في األصل مجموعة من اليضاب ىذا الو  .الُمحيةىرة و الطريق االسفمتي الرابط بين مدينتي الزُ 

2كم1) بـ بمساحة تقدر ةدالممتالصخرية 
 .مستوية من أراضي وادي مور شاسعةتقع وسط مساحة و تقريبًا،  (

 -1849/ ـه1337-1265) كبيرة لدى العثمانيين أثناء حكميم الثاني في اليمن أىمية لجبل الممح تكانو 

ونظرًا التي كانت تمثل أحد أىم إيرادات منطقة تيامة اليمن.  ، بسبب وجود مناجم الممح الصخري(م1918

 ،1ودعميا بحاميات عسكرية المطمة عمى تمك المناجم مواقعالعثمانيون بتحصين ال قام لألىمية المذكورة

 ،ورن أثناء تنقميم في منطقة وادي مُ يحماية طريق قوافل البضائع والجنود العثمانيكذا من أجل حمايتيا و 

 .الُمحيةىرة و بين مدينتي الزُ  يربطوالطريق الذي 

 األولى تسمىحيث ، خاصة بيامحمية  تسمياتجبل الممح قمم ويطمق الساكنة عمى ثالث من  

تطل كل منيما عمى مساحة األولى والثانية ف ،(157:ل) الثالثة )القاضية(و )مبروك(، والثانية )عاصم(، 

وفي األسفل منيما تقع مناجم استخراج الممح،  .واسعة سواء من جية البر أو المنطقة القريبة من البحر

في أما الثالثة ف ؛، وىما المتان ستتم دراستيما الحقاً ةفي حالة جيد واحدة منيما قمعةبسفح كل ما تزال و 

حداىما إلمراقبة منشأتين تقعان في أسفل الجبل،  موقعاً كان يمثل ، (158:ل) سفحيا مبنى صغير المساحة

 ةمستودعات مؤقتويعتقد أنيما كانتا تمثالن  .(159:ل) والثانية في الجية الجنوبيةمنو في الجية الشمالية 

، متيدم في الوقت الراىنومبنى المراقبة حصر وتسجيل كميات الممح المستخرجة من المناجم. ا ميتم فيي

  الوقوف عندىا. دفاعية تستحق وحداتعدم وجود بسبب  وتولذا لن تتم دراس
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ص  ، 1995 ، ب. د،1ط  ،يق: عبد اهلل محمد أبو داىشىـ(، تحق1347 - 1341: األدارسة في تيامة ): عبد اهلل بن عمي العموديانظر - 1
57. 
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  google earthبرنامج   استخدام( صورة جوية لجبل الممح ب156لوحة )

 
 
 

 

 
 لجنوبيا الممح مستودعة الشمالية الشرقية )القاضية( وبأعالىا مبنى المراقبة، وبأسفميا يم( اليضبة الجب157لوحة  )
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 ( مبنى المراقبة الشمالي الشرقي )القاضية(158لوحة )

       

  
  الشماليالممح تودع مس( 159لوحة )

 
 وقالعهالمتعمقة بجبل الممح  حربيةال األحداث

 من أجل ثمانيونالجنود العفييا ميمة يتمركز  دفاعيةكمواقع  ة ىضاب جبل الممحأىمي ظيرت 

 وىضاببعض سفح القالع التي أنشئت عمى  أن والراجح .حماية مناجم الممح الصخري ومخازن تجميعيا

في اليمن تيامة سيل بإنشائيا في المناطق الساحمية من  واالتي قاممن ضمن التحصينات الدفاعية كانت 
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ولصد عدوان محتمل  ،، وذلك استعدادًا منيم لدخول الحرب العالمية األولى(م1914/ هـ1332) أواخر عام

  .1من قبل اإلنجميز عمى الساحل اليمني

في بداية عام  بمساعدة اإلنجميز الُمحيةمدينة سيطرة محمد بن عمي اإلدريسي عمى بعد ف

، لكي يكونوا بعيدين عن ىرة وجبل الممحالمجوء إلى مدينة الزُ إلى اضطر العثمانيون  ،(م1915/ هـ1333)

  .2نجميزيةالمدافع اإلنيران مرمى 

كانت مرابطة في ضد الحاميات العسكرية العثمانية التي االنجميزية الحربية  العمميات ازدادتوقد 

الثاني ؛ ففي قوية لممدفعية العثمانيةالمراكز ال يعد أحد انالذي كوخاصة جبل الممح المواقع الساحمية، 

         قامت حاممة الطائرات سيتي أوف اكسفورد، (م1917/ هـ1335) فبراير عام والعشرين من شير

(City of Oxford )-  لمبحث استطالعية بإرسال طائرات حربية  - الُمحيةعندما كانت بالقرب من ساحل

وفي التاسع عشر من شير  .ىرةالزُ  وأفي جبل الممح  الموجودة ، سواءً وتصويرىا عثمانيةالمواقع ال عن

، 3عمى المواقع التركية في جبل الممح بشن غاراتيانجميزية مارس في السنة نفسيا قامت الطائرات اإل

تحت قيادة محمد بن  (م1917/ ـه1335) عامشير جماد األول ذلك ىجوم بري في السابع عشر من  ولحق

مما جبل الممح قابمت جيش اإلدريسي بالمدافع، كانت في عمي اإلدريسي، لكن الحامية العثمانية التي 

وقد تحدث المتصرف العثماني يوسف بك عن ذلك  .4من جيشو العشراتوجرح وقتل  إلى ىزيمتو ىأد

وشدد الحصار عمى الوالية وساق دريسي( )اإلنكميز في ىذه الظروف العسيرة استفاد عميل اإل" بقولو:

وكانت بيننا وبينيم وقائع شديدة مع قمة القوة النظامية وشدة ، الُمحية 5جممة من جماعتو عمى قضاء

                                                           

 .51 – 50م(، 1919 -1914بولدري: العمميات البحرية البريطانية ضد اليمن إبان الحكم التركي ): جون انظر - 1
 .254: أميرة المداح: المخالف السميماني تحت حكم األدارسة، ص انظر - 2
 .103إيريك ماكرو: اليمن والغرب، ص  - 3
 .170ص  ،2ج  ،2 إسماعيل الوشمي : نشر الثناء الحسن، مج - 4
 ممحق المصطمحات واأللقاب العثمانية. انظرىو أحد المصطمحات العثمانية المتعمقة بالتقسيمات اإلدارية لموالية. ولممزيد  - 5
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والتحصن مع قمة من الجيش في جبل الممح، وقد تمكنا من  الُمحية الصراع الذي دعاني الى ترك قصبة

  . 1"الزيديةمركز قضاء صد ىجمة جماعة اإلدريسي الى 

بين ابنو عمي  (م1925/ هـ1343) عاموبعد وفاة السيد محمد بن عمي اإلدريسي، حدث خالف 

وكان يرى أنو  ،عمى المنطقة الجنوبية من تيامةلو وسيف اإلسالم مصطفى اإلدريسي الذي كان نائبًا 

دأ السيد مصطفى باستمالة زعماء ونتيجة لذلك الخالف ب .2السيد محمد اإلدريسيوفاة األحق باإلمارة بعد 

قوة برية برئاسة ابنو  وأرسل، ومنيم السيد ىادي ىيج زعيم قبيمة الواعظات، ثم أعمن تمرده تيامة قبائل

 مركز انطالقو نحو المنطقة الشمالية من تيامة )المخالف جعل منوليالميتدي إلى جبل الممح 

، استدعى قبائل المخالف غريموجيش . وعندما عمم السيد عمي بن محمد اإلدريسي بزحف 3السميماني(

وعند . مصطفىلنفوذ تقدم بجيشو نحو المراكز الخاضعة ثم  ،السميماني وفتح مستودعات األسمحة والمؤن

أيامًا قاوم دارت عدة معارك بين الطرفين، وفييا استطاع جيش الميتدي أن يإلى جبل الممح  يموصول

من جيشو في  مجموعةمتحصنًا مع ظل الميتدي بن مصطفى اإلدريسي  ولكن ؛الذ بالفرارثم معدودة 

زعيم  -ىادي ىيج  أرسل إلىمحاصرًا في جبل الممح و أنب أباه سمع عندماو  .4جبل الممح إحدى قالع

 سارثم ، ميمتوفنجح ىذا األخير في ، ىذا الحصار ألجل االستعانة بو في فك -قبائل الواعظات 

عمى جبل الممح وكذلك االستيالء من بعد الذي تمكن فيما  إلى مدينة الزيدية حيث إقامة أبيوالميتدي 

 . 5ىرةمدينة الزُ 

قادتو وترحيميم إلى مدينة عدن وغيرىا من لبسبب إقصاء السيد عمي بن محمد اإلدريسي و 

النزول إلى عمى  –حميد الدين بن محمد  ىيحي -مما شجع إمام صنعاء  ،األماكن، اضمحمت دولتو

                                                           

، صنعاء، 1، مؤسسة العفيف الثقافية، ط م1921 - 1910الذكرى المئوية لقدومو إلى اليمن  - المتصرف يوسف بك حسن: عكرحسان أبى  - 1
 .36، ص 2009

 .57 -56عبد اهلل العمودي: األدارسة في تيامة، ص  :انظر - 2
 .304ص  أميرة المداح: المخالف السميماني تحت حكم  األدارسة،  - 3
 .305ص  ،نفسو - 4
 نفسو والصفحة. - 5

http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=48786
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ان جبل الممح من ضمن المواقع التي من أجل إعادتيا إلى حكمو، فك (م1926/ ـه1345)منطقة تيامة عام 

أمر المعاقل الدفاعية التي  ضمنمن  أيضاً  ت قالعوسيطر عمييا حين دخل جيشو تيامة، كما كان

 . 1عمارتياب

 :همواد البناء وأسموب  -
بمدينة  الَزيمعيالمواد التي استخدمت في بناء قالع جبل الممح ىي نفسيا التي أنشئت بيا قمعة  

يحمل الخصائص الطبيعية المكونة  الُمحيةيدي إلى ، وذلك ألن الشريط الساحمي الممتد من منطقة مِ الُمحية

فقد جاء  ،قمعتي جبل الممحعن أسموب البناء المتبع في بناء أما  .2لجيولوجية منطقة جبل الممح نفسو

، والمعتمد بشكل رئيسي عمى الحجارة الرممية ذات الُمحيةبيعمي مشابيًا لألسموب المتبع في بناء قمعة الزَ 

 حيث وضعت عمى شكل صفوف في وجيي .بشكل نيائي ةبمشذ  الالمون المائل إلى األصفر، وغير 

كمادة الصقة بين الجبسي ، مع استخدام الطين جيرالجدار ثم ممئ الجزء األوسط بالحجارة الصغيرة وال

 صفوف البناء.

في وقد ساعد منشئي ىاتين القمعتين وجود طبقات الغرين والطين والجبس في جبل الممح نفسو و  

وقد تعرضت . ية لمقمعتينوالداخم يةران الخارجالجدفي كساء استخدمت  والتي، 3بواألراضي المحيطة 

رتفاع درجة ق وبعض منيا سقطت بفعل الرياح، ويرجع السبب في ذلك إلى اطبقة الكساء المذكورة لمتشق

منطقة تيامة خالل النيار وتحوليا في الميل إلى ىواء بارد، السيما وأن القمعتين تقعا في الحرارة والرطوبة 

خالل اليوم الواحد،  الحرارة والرطوبة ىذا التفاوت الكبير في معدالتو  .عمى سفح ىضبتين جبميتين

إلى طبقة الكساء  إلى تعرض أدى، تينمرور فترة زمنية كبيرة لم تتم فييا عممية ترميم لمقمع باإلضافة إلى

 التساقط.

 
                                                           

 .235 – 232الوشمي: ذيل نشر الثناء الحسن، ص إسماعيل  - 1
"دراسة جيولوجية لممكون الثاني إلنشاء محمية بحرية جابر السنباني: مثاًل:  انظرلممزيد عن جيولوجية ىذه المنطقة من سيل تيامة اليمني.  - 2

 .14ص  -" الُمحيةفي منطقة 
 .نفسو - 3
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  الدراسة الوصفية والتحليلية

 أواًل: القمعة الغربية

 (10، خ:160:)ل  :موقعال

سم )مبروك(، إمحميًا إحدى ىضاب جبل الممح التي يطمق عمييا  سفح عمى القمعة الغربيةتقع 

يا بين دائرتي إحداثياتتقع و  ،(م800) في جبل الممح نفسو بحواليالموجودة وتبعد عن القمعة الجنوبية 

 (م100) نحوشرقًا، وترتفع عن سطح الوادي بــ (E42.81248) شمااًل، وخطي طول (N15.67560)عرض 

بواقع برج في كل  ،ثالثة أبراج دفاعية :حيط بالقمعة من الجيات: الغربية والشمالية والجنوبيةتو تقريبًا. 

مياجمي القمعة من الجيات حركة رصد ىو اليدف من بنائيا و لمقمعة،  اً أولي اً دفاعي اً تشكل نسق ،جية

  .(162 -161)ل: تيمومراقب قبل وصوليم إلييا المذكورة
 

 
 

 

 google earthe برنامج استخدامب -( صورة جوية لمقمعة الغربية بجبل الممح 160) لوحة
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 ( برج المراقبة الغربي162لوحة ) ( برج المراقبة الشمالي161لوحة )

 

 (83:م): المخطط العام -

يبمغ أقصى امتداد  ،تتألف القمعة الغربية بجبل الممح من مساحة مستطيمة متعددة األضالع 

 فناءً وتضم القمعة . (م15.60)ومن الشمال إلى الجنوب نحو ، (م32) لمساحتيا من الشرق إلى الغرب نحو

 .ووتخزين يمتصق بيما سمم صاعد، وساحة لممدافع، وثالثة مراقب، وصيريج لحفظ الماء حجرتينو  اً واسع

تشبو مثيالتيا في القمعة الجنوبية الشرقية في جبل الممح نفسو، المعمارية والدفاعية المذكورة والوحدات 

 .القمعتين أنشئتا في فترة زمنية واحدة تيأن كم وىذا يبين لنا، وظائفيا أو تقنية بنائيا سواًء من حيث
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فرض أجل الحصول عمى مستوى واحد لنيايات واجيات القمعة، حتى تصبح أكثر جمالية. ونتيجة لذلك 

تمتد كل  حيث ،ىما الشمالية والجنوبيةلمقمعة  نين كبيرتيوجود واجيتاليضبة ىذه الموقع الطبوغرافي لسفح 

، (م13.80)نحو  األولى امتداديبمغ والغربية، و ن ىما الشرقية ين صغيرتي، وواجيت(م32)واحدة منيما بمسافة 

 ساند مشطوف من أعاله، يبمغ سمكو ويدعم جدران القمعة من الخارج جدار .(م15.60)والثانية نحو 

 . بتداء من الواجية الشرقيةاالقمعة األربع في مواجيات ل عاموفيما يمي وصف . (سم70)

 (163:)ل :أواًل: الواجهة الشرقية
، الجدار الشرقي لكتمة البوابةتضم ىي و ، (م7)ترتفع ىذه الواجية عن سطح أرضية القمعة بحوالي  

وفي الجية الجنوبية من  .(م2.90) وارتفاعو ،(م1.80)نحو  اتساعو يبمغ بسيط معقود،الذي يتخممو مدخل 

العديد من أيضا يتخمل ىذه الواجية كما  ،لمرقب الجنوبي الشرقيفي اثالث نوافذ  تالجدار نفسو فتح

 البنادق )مزاغل(. نيرانطالق إفتحات 
 

 

 
 ( الواجية الشرقية163لوحة )

 
 (164:)ل الشمالية:: الواجهة ثانياً 

 من ان، يمييين واسعتيضم نافذتالتي ت ن الجدار الخارجي لدركاة البوابةتتألف ىذه الواجية م 

تخممو العديد من تكما  ،(م3)حو ن ارتفاعومتوسط يبمغ و ، (م31.30)الجية الغربية سور الفناء يمتد بمسافة 

فتح في و  ،(م4.30)ثم يتجو جدار السور نحو الجية الجنوبية بمسافة  .فتحات الرماية بالبنادق )المزاغل(
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الجدار مرة أخرى يتجو و  .(م1.25)اتساعو يبمغ ىذا الجزء من الجدار مدخل ثانوي لمقمعة يؤدي إلى الفناء، 

حيث يضم ، وىو يمثل إحدى الواجيات الخارجية لساحة المدافع، (م10.35)نحو الجية الغربية بمسافة 

  .طالق الرصاص بالبنادق )مزاغل(إوفتحات فع، اطالق قذائف المدن إليفتحت
  

 

 
 ( الواجية الشمالية164لوحة )

 

 (165ل:) :الغربيةًا: الواجهة لثثا
ن اعنصر  ضمتو  ،(م15.40)متد بمسافة التي ت لساحة المدافع ًا خارجياً جدار الواجية الغربية تمثل 

 البنادق )مزاغل(. نيرانطالق إ، وصف من فتحات إلطالق قذائف المدفعية فتحاتثالث ن ىما: ادفاعي

 .(م4)بمغ نحو إذ تعد ىذه الواجية أقل واجيات القمعة من حيث االرتفاع، و 
 

 

 
 ( الواجية الغربية165لوحة )
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 (166ل:) :الجنوبيةرابعًا: الواجهة 

تخممو في أعاله ت الذيجية متعددة األضالع، وىي تبدأ بجدار المرقب الجنوبي الغربي، واىذه ال 

يميو جدار فناء صيريج الماء الذي يتخذ شكل القوس، ثم جدار السمم الصاعد والحجرة  أربع نوافذ،

كما الجزء العموي من جدار المرقب نافذة لمراقبة مساحة واسعة خارج القمعة،  في توقد فتح .الممتصقة بو

ويمي جدار الحجرة جدار . ىر ة كبيرة والعديد من الفتحات الصغنافذ في جدار الحجرة المذكورةفتحت 

ذكره في الواجية يشبو جدار الفناء السابق ىو و ، (م3)ارتفاعو يبمغ و ، (م13.40)يمتد بمسافة و الفناء، 

ان أربع فتحات إلطالق قذائف المدفعية، ىذه الواجية بضمعي ساحة المدافع وىما يضم   . وتنتييالشمالية

 بواقع فتحتين في كل ضمع.
 

 

 
  والشرقيةالجنوبية  نات( الواجي166لوحة )

 

 (167:ل) :القمعة من الداخل  *
قسمت القمعة من الداخل إلى قسمين: األول مكشوف، ويمثمو الفناء وساحة المدافع وفناء صيريج  

مثمو كتمة البوابة والحجرتان والسمم الممتصق تالماء، وىذا القسم أكبر مساحة من الثاني المغطى، والذي 

في المنطقة الجنوبية الشرقية من  ىاتركز وجودىو وحدات القمعة أغمب المالحظة العامة عمى . و بيما

، جميع عناصرىا المعمارية والدفاعية تشبو مثيالتيا في القمعة الجنوبية الشرقية بجبل الممح نفسو، و القمعة

  .وفيما يمي وصف وتحميل لجميع وحدات القمعة
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 الجنوبية الشرقية ة( الوحدات المعماري167لوحة )

 

 

 والدفاعيةالمعمارية ات وحدال -
  (169 -168:، ل84:م): البوابةكتمة  - 

فتح فييا ، (مx 4 م5.20) نحو أبعادىابمغ ت، (170:ل) مستطيمةإلى دركاة القمعة مدخل يفضي 

وىو يؤدي إلى (، م3.50)وارتفاعو ، (م3.60) نحو األول يتجو نحو الغرب، يبمغ اتساعو :معقودانمدخالن 

يؤدي إلى و ، وقد أنشئ في النصف الشمالي منو جدار بو نافذة، والثاني يتجو نحو الجنوب، فناء القمعة

في  تكما فتح .(م3)وارتفاعيا ،(م2.50) المرقب الجنوبي الشرقي وصيريج الماء، ويبمغ اتساع فتحتو

وكان ليذه  .(م1.20) كل واحدة منيماضمع  طول، الشكل امربعت نادار الشمالي لدركاة المدخل نافذتالج

شاب أخ انتزاعنو في الوقت الراىن متيدم كغيره من حجرات القمعة، بسبب أالدركاة سقف مسطح، إال 

يمتف حوليا جدار ساتر من أعالىا تضم الدركاة و ساكنة القرى المجاورة. التسقيف من أماكنيا من قبل 

مجند المكمفون بحماية البوابة االحتماء خمفو ويسمح ل، (م1.30) نحو ارتفاعو ، يبمغمن ثالثة اتجاىات

 المزاغل المزدوجة المائمة.فتحات صف  بنادق من خاللالوتصويب 
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 ( الواجية الخارجية الشرقية لكتمة البوابة 168لوحة )

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 من جية الفناء( الواجية الداخمية لكتمة البوابة 169لوحة ) كتمة البوابة مسقط أفقي ل( 84) مخطط
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 ( دركاة البوابة 170لوحة )

 

 القمعة احجرت  -
  (85:، م171:ل):  أواًل: الحجرة الكبيرة

تتألف وىي في القمعة الجنوبية الشرقية بجبل الممح،  الكبيرةالجند  سكنىذه الحجرة تشبو حجرة  

بواسطة  الدخول إلييايتم و  ؛(سم50)جدارىا ك وسم، (مx 4 م12) نحو تبمغ أبعادىا ،من مساحة مستطيمة

والثاني ، (م2.80) ا، وارتفاعي(م1.50) ااتساعييبمغ و الجدار الشمالي لمحجرة،  تتوسطفتحتو  ين: األولمدخم

العديد  . ويتخمل جدران ىذه الحجرة(سم85)، واتساعو (م2.40)ارتفاعو يبمغ يقع في الجدار الشرقي لمحجرة، 

 ،(م1.60)التي تختمف في اتساعيا من واحدة إلى أخرى، ولكن ارتفاعيا ثابت، حيث بمغ نحو  من النوافذ

في الجدار الشمالي، يقابميا خمس وتتوزع ىذه النوافذ عمى جدران الحجرة األربعة عمى النحو اآلتي: أربع 

  ا نافذة في الجدار الشرقي.مقابميتن في الجدار الغربي افي الجدار الجنوبي، ونافذت

تقع في جدار السمم  بواسطة فتحة بابيتم ان الدخول إليو ، كاً عموي اً الحجرة الكبيرة طابق تضمو  

 يايمتف حول جدران اً ساتر  اً جدار ىذه الحجرة أيضًا  كما تضم .المالصق لمحجرة من الجية الجنوبية الغربية

الجدار  منوالغرض الدفاعي  .(سم40)، وسمكو (م1.50)نحو يبمغ ارتفاعو األربعة، حيث االتجاىات من 
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ن من فتحات يالقيام بعممية الرماية بالبنادق من خالل صفاستطاعتيم و ىو احتماء الجند خمفو  الساتر

 .(سم7) التي تتسع من الداخل وتضيق تدريجيا حتى تنتيى بفتحة ال تتجاوز، (مزاغل) األماميةرماية ال
 

 

 
 والسمم الصاعد ( الطابق األرضي لمحجرتين85) مخطط

 
 

 
 ( الحجرة الكبيرة من الداخل171لوحة )

 
 

 (87 - 86:م  ،174 -173 -172:ل)الصغيرة: ثانيًا: الحجرة 

وىي (، مx 2.65م 3.15) الداخل نحومن  أبعادىا بمغت ،الشكل تتخذ ىذه الحجرة مساحة مستطيمة 

لى بجدارىا الشرقي سمم صاعد، يؤدي إلى الطابقين العمويين فييا و  طوابق، يمتصقتتألف من ثالثة  ا 

 الطابق العموي من الحجرة الكبيرة. 
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بطوابقيا الثالثة عمى فناء القمعة بالواجيتين الشمالية والجنوبية، وعمى الحجرة الصغيرة تطل و 

وكان األرضي واألول من  الداخمية،مساحة . وجميع الطوابق متساوية في الخارج القمعة بواجيتيا الجنوبية

تخممو العديد من تمكشوف، ويمثمو جدار ساتر  فيوالطابق األخير  أما .الحجرة تغطييما سقفان خشبيان

ويحتمل أن ىذه الحجرة كانت تؤدي وظيفتين معًا، ىي: سكن لقادة الحامية  البنادق. نيرانطالق إفتحات 

نظرًا الرتفاعيا  ،كان لمراقبة مساحة واسعة داخل القمعة وخارجياالعسكرية التي كانت ترابط في القمعة، وم

  .النوافذ بعدد من وكذا إطاللتيا عمى داخل القمعة وخارجياتقريبًا،  (م13) الذي بمغ نحو الشاىق

 

 
 ن الجنوبية والغربية لمحجرة الصغيرة، والواجية الجنوبية لمسمم الصاعد من الخارجا( الواجيت172لوحة )

 
 

 
 ( طوابق الحجرة الصغيرة من الداخل173لوحة ) 



033 
 

 
 
 
 

 

 

 
مطابق األرضي لمحجرة الصغرى مسقط أفقي ل( 86) مخطط

 والسمم
 

 ( الواجية الشمالية لمحجرة الصغيرة174لوحة ) 
لحجرة الصغرى من امطابق األول مسقط أفقي ل( 87) مخطط والسمم الصاعد

 الممتصق بيا والسمم
 

 (40، ش:88:م ،175:)ل :المدافعساحة  -
رباعي غير متساوي األضالع، حيث يبمغ امتداد الضمع الشمالي  تتألف ساحة المدافع من شكل

الدخول يتم و  .(م13.75) والضمع الغربي(، م14.85) والضمع الشرقي (،م7.85) والضمع الجنوبي ،(م9.25)

وأرضيتيا مرصوفة من الداخل مكشوفة  ىذه الساحةو  .إلييا من فتحة واسعة تقع في الضمع الشرقي

 ارتفاعويبمغ  ،جدار ساتر ياويمتف حول ،طالق قذائفياإبالحجارة والتراب لتتحمل ثقل المدافع واىتزازىا عند 

تخممو العديد من الفتحات لعنصرين دفاعيين ىما فتحات إطالق قذائف تو(، سم90) وسمكو(، م1.90) نحو

ضيقة من وىي  ،عددىا تسعبمغ المدافع طالق قذائف إتحات . وفالبنادق نيرانق المدافع، وفتحات إطال

أما من  .(م1) والبعض اآلخر(، سم90) نحو البعض منيا اتساعيا من الداخلف ؛الداخل وواسعة من الخارج

ن في اوتتوزع في جدران الساحة عمى النحو اآلتي: فتحت، (م2.20) نحو الخارج فيبمغ اتساع كل فتحة منيا
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ن في اقابميا فتحتتن في الجدار الجنوبي، وثالث فتحات في الجدار الغربي اقابميما فتحتتالجدار الشمالي 

واحدة منيا عبارة عن كل ، و فيي من النوع المزدوج بالبنادق أما الفتحات الثانية الخاصةالجدار الشرقي. 

فتحتين  ثم تنقسم إلى(، سم10) الداخل بعمقإلى ترتد و(، سمx 40 سم45) نحوأبعادىا تبمغ فتحة في الجدار 

ن يتنتيي بفتحتحتى  تدريجياً  الفتحتانيق تضحيث  ،نحو اليسار ثانيةوال ،نحو اليمين األولى :مائمتين

 (.سمx  5سم10) صغيرتين أبعاد كل منيما

تشبو ساحة المدافع في القمعة الجنوبية  ومما سبق يتبين أن ساحة المدافع في القمعة الغربية

سالح  التراب، مما يرجح أنو الشرقية بجبل الممح نفسو، غير أن الساحة األولى ردمت أرضيتيا بالحجارة 

نظيرتيا الشمالية  ىذه الساحةكما تشبو  .(176:)ل 1القمعةوما يزال أحدىا يوجد في  ،فييا المدفعية استخدم

من حيث ردم األرضية وأسموب بناء فتحات المدافع التي تضيق من الداخل  ،الُمحيةب الَزيمعيقمعة في 

في  استخدمت أيضاً  الَزيمعيولذا يمكننا القول بأن تقنية البناء التي استخدمت في قمعة  ؛وتتسع من الخارج

 .قمعة جبل الممح الغربية
    

 

 
 

 ساحة المدافعالمسقط األفقي ل( 88) مخطط
 
 
 

                                                           
 كموقع عسكري، وذلك لعدم صالحيتو. يامن المحتمل أن ىذا المدفع ترك في القمعة في المرحمة األخيرة من استخدام - 1
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 ( ساحة المدافع175لوحة )

 
 

 
 ( رسم توضيحي لمعناصر الدفاعية في ساحة المدافع40شكل )

 
 

 
 المتبقي في القمعة ( المدفع176لوحة )
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 أماكن المراقبة   -
يقع في الركن ألول فاالمراقبة، الحراسة و تتضمن ىذه القمعة ثالثة أماكن كانت تستخدم لغرض  

المعمارية والدفاعية  ومكوناتو  وإلى موقع -من خارج القمعة  -وعند النظر الجنوبي الشرقي من القمعة، 

المنطقة الجنوبية الشرقية المحيطة بالقمعة ومراقبة ، تياوحماي لقمعةامراقبة بوابة بيقوم كان القول أنو يمكن 

 .يؤدي دور البرج الركني؛ وبذلك فيو (178 -177:)ل أيضاً 

 نحو بعاده من الداخلأ ، تبمغالمرقب األول من بناء مستطيل الشكلومن الناحية المعمارية يتألف 

عن مستوى ىذا المرقب يرتفع و . (89:م) تغطيو قبة صغيرة ترتكز عمى أربع حنايا ركنيةو ( مx 1.25 م1.30)

بسطة درجة تنتيي عند  ةي عشر تبواسطة اثن ليوحيث يتم الصعود إ(، م1.50) سطح أرضية القمعة بنحو

اتساع  تبمغ ،في الجدارين الشرقي والجنوبي لممرقب فتحتان معقودتان ت. وقد فتحمدخل المرقبتؤدي إلى 

يستطيع من خالليما الجندي المكمف بالحراسة مراقبة مساحة إذ (، سم85) وارتفاعيا(، سم55)كل منيما 

كان  ،في جدارىا الغربي فتحة معقودة أيضاً  تكما فتح خارج القمعة من الجيتين الجنوبية والشرقية،واسعة 

 مراقبة عممية الدخول والخروج إلى صيريج الماء.  يااليدف من

الجزء العموي تيدم  بسببو فوق السمم الجنوبي الذي يمتصق بحجرتي القمعة،  انيويقع المرقب الث

من خالل الشكل  مع ذلكو  .لوالوصف األثري عممية جراء بإوالقيام  يوالصعود إللم نتمكن من  من السمم

القمعة الجنوبية  برج المراقبة في الذي يعمو نظيره تماماً  يشبويمكننا القول أنو لمرقب اليذا الخارجي 

 .(179:)لنفسو  جبل الممحالشرقية في 

في الجية الشمالية الغربية بجوار المدخل الغربي لمقمعة، وىو يتكون من يقع فالمرقب الثالث أما 

بعممية مراقبة مساحة واسعة تتسع لمجندي المكمف  ،إلى بسطةسمم صاعد يتألف من سبع درجات تؤدي 

  .(180)ل: الشمالية الغربية خارج القمعة في الجية
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 ( المرقب الجنوبي الشرقي المطل عمى البوابة 177لوحة )

 
 

 

 

 

 
 ممرقب الجنوبي الشرقيالمسقط األفقي ل( 89)مخطط  القمعةبوابة مرقب الجنوبي الشرقي المطل عمى ( ال178لوحة )
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 شمالي( المرقب ال180لوحة ) ( المرقب الجنوبي179لوحة )

 

 (181:ل): هوتخزين صهريج حفظ الماء  -

نتيجة لمظروف المناخية في منطقة تيامة، التي تتميز بالحرارة والرطوبة المرتفعة، حرص منشئو 

ىذا يقع و  القمعة عمى بناء صيريج لحفظ مياه األمطار التي قد تيطل فجأة عمى منطقة ووادي مور.

يتخممو  ،(م3.50) ارتفاعو نحو ، يبمغجداربداخل فناء يمتف حولو القمعة  في الجية الجنوبية منصيريج ال

منطقة حماية لحجرة الجند ل ك  وىذا الموقع شَ البنادق،  نيران طالقإالخاصة ب المزدوجةفتحات الصف من 

 . ىذا الجانبالكبيرة، وزاد من صعوبة اقتحاميا من 

، (م4)تقريبًا، وقطرىا من الداخل ( م6)وصيريج الماء عبارة عن حفرة دائرية، يبمغ عمقيا نحو 

وبجوار  .1، كسي بطبقة من النورة الكدري لمنع تسرب الماء(سم50)يمتف حوليا جدار يبمغ سمكو 

لى الصيريج لغرض  الصيريج من الجية الجنوبية يوجد مدخل لسمم يتم بواسطتو النزول والصعود من وا 

عيا نحو ارتفايبمغ غطي الصيريج من أعاله قبة نصف كروية، تالحصول عمى الماء وكذا تنظيفو. و 

وىذا األسموب في تسقيف خزانات المياه ييدف بدرجة رئيسية إلى  ؛، تتخمميا العديد من الفتحات(سم2.40)

تغطية  -الذين قاموا بتشييد القمعة  -الحصول عمى الماء البارد بطريقة تقميدية، حيث تعمد المعماريون 

أشعة الشمس إلى الداخل، وكان ألنيا تعمل عمى خفض درجة الحرارة وتمنع وصول  ،الصيريج بقبة
                                                           

  ممحق المصطمحات المحمية. انظرعن مادة النورة الكدري  - 1
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لمفتحات التي تتخمل جدار القبة دور ميم في عممية تبريد الماء، فيي تزيد من فاعمية رياح التبريد، من 

 وحركتو بداخل الصيريج.وخروجو خالل سرعة دخول اليواء 

نظيره في الممح يشبو تمامًا  بجبلالقمعة الغربية والتصميم المعماري الذي اتخذه صيريج الماء في 

 بجبل الممح نفسو، كما وجدت الفكرة نفسيا في تغطية خزانات الماء بالقباب أيضاً  القمعة الجنوبية الشرقية

ىذه األخيرة ذات مساحة أكبر، من أجل استيعاب الكمية  ، ولكن(182)ل:التيامية ديدة في مدينة الحُ 

 . 1حاجة عدد كبير من ساكنة المدينة ةالمطموبة من الماء وتغطي

 

 
 

  
 ووتخزين ( صيريج حفظ الماء181لوحة )

 

                                                           
شراعي  ىمنيا السيد أحمد بن يحي ة بعض، وقد أشرف عمى عمار ياوحفظ ديدة القديمة تضم عددًا من خزانات تخزين المياهما تزال مدينة الحُ  -1

غير ظاىرة عمى السطح  ى الخزانات المذكورة بواسطة سواقالعثماني الثاني لميمن، وكانت المياه تصل إلم( خالل فترة الحكم 1911ىـ/1330)ت: 
ص ، مطير: الدرة الفريدة في تاريخ مدينة الُحديدة: عثمان انظر. لممزيد كم(4مدينة الُحديدة بحوالي )من منطقة الحالي، والتي كانت تبعد عن 

104- 105 . 
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 ديدة( خزان حفظ وتخزين الماء بحي المطراق في مدينة الحُ 182لوحة )
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 القمعة الجنوبية الشرقية: ثانياً 

 (10، خ:183)ل:: موقعال

شمااًل، وخطي طول  (N15.67051)تقع القمعة الجنوبية الشرقية في جبل الممح بين دائرتي عرض 

(E42.81829)  شرقًا، وتتميز بوقوعيا عمى سفح إحدى اليضاب الجبمية التي ترتفع عن سطح الوادي

من وىذا الموقع جعميا تشرف عمى مساحة واسعة من األراضي المحيطة بجبل الممح  .(م300) بحوالي

في القمعة من رصد تحركات  وجودةمكن الحامية العسكرية التي كانت مالجيتين الجنوبية والشرقية، مما يُ 

ا من ىاتين الجيتين، ومراقبة مناجم استخراج الممح أيضا، والتي تقع في منيالمياجمين قبل اقترابيم 

    الجية الشمالية الغربية من القمعة.
   

 

 
 شرقية في جبل الممحالالجنوبية مقمعة لصورة جوية ( 183لوحة )

 

 (90:م) المخطط العام:
األضالع، حيث يبمغ أقصى امتداد  اً شكاًل متعدد حتتخذ القمعة الجنوبية الشرقية في جبل المم 

تتألف القمعة من و  .(م23) ومن الشمال إلى الجنوب نحو، (م44.60) لمساحتيا من الشرق إلى الغرب نحو
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، وحجرة واسعة لمبيت الجند، وحجرة صغيرة القمعةبوابة برج المراقبة بجوار عدد من المرافق الرئيسية ىي: 

، وبناء صغير الحجم لممراقبة يقع في ووتخزين تتألف من طابقين، وساحة لممدافع، وصيريج لحفظ الماء

 الركن الشمالي الشرقي لساحة المدافع.
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 (185 -184:ل): (الواجيات)القمعة من الخارج 

 ، حيثبواسطة صعود طريق ممتفلقمعة الجنوبية الشرقية في جبل الممح ابوابة يتم الوصول إلى  

القمعة بارتفاعو ىذه ز الموقع الذي أنشئت عميو تايمو  .يبدأ من أسفل الجبل الذي تربض فوق سفحو القمعة

وبرغم صعوبة البناء عمى ىذا الموقع، إال أن منشئي  .في بعض األماكن وانخفاضو في أماكن أخرى

لقمعة في مستوى واحد، من أجل إضفاء مسحة القمعة حرصوا عمى أن تكون نيايات جدران واجيات ا

مكثف جيد وتوافر أعداد كثيرة من الحجارة و  تاج إلى وقت كافن عممية البناء تحإوبالطبع ف .لياجمالية 

القمعة التغمب عمى ذلك بواسطة بناء صفوف في األماكن المنخفضة حتى  ئووقد استطاع منش .لمعمال

بناء صفوف الجدار بشكل طبيعي حتى الوصول إلى المستوى تساوى مع الصخور الطبيعية، ومن ثم ت

نما استخدم أيضا في القمعة  المطموب. وىذا األسموب في بناء الواجيات لم يستخدم في ىذه القمعة فقط وا 

، ألنيا تعتبر أقدم إنشاًء الُمحيةفي مدينة  الَزيمعيالغربية بجبل الممح نفسو، ويبدو أنيما تأثرتا بقمعة 

 بقية قالع سيل تيامة.  من -من حيث المسافة  -قرب قمعة ليما وأ ،منيما

مع الجيات األصمية األربع دور وكان لعدم تطابق الشكل المعماري الذي تتألف منو القمعة 

وىما إحداىما تتجو نحو الشمال واألخرى نحو الجنوب،  متعددتي األضالع ظيور واجيتينفي  رئيسي

 تي: آلاك

 (184:ل): لشماليةاالواجهة 

ألن القادم من أسفل الجبل يظل يشاىدىا حتى ينتيي من  ؛الرئيسيةىذه الواجية ىي تعتبر  

يبمغ و تتألف من عدة أضالع تمثل سورًا لمقمعة، وىي  ،الصعود إلى سفح الجبل الذي تربض فوقو القمعة

، يميو (م5.50)تبدأ بجدار البرج الغربي الذي يبمغ امتداده نحو  وىذه الواجية .(م7) نحو أقصى ارتفاع ليا

تتجو  ، فتح فيو مدخل البوابة، التي(م8.59)من جية الشرق جدار يتجو نحو الشمال، يبمغ امتداده نحو 

الذي بمغ ارتفاع فتحة  بمخططيا البسيط ذات الشكل المستطيل القائم، ذه البوابةوى ،نحو الشمال الغربي

، جعميا تنتمي إلى البوابات المباشرة. ولمدخل البوابة كتفان (م1.90)، واتساعيا (م2.70)نحو مدخميا 
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، كان يثبت عمييما مصراعان خشبيان لمتحكم في عممية الدخول (م1.10)، بمغ سمكيما نحو يكتنفان فتحتو

ل والخروج من القمعة ، (م11.60)ويمي جدار البوابة من الجية الغربية جدار الفناء الذي يمتد بمسافة  .يياوا 

، وىو يضم في طرفو الشمالي نافذتي الحجرة الشمالية في القمعة. (م4.70)يتجو نحو الشمال بمسافة  ثم

تخممو في طرفو الغربي فتحات نوافذ الحجرة ت، (م29.40)وتنتيي الواجية الشمالية بجدار يمتد بمسافة 

صفوف من فتحات الرماية بالبنادق )مزاغل(، وفي طرفو الشرقي الشمالية المذكورة، ويتخمل وسطو أيضا 

 حجرة المراقبة الشمالية الشرقية. لتقع ثالث فتحات إلطالق المدفعية، باإلضافة إلى الفتحة الشمالية 
 

 

 
 لية لمقمعة ( الواجية الشما184لوحة )

 

  (186 - 185:ل) الجنوبية:الواجهة 
 األول يمثل الجدار الجنوبي لحجرة الجند وبرج المراقبة :تتألف الواجية الجنوبية من جزأين

منيا سبع تسع نوافذ،  وفي تفتحوقد ، (م12)وارتفاعو حوالي  (م22.80)ه نحو المالصق ليا، ويبمغ امتداد

من  يتألفجدار من يتكون ف أما الجزء الثانيفي جدار برج المراقبة. واثنتان  ،في جدار حجرة الجند

، (م11.70)امتداد الضمع األول قد بمغ ، و (م3)من سور القمعة، يبمغ ارتفاعيما نحو  جزءً ضمعين يمثالن 

ضافة إلى الفتحات المذكورة التي تتخمل ىذه الواجية توجد فيي. و (م8.60)والثاني  من فتحات  العديد اا 

 .(سمx 15 سم7) نحو واحدة منياكل بمغ قياس تتتوزع عمى ىيئة صفوف، و  التيويب بالبنادق، التص
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 ( الواجية الجنوبية لحجرة الجند الشمالية وبرج المراقبة185لوحة )

 
 

 
 ( جدران سور القمعة في الواجية الجنوبية186لوحة )

 
 (187:ل) الداخلالقمعة من 

متعدد األضالع، يبمغ أقصى امتداد لو من  مكشوف يتخذ شكالً فناء  إلىلقمعة ابوابة  تفضي 

حيط بالفناء من ت. و (م12)، وأقصى امتداد من الشمال إلى الجنوب نحو (م22)الشرق إلى الغرب نحو 

 منوالجية الجنوبية حجرة الجند الشمالية، ومن الجية الشمالية حجرة الجند والتخزين، وفي الجية الشرقية 

 . ووتخزين بغير عتب يؤدي إلى ساحة المدافع وصيريج حفظ الماء يقع مدخل
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وىذا األمر وجد في القمعة  ،من الداخل وخاصة الفناءاستوائيا ة القمعة والمالحظ عمى أرضي

، وذلك من أجل تسييل حركة الجنود بداخل الُمحيةبمدينة  الَزيمعيالغربية بجبل الممح أيضًا، وكذا قمعة 

كما يوجد ميالن طفيف في بعض جوانب القمعة، ألن الفناء يعتبر منطقة مركزية لجميع وحدات القمعة. 

أرضية الفناء القريبة من الصيريج، اليدف منو تسييل مرور الماء نحو الصيريج، عند نزول مياه 

صق لمبوابة من الجية الشمالية أو المطل عمى الفناء من سواء المال ،وتظير في جداري السور األمطار.

، وقد (سم80)، واتساعيا (م2) نحو أربع فتحات معقودة، يبمغ ارتفاع كل واحدة منيا ،الجية الشمالية أيضاً 

 في الوقت الراىن مسدودة.  لكنياكان الغرض الوظيفي منيا إطالق قذائف المدفعية، 

بالبنادق )المزاغل( في جميع جدران القمعة من الداخل، فمنيا المفردة وقد تنوعت فتحات الرماية 

 المائمة واألمامية، والمزدوجة المائمة، وجميع فتحاتيا واسعة من جية الفناء وتختمف في قياساتيا، حيث

، وتضيق ىذه الفتحات (سمx 20  سم15) والبعض اآلخر نحو، (سمx 40 سم35) بعض منيا نحو تبمغ أبعاد

. واليدف الرئيسي من (سم10)عن  وىتيااتجيت نحو خارج الجدار لتنتيي بفتحة صغيرة ال تزيد فكمما 

بناء فتحات البنادق )المزاغل( بيذا الشكل ىو السماح لمجند بحرية الحركة في تصويب بنادقيم، وىم 

 .(188:ل)متخفين خمف الجدران 
  

 

 
  ( الوحدات المعمارية في القمعة187لوحة )
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 ( فتحات الرماية بالبنادق )المزاغل( في جدار سور القمعة188لوحة )

 

 

 الوحدات المعمارية والدفاعية   
 (91:،  م41:،  ش189:ل): برج المراقبة  -

ويتخممو ذو ارتفاع شاىق  ألنو، و بوابةال الجية الجنوبية من القمعة، بجوارفي برج المراقبة  يقع

طاللتو عمى إ بسبب، تحركات العدو رصدن معًا، األولى: ييؤدي وظيفت نفإنو كا ،العديد من الفتحات

فتحات التي تتخمل حجرة المساحة واسعة خارج القمعة، وكذا مراقبة كل ما يحدث داخل القمعة من خالل 

الذي  ، نظرًا لموقعو الميمياوالدفاع عن مراقبة بوابة القمعةالوظيفة الثانية ليذا البرج ىي و  .قمتوالمراقبة في 

ضافة إلى . (م4.50) نحويبرز عن جدار الواجية الشمالية الغربية بـ التي تتخمل ذلك تقوم فتحات النوافذ وا 

إدخال الضوء واليواء، وقد بمغ عددىا خمس في الطابق األول، تتوزع عمى واجيات البرج بوظيفة جدرانو 

، أما الواجية (م1) ، وارتفاعيا(سم80) نحو الشمالية والجنوبية والغربية، حيث يبمغ اتساع كل واحدة منيا

 الشرقية فقد فتح فييا مدخل كان يؤدي إلى سطح حجرة الجند الجنوبية. 

، يشترك (مx 3.15 م4.30)أبعاده تبمغ والمخطط اليندسي ليذا البرج يتألف من شكل مستطيل 

تقع في مكان متوسط من  مدخلالدخول إليو عبر فتحة تم يو بجداره الشرقي مع حجرة الجند الجنوبية، 

 ا، واتساعي(م2.20)يا ارتفاعيبمغ شكل مستطيل رأسي،  اتذوىذه الفتحة  .الجدار الشمالي لطابقو األرضي
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، يصعد إلييا بواسطة سمم صاعد يمتف حول (93، 92، 91:م) . ويتكون ىذا البرج من أربعة طوابق(م1.20)

 .ودعامة مركزية تتوسط

البرج من جدار ساتر يتخممو صف من فتحات البنادق )مزاغل(، وفي ويتألف الطابق الثاني في 

قبة صغيرة تتخذ الشكل  تغطيو اً ثالث اً التي تمثل طابقالشرقي منو تقع حجرة المراقبة  الركن الشمالي

 لممراقبة بواقع واحدة في كل جية، أربع فتحات معقودةفي ىذا الطابق األربعة  جدرانالتخمل وت .المدبب

 ،.  (م1)، وارتفاعيا (سم50)كل منيا  اتساعوبمغ 

ويبدو أن المرحمة األخيرة من بناء القالع التي أنشئت فوق مرتفعات جبمية لم تعد بحاجة إلى 

إنشاء أبراج دفاعية تتخمميا عناصر دفاعية كالسقاطة عمى سبيل المثال، ولذا فقد استبدلت بمراقب مرتفعة 

رصد تحركات العدو قبل اقترابو من القالع، وذلك بسبب تطور الغرض منيا مراقبة مساحة واسعة، و 

الذي ال يعطي الفرصة لممياجمين االقتراب من القالع، إضافة إلى قوتو المدمرة التي  سالح المدفعية

 تخضع العدو قبل وصولو إلى مبنى قمعة ما.
 

 

 
 لقمعة والبرج المطل عميياابوابة ( 189ة )لوح
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 لقمعة والبرج المطل عميياابوابة سم توضيحي لمواجية الخارجية من ( ر 41شكل )

 

 
 

 

 

 

 وبرج المراقبةالقمعة بوابة ( 190لوحة )
مبوابة والطابق األرضي المسقط األفقي ل( 91مخطط )

 لبرج المراقبة
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 برج المراقبةمن مطابق الثالث ل مسقط أفقي (93)مخطط  لمراقبةابرج من مطابق األول مسقط أفقي ل (92)مخطط 

 

 (94: ، م191:ل): حجرة الجنوبيةال  -

 في رائونظ، ومخططيا ال يختمف عن القمعةبوابة من  ىلجية اليمنحجرة الجنوبية في االتقع  

 نحوىذه الحجرة  أبعادبمغت و  .اتخذت الشكل المستطيل التيحجرات مبيت الجند في أغمب قالع تيامة 

الدخول إلييا بواسطة ثالثة مداخل: اثنان منيا يقعان في يتم و  ،(سم70)، وسمك جدرانيا (مx  4.10م18.60)

، (م1.60)، واتساعو (م2.50) نحو واجيتيا الشمالية، ويتخذان الشكل المستطيل القائم، بمغ ارتفاع كل منيما

ببرج  يااليدف من وجوده ىو اتصال، وكان نفسيا أما المدخل الثالث فيقع في الجدار الغربي لمحجرة

 الخروج من القمعة.الحاجة إلى دون لصعود إلى أعمى البرج بشكل سريع المراقبة، بحيث يستطيع الجند ا

وحجرة الجند الجنوبية من الداخل ذات أرضية مرتفعة تم ردميا بالتراب والحجارة، ويرتفع منسوبيا  

أن  ويبدو ،بائكة تتألف من أربعة أعمدة تحمل ثالثة عقودقطعيا من الداخل تأرضية فناء القمعة، و عن 

تقميل مساحة الحجرة عند السقف، نظرًا لعدم وجود الكثير من األخشاب الطويمة  يامن الغرض الوظيفي

أن ىذا األخير برغم  ،تحمل الثقل الناتج من الطابق العمويالمستخدمة في التسقيف، إضافة إلى 

كان مخصصا لتمركز الجنود خمف جداره الساتر حينما تتعرض  وك إلى أنذل مكشوف، ولكن يمكن تفسير

 .القمعة ليجوم ما
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تتساوى جميعيا في التي  العديد من النوافذ المعقودة الطابق األرضي حجرة وقد فتح في جدران 

الحجرة ، وىي تتوزع في (م1.90)نحو ، وارتفاعيا (سم95) نحو األبعاد، حيث بمغ اتساع كل واحدة منيا

 ،في الجدار الشرقي ةعمى النحو اآلتي: سبع نوافذ في الجدار الجنوبي، وأربع في الجدار الشمالي، ونافذ

كما يتخمل الجدران بين النوافذ المذكورة العديد من فتحات البنادق  .وىي مسدودة في الوقت الراىن

 )مزاغل(، بواقع فتحتين بين كل نافذتين. 

 في االتجاىاتجدار ساتر حولو يمتف و  ،مكشوف فيو ىذه الحجرةأما الطابق العموي من 

ىو احتماء الجند خمفو وتصويب بنادقيم نحو المياجمين من خالل صفين من  هاليدف من وجود ،األربعة

ات البنادق )المزاغل(، فالصف السفمي فتحاتو مائمة إلى أسفل الجدران الخارجية لمحجرة نفسيا، بينما حفت

 عموي من النوع األمامي.فتحات الصف ال

 
 

 

 
   ( حجرة الجند الجنوبية191لوحة )
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 حجرة الجند الجنوبيةمن مطابق األرضي لالمسقط األفقي ( 94مخطط )

 

 (192:ل) :الحجرة الشمالية -

وفي  تقع ىذه الحجرة في مكان متوسط من الواجية الشمالية في القمعة، وىي تتألف من طابقين، 

 ما يمي الوصف التفصيمي والتحميل المعماري ليما.

 (95:، م193:ل)الطابق األرضي: 

 x م7.30)من الداخل نحو  أبعادىاتبمغ شكل مستطيل،  اتيتألف ىذا الطابق من مساحة ذ

فيو الطريقة التقميدية  تتغطيتيا بسقف مسطح اتبع توتم، (م2.50) من الداخل نحو يا، وارتفاع(م3.40

 المستخدمة في منطقة سيل تيامة.

أثناء العمل الميداني في ىذه القمعة تم رصد عدد من المالحظات األثرية، تبين من خالليا أن 

الحجرة الشمالية تختمف في مكوناتيا الداخمية عن الحجرة الجنوبية في القمعة نفسيا، وحجرات القالع التي 

وجد بيا فتحات تمنخفضة جدًا عن مستوى أرضية فناء القمعة، وال  تياد وجد أن أرضيتضمنتيا الدراسة، فق

صخرة في كما أن منشئي القمعة استفادوا من  .الفناءن يتجيان نحو ين المذميكبيرة في جدرانيا عدا المدخ

 .إحاطتيا بالجدران ومن ثم تقسيميا إلى منطقتين بواسطة جدار فتح فيو مدخل فتمت ا،نفسيالحجرة موقع 

 .اً واسع اً من المساحة الكمية لمحجرة، وىي تضم تجويف والصخرة المذكورة اقتطعت حيزًا كبيراً 
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نة من مواد و والمكونات العامة لمطابق األرضي تدل عمى أنيا كانت تستخدم إما لتخزين المؤ 

تؤدي دور الممجأ إذا ما شعرت الحامية العسكرية المرابطة في كانت  ياأن أواألسمحة،  غذائية أو ذخيرة

 .بخطورة قصف محتمل قد تتعرض لو القمعة ،وخاصة قادتيا ،القمعة

 (96:م)الطابق األول: 

  xم 7.30) نحو أبعادىا تبمغ يتألف الطابق األول في ىذه الحجرة من مساحة ذات شكل مستطيل، 

الولوج إلييا بعد صعود درج يستند عمى جدار الطابق األرضي في الحجرة نفسيا، ثم السير يتم و، (م3.40

 ارتفاعيا ، تبمغلمدخول عبر فتحة مدخل واالنحراف يساراً  -المتيدم في الوقت الراىن  -فوق سطحيا 

متساوية في  يذه الحجرة عشر نوافذ جميعيالفي الجدران األربعة  توقد فتح. (م1)واتساعيا ، (م2.20)

وىي تتوزع عمى جدران الحجرة ، (سم75) واتساعيا، (م1.50) نحو األبعاد، حيث يبمغ ارتفاع كل واحدة منيا

ن في الجدار اعمى النحو اآلتي: خمس نوافذ في الجدار الشمالي، وثالث في الجدار الجنوبي، ونافذت

 في الجدار الشرقي.   واحدةالغربي، و 

 غطييا أو أي دالئل تشير إليواألول في الحجرة الشمالية عدم وجود سقف يويالحظ عمى الطابق  

ذلك يعود إلى . ويرجح أن سبب هؤ ن ىذا الطابق لم يكتمل بناإ، وىذا األمر يدعونا إلى القول (194:ل)

 ،التالي توقفت عممية استكمال بنائياوب، (م1918/هـ1336) ندالع الحرب العالمية األولى عاممع ا مزامنتو

 وكذا ساحة المدافع في القمعة نفسيا كما سنبين ذلك الحقًا.
 

    
 

 الحجرة الشمالية )حجرة التخزين( منمطابق األرضي المسقط األفقي ل (95مخطط )
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 الحجرة الشمالية منمطابق األول المسقط األفقي ل( 96مخطط )

 
 

 
 والتخزين ( الواجية الجنوبية لحجرة الجند192لوحة )

 
 

 

 

 
 ( الطابق األول في الحجرة الشمالية194لوحة ) ( الواجية الشرقية لحجرة الجند والتخزين193لوحة )

21
 

0 3

N

m 



002 
 

 (97:م ،195:ل)ساحة المدافع:  -
تقع ساحة المدافع في الركن الشمالي الشرقي من القمعة، ويتخذ مخططيا األفقي الشكل 

، ومن الشمال إلى الجنوب نحو (م9.50)المستطيل، حيث يبمغ امتدادىا من الشرق إلى الغرب نحو 

الساحة التي ال يوجد بيا جدار كما في بقية واجيات ى الساحة من الجية الغربية الدخول إليتم و . (م9.40)

الثالثة ثمان فتحات إلطالق قذائف المدفعية، وجميعيا ضيقة من الداخل  يافي جدران تنفسيا. وقد فتح

في ساحة قمعة جبل الممح الغربية، وساحة المدافع الشمالية  نظيراتياوىي بذلك تشبو  .وواسعة من الخارج

ىو حرية حركة  –كما سبق الذكر  -، والغرض من بنائيا بيذا الشكل الُمحيةبمدينة  الَزيمعيفي قمعة 

مواسير المدافع أثناء توجيييا نحو أىدافيا. وتتوزع فتحات إطالق المدفعية عمى جدران الساحة عمى 

ن في الجدار الشرقي، االنحو اآلتي: ثالث فتحات في الجدار الشمالي، وثالث في الجدار الجنوبي، وفتحت

ت توجيو المدافع نحو ثالث جيات رئيسية ىي: الشرقية الفتحاىذه وبالتالي يستطيع الجند من خالل 

 والشمالية والجنوبية. 

يالحظ عمى فناء ىذه الساحة انخفاضو بشكل كبير، ولذا فيو ال يتوافق والوظيفة التي وجد من و 

ىناك فإن أجميا، أي أن ارتفاع الفتحات التي تتخمل جدران الساحة مرتفعة جدًا عن أرضيتيا، وبالتالي 

صعوبة في عممية توجيو المدافع نحو أىدافيا لمسبب المذكور. وبالمقارنة بين ساحة المدافع المذكورة مع 

، يتبين أن ىذه الساحة لم الُمحيةبمدينة  الَزيمعي، وفي قمعة نفسو في القمعة الغربية بجبل الممح نظيراتيا

ة تمتد بطول الجانب الشمالي لمساحة، وىذه يتم ردم فنائيا بالتراب والحجارة، ويدل عمى ذلك وجود صخر 

 لمصخرة الواقعة في الحجرة الشمالية السابق ذكرىا.  اً امتدادتعتبر الصخرة 

ومما سبق يستنتج أن ساحة المدافع في القمعة الجنوبية الشرقية بجبل الممح لم تستكمل المرحمة 

ما أن األوضاع السياسية كانت متوترة في وب .تصبح جاىزة لوضع المدافع عمييا لكياألخيرة من إنشائيا، 

نو من إ، فم(1914هـ/1332)الفترة التي أنشئت فييا قالع جبل الممح، قبيل نشوب الحرب العالمية األولى 
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وبناء عمى ذلك فمن المحتمل  .مدافعالستكمال بناء ساحة االقمعة ىذه المرجح أن الوقت لم يتح لمنشئي 

 لقمعة الجنوبية الغربية في جبل الممح.باأن سالح المدفعية لم يستخدم في ساحة المدافع 
 

 

 
 

 ساحة المدافعمسقط أفقي ل( 97مخطط )
  

 

 
 ( ساحة المدافع195لوحة )

 
 ( 197 -196: ، ل44:ش ، 98:م):  المرقب الشمالي الشرقي -

الشمالي الشرقي من القمعة عامة وساحة المدافع عمى وجو الخصوص،  الركن ىذا المرقب فييقع 

 اً مربع شكالً ، ويتخذ مسقطو األفقي (سم90)ويبرز جداره عن جدار ساحة المدافع من الجية الشرقية بنحو 

 . (م1.50)وترتفع أرضيتو عن أرضية ساحة المدافع بنحو  تغطيو قبة صغيرة، ،(م1.10) نحو طول ضمعو
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ويصعد إلى ىذا المرقب بواسطة درج يستند عمى الجدار الشرقي لساحة المدافع، والغرض 

الوظيفي من وجوده ىو السماح لمجندي المكمف بالحراسة مراقبة منطقة واسعة خارج القمعة من الجيتين 

، (سم80)نحو ارتفاع كل واحدة منيا تبمغ الشرقية والشمالية، وذلك من خالل ثالث فتحات معقودة، 

 .(سم50)واتساعيا 

 الَزيمعيوقمعة  نفسو، جبل الممحمن في القمعة الغربية  نظرائووالشكل المعماري ليذا المرقب يشبو 

ويبدو أن ىذه الوحدة  .من حيث التركيب المعماري والعناصر الدفاعية التي يتضمنياوذلك ، الُمحيةبمدينة 

المعمارية )المرقب( تعد من إحدى خصائص القالع التي أنشئت فوق اليضاب الجبمية سواًء الساحمية أو 

 القريبة من الساحل.

 
 
 

 

 

 
 1/1مقياس الرسم: 

 ( الواجية الغربية لممرقب الشمالي الشرقي44شكل ) ممرقب الشمالي الشرقيمسقط أفقي ل( 98مخطط ) 
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( الجدار الخارجي لممرقب الشمالي 196لوحة )

 الشرقي
 ( المرقب الشمالي الشرقي من جية ساحة المدافع197لوحة )

 

 (198:ل): هوتخزينالماء صهريج حفظ   -
القمعة أن تكون  ئوَتعم د منش وقديقع صيريج الماء في الجانب الجنوبي الشرقي من القمعة،  

 منخفضة جدًا، لتسييل مرور الماء من جميع مرافق القمعة إليو حال نزول المطر.  بوالمنطقة المحيطة 

نظيره الصيريج مشابية لىذا ومن الناحية المعمارية تعد جميع المكونات المعمارية التي يتضمنيا 

من حيث الشكل والتركيب المعماري أو الوظيفة التي وجد  جبل الممح نفسو، سواءً  من غربيةالقمعة الفي 

 من أجميا، وتجنبًا لمتكرار فقد فضمنا عدم القيام بعممية الوصف األثري ليذا الصيريج.

 

  
 حفظ وتخزين الماء صيريج( 198لوحة )
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 الباب الثاني: القالع املتهدمة 

 

 يس قلعة َح     :األولالفصل 

 هرة قلعة الُز     : الثاني الفصل

 عترضقلعة الُم      الفصل الثالث:    

                              يديقالع ِم      الفصل الرابع:                              

 ل باِج اقلعت       الخامس:الفصل                      
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يسة ـــقلعالفصل األول: 
َ
 ح

 

 وأهميته وقعــــالم   *                                    

 األحداث الحربيت المتعلقت بالقلعت*                                             

 الوضع المعماري الراهن*                                             

  هوأسلوبالبناء مواد     *                                    

 والتحليليتالدراست الوصفيت *                                             

 المخطط العام   -               
 الــــــــــــواجهات   -             
 القمعة من الداخل   -             
 الدفاعية األبــراج   -        

 
 محاولت إلعادة وضع تصميم للقلعت*                                              
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      (10، خ:200 – 199) ل: :أهميتهو  الموقع
 من الجيتين ويجاورىا، َحيسمدينة شمال  ضرممنطقة الح  في مكان منبسط ب َحيسقمعة أنشئت 

 إحداثيات وتقع ضرمي، ومن الجيتين الغربية والجنوبية حي ربع السوق.الشمالية والشرقية حي ربع الحَ 

شرقًا، وترتفع عن  ( E43.48257) وخطي طول شمااًل، (N13.93348) بين دائرتي عرضالقمعة ىذه 

  .(قدم 202) مستوى سطح البحر بـ

 اً دفاعي اً موقعقديمًا تمثل كانت التي  نفسيا، َحيسمن أىمية مدينة  ىذه القمعة أىميتيا اكتسبت

حداىما في أيدي القوات إذا ما سقطت إفنظرًا لقربيما من بعضيما،  ،والعكس صحيح ،بيدلمدينة زَ  اً متقدم

 َحيس. كما كانت مدينة فقرات الالحقة، وىذا ما سنوضحو في ال1أمامياالثانية مفتوحة المياجمة صارت 

المنطقة الجبمية الواقعة في جنوب اليمن وخاصة مسافرين المتوجيين إلى لم ةمناسبواستراحة محطة تجارية 

  السيل والجبل.نظرًا لموقعيا المتوسط بين  ؛2عزمدينة تَ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 google earth  برنامج استخدامب -مبين عمييا موقع القمعة  َحيس( صورة جوية لمدينة 199) لوحة
 
 

                                                           

 .48ص  ،اليمنية َحيسالحداد: مدينة كم(. أنظر: عبد اهلل 35بمسافة )من جية الجنوب عن مدينة زبيد  َحيستبعد مدينة   - 1
 .نفسو  - 2
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 google earth  برنامجاستخدام ب – َحيس( صورة جوية لموقع قمعة 200لوحة )

 
 األحداث الحربية المتعمقة بالقمعة: 

، َحيسقمعة ب تتعمق معموماتوكتابات الرحالة المتوافرة لم تقدم لنا المصادر والمراجع التاريخية 

 (Niebuhr -أحد أعضائيا )نيبورذكر  حيث، (م1763/  هـ1176)حتى وصمت البعثة الدانماركية عام 

 فالقمعة وبناء عمى ذلك .1"وفييا قمعة يسكنيا العامل" :ما نصو، القمعةعن  مقتضبة جداً تاريخية  إشارة

فترة حكم العثمانيين األول  خاللأي  ،وربما كانت قبل ذلك ،كانت موجودة في فترة حكم آل القاسم لميمن

 كانتو . سيل تيامةلسكن حاكم المدينة كغيرىا من قالع المدن الكبرى في  مكاناً  وكانت أيضاً  ،لميمن

في فترة منطقة تيامة مرحمة صراع سياسي  دخمت حتىىي الوحيدة،  َحيسالمذكورة عن قمعة  اإلشارة

شيدتيا منطقة تيامة بين قوة  مميئة باألحداث التيوىي فترة  .(م1848 - 1807) بين عامي امتدتزمنية 

صنعاء، واألشراف آل خيرات حكام  ة ومركزىايدي  الزَ الدولة السعودية وحركتيا الوىابية، ودولة األئمة 

                                                           
  .225 ص، عن اليمن المادة التاريخية في كتابات نيبور :الصايديأحمد  - 1
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حينما تحدث عن أعمال الشريف حمود بن  1الرحمن البيكميعبد المؤرخ قد ذكر و  .المخالف السميماني

عندما  َحيسأىل  نأ ،(م1807/ ـه1222) عامتيامة الجنوبية من  األجزاءفي محمد آل خيرات التوسعية 

فبعث إلييا عاماًل وعسكرًا  ؛طوعاً القمعة ا وسممو  أعمنوا الوالء لوحمود إلى مدينتيم  بقدوم الشريفعمموا 

شعرت  مادنع؛ فعمى مسرح األحداث التاريخية وقمعتيا َحيست مدينة ظير  ومنذ ذلك التاريخ .2عنده من

عمي  يىالشيخ يح ،أحمد بن عمياإلمام المتوكل  أرسل ،في تيامة بفقدان نفوذىا األئمة في صنعاءدولة 

الشريف حوذان بن  حينئذفييا ، وكان يافدخم ،(م1812/ ـه1227) عام َحيسمدينة يستولي عمى لكي ، 3سعد

لجأ  بخطورة الموقف َحيسشعر ساكنة  لماو  .4آل خيراتالشريف حمود عاماًل عمييا من قبل محمد 

ن يفضربت بالمدفعية ثم دار القتال بين الطرفين لمدة خمسة وعشر  ؛بعضيم إلى القمعة لمتحصن فييا

  .5مسرحًا لتك األحداث حتى تم الصمح بينيم خالل ىذه المدةيومًا، وكانت القمعة 

قبائل ذو  شنتووقمعتيا باستقرار نسبي لمدة ستة عشر سنة ثم تعرضت ليجوم  َحيسنعمت مدينة 

عامل  وكان في القمعة ،حمدأاإلمام الميدي عبد اهلل بن  فترة حكم في (م1828/ هـ1243) عام 6حسين

أرسموا يجوم الب َحيسعندما عمم أىل و  .عمي ىبل الشيخ حسن بن يحيالشيخ قاسم بن قاسم من ق   َحيس

ن و رييم والزىاريوبنو د   وزع واألىمولشالحة وأىل مَ مكم والومنيم: المخا والحَ  -إلى بعض قبائل تيامة 

لمدة ثالثة  َحيسثم دارت الحرب بين الطرفين في مدينة  نجدتيممنيم المساندة، فمبوا  نيطمبو  -واألزيود 

خروج قبائل ذو إلى تمك الحرب  وآلت، يضاأ أنفسيم وانقساميم َحيسوفييا كانت الخديعة من أىل  .أيام

                                                           

م(. 1809( وتوقف عند عام )م1801تأليفو من عام )ببدأ الذي ىو مؤلف مخطوط نفح العود في أيام الشريف حمود، و  :عبد الرحمن البيكمي - 1
 .9ص ، تاريخ المخالف السميماني: الشاميفؤاد لممزيد أنظر: 

 .287ص  -نفسو  - 2
ىاجمت قوات  األمراء العبيد القادة من مماليك آل العمفي، كان واليا عمى حجة وقاد بعض قوات إمام صنعاء المتوكل أحمد، والتيهو أحد  - 3

م(، وحاول االستقالل عن صنعاء وتكوين إمارة أو مشيخة بين تيامة وتعز. أنظر: أحمد 1814ىـ/ 1229الشريف حمود الخيراتي في أواخر عام )
 .  8و ص   ،49/ ص 4و ح  ، 48/ ص 1 حوليات النعمي التيامية، ح :النعمي

 .50ص  -نفسو  - 4
 .53 - 52ص   - نفسو - 5
، والذي ينتيي عمرو بن دىمة بن بكيل نثمانية بطون متفرقة يرجع نسبيا إلى ذو غيالن بن محمد بن شعبان بن بشر ب ذو حسين: ىيقبائل  - 6

تسكن في جبل برط أقصى الشمال من المنطقة الجبمية، وقد اشتيرت بشن غاراتيا عمى ىذه القبائل كانت و سبأ بن يشجب بن يعرب. نسبو إلى 
 .96 – 94ص  ،: مئة عام من تاريخ اليمن الحديثالكثير من الحواضر اليمنية خالل فترة حكم األئمة الزيديين لميمن. لممزيد أنظر: حسين العمري
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الشيخ حسن بن أصحاب ظمت المدينة وقمعتيا تحت نفوذ بينما جبال، نحو ال يممدينة وتوجيالحسين من 

  .1سعد عمي ىيحي

/ ـه1264 - 1254)منطقة تيامة ل الحسين بن عمي بن حيدر الخيراتي وخالل فترة حكم الشريف

 حاوالً ، م(م1840/  ـه1256)عام  2العنسيالفقيو سعيد  دهقا ليجوم َحيسمدينة  تعرضت، (م1848 -1838

عند الفقيو ىذا جماعة مع  واشتبكوالكن أصحاب الشريف الحسين وصموا إلى المدينة  ،يياالسيطرة عم

 بالرجوعالشريف الحسين أخبرىم  حتى مدينتيممن  َحيسح أىل ونتيجة لذلك نز  ؛وا الكثير منيمقتمالقمعة ف

 المنصور إمام صنعاء بين (م1848/ هـ 1264) الحرب التي دارت في تيامة عامأثناء و  .3إلييا فرجعوا

 ،يافي مدينة والمكوثىذه الإلى  المجوء األولقرر والشريف الحسين بن عمي بن حيدر،  ،محمد بن يحيى

 نالطرفيمعارك دارت بين عدة وبعد  .4تيافي قمع وهوحاصر وا بو لحقجنود الحسين بن عمي بن حيدر لكن 

خرجوا منيا وذىبوا ف ،من القمعة المذكوراإلمام أصحاب شريطة خروج  ،ق عمى الصمحاتفاال تم نالطرفي

 .5الجبال نحو

 / ـه1265) التي شيدتيا منطقة تيامة تدخل القوات العثمانية عامالمذكورة فترة الصراع  ىتمو 

 الجنوبية منيا لم تبرز عمى ساحة األحداث المدنأن  وسيطرتيا عمى جميع مدنيا، ويبدو ،(م1849

التاريخية لم تعد والمراجع لذا نجد أن المصادر و  ؛اليدوءبوالقرى المجاورة ليا  َحيس مدينة فنعمت ،الحربية

 -1918) اليمنية المتوكمية مممكةوفترة حكم ال الوجود العثماني الثاني في اليمنفترة أثناء  َحيسقمعة  تذكر

تخذت من الروسية االطاقة الكيربائية شركات إحدى مدينة أن ىذه الكبار السن في  أحدقد ذكر و  .(م1962

                                                           

 .88ص  ،التيامية : حوليات النعميالنعميأحمد  - 1
نوة الد  قرية ىو الصوفي سعيد بن صالح العنسي، من بمد شار من أعمال جبمة، كان يتصف بالتدين والتصوف، ثم اعتزل قومو وسكن في  - 2

لمدخول في طاعتو، كتب رسائل إلى كافة مناطق اليمن و واختطيا ودعا الناس إلى اليجرة إلييا، وقام عمى ذلك أربعين عامًا معتكفًا عمى الدراسة، 
بيد وزَ  َحيسقرر السيطرة عمى مدن تيامة: و  قام بثورتوجرية وغيرىا، وبعدما أجابتو تمك المناطق في دعوتو رعب والح  دين وشَ فقام معو أىل الع  

 .95 – 92ص  ،: حوليات يمانيةمؤلف مجيولأنظر: لممزيد وغيرىما، لكن جيش الحسين بن عمي الخيراتي قام بردعو. 
 .130 – 127ص  ،: حوليات النعمي التياميةالنعميأحمد  -  3
 .424: الديباج الخسراوني، ص الضمديالحسن  - 4

 نفسو. - 5
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 /هـ1388) عاممنيا  ايوبعد خروج ،(م1964 /هـ1382) بداية عاممنذ لعماليا  سكناً مقرًا لمعداتيا و  تياقمع

  .1والمناطق التابعة ليا َحيسمدينة ل تسممتيا السمطة المحمية وصارت بمثابة مجمع حكومي( م1968

 الراهن:الوضع المعماري 
ويرجع ذلك إلى عدة  ،تعرضت لمتخريب إحدى القالع المتيدمة التي )بيت الدولة( َحيستعد قمعة  

من  بتجديدىا وترميميا القياممما أدى إلى عدم  ،القمعة عدم استمرارية استخدام مرافقأىميا  ومنأسباب، 

ة من ساكن لعابثيناعييا أمام ا، بل تركت مفتوحة عمى مصر يافيتتواجد التي كانت  حكوميةقبل االدارة ال

. وما والتراب( نب  الم  )عبارة عن أكوام من بقايا اآلجر والطوب وقت الراىن لفي اصارت حيث  ،المدينة

إنشاء تبنت  حيث ؛َحيسالمحمية بمدينة السمطة  الذي أقدمت عميوالمتعمد يحز في النفس ىو التخريب 

  .القمعةمن الجية الغربية في  اً كبير  ءاً جز ، اقتطع مكتب الواجبات الزكويةل مرفق حكوميمشروع 

 (43،  ش:203، 202، 201) ل:: هأسموبو البناء مواد 

عجينة  ، ثمنب  الطوب الم  يا مادة تمادة اآلجر بدرجة رئيسية، تم َحيسفي بناء قمعة  تدماستخ 

 طبقةو تقوية الجدران ل دريورة الك  الن  مادة  فيما استخدمت، الطين كمادة الصقة تربط بين مداميك البناء

العموية من األجزاء كذا من الجدران )الجدران الساندة( و  ىالسفماألجزاء في السيما  ،أيضا عازلة لممياه

وسط صفوف بعض بة في مشذ  الغير كما استخدمت قطع الحجارة  .لقمعةالمتبقة في االواجيات الخارجية 

مجرى خذت من نيا أ  أالشكل الخارجي ليذه الحجارة ب من أساسات القمعة، ويوحيالسفمية األجزاء الجدران و 

  .(م150)مدينة عمى بعد حوالي اليقع في الجية الشمالية من  الذي نخمة وادي

يختمف عن جميع األساليب التي أتبعت في يو ف جدران القمعةفي بناء أسموب البناء المتبع  وعن

اآلجر في قوالب ين متالصقين: األول يتألف من أجز  الواحد منبناء قالع تيامة، حيث يتكون الجدار 

صغيرة من وفي الوسط قطع ، (سمx10 سم 20) نحو يبمغ معدل قياس القالب الواحد حيث ،لجيتينا

ال يزيد قياس كل قالب  ، التيبنالطوب الم  فيتكون من قوالب  الثانياألسموب أما  .اآلجرحجارة وكسر ال

                                                           

 .2011 -9 -10بتاريخ  ،مع األستاذ فضل العبيدي َحيسمقابمة شخصية في مدينة  - 1
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ربط بين صفوف البناء تضافة إلى ذلك باإلو  ،بعضفوق بعضيا  ، وتم وضعيا(سمx 20سم 40)منيا عن 

  بن(.بقميل من بقايا النبات )الت  المخموط  الطين التي تتألف من الرمل الناعمفي جزئي الجدار عجينة 

 
 

 
 ( بعض المواد المستخدمة في بناء القمعة201لوحة )

 
 

 

 
 القمعة( أسموب البناء في جدران 202لوحة )
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 البناءسموب رسم توضيحي أل( 43) شكل أسموب البناء( 203لوحة )

 
  الدراست الوصفيت والتحليليت

 (99)م: :العامخطط مال
، إال أنو األثريوصف العممية معيا صعب ت والتيمقمعة المكونة لوحدات المعمارية التيدم  برغم 

  التي أجريت ليا.وذلك من خالل الدراسة الميدانية الرئيسية التي تتألف منيا، أىم المعالم يمكن معرفة 

أكبر ، (100م:)منحرف شبو  شكالً تخذ تخطيطيا او في منطقة مستوية  َحيسبناء قمعة  لقد تم

، (م47)، ثم الضمع الغربي (م53)شرقي ال، يميو الضمع (م55)نحو متداده بمغ ا الذيو أضالعو الشمالي 

 –في الوقت الراىن  –تحيط بو  اً مكشوف القمعة تضم فناءً . و (م38)نحو الضمع الجنوبي  بمغ امتدادبينما 

أجزاء ما تزال القمعة تضم بقايا الوحدات المعمارية من ثالث جيات، ىي: الشرقية والشمالية والجنوبية. و 

 .الشكل أربعة أبراج: ثالثة منيا مستديرةمن واجياتيا األربع، و 
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 مبنى حديث

 وحدات متهدمة 

  تربة طينية

 َحيسلقمعة الراىن  العامالمسقط األفقي ( 99) مخطط
 

  :الواجهات الخارجية
خارجية لوحدات القمعة وفي الوقت نفسو كانت تعتبر  اً جدرانتمثل مقمعة الخارجية لواجيات كانت ال

لما إجراء وصف عام ، غير أنو يمكن أن أغمبيا تيدم وقد ذكرنا سابقاً  ،دفاعيًا يربط بين أبراج القمعةسورًا 

 :اآلتيةفي الفقرات تبقى من الواجيات الشمالية والشرقية والغربية 

 

6420N m 
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 (204)ل: الواجهة الشمالية:

حيث مقارنة ببقية واجيات القمعة، من الناحية المعمارية  في حالة جيدةالواجية الشمالية ما تزال  

ارتفاعو يبمغ من األسفل جدار ساند  ا، وكان يدعمي(سم 65) وسمك جدارىا تقريبا، (م5) نحو ياارتفاعبمغ ي

وتضم ىذه الواجية في أعالىا  .االجزء العموي مني كساءفي النورة الكدري استخدمت مادة قد ، و (م1220)

 يتألف من فتحات ضيقة كانت تستخدم لمرماية بالبنادق.  اً صف

بمقدار  سمت الجدار عن ةبناء بارز كتمة قع الواجية الشمالية من جية الشرق تمتداد وفي نياية ا

تيدم المساحة وبسبب  .وواجيتيا ترتفع بموازاة واجية القمعةوىي تتخذ الشكل المستطيل الرأسي، ، (م225)

ة يفظو الصعب عمينا معرفة تالداخمية ليذه الكتمة، وعدم وجود عناصر دفاعية تتخمل جدارىا الخارجي 

يقع في الذي  طوليالق شَ ال والمتمثل فيوجود أحد العناصر المعمارية  لكن، و (46ش:) الحقيقية ليا

كان يمثل مجرى لتصريف  يا، يدفعنا إلى القول بأنوأسفمإلى  الكتمةعمى متد من أالمواجيتيا الشمالية، و 

وىي تذكرنا بالكتمة البارزة في  ،اً ىذه الكتمة كانت تضم في أعالىا مرحاضأن  الماء، ولذا فمن المحتمل

  . 1رةز ىقمعة ال
 

 
  ( بقايا الواجية الشمالية204لوحة )

                                                           
1
 .369الز ىرة. ص أنظر قمعة  - 
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 (205)ل:الواجهة الشرقية: 

 الجزء السفميفي وخاصة  -عمى ما تبقى منيا يالحظ ىذه الواجية في الوقت الراىن متيدمة، و 

 البوابةأنيا كانت تمثل  َحيسأبناء مدينة  ذكر، حيث يتقريباً  مكان متوسطوجود فتحة واسعة تقع في  -

لبوابة تضم  اً موقعومن خالل صورة فوتوغرافية قديمة التقطت لمقمعة تأكد لنا بأنيا كانت  .لمقمعة ةالرئيسي

  .(206)ل: لمحراسة صغيرتان ناحجرتكتنفو من الجيتين ت اً معقود مدخالً 
  

 

 
   ( الواجية الشرقية205لوحة )

 
 

 
 (عبد اهلل الحداد)عن  - البوابة تتوسطيا ( الواجية الشرقية206لوحة )
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 (207)ل:الواجهة الغربية: 
ال أنيا ما تزال تضم إكوية الحديث البناء في ىذه الواجية، برغم وجود مبنى مكتب الواجبات الز   

يختمف في شكمو الخارجي وأسموب بنائو عن جدار الواجية  ، وىو ال(م16)ه نحو دتبقى من امتدا اً جدار 

 الشمالية.   
 

 

 
 ( الجدار المتبقي من الواجية الغربية 207لوحة )

 

 (209 -208)ل: القمعة من الداخل:
في الجانب الغربي من القمعة، كما تحدثنا عن  ئوتم إنشاحديث الحكومي المبنى ال سبق الذكر أن 

الصعوبة بمكان التعرف  فمنلذا و  الوحدات المعمارية التي تشتمل عمييا القمعة من الداخل،تيدم جميع 

إال أنو من خالل المعاينة الميدانية ألكوام الكتل  ؛الذي اتخذتو القمعةالتفصيمي عمى التخطيط الداخمي 

 .والشرقية الشمالية والجنوبية :الثالث اتوجود وحدات معمارية في الجي لحديث عنالبنائية الباقية يمكن ا

المرجح أنيا كانت تضم حجرات  فمن والقرى التابعة ليا، َحيس مدينةوبما أن القمعة كانت مركزًا إلدارة 

كغيرىا من قالع مدن تيامة الداخمية التي كانت تعتبر مجمعات حكومية ومراكز متعددة الوظائف، 

 عسكرية في الوقت نفسو. 

لمبيت الجند  تستخدم حجرات، و لحاكم المدينة اً سكنتضم كانت  َحيسوبناء عمى ما سبق فقمعة 

  .دارات الحكومية التي كانت تشغميا، وغيرىا من اإلوالقضاءلضيافة، وا، وأخرى لمتخزين
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  الداخمية المتيدمة وحدات المعمارية( ال208لوحة  )

 
 

 
 (لمتوثيقاليمني المركز العسكري )عن  –( بقايا الجزء الشرقي من القمعة 209لوحة )

 
 :األبراج الدفاعية

األول يقع في الركن الشمالي أبراج،  أربعة -أثناء إعداد الدراسة الميدانية ليا  - َحيستضم قمعة 

والرابع في الركن الجنوبي في الركن الجنوبي الشرقي، والثالث  ،في الركن الشمالي الشرقيوالثاني  ،الغربي

أما البرج  .المدفعيةطالق قذائف إل انستخدممساحتيما كبيرتان وكانا ي لثفالبرجان األول والثا ؛الغربي

لم  ، والبرج الرابعمنو سوى أساسو يتبقولم ، (م9)نحو  من الخارج يبمغ محيطوصغير المساحة يو ف نيالثا

 يتضح الشكل المعماري العام لو، بسبب انييار الجدران التي غطت المساحة المحيطة بو.  
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، يعموىا جدار الشمالي الغربي والجنوبي الشرقي من قاعدة مستديرة محدبة ينكل من البرجيتألف و 

وفتحات  ،وىي فتحات المدافع تتخمل كل منيما، ثالثة عناصر دفاعيةبقايا تزال  ساتر تيدم معظمو، وما

  .(211 -210)ل: ومزاغل مائمة إلى األسفل يمكن أن تستخدم كسقاطات غير بارزة ،لبنادقا

 جدار من كل منيماتتكون قاعدة أسموب واحد، حيث  نين المذكور يالبرج بناء قد أتبع فيو 

 .س في نيايتو نحو الداخليقو ، بو ت(سم90)وسمكو  (م5) نحو يبمغ ارتفاعو ،من مادة اآلجرأنشئ مستدير 

، وذلك ألجل (212)ل: ذبة وكسرات اآلجرمش  الغير بالتراب وقطع الحجارة ردمت الداخمية فقد  مساحتو أما

 ياندري، ويبدو أورة الك  مادة الن  ، ثم كسيت بطبقة من تحمل االىتزاز الناتج من إطالق قذائف المدفعية

. ويمي قاعدة البرج جدار تعد تستخدم فييا المدافعالتي لم من استخدام القمعة، و تمت في الفترة األخيرة 

صعب معرفة ارتفاعو، ولكن بمقارنتو تتعرض الجزء العموي منو لمتيدم، ولذا ، (سم50)ساتر يبمغ سمكو 

ال يتجاوز يمكن القول أن ارتفاعو  الدراسة،يا القالع التي تضمنتج المدافع في ابر أ ة فيالساتر  انمع الجدر 

  وفي الجدول التالي نبين القياسات المعمارية لما تبقى من برجي المدافع. ،(م125)

 موقع البرج
محيطه عند 

 القاعدة

ارتفاعه الكمي 

 المتبقي
 تساع فتحة المزغلإ تساع فتحة اطالق المدفعإ

 م6.40 م12.20 الشمالي الغربي
 من الداخل

 م1.35

 من الخارج

 م2.65
 سمx 5سم 10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م6 م24.5 الجنوبي الشرقي

 

الساتر  مارىاوكذا العناصر الدفاعية التي تتخمل جد المذكورينالمدافع  لبرجيالتصميم العام إن 

أبراج المدافع في القالع التي أنشئت في المدن الكبرى بسيل تيامة، والتي سبق وأن تمت دراستيا  تشبو

لذا و  ،متشابية جداً في قالع سيل تيامة وىذا األمر يؤكد لنا بأن تقنية بناء أبراج المدافع  .في الباب األول

 -خارج سيل تيامة  -، وألننا لم نجد أمثمة إلى مرحمة تاريخية واحدةترجع  أن جميعيابفمن المرجح 
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بناء أبراج  بيذا األسموب من نفردتاالعمارة الدفاعية في تيامة ن إيمكننا القول  ،مشابية ليذا التصميم

     المدافع.
 

 

 
لى جواره 210لوحة )  الحديث الحكوميمبنى ال( البرج الشمالي الغربي وا 

   
 

 

 
 ( البرج الجنوبي الغربي211لوحة )
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 ( المكونات المعمارية لمبرج الشمالي الغربي212لوحة )

 
 (100)م: :محاولة إلعادة وضع تصميم لمقمعة
ومقارنة بعضيا بما وجد  َحيسمن عناصر معمارية ودفاعية في قمعة  ىبعد محاولة وصف ما تبق

 وضعىرة، نستطيع الز  و يدية قيو والزَ تيامة التي تضمنتيا الدراسة كقمعة بيت الفَ الداخمية بمدن الفي قالع 

 مقترح لمشكل الذي كانت تتخذه القمعة قبل تيدم مرافقيا الداخمية.  تصميم

يقع في كل شبو منحرف،  فقد اتخذت القمعة شكالً لذا و  ،ن اإلطار الخارجي لمقمعة ما يزال ظاىراً إ

أما البرج  .الشمالي الغربي والجنوبي الشرقي كانا أبراج مدافع، برج دفاعي ةألربعا أركانيازاوية من 

بارزة نحو بناء كتمة من الجية الشمالية وبجانبو  ،فصغير المساحة ويتخذ الشكل المستديرالشمالي الشرقي 

 فمن المرجح أنيا كانت تضمأما الزاوية الجنوبية الغربية . أحد المراقب احمل فوقيتن أيمكن خارج القمعة، 

بحسب بقايا بعض . و مموقععمى المعاينة الميدانية ل ، وذلك اعتماداً مستديراً  شكالً تخذ ا اً دفاعي اً برج

 بوابةي: التوزع كاآلتتالمنشآت الداخمية لمقمعة أساسات الجدران الداخمية لوحدات القمعة، يمكن القول أن 

لمجند، كما تطل عمى فناء  ناحجرت يا، وعمى جانبيتقريبا لواجية الشرقيةمنتصف اقع في تو  ،ةالرئيسي

  .وحدات القمعةاألربع الجيات القمعة المكشوف من 

 



233 
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 ـــــقلعالفصل الثاني: 
 
 رة ــــهة الز

 

 ىقع ـــــــــــــالم*                                           

 الحربياإلداري ونشأة القلعة ودورها *                                           

 الىضع المعماري الراهن *                                           

 الذراسة الىصفية والتحليلية *                                           

  المخطط العام  أواًل:                                             

  (الىاجهاتالقلعة من الخارج )   :ثانيًا                                                        

  القلعة من الذاخل   ثالثًا:                                                        

  الىحذات المعمارية  رابعًا:                                                         

  الحجرات الشمالية  -                                                 

   الحجرات الجنوبية  -                                                 

   الحجرات الشرقية والغربية  -                                                 

 المدافعـــــــــــــــرج ب  -                                                 
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 (10، خ:213)ل:ع: ـــالموق

تتموضع من سيل تيامة اليمن، وىي  المنطقة الداخميةىرة إحدى القالع التي تقع في تعد قمعة الز  

حدىا ت حيث، 1ىرةمن مدينة الز   ةالشرقي يةالجنوبالجية في  في الوقت الراىنقع ي فوق مكان رممي منبسط

دارة إلالجديد ومن الجية الشمالية المبنى الحكومي حديثة البناء،  (أسماء)من الجية الجنوبية مدرسة 

  (E42.99687) وخطي طول شمااًل، (N15.72232) بين دائرتي عرضيات القمعة إحداثتقع و  .رطةالش  

 .(قدم57) شرقًا، وترتفع عن مستوى سطح البحر بــ

 نحو السكنية فييا لم تتوسع كثيراً المنشآت أن  ىرة يتبينمن خالل المخطط األفقي لمدينة الز  و 

، وذلك استجابة لمدور الدفاعي الذي المدينةويبدو أنيا كانت كذلك منذ نشأة  .ة الشرقيةالجية الجنوبي

حيث أن أحد أىم شروط بناء القالع أن يكون موقعيا في إحدى جوانب المدينة أو كانت تؤديو القمعة، 

 مكان مرتفع بجوارىا. فوق
 

 

 
 google earth باستخدام برنامج -ىرة موقع قمعة الز  ىرة مبين عمييا صورة جوية لمدينة الز  ( 213لوحة )

                                                           
ة كان يطمق عمى المدينة منذ نشأتيا بالزىراء، ويبدو أن ليذه التسمية بعد ديني، ألن نسب الشريف حمود الخيراتي مؤسس المدينة وجميع أسر  - 1

سم المدينة إفاطمة بالزىراء. وال نعرف بالتحديد الوقت الذي استبدل فيو ي لقبت والدتو بن أبي طالب، الذ آل خيرات يرجع إلى الحسن بن عمي
 ىرة، وىي التسمية التي تطمق عمى المدينة في الوقت الراىن، ومن المحتمل أن سبب تغيير االسم كان بدوافع مذىبية فيما نعتقد، ألن أغمببالز  

 .33ص  ،الشامي: تاريخ المخالف السميمانيمثاًل:  انظرعن نسب اسرة آل خيرات و . ساكنة منطقة تيامة ينتمون إلى المذىب الشافعي
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 :الحربياإلداري و ودورها نشأة القلعة 

 هـ// 1221)ىرة )الزىراء( اختطيا الشريف حمود بن محمد آل خيـرات، عـام أن مدينة الز   الذكرسبق 

عاصـمة ثانيـة بعـد عاصـمتو الرئيسـية فـي  - تيامـةمنطقـة بعد توسع نفـوذه فـي  -حيث اتخذىا  ،1(م1806

ـــ داريـــة والسياســـية، كمركـــز أىميتيـــا اإلىـــرة لمدينـــة الز   تصـــار ومنـــذ ذلـــك الحـــين  .ريشموطنـــو مدينـــة أبـــي ع 

  .2بمدة الجامعيمن ور، بداًل لمنطقة وادي م  

ــوانطالقــًا مــن األىميــة المــذكورة لمدينــة الز   يــا قمعــة فيقامــة فييــا، أنشــأ ب الشــريف حمــود اإلىــرة وح 

الـذي ، نفسـو مـن الشـريف حمـودلألشراف آل خيرات ابتداًء  اً مدينة منذ نشأتيا مستقر ىذه المت ظ  ف ،3عظيمة

مـن  -عامـل عسـير الوىـاب بـن عـامر  عبـدعنـدما سـمع باسـتعداد ( م1809/ هـ/ 1223) عام أستقر فييا حتى

الشـريف حمـود ريش عاصمة المخالف السميماني، فجمـع شن ىجوم عمى مدينة أبي ع  ب - طرف آل سعود

 . 4هىرة وخرج بيم نحو في مدينة الز   الجيوش

حينمـا قـام ( م1855هـ//  1272) ة لـم تتحـدث عنيـا المصـادر التاريخيـة إال فـي عـامومنذ تأسيس القمع

كانـت قمعـة ، و يـاقالعجميـع  يسـيطر عمـىوصـار  ،سير عايض بـن مرعـي بـالنزول إلـى تيامـةأمير إقميم ع  

قمعـة مـرة ىـذه الاختفـى ذكـر وبعـد ذلـك  .5حاميـة عسـكرية اوضـع فييـميـا و دخ  ىرة من إحـدى القـالع التـي الز  

الحرب بـين قبائـل الواعظـات والـوالي العثمـاني عمـي أفنـدي  وقعت حينما ،6حتى بداية القرن العشرينى أخر 

مقســمة إلــى نصــفين: األول فيــو الحاميــة آنــذاك القمعــة  تكانــو  ؛(م1910/  /هــ1329) فــي شــير شــعبان عــام

                                                           

 .26. ص األولالقسم الجغرافي من  الفصليراجع  - 1
دراسة وتحقيق وتعميق: محمد بن أحمد  ،البيكمي: العقد المفصل بالعجائب والغرائب في دولة الشريف أحمد بن غالبعمي عبد الرحمن  - 2

ور التي تتبع مديرية المُّحية، ويسكنيا قبائل بنو والجامعي ىي إحدى مناطق وادي م   .97ص  - 8ح  ،ب. ت ،جدة ،1ط  ،البالد دار ،العقيمي
 . 274ص ، 1ج  ،: إبراىيم المقحفي: معجم المدن والقبائل اليمنيةانظرجامع من قبائل عك. 

 .254ص  ،تاريخ المخالف السميماني :الشاميفؤاد : انظر - 3
 .167 - 164ص  ،عبد الرحمن البيكمي: نفح العود في سيرة الشريف حمود - 4
  .28ص ،صنعاء ،دار المخطوطاتمخطوط محفوظ ب ،عقود الدرر في تراجم عمماء القرن الثالث عشر :الحسن بن أحمد الضمدي: انظر - 5
ىرة سياسيًا، ألن أمراء الميالدي ىو استقرار مدينة الز   ع عشرىرة خالل النصف الثاني من القرن التاسمن المرجح أن سبب عدم ذكر قمعة الز   - 6

 آل خيرات ظموا فييا كحكام من قبل الدولة العثمانية كغيرىا من مدن المخالف السميماني.
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شــدة المواجيــات  وبســبب .1وعائمتــو آل خيــراتالشــريف عمــي بــن حيــدر بــن الحســين العثمانيــة، والثــاني فيــو 

فـارين  ةىـر الز  مدينـة مـن  سـاكنةالجميـع خـرج  قبائـل الواعظـات والحاميـة العثمانيـة المتمركـزة فـي القمعـة،بين 

فخــرج  ،القمعــةبــالخروج مــن بــن حيــدر مشــريف عمــي ل صــدر عمــي أفنــدي أمــرهأوفــي الوقــت نفســو  .خــائفينو 

الحاميـة العثمانيـة التـي فـي  وديعة لـدىوغيره ث فييا من األثاوترك ما  2عترضاألخير بعائمتو إلى قرية الم  

ــفــي القمعــة بعــض البيــوت  وخــر بتصــرف بيــا  - عمــي أفنــدي - قائــد الحاميــةلكــن ، القمعــة ر الــبعض وعم 

فع االمدقذائف ب العثمانيون من القمعة جنودال اقابميىرة ل قبائل الواعظات إلى مدينة الز  و وصوعند  .3اآلخر

بنيـب المدينـة،  تالقبائـل وقامـ تتراجعـونتيجة لـذلك  ؛تقريباً  اً شخص نيخمسمنيم قتموا ف ،البنادقرصاص و 

ـ جنودالوحينما ظن  السـيد بعـد معرفـة و . 4قـاموا بـرحراق المدينـة فـي المنـازل ب ليـم الكمـائنبأن القبائـل تنص 

 ىجماعـة مـن طرفـو يترأسـيم الشـيخ محمـد بـن يحيـأرسـل  ،المدينـةبما حصل في  محمد بن عمي اإلدريسي

لكــنيم لمــا وصــموا إلــى  ،ييــاىجــوم القبائــل عم فــي أســبابق متحقــوالســيد يحيــى بــن عــرار النعمــي، ل ،باصــيي

، المدينـةفـي دة و جـالمو  عثمانيـةالحاميـة ال عمـى ارصـحفرضـوا ال -ىرة القريبة من مدينة الز   - بمدة الجامعي

  .5حيةالمُّ  مدينةمن  قادمة إليياقاموا بقطع المواد الغذائية الو 

إال في أخرى عسكرية ليجمات ىرة والحامية العسكرية المرابطة في قمعتيا مدينة الز   تتعرض لم

في الطائرات الحربية البريطانية بقصفيا قامت  وذلك عندما .المرحمة األخيرة من الحرب العالمية األولى

سواًء  ،يامرابطة فيالحامية العثمانية ال استمرت الضغوط عمى ، ثم(م1918/ه/1338) الثامن من مارس عام

وجيت الرسائل في نوفمبر من العام نفسو  حينمانتيى األمر وقد ا .6من قبل محمد اإلدريسي أو اإلنجميز

                                                           

 .76ص  ،2ج  ،1 مج ،نشر الثناء الحسن :الوشميإسماعيل  - 1
 ىرة عمى بعد خمسة كيمو مترات، وفييا قمعة سيتم الحديث عنيا الحقًا.ز  عترض إحدى القرى الواقعة في الجية الشرقية من مدينة الالم   - 2
 .77 – 76ص  ،2ج  ،1 مج ،نشر الثناء الحسن :الوشميإسماعيل  - 3
 .85ص  ،ذيل نشر الثناء الحسن المؤلف نفسو: - 4
 .43 ص -نفسو  - 5
 .104ص  ،كم التركيالعمميات البحرية البريطانية ضد اليمن إبان الح :بولدريجون : انظر - 6
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لشروط اليدنة العامة،  وفقاً ستسالم لى االمن قبل اإلنجميز لمحاميات العثمانية في تيامة تدعوىا إ

 . 1ىرةفانسحبت الحامية العثمانية من مدينة الز  

لكن سرعان ما توفي و ، يد محمد اإلدريسي منطقة تيامةتسمم السخروج العثمانيين من اليمن وبعد 

سيف  مع ابن عمو ىذا األخير خالفوأثناء  ،(م1925 -1922/  /ه1344 -1341) عميبعده ابنو قام بالحكم ف

ىذا مراسمة بة ىر عامل الز  قام المنطقة الجنوبية من تيامة،  والي اإلسالم مصطفى عبد العال اإلدريسي

لممواجية المحتممة مع منو  وذلك استعدادً  ،تحت قيادة عبد اهلل عثمان بالجنود ةقمعال تجييزو ، األخير

ىادي اإلدريسي مواالة قبائل الواعظات وزعيميا اإلمام عمي وبالمقابل بعد أن ضمن  .2قبائل الواعظات

فكانت ساحة ، ىرةإلى مدينة الز   عباسيزحف جيشو بقيادة الشريف قاسم القمعي وعبد المطمب ال ،ىيج

 ييا وعمىىادي ىيج عم يالءخراج قائد القمعة عبد اهلل عثمان، واستروانتيت المعركة ب .المواجية قمعتيا

 .3سيطرتوصارت تحت وغيره، ف وبيت المال،، ومخازن الحبوبالحربية،  جميع محتوياتيا من األسمحة

دن إلى مدينة ع   مى منطقة تيامة، قام بترحيل قادتوعالسيد عمي اإلدريسي سيطرة  عودة بعدو 

 ماماإلذلك الوضع شجع وقد  .ضمحالل دولتوالفعمية شكمت سياستو ىذه بداية ف ،وغيرىا من األماكن

إلخراج قوات اإلدريسي منيا،  بالنزول إلى منطقة تيامة حيث أمر جيشو، بن محمد حميد الدين ىيحي

ه أمر مام اإلىذا أصدر  االستقرار السياسي والحربي التي شيدتيا تيامة حالة خاللو  .4فعل ذلك وافاستطاع

 . 5(م1924// ه1343) عام ىرةقمعة الز   عمارة ت، فتمعمارة معاقميابإلى قائد جيشو عبد اهلل بن أحمد الوزير 

حتى ور لحكم منطقة وادي م  إداري وعسكري  كمركز يفتياظىرة في أداء و قد استمرت قمعة الز  و 

العيد الجميوري كغيرىا من قالع  خالل وكذا، (م1962ه// 1381) لميمن فترة حكم آل حميد الدين نياية

                                                           

 .110ص ، بولدري: العمميات البحرية البريطانية ضد اليمن إبان الحكم التركيجون  - 1
 . 56ص  ،ىـ(1347 - 1341. وأيضا: عبد اهلل العمودي: األدارسة في تيامة )226ص  - نفسو - 2
 . 59 - 58ص  - نفسوعبد اهلل العمودي:  - 3
 .232 ،ء الحسنإسماعيل الوشمي: ذيل نشر الثنا - 4
 .227 - 226 ص ،2 ج ،2 مج ،الحسنونشر الثناء . 235 ص -نفسو  - 5
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دارات اإلتعرضت لمتيدم فانتقمت حتى  ،األخيرة كمجمعات حكومية الفترةالتي استخدمت في  تيامة

 .جديدة إلى مبان   الحكومية

 (215 -214:ل): الراهنالوضع المعماري 
الراىن المعماري  الوضعو في سيل تيامة اليمن،  تيدمةالمالكبرى دى القالع ىرة إحتعد قمعة الز   

بمواد إسمنتية وخاصة في برج  أضيفتجدران حديثة  من وحداتيا ظير في عدد  تحيث  ،سيئ لمغاية ليا

مب في نزع أغ اً كبير  اً المنازل المجاورة لمقمعة دور أصحاب  السيماىرة وكان لبعض ساكنة مدينة الز   .فعاالمد

 ،األبوابو  المستخدمة في النوافذأو  التي تغطي الحجرات جذوع األشجار التي تتضمنيا القمعة، سواءً 

 القمعة. مرافق ىذهونتيجة لذلك تيدمت أغمب 
 

 
 الجية الجنوبية الشرقية( 214لوحة )

 
 

 
 ( الجية الجنوبية الغربية215لوحة )
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 الذراسة الىصفية والتحليلية 

 (216، ل:101)م: :العام المخططأواًل: 

شبو مربع، حيث يبمغ امتداد الضمع الشرقي نحو  في مسقطيا األفقي شكالً ىرة تتخذ قمعة الز   

كل  امتداد ، وقد بمغنيمتساوييما ف الشمالي والجنوبي ناأما الضمع .(م48.50) والضمع الغربي (،م51.30)

حيط بو من تو  -مسجد حديث البناء بو  - ويتوسط القمعة فناء واسع مكشوف .(م60) نحو منيما

 .كبير المساحةمستدير برج في الزاوية الشمالية الغربية  القمعة ويكتنف، القمعة وحداتاألربعة االتجاىات 

سيل تيامة، وذلك  منطقةالقالع التي أنشئت في أغمب ومخطط القمعة المذكور يشبو مخططات 

بيت قمعة  :ىذه القالع أمثمة ، ومنحدات القمعةألوسط الذي تحيط بو و من حيث وجود عنصر الفناء ا

ىذا النوع من مخططات القالع أثناء إجراء التحميل وقد سبق الحديث عن  .حييدية والض  والز  يس قيو وح  الف  

ىو  مناخ منطقة تيامة المتميز بالحرارة الشديدة والرطوبة العاليةأن  يبدوو  .1يديةاألثري لمخطط قمعة الز  

  .كفاءتو من الناحية العسكريةو  سيولة بنائو، فضاًل عن ىذا النوع من تصميم القالع الذي فرض وجود

ىرة يمثل المرحمة األخيرة من استخدام ومن المرجح أن التصميم اليندسي العام الراىن لقمعة الز  

 .، وذلك بسبب عدم وجود وحدات دفاعية أخرى إلى جانب البرج الشمالي الغربي(102 -101)م: القمعة

التي رافقتيا تعديالت معمارية متالحقة، الدور الكبير في ظيور  ارية استخدام مرافق القمعةستمر ال وكان

ونتيجة لذلك  .تتناسب ودور القمعة في كل فترة تاريخية ما تمبي أغراضًا وظيفيةً  جديدةوحدات معمارية 

يا دفاعية، كونو يمثل مجمعًا قمعة ذا صبغة مدنية أكثر منىذه الجاء التصميم اليندسي األخير لمبنى 

ن عدم كما إ .مدينة والقرى المحيطة بياالحكوميًا يشتمل عمى وحدات معمارية تختص بتسيير شؤون 

القمعة، كان انعكاسًا لحالة االستقرار  عمارةالحاجة إلى وجود الوحدات الدفاعية في المرحمة األخيرة من 

 .م(1962 – 1919) المممكة المتوكمية لميمن السياسي التي سادت منطقة تيامة بعد فترة حكم

                                                           
 .203 -201 يراجع صعن ىذا النوع من مخططات القالع  - 1
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 google earth برنامجباستخدام  – ىرة( صوره جوية لقمعة الز  216لوحة )
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 ىرة لقمعة الز  العام الراىن المسقط األفقي ( 101) مخطط
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 قبل تيدم وحداتياىرة العام لقمعة الز  المسقط األفقي ( 102)مخطط  

 
 (215 -214:ل) (واجياتــــــــــال)القلعة من الخارج : ثانياً 

وبسبب تيدم الواجيتين الشرقية والغربية لقمعة الزىرة وجود أربع واجيات،  الرباعيفرض المخطط  

الواجية أما  .بشكل كبير لم نستطع التعرف عمى وجود أية مداخل تؤدي إلى القمعة من ىاتين الجيتين

ؤدي ، وتعقد ا، يعموى(217:ل) متسع مدخلي الجانب الشرقي منيا ببقايا فتحة الجنوبية فما تزال تحتفظ ف

من الناحية المعمارية، حيث يبمغ اتساعو  ما زال بحالة جيدة معقودإلى دركاة مغطاة تنتيي بمدخل آخر 

 .م(3)، وارتفاعو م(2.40)نحو 

 

 

 

 
 

m 
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 المتيدممدخل ال( موقع 217لوحة )

 

التي تغطييا أكوام  ،(218)ل: السفمية شرقية والغربية إال بعض األجزاءالواجيتين ال من م يتبقل

أجزاء  وطسق برغمما تزاالن باقيتين فة والجنوبي ةالشمالين االواجيتأما  التراب وبقايا الجدران المتيدمة،

ا ىو ، كان اليدف من بنائيساندة مشطوفة من أعالىا اً عة جدرانوتضم الواجيات المتبقية في القم .منيما

مياجمي  يا من قبلتسمقحمايتيا من الرطوبة، أو محاولة سقوطيا، و للمجدران تفاديا  ىتدعيم األجزاء السفم

وذلك من أجل تأمين  ،. ويالحظ عمى النصف األول السفمي من جدران الواجيات عدم وجود نوافذالقمعة

 الدخول إلييا بسيولة.    اقتحاميا و القمعة ومنع 

مييا يالتي ، فتحات النوافذىي الشمالية والجنوبية  الجزء العموي من الواجيتين فيوأبرز ما يشاىد 

مائمة إلى  مستطيمة طولية وفتحاتاألول الصف )مزاغل(،  ن من فتحات الرماية بالبنادقامن األعمى صف

كما يبرز في الزاوية الشمالية الغربية من  .(220 -219:ل) و مربعة ضيقةفتحات الثانيالصف و ، األسفل

 برج مستدير ذو قاعدة متسعة. القمعة 

دعمت  ،(219)م:شكل مستطيل  من الخارج كتمة بنائية بارزة ذات أيضاً الواجية الشمالية  وتضم

في  التي تقعيس في قمعة ح  الشمالية الكتمة  وىي بذلك تشبو في أسفميا بجدار ساند مشطوف من أعاله،
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من المحتمل و ، وبسبب تيدم معظم أجزاء ىذه الكتمة لم يتم تحديد وظيفتيا .طقة الجنوبية من تيامةالمن

مراقبة الجية الشمالية من خاللو يستطيع الجند  ةقبامر مكان لم في أعالهقاعدة لبرج مربع إما  أنيا كانت

 جية الشمالية من القمعة. بحجرات ال ةممحقمتعددة كانت طوابق يضم ، أو مكان لقضاء الحاجة من القمعة

 
 

 
 2010 التقطت الصورة عام –( الواجية الغربية قبل تيدم بقية جدارىا الخارجي 218لوحة )

 
 

 
 ( الواجية الشمالية ويظير في طرفيا األيسر الكتمة البارزة219لوحة )
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 ( الواجية الجنوبية220لوحة )

 

 

  (103 م: ،221)ل:: الداخل: القلعة من الثاً ث
تحيط بو و  ،(مx 37.70م 47.90) نحو أبعادهيبمغ  مكشوفتتألف القمعة من الداخل من فناء 

أنو حديث وبما  .مسجدالجية الشمالية الشرقية منو في يقع حيث األربعة، االتجاىات القمعة من  وحدات

 يعطينا احتماليةي القمعة ف ظيورهإال أن  ؛ذلك منوصفو نظرًا لعدم الفائدة  ارتئينا اإلحجام عنالبناء 

المدن الكبرى بسيل تيامة، ومنيا مسجد المدرسة السابقة كغيره من مساجد القالع في مرحمة وجوده في ال

 .يديةلز  وا قيوبيت الف   يقمعت اومسجدبيد، ز  سكندرية بقمعة اإل
   

 
 )حديث البناء(( مسجد القمعة 221لوحة )
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 ىرةقمعة الز  في حجرات الطابق األرضي ل الراىنالمسقط األفقي ( 103مخطط ) 

 
 

 : رابعًا: الوحدات المعمارية

حيث غطيت جميع حجراتيا بسقف خشبي ، منشآت القمعة حول الفناء من الجيات األربعتتوزع 

وفيما يمي (، م3) من الداخل ياوارتفاع(، سم60)نحو سمك الجدران الداخمية لجميع الحجرات  وبمغ .مسطح

 صفية لما تبقى من حجرات القمعة.و  دراسة

 (223 -222)ل: :الشمالية حجراتال
ن رعن الوظيفة األخيرة لوحدات القمعة، فمن كبار السن ىرة مدينة الز   شيوخحسب حديث أحد 

بالفصل يقوم فييا القاضي  كان ،محكمةاستخدمت ك األرضي منياالطابق في الشمالية لحجرات ابعض 

لتدبير  واستخدمت حجرات أخرى من الطابق نفسو أيضاً  .ىرة والقرى التابعة لياز  ساكنة مدينة ال قضايا بين

m 
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القمعة، المدينة و ن ؤو لين المكمفين بتسيير شؤو ، أما الطوابق العموية فكانت خاصة بالمساألمور المالية

 .   1ستقبالواال لمضيافةمنيا وخصصت الجية الشرقية 

تكون من ت تكانو ، (م46.10) بطولشرق إلى الغرب من الالقمعة  منىذه الجية  حجراتتمتد و 

تخممو تن الشرقي والغربي، أما األوسط فكان يتألف من طابقين يعموه جدار ساتر أيثالثة طوابق في الجز 

يطل درج صاعد الجية الشمالية بقايا  حجراتمن تقدم الجزء األوسط ي. و لمرماية بالبنادق )مزاغل( فتحات

شالت( يدية، وثكنات الجند )الق  قمعة الز  في دار الضيافة  يتقدم الذيدرج الصاعد العمى الفناء، وىو يشبو 

ويبدو أن ىذا األسموب في بناء الدرج  ،(2 -1:ليراجع ) صنعاءرضي بمدينة كما في مجمع الع   ،العثمانية

تي الالحكومية معظم المنشآت  في -العثمانيين من اليمن بعد خروج -الصاعد ىو الذي صار متبعًا 

أربع أبعاد إال أننا استطعنا تمييز الجية الشمالية في القمعة وبرغم تيدم جدران  تتكون من عدة طوابق.

 الثانيةو  (،مx 4.10 م11.20) نحو األولى كاآلتي:من الداخل قياساتيا بمغ ت، الطابق األرضيحجرات في 

 (.مx 3.80 م4.30)الرابعة و (، مx3.80  م5) الثالثةو (، مx 3.80 م5.50)

 
 

 
 2010التقطت الصورة عام  -( الحجرات الشمالية 222لوحة )

 

                                                           

 .2011 / 7 / 10 . تاريخ المقابمةمقابمة شخصية مع أحمد عبد العزيز القديمي، أحد المسئولين السابقين في المدينة - 1
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 2012 التقطت الصورة عام -من الحجرات الشمالية المتيدمة الشرقي جانب ال( 223لوحة )

 

  (225 -224)ل:الجنوبية:  حجراتال
وجود  برغمان، القمعة األكثر وضوحًا من حيث بقائيا ماثمة لمعي فيالجية الجنوبية  حجراتتعتبر 

 .من ىذه الجية الشرقي لطرففي ا اً قائمأحد مداخل القمعة وما يزال  ،أجزاء كبيرة منيا تعرضت لمتيدم

في  -حجرات الطابق األرضي كانت وقد  .جية بفتحات نوافذىا عمى الفناءكما تطل حجرات ىذه ال

الطابق حجرات بينما استخدمت ، ىرةلز  لمديرية ا اً تابع اً سجنتمثل  – القمعةاستخدام من  ةاألخير المرحمة 

  .العموي لمبيت الجند

، رضي يتكون من حجرة مستطيمة واسعةتتألف حجرات الجية الجنوبية في القمعة من طابقين، األ

 ، وىيتتقدميا من جية الفناءأخرى تفتح أبوابيا الثالثة عمى حجرة (، مx 4.20 م13.20) نحو أبعادىايبمغ 

كتنف ىذه تو  .(م2.80) وارتفاعيا(، م1.60) اتساع كل واحد منيايبمغ  ،خل معقودةثالثة مدا تضم أيضاً 

ومن الجية الغربية تماثميما أخرى ن تطالن عمى دركاة مدخل القمعة، االحجرة من الجية الشرقية حجرت

 (. مx3.50  م8.60) نحو منيما أبعاد الكبرىبمغ تن، ان واسعتاحجرت
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 مالية لمحجرات الجنوبية المطمة عمى فناء القمعة( الواجية الش224لوحة )

 
 

 
 ( الجانب الغربي من الحجرات الجنوبية المطمة عمى فناء القمعة225لوحة )

 

 (226:)ل :غربيةالشرقية وال حجراتال

 من استخدام القمعةاألخيرة  مرحمةفي ال الجيتين اتينحجرات ى الطوابق السفمية من كانت

المفروضة لغذائية، ومنيا الحبوب التي يتم تحصيميا بعد جباية الزكاة السنوية حفظ المواد امخصصة ل

   .1ن في القمعةيالجند المرابط لمبيت استخدمتقد فأما الطوابق العموية  ىرة،اكنة منطقة الز  سعمى 

 

 
                                                           

 .2011 / 7 / 10ع أحمد القديمي. بتاريخ مقابمة شخصية م  - 1
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 ( حجرات الجية الشرقية وجانب من حجرات الجية الشمالية226لوحة )

 

 (45، ش:104م:) :المدافع رجــــــب
وىو بذلك يطل عمى  ،كما ذكرنا سابقًا في الزاوية الشمالية الغربية من القمعة المدافعيقع برج 

الخارج  من امحيطييبمغ شكل مستدير لو قاعدة محدبة  برجاليتخذ و  .قيوفي قمعة بيت الف  نظيره ك المدينة

ويعمو قاعدة البرج جدار  .يسقيو وح  لف  في قمعتي بيت افع ابرجي المدة قاعد بذلك تشبوىي و (، م27) نحو

سمنتية حديثة في الجزء العموي من إرغم بناء جدران لمرماية بالبنادق، وب يضم فتحات ضيقةمستدير أيضا 

  .(228 -227)ل: 1لمتيدمبدورىا تعرضت في المرحمة األخيرة من استخدام القمعة،  البرج
تقع في الجية الجنوبية من البرج  مدخلبر فتحة عالدخول إلى برج المدافع من فناء القمعة يتم و 

 تعرضأرضيتو و  ردمت وقد (229)ل: ،(م4.50) نحو قطره، يبمغ اً دائري يتخذ شكالً ىو من الداخل و  .نفسو

في الوقت  ارتفاعولم يعد ظاىرًا من حيث ، المعمارية لكثير من التعديالت الذي يمتف حولوالساتر جداره 

تم التعرف قد و  .لمبرجًا، وذلك ألن مخمفات البناء تيدمت إلى الساحة الداخمية تقريب م(1.5) سوىالراىن 

 وتعمد منشئ حيث، الجدار الساترفي تتوزع عمى ثالث فتحات ضيقة من الداخل ومتسعة من الخارج 

                                                           
البرج استخدم في إنشائو الطوب واإلسمنت  ووجدنا مبنى يعموم(، 2010عام ) أكتوبرتمت معاينة منشآت القمعة في المرحمة األولى في شير  - 1

، مما يدل عمى أن جميع منشآت اً ء متيدمم(، أصبح ذلك البنا2011عام ) سبتمبرالحديث، وفي المرحمة الثانية من الدراسة الميدانية في شير 
 القمعة تتعرض يومًا بعد يوم لمتدمير المتعمد من قبل الساكنة. 
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الفتحات و  .فعاحركة المد لتيسيرمن أجل الحصول عمى زاوية كبيرة االنفراج، وذلك األمر، ىذا  فعلالبرج 

من واحدة إلى  في اتساعيا فييا، وتختمفغير نافذة إلى الخارج بسبب البناء المستحدث  المذكورةالثالث 

 الجدول التالي يبين قياسات كل واحدة منيا.و  ،أخرى

 سمك الجدار اتساعيا من خارج البرج اتساعيا من داخل البرج اتجاه الفتحة
 م1.30 م2.8 سم90 الشمال الشرقي

 م1.40 م2.20 م1 الشمال الغربي

 م1.50 2.35 م1 جنوبال

 

العديد من الفتحات الضيقة )مزاغل( اطالق قذائف المدافع فتحات ران التي تقع بين ويتخمل الجد

ىذه و  .وىم متخفين خمف الجدار الساتر سيولةكل بإلى خارج البرج التي تتيح لممدافعين توجيو بنادقيم و 

 واحدة منياكل يبمغ ارتفاع فتحة  ،مائمة إلى األسفلستطيمة رأسية م ىتخذ ثالثة أشكال: األولتالفتحات 

، الفصوص ثالثيالعقد الالضمع العموي منيا يشبو  ،شبو مربعة ةالثانيو ، (سم18)واتساعيا  ،(سم50)نحو 

 تتجو ،ةمائم ةمزدوج يافتحاتف ةالثالثأما  ؛(سم25) اواتساعي (سم 28) نحو منيا ةواحدكل فتحة يبمغ ارتفاع و 

  .نحو اليمين واألخرى نحو اليسار اإحدى فتحتيي

ىرة وكافة عناصره المعمارية والدفاعية الباقية التي تم إن التصميم الداخمي والخارجي لبرج قمعة الز  

ىرة يدية؛ غير أن برج قمعة الز  يس، والز  قيو، وح  وصفيا، تشبو مثيالتيا في أبراج المدافع في قالع: بيت الف  

ولكن يمكن  ،1(القةالز  ) طريق صاعد إليوعدم وجود يدية في قيو والز  قمعتي بيت الف   يختمف عن برجي

 . القمعة استخداماألخيرة من  المرحمةعدم الحاجة إليو في ب تفسير ذلك

يستخدم  ىرة كانقمعة الز  المتبق في برج السابقة لموظيفة الأن  القوليمكننا  ما سبقوبناًء عمى  

 .اليمن تيامةسيل بأبراج المدافع في القالع الكبرى  أحدفيو  لذاية، و إلطالق قذائف المدفع

 

                                                           
 .217 -216، و 129، و 118 يراجع صالزالقة ودوره في التسييل من عممية ادخال المدافع إليو. عن عنصر  - 1
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 مواجية الشمالية الغربية لبرج المدافعرسم توضيحي ل( 47شكل ) ( برج المدافع104) مخطط
 
 
 

 

 
 .2010 التقطت الصورة عام - ( برج المدافع من الخارج227لوحة )

 
 

m 
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 .2012 التقطت الصورة عام -الخارج ن ( برج المدافع م228لوحة )

 
 

 

 
 ( برج المدافع من الداخل 229لوحة )
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  قلعةالفصل الثالث: 
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 ع
 
 رضت

 عــــــــــالمىق*                                        

 وأهميتها القلعة نشأة*                                                    

 الراهن المعماري الىضع*                                                   

 الدراسة الىصفية والتحليلية*                                                   

 المخطط العام  -                                              

 الـــــــــــــىاجهات   -                                                                     

 القلعة من الداخل  -                                                                     
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   (10، خ:231-230ل:) الموقع:
من الجية ة ر  ى  تي تبعد عن مدينة الز  ال 1رضت  ع  قرية الم  مكان متوسط من رض في ت  ع  تقع قمعة الم  

 وخطي طول شمااًل، (N15.72691) عرض بين دائرتي تقعفالقمعة إحداثيات أما  .(كى5)بحوالي الشرقية 

(E43.02771  ) ًذا ما إالصغيرة، خاصة عترض الم  منيعًا وسط قرية حصنًا قمعة ىذه الوقد شكمت . شرقا

وبالمقابل كانت جميع مساكن القرية تتألف من  .بحجمو الكبير ذي يمتازعرفنا أنيا أنشئت بمادة اآلجر ال

 . ، كغيرىا من مدن وقرى سيل تيامة اليمنأكواخ أنشئت بمادتي القش والقصب

 

 
 

 

 google earth  برنامج استخدامب  –مبين عمييا موقع القمعة عترض الم   لقرية( صورة جوية 230لوحة )

 

 

 

 

                                                           
: انظرعترض أحد فقياء القرن الثامن اليجري. لممزيد عترض نسبة إلى الفقيو عبد اهلل الم  ور، وأصل تسميتيا بالم  م   حدى قرى واديإىي  - 1

 . 170 ص ،وأيضا: عبد الرحمن الحضرمي: تيامة في التاريخ. 86 ص ،4 ج ،1 مجمد ،: نشر الثناء الحسنإسماعيل الوشمي
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 google earth  برنامج باستخدام  – عترضالم   ( صورة جوية لموقع قمعة231لوحة )

 

  :نشأة القلعة وأهميتها

، ابتداء وادي مور واسعة في األشراف آل خيرات بزراعة أراض  حكام المخالف السميماني ىتم ا

الكثير فر العيش الرغيد في ىذا الوادي استقر اولتو  .1(و1817/هـ1233 ت:) من الشريف حمود بن محمد

إلى الشريف عمي  ىذه القريةة وتنسب قمع .حداىاإعترض راه، وقد كانت قرية الم  أمراء آل خيرات في ق من

ض واسعة الو أر  تور، وكانوالذي كان واليًا عمى جية وادي م   ،2خيراتبن محمد بن عمي بن حيدر آل 

  .3عترضأىل قرية الم  غالب عمى منو ينفق  اً وافر  لو محصوالً  تنتجيزرعيا فو، في

                                                           

 . 254 ص ،السميمانيتاريخ المخالف  :: فؤاد الشاميانظر  - 1

كبر إخوانو سنًا وقدرًا وكان شجاعًا، أسرة آل خيرات، حيث قال عنو: أنو أسماعيل الوشمي ضمن تراجم جد لو ترجمة عدا ما ذكره المؤرخ إلم أ - 2
 ىحيومن أبرز مواقفو أنو نزل مع قبائل يام النجرانية إلى تيامة من أجل إخراج عمو الشريف الحسين بن عمي بن حيدر من أسر السيد محمد بن ي

ره من م(، وعندما تولى الشريف عمي جية وادي مور طي  1847ىـ/ 1264دار بينيما في تيامة عام ) إمام صنعاء، وذلك أثناء الصراع الذي
يا. ولم يحدد المؤرخ الوشمي تاريخ فيعترض حتى توفي ل عمى ذلك الحال في قرية الم  ظالفاسدين وأقام عمييم الحد حتى انتشر األمان فيو، وقد 

: نشر الثناء الوشمي إسماعيل :انظرلممزيد نو عاش لمدة ستة وسبعين سنة، وخمف اثنى عشر ولدًا. أو وفاتو، ولكنو ذكر أ الشريف عمي والدة
 .83 – 81 ص ،4 ج، 1 الحسن، مج

 .82ص   - نفسو - 3
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ور إال لجية وادي م  الشريف عمي بن محمد بن عمي بن حيدر عترض أثناء والية ذكر قمعة الم  لم ت  

وبصحبتيم قبائل يام  -و تيامة حمع أخيو الشريف الحسن بن محمد بالنزول نمرة واحدة، وىي عندما قام 

(و1850/ هـ1267) في شير شعبان عاممن أجل محاربة العثمانيين  -النجرانية 
يستطيعوا  وحينما لم .1

الشريف وجنوده إلى  ىذا اضطر العثمانيينالجند بل الخناق من ق   واشتد عمييم ،حيةدخول مدينة الم  

، ثم جمع ما في القمعة عترض إلى القرى المجاورةساكنة قرية الم   تفخرج ؛عترضقمعة الم  نحو  اجعتر ال

ريش عاصمة المخالف السميماني، فبقيت مدينة أبي ع  ميا عمى ظيور الجمال إلى مما عز وىان وحم  

  .2القمعة خاوية عمى عروشيا

بيو في االنفاق عمى أ عمى نيجسار  ، الذي3حمودبعد وفاة الشريف عمي بن محمد خمفو ابنو و 

عترض( من الجية الشرقية عام )الم  والده  ة، وقام ببناء مسجد جامع بجوار قمععترضأىل قرية الم  

(و1902/ هـ1320)
4.   

، وذلك بسبب قربيما من ىرةلمدينة الز   خمفياً  موقعاً  لألمراء آل خيرات تمثلقرية ىذه ال كانت

المواجيات بين قبائل الواعظات والحامية العثمانية المتمركزة  اشتدت عندماوقد ظير ذلك األمر  .بعضيما

الشريف عمي بن حيدر بن ضطر اوفييا ؛ (و1910/ هـ 1329) في شير شعبان عامىرة في مدينة الز  

 ارستقر االو  عترضقرية الم   نحوىرة من قمعة الز  الخروج إلى  الحسين بن عمي بن حيدر آل خيرات وعائمتو

 أىمية كبيرة من الناحية السياسية، بسبب ت ذاتقرية كانت آنذاك صغيرة المساحة، وليسالوألن  .5يافي

ور، لم تذكر ضمن األحداث لوادي م   اً مساحة ومركزًا إداريىرة التي كانت أكبر منيا قربيا من مدينة الز  

                                                           

 .495 ص ،: الديباج الخسروانيسماعيل البشريإ - 1

 .497 - 496ص  –نفسو   - 2
وكان لو شغف بالعمماء مواظب عمى أداء  ،هلل تعالىًا عمي بن محمد بن عمي، وأكثرىم ذكر قال عنو المؤرخ الوشمي بأنو أكبر أبناء الشريف  - 3

تزيد عن ألفي معاد  مساحتياكثيرة، فمنيا التي تقع في وادي مور ومنيا في أبي عريش وصبيا، و  غالالً ض واسعة تنتج الو أر  تالفرائض، وكان
ىــ/ 1320)بعضيا ورثيا من أبيو وأكثرىا اقتناىا. ولم يذكر المؤرخ الوشمي تاريخ والدتو أو وفاتو، ولكن عند ذكره لحوادث عام ( 2م3600 )معاد =
: انظرلممزيد م(. 1839ىـ/ 1255عام )في والدتو كانت سنة ر الشريف حمود خمسة وستون سنة، وقياسًا عمى ذلك فان ن ع م  إقال  م(1902

  .87ص  ،2ج  ، 1 شر الثناء الحسن، مج: نإسماعيل الوشمي
 .86ص  ،لديباج الخسروانياالبشري: سماعيل إ - 4
 .77ص  ،2ج  ،1 مج ،: نشر الثناء الحسنإسماعيل الوشمي - 5
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مقمعة اقتصر ل الوظيفي دورال؛ ولذا من المرجح أن الحربية التي تمت في منطقة تيامة خالل فترة الدراسة

   .عترض، وحفظ ممتمكات األشراف آل خيرات الذين استقروا فيياالمحيطة بقرية الم   ارععمى حماية المز 

 المعماري الراهن:الوضع 

بقية قرية الزال في تشراف آل خيرات، وما مالك الخاصة باألاأل إحدىعترض تعتبر قمعة الم   

ن آخر استخدام أحدىم أ ، وقد ذكرلقب )آل البراق(في الوقت الراىن  انفسيعمى  طمقتحيث  ،منيم

(و1962/ هـ1381)اليمنية عام في بداية الثورة  القمعة كان وحداتل
رغم تيدم بو  ،الناحية المعمارية. ومن 1

أفضل حااًل مقارنة مع بقية بشكل عام تعد تغطي حجراتيا، كانت سقوف التي الوأغمب  القمعة جدران

 الخارجية الجدرانوخاصة البناء متانة ويرجع السبب في ذلك إلى  .المتيدمة في سيل تيامة اليمنالقالع 

التخريب. وكان في حراستيا، وعدم تركيا مفتوحة أمام أيادي آل البراق بعض من  إضافة إلى دور، لمقمعة

يدم وخاصة لمت ياتعرض، ومن ثم تشقق جدرانيا رئيسي في دورلتقادم الزمن عمى القمعة وعدم ترميميا 

 آكمة الخشبالنمل األبيض انتشار دودة  إلىسقوفيا  سقوطسبب  يعودكما  .منيا العمويةاألجزاء 

القالع موضوع في بشكل الفت في جميع المنشآت في منطقة تيامة ومنيا  جدتو التي  ،2(األرضة)

ثم تسقط ىشة من الداخل وبالتالي تصبح جميع األخشاب  أكلعمى ىذه الحشرة تعمل الدراسة، حيث 

  .(243)ل: بسيولة

 

 

 
                                                           

 تم استقاء ىذه المعمومات من أحد كبار السن من آل البراق، أثناء العمل الميداني في القمعة.  - 1
2

مدد أنفاقو لمسافات كبيرة يعيش تحت األرض و ي، يكثر نموه في المناطق الدافئة و (Coptotermes formosanus)النمل األبيض أو األرضة  - 
ة في اليياكل الخشبية، فالنمل األبيض الخاص باألخشاب الرطبة يعيش فقط في األخشاب عالية الرطوبة، والنمل األبيض الخاص باألخشاب الجاف

األوليات الموجودة ييضم النمل الخشب والورق وأي مواد أخرى تحتوي عمى مادة السميموز وذلك بمساعدة بعض يحتاج إلى قميل من الرطوبة فقط. و 
: أحمد زياد انظرداخل أجساميا، وعميو فيو يحدث كثيرًا من الدمار بحفره أنفاقًا عبر األخشاب المستعمل في تشييد المنشآت السكنية. لممزيد 

 بواسطة الرابط: .915ص  ،1 مج ،(Arab Encyclopedia)الموسوعة العربية اإللكترونية  ،("ض"األرضة )النمل األبياألحمدي: 
func=display_term&id=134&m=1ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&-http://www.arab  

 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=134&m=1
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=134&m=1
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  الدراسة الىصفية والتحليلية

  (105:م): المخطط العام  -

الشكل المستطيل، والذي يبمغ طولو من الشمال إلى الجنوب عترض قمعة الم  يتخذ المسقط األفقي ل 

وحدات حيط بو ت، ويتوسطو فناء واسع مكشوف (و36)، وعرضو من الشرق إلى الغرب نحو (و41)بنحو

تقع في الركن الدخول إلى القمعة عبر ولوج بوابة ويتم  .الجيات الغربية والشمالية والجنوبيةمن القمعة 

 .نيام الجنوبي الغربي

ال يشتمل عمى أبراج  ألنو، مخططات قالع سيل تيامة عن عترضالم   قمعة تصميم يختمف

الفناء  وجودمن حيث أما  .أغمب وحداتو ذات طابع مدني أكثر منو دفاعي وكانتدفاعية مستقمة، 

المنشآت المعمارية )الدينية، والمدنية، والحربية( في  معظميعد عنصرًا رئيسيًا في تصميم فالمكشوف، 

 .أيام السنةأغمب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة خالل بسبب  ،تيامةمجال سيل 

فل قمعة الق  ل، وىو عترضمن تصميم قمعة الم  قريب الشبو تصميم  وجد أما خارج مجال الدراسة فقد

 ىيحيأحمد بن إلى الشريف  تنسب، والتي (232، ل:106:م)1من الجية الشرقية أعمى وادي حرضالواقعة 

(و1893/ هـ1311:ت) آل خيرات بن حيدربن محمد 
القمعتين  تيكمفي تشابو الومن المحتمل أن سبب  .2

إلى  ذا ما عرفنا أنيما تنسبانإعمى غرار األخرى، خاصة  واحدة منيماببناء  يماقيام أحد منشئيإلى  يرجع

فل كان يتمثل في حماية ويحتمل أيضا أن اليدف من بناء قمعة الق   .شخصيتين من أسرة آل خيرات

فل بقمعة الق  في التصميم المعماري العام عترض قمعة الم  ربما تأثرت ولذا ؛ المحيطة بيااألراضي الزراعية 

 .أو العكس

 

 
                                                           

فل بفج حرض ضمن ىذه الدراسة، وذلك ألنيا تقع خارج نطاق المجال الجغرافي الذي تم العمل البحثي فيو، حيث تقع ىذه دراج قمعة الق  إلم يتم  - 1
 القمعة في المنطقة الجبمية المحاذية لسيل تيامة.

 .94ص  ،2ج  ،1 مج، : نشر الثناء الحسنإسماعيل الوشمي  - 2
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ًُين هطابق األرضي انًسقط األفقي ن( 105) يخطط  عترضقهعة ان

 

 

 

 

 

 1 (Caesar E. Farah)عن  – حرضبفل الق  قمعة المسقط األفقي ( 106)مخطط 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1  -  Caesar E. Farah:  The Ottoman Forts and Castles of Yemen, p 76.  

6420 Nm 
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 عن )انًركز انعسكري انيًني نهتوثيق(  –فل بفج حرض ( قمعة الق  232لوحة )

 

 الـــواجهات -

واشتماليا عمى ، التي تمتاز بارتفاعيا األربع عترض تضم الواجيات الخارجيةما تزال قمعة الم  

دورًا كبيرًا في حصانتيا، وبالتالي تستطيع  لعبت التيو من العناصر المعمارية والدفاعية المتنوعة،  عديدال

بتداء من ا وفي الفقرات التالية سيتم وصف ىذه الواجيات. القمعة تحقيق اليدف الذي أنشئت من أجمو

  الجنوبية.الواجية 

  الواجهة الجنوبية:
جدار المدخل ويبمغ ارتفاعيا عند ، (و26.80) مسافةالغرب بالواجية من الشرق إلى تمتد ىذه  

عموه ت وسمم صاعد ،والحجرة المجاورة ليا ،لكتمة البوابة اً خارجي اً تمثل جدار  وىذه الواجية .(و20)حوالي 

  .، وتنتيي الواجية بجدار سور القمعةحجرة لممراقبة

واتساعيا  (و3.10) نحو ارتفاعياذات عقد مدبب، يبمغ  مدخلتصدرىا فتحة تكتمة البوابة و 

من جية الغرب يبرز جدارىا  بوابةالتي تمي الالحجرة المجاورة بينما ، (233)ل: نافذتان عموىات، (و2.20)

السمم الصاعد والحجرة العموية  جدار . أمامنياالجانب الغربي تيدم  كما، (سى80)عن جدار البوابة بنحو 
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يميو من جية الغرب جدار ، (و4.45)، ثم يرتد جدار الواجية نحو الداخل بنحو (234)ل: فقد تيدم بكاممو

  . (و1.40)، وسمكو (و5) نحو ، ويبمغ ارتفاعو(و7.40)السور الجنوبي، حيث يمتد بمسافة 

 كاآلتي: ، وىي والعناصر الدفاعيةالزخرفية ميات المعمارية و ح  ال عددًا منالواجية الجنوبية تضم و 

 :، وىيميات المعمارية والزخرفية: الح  أوالً 

وىو يمثل نياية الطابق األول يمتد بطول الواجية  من قطع اآلجر، تتألف ةزخرفيأشرطة  ثالثة -

توسطو تونتج عن تشكيل قطع اآلجر شكل ىندسي مكرر لمع ين  ،وقوام زخرفتو أشكال المعيناتاألرضي، 

والثالث في واجية كتمة البوابة فقط كونيا مرتفعة وتتألف من الثاني  يقع بينما ؛(46)ش: (+)عالمة الجمع 

عن تشكيل قطع أيضا وقد نتج البوابة، فالشريط الثاني يكمل نياية الطابق األول لكتمة  ؛ثالثة طوابق

يو يشبو الشريط األول فالشريط الثالث  أما ،(47)ش:مثمثة ومربعة اآلجر شريطان ىندسيان ألشكال 

   ( بارزة بقطع اآلجر. +أن الشكل الزخرفي عالمة الجمع )السابق ذكره، غير 

 تقريباً  (سى4)شكل زخرفي يشبو النجمة الثمانية، يقع بداخل منطقة مربعة ترتد إلى داخل الجدار بمقدار  -

  .(48)ش:

السابق  حيوالض  يدية الز   قمعتيفي  ليا الزخرفية المذكورة سبق وأن شاىدنا مثيالً  شرطةاألو 

ولكنو نفذ في سيل تيامة، مشابية أقدم منو أمثمة  أيضاً  تالثماني فقد وجداليندسي أما الشكل  .وصفيما

الواجية الشرقية في الحمية المعمارية التي تزين بيد مدينة ز  في  وأبرزىا .المنشآت الدينيةعمى واجيات 

 1لميمن، أثناء فترة حكم الدولة الطاىرية (و1492/ هـ897)لجامع عام اعمارة تعود إلى و الجامع الكبير، 

مدخل المدرسة أعمى عقد ي الشريط الكتابي بجانن يقعان عمى االمذ نامانين الث  كالوكذلك الش .(49)ش:

الدولة القاسمية في فترة حكم  (و1767/ هـ1181)، والذي يتضمن تاريخ تجديد المدرسة عام الجبرتية

 . (235)ل: 2نة( لميميدي  )الز  

                                                           

 .106ص  ،(دراسة أثرية معمارية مقارنة)مساجد مدينة زبيد حتى نياية العصر األيوبي : صالح الفقيو  - 1

 .96ص ، 1987 ،القاىرة، 1ط  ،وكالة سكرين ،اليمنيةمصطفي عبد اهلل شيحة: مدخل إلى العمارة والفنون االسالمية في الجميورية  - 2
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من  تعد المذكورةالحميات المعمارية واألشكال الزخرفية  القول أن يمكنوبناء عمى ما سبق 

عمى تزيين واجيات المنشآت أيا كان  في سيل تيامة اليمنيالتي حرص المعماريون جمالية العناصر ال

 يمنية.ية فنون العمارة الر ر عن استمراب  ع  ت   وىي، نوعيا

 
 

 

 

 

 السمم الصاعد –( الواجية الجنوبية 234لوحة ) كتمة المدخل -الجنوبية ( الواجية 233لوحة )
 
 

 

 

 

 

  األولمشريط رسم توضيحي ل( 46شكل )

 عالية انجًع + 

  مشريط الثانيرسم توضيحي ل( 47شكل )
 أشكال المثمثات والمربعات 
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 ألشكال انثًانيةرسى توضيحي ن( 48شكم )

الجامع الكبير بمدينة واجية ( األشكال الثمانية في 49شكل )
 عن )صالح الفقيو(زبيد 

 
 

 

 
 ن بجانبي أعمى عقد مدخل المدرسة الجبرتية بمدينة زبيدان الثماني( الشكال235لوحة )

 

   : العناصر الدفاعية ثانياً 

فتحاتو الصف األول لرماية بالبنادق )مزاغل(، افتحات صفوف من  أربعةتخمل الواجية الجنوبية ت 

والصف الثاني يقع  .يقع في الجزء السفمي من الطابق األرضي لكتمة البوابة والحجرة المجاورة لو أمامية،

أسفل نياية الطابق األرضي من الوحدتين المذكورتين، وىو عبارة عن فتحات ضيقة مائمة إلى األسفل 

فيقع في الجدار أما الصف الثالث ومزاغل في الوقت نفسو. بارزة  غيريمكن أن تستخدم كسقاطات 
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العموية الساتر لكتمة البوابة والحجرة المجاورة ليا، بينما الصف الرابع يقع في نياية الجدار الساتر لمحجرة 

 . (233)ل: من كتمة البوابة

 (237 - 236)ل: :شرقيةالالواجهة 

تمتد من ىي عترض وتمتصق بو في الجزء الشمالي منيا، و جامع قرية الم  تطل ىذه الواجية عمى  

، (و12)ذات ارتفاع شاىق يبمغ عند كتمة البوابة حوالي  نياأكما ، (و41.30)الشمال إلى الجنوب بمسافة 

في تخمل ىذه الواجية عناصر معمارية ممثمة توقد تيدمت بعض أجزائيا وخاصة في الجانب الشمالي. و 

كما  .عموىا أشكال معقودة ترتد نحو الداخلتثالث نوافذ فتحت في جدار الحجرة العموية لكتمة المدخل، 

 منمعمارية زخرفية من فتحات البنادق الضيقة )مزاغل(، وزينت بتكوينات صفوف الواجية ىذه  تخملت

. وزيادة عمى ذلك ىناك تشبو مثيالتيا في الواجية الجنوبية ، والتياألشرطة اليندسية واألشكال الثمانية

فاألول السفمي عبارة عن خطين يسيران  ؛شريطان يمتفان حول الحجرة العموية الوسطى في الواجية نفسيا

مثمثة، نتجت عن تكرار وضع ثالث قطع من اآلجر فوق بعضيا،  بشكل متواز يحصران بداخميما أشكاالً 

. أما (50:ش) الجدار ول مغروس في الجدار والنصف الثاني يبرز إلى خارجكون نصفيا األيبحيث 

قسم إلى مناطق مربعة تضم كل منطقة حيث  ،اآلجرفيتألف من خطين متوازيين من قطع الشريط العموي 

، سم(5)أشكااًل ىندسية مكررة نتجت عن وضع قطع اآلجر بشكل بارز إلى خارج الجدار بمقدار منيا 

 . (51)ش:
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 شرقية( الواجية ال236لوحة )
 

 

 

 لمقمعة شرقية( األشرطة الزخرفية في الواجية ال237لوحة )
 

 

 

 

 شرقيةالزخرفي السفمي في الطابق األول من الواجية الط يمشر رسم توضيحي ل (50شكل )
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 شرقيةمشرط الزخرفي العموي في الطابق األول من الواجية الرسم توضيحي ل( 53شكل )

 

 (238)ل: الىاجهة الشمالية:

متداد الحقيقي ليا، حيث الجزء الشرقي من ىذه الواجية لمتيدم، ولذا لم نستطع معرفة االتعرض  

واجية من ارتفاع ال لم يتبقأيضا و ىذه الواجية متيدم  منالجزء العموي  كما أن .(و36)منيا سوى  لم يتبق

من الفتحات الضيقة المائمة إلى األسفل، والتي كانت تستخدم  اً وتتضمن ىذه الواجية صف. (و8) عدا

غل وسقاطات غير بارزة في الوقت نفسو، يميو من األعمى صف من الفتحات الضيقة المزدوجة، ثم اكمز 

شريط ىندسي يتكون من أشكال المعينات، وىو يشبو األشرطة السابق ذكرىا في الواجيتين الشمالية 

 والغربية.

 

 

 ( الواجية الشمالية238لوحة )
 

 (239)ل: :غربيةالىاجهة ال

 نحو تيدم الجزء العموي منيا، حيث تبقى من ارتفاعياوقد لمقمعة،  اً خارجي اً تمثل ىذه الواجية سور  

، غربيةيبرز نحو الجية الفي القمعة  غربيمن ثالثة أضالع، وذلك ألن الركن الشمالي التتألف  ، وىي(و5)
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 بمسافة متيدم، ولذا يمتد الضمع األول في ىذه الواجية من الجنوب إلى الشمالوىو في الوقت الراىن 

 بعد ذلك ينحرف نحو الشمال بمسافة ،(و9) بمسافة لم يتبق منيا سوى غرب، ثم ينحرف نحو ال(و31)

 .(و6.20)
 

 

 ( الواجية الشرقية239لوحة )
 

 القمعة من الداخل -

أبعاده نحو  بمغت، فناء واسع مكشوف مستطيل الشكلعترض من الداخل من الم  تتألف قمعة 

بينما ، شرقيةوالشمالية وال تطل عميو وحدات القمعة من ثالث جيات ىي الجنوبية، و (وx 19.70 م30.30)

فقرات في الو  .(و5)من داخل القمعة  ورتفاع، وا(و30)امتداده نحو يبمغ  اً دفاعي اً سور  غربيةتضم الجية ال

، نظرًا ألىمية ىذه الوحدة المعمارية من ابتداًء من البوابة وحدات القمعةوصف ما تبقى من  التالية سيتم

  الناحية الدفاعية، وكذا موقعيا الذي يربط بين الوحدات المعمارية الشرقية والجنوبية.

 بوابة كتمة ال أواًل:
ضمن الوحدات المعمارية قد قمنا بإدراجيا ، و الركن الجنوبي الشرقي من القمعةبوابة في تقع ال 

األرضي يضم  ،من طابقينكتمة البوابة تتألف الجنوبية، ألن فتحة المدخل الخارجي تتجو نحو الجنوب. و 

 فتح فييا مدخالن، والعموي يتكون من حجرة، انشئت لغرض حراسة البوابة وحمايتيا.  دركاة

بالبنادق،  ن لمرمايةاضيقتن اوبجانبييا فتحت ،فتحة لمدخول سبق ذكرىاويضم الطابق األرضي 

تمثالن مزاغل مائمة و وتعموىا فتحتان أيضا مائمتان إلى األسفل كانتا تستخدمان لحماية المدخل، 
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وسقاطات في الوقت نفسو. كما فتحت في بطن عقد المدخل فتحة واسعة يمكن أن تؤدي وظيفتين معًا: 

والثانية إلنزال عوارض األولى سقاطة مغيبة إللقاء المواد الحارقة عمى مياجمي القمعة من جية المدخل، 

من السقاطات المغيبة . وىناك أمثمة مشابية ليذا النوع (240)ل: البابخشبية تزيد من تدعيم مصراعي 

، بينما 1يديةفي قالع سيل تيامة اليمني، ومنيا الفتحة الموجودة أعمى عقد المدخل الرئيسي لقمعة الز  

الرئيسي بقمعة بيد، وكذا باب النصر والباب نجدىا متعددة الفتحات فوق األبواب األربعة لسور مدينة ز  

  .(241)ل: 2بيدز  

جدارىا  فتح فيو ، (وx4  و7.80) نحو أبعادىا ، تبمغدركاة مربعةويؤدي المدخل المذكور إلى 

، (و2.40)، واتساعو (و3)، حيث يبمغ ارتفاعو (242)ل: الشرقي مدخل ذو عقد مدبب يؤدي إلى فناء القمعة

 عموه فتحة ضيقة مائمة إلى األسفل تشبو الفتحتين المتين تعموان المدخل الخارجي. تو 

كتمة البوابة فيو يتكون من حجرة مستطيمة لم نستطع دخوليا بسبب تيدم أما الطابق العموي من 

وىي تطل عمى خارج القمعة بالواجيتين الجنوبية والغربية، وعمى فناء القمعة بجزء من  ،(243)ل: اأرضيتي

بة واجيتيا الشرقية، حيث تتخمل ىذه الواجيات نوافذ كان يستخدميا الجند المكمفون بحراسة البوابة لممراق

 سواء إلى خارج القمعة أو داخميا.

يصعب  إذ، وقد شكل مخطط كتمة البوابة الرئيسية المذكور بطابقيو منطقة محصنة في القمعة

عمى المياجمين دخوليا من ىذا الجانب، وذلك ألن المدخمين المذين يوجدا فييا غير متقابمين، فعند 

المرور عبر المدخل الخارجي البد من االنحراف يسارًا لممرور عبر المدخل الداخمي المؤدي إلى الفناء، 

ناصر الدفاعية والمعمارية المتنوعة كما أنو ليس من السيولة المرور بكل يسر، نظرًا لوجود الكثير من الع

 التي تضميا دركاة البوابة والطابق العموي، التي تزيد من عرقمة المياجمين. 

 

 

                                                           

يقمعة الفي يراجع الوصف المعماري لكتمة البوابة الرئيسية   - 1   .208دية. ص ز 
 .363 ص ،بيدالحداد: االستحكامات الحربية بمدينة ز  عبد اهلل  - 2
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قمعة  مدخلالمغيبة بباطن عقد ( السقاطة 240لوحة )

 عترضالم  

( السقاطات المغيبة أعمى عقد مدخل باب سيام في 241لوحة )

 عن )عبد اهلل الحداد( –سور مدينة زبيد 

 

 

 

 
 
 

 

( المدخل المطل عمى الفناء والحجرة 242لوحة )

 العموية لكتمة البوابة
 لكتمة البوابة ( سقف الطابق األرضي243لوحة )
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  (244)ل:: الجنوبية وحدات المعماريةالثانيًا: 
باإلضافة حجرة، ب أعالهينتيي من  اً صاعد اً واسعة وسمم حجرة الجية الجنوبية من القمعة تضم 

 .تينالوحد لياتينوفيما يمي وصف تفصيمي إلى كتمة البوابة التي سبق وصفيا، 

  (245)ل:: مجاورة لمبوابةال حجرةال -

، وىي من جية الغربمدخل القمعة  مما يمياالستقبال في الجية الجنوبية من القمعة  حجرةتقع 

، تفتح عمى فناء القمعة بباب معقودو ، (وx 4 و7.90) نحو أبعادىا ، تبمغواسعةمستطيمة  مساحةعبارة عن 

  .1باإليوانقريبة الشبو . وىذه القاعة بتخطيطيا المذكور (و4) ، وارتفاعو(و3.90)نحو اتساعو  يبمغ

المدخل الداخمي واسع يطل عمى وتشتمل عمى مدخل  ،لقمعةابوابة ب ىذه الحجرة تمتصق ألنو 

يا كانت تتمثل في عممية اإلشراف والحصر لكل المحاصيل وظيفت أن فإنو من المحتمل، لمبوابة أيضا

 .أو تخرج منيا إلى القمعة وغيرىا التي تدخلالزراعية 

 (246ل:) :الصاعدالسمم  -
عبارة عن مساحة مستطيمة  ىو، و مجاورة لمبوابةحجرة الالمن  غربيةيقع السمم الصاعد في الجية ال

. وبعد ولوج (و3)، وارتفاعيا (و1.30) نحو اتساعيايبمغ تطل عمى فناء القمعة، تصدرىا فتحة مدخل ت

، وبسبب تيدم عمويةينتيي من أعاله بحجرة  مدخل السمم يتم الصعود عبر درج يمتف حول دعامة مركزية

مدخل يؤدي إلى سطح  شرقيأنو فتح في جدارىا ال ظيرجدران السمم لم نستطيع الصعود إلييا، ولكن ي

ويالحظ عمى . القمعة بوابةالخاصة بحراسة العموية حجرة الومنو إلى  من جية الشرق، االمجاورة ليحجرة ال

وىذه الطريقة  .السمم الصاعد استخدام التسقيف المقبى الذي اعتمد عمى قطع اآلجر في تغطية قمباتو

 انيفإ، انجازىإلحتاج إلى وقت كبير ت ياالقمعة نفسيا، وبالرغم من أن من شرقيوجدت في السمم الشمالي ال

                                                           
ًا، يأتي لفظ االيوان في المصطمح األثري المعماري لمداللة عمى مجمس كبير ذي شكل مربع أو مستطيل يضم سقفًا مقبى غالبًا أو مسطحًا أحيان - 1

 تحيط بو ثالثة جدران من ثالث جيات فقط، أما الجية الرابعة فيي مفتوحة بعقد. وقد تتصل باإليوان قاعات وغرف متعددة حسب وظيفة البناء
اطالل المدافن  لموجود فيو. ولعل أكبر إيوان يرجع إلى ما قبل االسالم بأربعة قرون من الزمان تقريبًا، وما زالت معالمو األثرية باقية حتى اليوم فيا

ي إلى العمارة م(، ثم انتقل ىذا العنصر المعمار 34م(، وارتفاعو )25الواقعة إلى الجنوب الشرقي من بغداد، وىو إيوان كسرى الذي يبمغ عرضو )
م( ببادية 743 – 742ىـ/ 126 -125االسالمية المبكرة، ووجدت أقدم أمثمتو في قصر المشتى، الذي بناه الوليد بن عبد الممك فيما بين عامي )

 . 22 – 21رزق: معجم مصطمحات العمارة والفنون االسالمية، : عاصم انظرالشام. 
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مثيال في القالع موضوع الدراسة عدا القبو  اعتبر أكثر صالبة من طريقة التسقيف المسطحة، ولم نجد ليت

التي تغطي السمم  يةواألقب، يةحيمعي بمدينة الم  الذي سقف بو الدرج المؤدي إلى حجرة التخزين في قمعة الز  

 . يدية بمدينة م  ماحي  ول لحجرة الجند في قمعة الق  الصاعد المؤدي إلى الطابق األ

عداد ىذه الدراسة، وىي تضم إالسمم الصاعد المطمة عمى الفناء باقية حتى وقت  ةما تزال واجي

نتج عن تشكيل نافذتين معقودتين، يعموىما مزغمين مائمين إلى األسفل، يمييما من األعمى شريط زخرفي 

. (52:)ش (المعين) شكل ىندسي مكرر حيث يتألف ىذا الشريط من، اآلجر مع بعضيا البعضقطع 

من قطع اآلجر تخممو فتحات المزاغل الضيقة، ويكممو شريط زخرفي توتنتيي ىذه الواجية بجدار ساتر 

 .(53)ش: ةعقودمعموىا أشكال ت(، +عنيا عالمة الجمع ) تقوام زخرفتو خطوط متقاطعة نتجأيضًا، 

  
 

 

 الواجية الشمالية لممرافق الجنوبية( 244لوحة )
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 ( الواجية الشمالية لمحجرة العموية246لوحة ) المجاورة لبوابة القمعةحجرة ال( 245لوحة )

   
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  التي تعمو السمم الصاعدمشريط الزخرفي السفمي في الواجية الجنوبية لمحجرة رسم توضيحي ل( 52شكل )

 

 

 
 التي تعمو السممالشريط الزخرفي العموي في الواجية الجنوبية لمحجرة رسم توضيحي ( 53شكل )
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 (248-247)ل:: شرقيةال وحدات المعمارية: اللثاً ثا

الشكل  تيمستطيم حجرتين ، وىي تتألف منفي القمعة عمى الفناء شرقيةال الوحداتتطل  

ىذه وصفيا. و التي سبق كتمة البوابة إلى من طابقين، باإلضافة  يتألف اً توسطيما حجرة تضم سممت

 اتساع كل واحد منياتضم ثالثة مداخل تطل عمى الفناء، يبمغ و  ،تيدمت جميع سقوفياالمذكورة  الوحدات

والمطمة عمى الفناء بأشرطة  وحداتليذه ال غربيةزدانت الواجية الاوقد . (و3.30)، وارتفاعو (و1.20) نحو

من  تينبمغ أبعاد الحجر تو القمعة. خارج  منشرقية الالواجية زخرفية تشبو األشرطة التي سبق وصفيا في 

 xو 9.10)المجاورة لمسمم الصاعد ، والثانية (وx 4و 10.80)كاآلتي: األولى المجاورة لمبوابة الرئيسية الداخل 

 .(و4

 عمى لعدم اشتماليما لمتخزين؛ نظراً  كان ياتين الحجرتينالوظيفي لمن المحتمل أن الغرض و 

وىذا األمر وجدناه في أغمب القالع التي تضمنتيا الدراسة ومنيا عمى سبيل المثال ؛ كبيرة كالنوافذ فتحات

الدافع يبدو أن يدية. و حية، وحجرات التخزين في قمعة الز  يمعي بالم  ال الحصر حجرة التخزين في قمعة الز  

إحدى خصائص العمارة اليمنية، ألن ىذا يعد من عدم أو قمة وجود النوافذ في حجرات التخزين األمني ل

نما وجدظير في عمارة القالع بسيل تيامة وحسب، األمر لم ي وخاصة في في العمارة المدنية أيضا،  وا 

ن تكون خالية من الفتحات أمنازل المناطق الجبمية، حيث راعى المعمار عند بناء طوابقيا األرضية 

  . بالفتحات الصغيرة كتفاءواالالكبيرة 

حديث في  جداربداخميا فمم نستطع دخوليا بسبب وجود  اً التي تضم سممأما الحجرة الوسطى 

إال فتحات صغيرة لمضوء  وجد بيات مدخميا، والسمم الذي بداخميا يؤدي إلى األعمى، وجدرانو العموية ال

ن األول يقع في واجيتيا الشمالية والثاني في الواجية ان معقودمدخال الحجرة ىذهتضم و  .والتيوية

تخممو العديد من ت اً ساتر  اً جدار  ىذا السممضم ي كما .وىما يؤديان إلى سطح الحجرتين الجانبيتينالجنوبية، 

 وصفياق سبلألشرطة التي  ، وىي امتداد، وتزدان واجياتو الخارجية باألشرطة الزخرفيةفتحات المزاغل

    لقمعة. في ا شرقيةالواجية ال الحديث عنأثناء 
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 الشرقية المطمة عمى الفناء لمحجرات  غربية( الواجية ال247لوحة )
 

 

 

 والشمالية شرقية( وحدات القمعة ال248لوحة )
 

 (248)ل:: الشمالية وحدات المعمارية: الرابعاً 
يقع في  اً صاعد اً سممضم تفي الوقت الراىن من طابق واحد، حيث تتألف الوحدات الشمالية  

 ،(و6)سوى  واجيتيا المطمة عمى الفناءيتبق من ارتفاع  ولمأربع حجرات واسعة، الركن الشمالي الغربي و 

الحجرتين من المحتمل أن ف ىذه الجية في القمعة؛وعن الوظائف التي كانت تؤدييا حجرات  .(249)ل:

ذات عقود مدببة واسعة فتحات  بسبععمى الفناء  نظرًا إلطاللتيما، والثانية كانتا تستخدمان لمسكناألولى 
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يمكن من خالليا الدخول والخروج إلى الحجرتين بكل يسر، وتعمل أيضا عمى دخول اإلضاءة وخماسية، 

نظرًا لعدم مى الفناء، و يطل ع اً واحد مدخالً ان الثالثة والرابعة تضم كل منيما الحجرتو . إلييماوالتيوية 

حفظ ل اً ومكانسطبل( إ)لحيوانات ا لمبيت استخدمتاأنيما  فمن المحتمل أيضاً  وجود فتحات واسعة أخرى،

وفي  حركة بداخميما.العمى لحيوانات تساعد ا التين، ين الحجرتي؛ وذلك بسبب اتساع مساحة ىاتعالفياأ

 . (251 - 250)ل: بالسمم الصاعدتباعًا ابتداء  الشماليةلوحدات المعمارية االفقرات التالية سيتم وصف 

 السمم الصاعد: -
 يبمغ الصاعد أول وحدة معمارية في ىذه الجية، وىو يتكون من مساحة مستطيمة السمميعد 

يمتف حوليا درج صاعد تيدم الجزء العموي منو.  توسطيا دعامة مركزيةت، و (وx4  م3.90) نحو أبعادىا

أسموب  في تسقيف قمباتو ، وقد استخدميؤدي إلى سطح الحجرات الشمالية في القمعةالدرج  وكان ىذا

  السمم الجنوبي في القمعة نفسيا.وىو بذلك يشبو  ،القبو

 : الحجرة األولى -
أبعادىا  تبمغ وىي تتخذ الشكل المربع،، غربيةمن الجية الالمذكور لسمم األولى باجرة لحاتمتصق 

   .(و2.20) وارتفاعو، (و1.20)نحو عمى الفناء بمدخمين معقودين اتساع كل منيما  تفتحو   ،(وx 4و 4)نحو 

 :الحجرة الثانية -
تتوسط ىذه الحجرة الوحدات الشمالية في القمعة، وتتخذ في مسقطيا األفقي الشكل المستطيل،  

طولية، منيا ثالث ، وتطل عمى فناء القمعة بخمس فتحات (وx 4 م9.20) نحو من الداخل بمغ أبعادىات

 ن ذات عقود خماسية. اذوات عقود مدببة، واثنت

 الحجرة الثالثة: -
مستطيمة  وىيفي الوقت الراىن، تيدم مالحجرة الثانية بجدار أوسط مع تمتصق ىذه الحجرة  

 يبمغ اتساع فتحتو نحو عقد مدبب ي، تفتح عمى الفناء بمدخل ذ(وx 4 و7.90) نحو بعادىاأالشكل أيضا، 

اتساع فتحتو بمغ تيؤدي إلى الحجرة الرابعة،  مدخالً  غربيتضم ىذه الحجرة في جدارىا الكما . (و1.67)

   .(و2.40)
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 الحجرة الرابعة:  -
تبمغ ، تطل الحجرة الرابعة عمى خارج القمعة بجدارييا الشمالي والجنوبي، وتتخذ الشكل المستطيل 

 . (252)ل: متيدمةغربية ، وذلك ألن واجيتيا ال(و4.80)سوى  ومم يتبق منف ا، أما طولي(و4) ا نحوعرضي

تخممو عناصر دفاعية ما تزال بعضيا ت اً ساتر  اً تضم جدار الحجرات الشمالية في القمعة كانت قد و 

 ،مرتدة إلى داخل الجدارالمزاغل الضيقة، ودخالت من فتحات  عن وىي عبارةباقية إلى الوقت الراىن، 

جميع الجدران الساترة  ويبدو أن .(253:ل) الجدارفي أرضيتيا فتحات ضيقة مائمة إلى خارج  تضم

، ألن فتحاتيا الضيقة تظير بوضوح في الواجيات الخارجية ىذه العناصرلوحدات القمعة كانت تضم مثل 

 يا.الكشف عنحالت دون واألجزاء العموية منيا لمقمعة، ولكن تيدم الساللم الصاعدة وسقوف الحجرات 

 
 

 

 الواجية الجنوبية لمحجرات الشمالية المطمة عمى الفناء( 249)
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 ( فتحات الحجرات الشمالية المطمة عمى الفناء250لوحة )

 

 

 
 
 
 

 

 المتيدمة غربية( الحجرة الشمالية ال252لوحة ) الشمالية من الداخل ( الحجرات251لوحة )
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 الجدار الساتر إلحدى حجرات القمعة (253لوحة )
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  باجِل اـــقلعت الفصل الرابع:
 

 وأهميتهع ــانمىق*                                    

 وقهعتيها باِجماألحداث انحربية انمتعهقة بمدينة *                                    

 من خالل وصف األجانب باِجم اقهعت*                                    

 باِجمنقهعة جبم انراهن انىضع انمعماري *                                    

 اندراسة انىصفية وانتحهيهية نقهعة دار انحكىمة*                                   

 المخطط العام   -

 القمعة واجهات   -

 البـرج الدفاعي   -

 القمعة من الداخل   -
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 (01، خ2544)ل4: وأهميته الموقع

حي في تقع كانت تسمى دار الحكومة، و األولى متيدمتين ين دفاعيتين تقمع باِجلمدينة تضم  

شرقًا،  (E43.28543) شمااًل، وخطي طول (N15.05347) بين دائرتي عرضتقع حداثياتيا حانية، وا  الم  

في الجية ، القمعة األولىمن  تقريباً  (م959)وعمى بعد  .(قدم 491) وترتفع عن مستوى سطح البحر بـ

حداثياتيا ا  و  .1الشريفيطمق عميو الساكنة بجبل ربض فوق جبل ت التيالقمعة الثانية، قع ت الجنوبية الغربية

 .شرقاً  (E43.278841) شمااًل، وخطي طول (N15.047347) بين دائرتي عرض قعت

 
 

 
 googel earth برنامج استخدامب - موضح عمييا موقع القمعتين باِجللمدينة ( صورة جوية 245لوحة )

 
وقت في الوقت الراىن ال يعني أنيا كانت كذلك  باِجلإن موقع قمعة دار الحكومة في وسط مدينة 

لكي تحقق  ،مدنيا أنشئت في أطراففي تيامة  تمثل مراكز حكوميةً كانت إنشائيا، ألن أغمب القالع التي 

                                                           
الشريف حمود بن محمد آل خيرات أمير ىو المقصود بو من المرجح أن عمى ىذا الجبل بجبل الشريف، و يطمقون ما يزال ساكنة مدينة باجل  - 1

 بداية القرن التاسع عشر الميالدي.  فيالمخالف السميماني 
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مراعاتيا عند بناء قمعة ن ىذا األمر يعد أحد أىم الشروط الواجب إوقد سبق القول  .الجانب األمني

لبناء قمعة أخرى،  باِجلجبل المطل عمى مدينة الموقع االستراتيجي لماالستفادة من  تما. كما تم دفاعية

من قبل  الخناقعميو حينما يشتد  باِجل، ومالذًا حصينًا لحاكم دور الحماية والدفاع عن المدينة تؤدي

      .آلتيةالمياجم، وىذا ما سنوضحو في الفقرات ا الجيش

 وقمعتيها باِجلاألحداث الحربية المتعمقة بمدينة 
الشريف سطح الجبل المطل عمى المدينة قمعة  فوقعمى القمعة الرابضة  باِجلطمق ساكنة مدينة ت

 4ت)عبد الرحمن الحضرمي  في العصر الحديثمؤرخ تيامة  كما يؤيد ذلك، )حمود بن محمد آل خيرات(

لم نجد ما يثبت صحة بناء الشريف حمود  تو،وبعد فحص المصادر التاريخية التي تناولت فتر  .1(م4911

نما ذكرت قمعة جبل  ،باِجلقمعة في  ، (م4191/  ـه4141) في منطقة تيامة عام نفوذه توسعقبل  باِجلوا 

  .2إلى المدينة ووصولو 

 وذلك –حكم الدولة القاسمية لميمن فترة أثناء  - (م4199/ ـه4145) عاممقمعة في لأقدم ذكر  كانو 

بن ىادي  ىكيل بقيادة يحيمن قبائل ب   اً كبير  اً جيشصاحب صنعاء عمي حينما أرسل اإلمام المنصور 

عرف  عندماو  .باِجلالذي كان مقره مدينة  ،ميدةعمي ح   اءالشايف، من أجل القبض عمى شيخ قبائل القحر 

وحين  ،بين الطرفينثم دارت الحرب خرج من قمعة الجبل وترك بيا جماعة من المقاتمين،  األخيرىذا 

 .3باِجلمدينة  الشايف من السيطرة عمى القمعة غادر ىحيل ييبك زعيم جنديئس 

قيو، وسجن في مدينة بيت الف   باِجلميدة لالعتقال في مدينة عمي ح   اءتعرض شيخ قبائل القحر وقد 

مير سندروس إلمام صنعاء المنصور عمي، مراسالت عامل مدينة بيت الفقيو األالسبب في ذلك  توكان

وكان لعممية االعتقال  .4باِجلوقيامو باستعدادات حربية في قمعة جبل ىذا الشيخ بشأن استفحال أمر 

جميًا بعد  ظير ذلكو ميدة والقبائل التابعة لو مع إمام صنعاء، المذكورة دور سمبي في عالقة عمي ح  
                                                           

 .252ص  ،4 تيامة في التاريخعبد الرحمن الحضرمي - 1
 .204ص  ،السميمانيفؤاد الشامي4 تاريخ المخالف  - 2
 .202 - 202 ص ،نفسو - 3
 . 244 ص ،4 درر نحور الحور العينجحافلطف اهلل  - 4
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(م4191/ ـه4141) في أواخر عام آل خيراتمن السجن؛ وتحالفو مع الشريف حمود بن محمد  وخروج
1. 

لم تستمر طوياًل ميدة مع أمراء المخالف السميماني وشيخيم عمي ح   اءولكن العالقة الودية بين قبائل القحر 

وازدادت المواجيات الحربية بينيما  .(باِجلبسبب رفض األول ألي حكم محمي أو أجنبي في منطقتيم )

سار  (م4114/  ـه4151) من ربيع األول عامفي عيد الحسين بن عمي بن حيدر آل خيرات، ففي السادس 

باقتحاميا، وأطمقت مدفعيتو  ىمأمر ثم في الجية الشمالية من المدينة  وخيم بجنده، باِجلالحسين نحو 

من معو من و  الحكومة( دار) قمعتيامدينة تجول في ساحة الوبعد دخولو  .2باِجلالقذائف عمى قمعتي 

  .3ضوع لوميدة األمان والخحتى طمب عمي ح   باِجلل محاصرًا لقمعة جبل ظالفرسان، و 

ميدة يستعد وصمت األخبار إلى الشريف الحسين بن عمي بأن عمي ح   (م4111/ ـه4124) وفي عام

 .الحرب بين الطرفين جرت، وىناك باِجل؛ فخرج من بيت الفقيو نحو مدينة ضده حربخوض مع قبائمو ل

، لكن الشريف الحسين تبعيم وسيطر باِجلميدة باليزيمة ىربوا إلى قمعة جبل ولما شعر أصحاب عمي ح  

وقبائمو ىذا الشيخ كرر  وبالرغم من ذلك ؛عمى الجبل وقمعتو ثم استقر فييا ونصب مخيمو غربي الجبل

المواجيات بين  بعد عام واحد من. و 4طيعقرر الرحيل بمعية جيشو نحو قرية الق  وحينيا  ،عميوىجوميم 

شريف جيز ال حيث ، (م4115 /ـه4121) الطرفين المذكورين عادت الحرب تدق أوزارىا من جديد عام

وفرض حصارًا طوياًل عمييا ، باِجلنزل بيم نحو مدينة من قبائل يام النجرانية، ثم  اً كبير  اً جيش الحسين

ضربت المدينة بالمدافع حتى كاد جميع ساكنتيا ييمكون، كما وحينئذ  .5ستة أشير لمدة تقارباستمر 

بسبب االىتزاز الناتج عن و  ،المدافعمن جراء ضربات تمحق باألطالل أن دار الحكومة قمعة كادت 

                                                           

 .222ص   ،جحاف4 درر نحور الحور العينلطف اهلل  - 1
 .20 - 720 ص ،4 الديباج الخسروانيعاكش الضمدي :انظر - 2

 .720 ص نفسو، - 3

 .722 ص، نفسو - 4

 .505 ص ،نفسو - 5
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ميدة ما عمي ح   يسمميام لمصمح بين الطرفين، عمى أن  ، ثم تدخمت قبائلمن داخل القمعة يااطالق قذائف

   .1لديو من أسمحة كالمدافع وغيرىا إلى الشريف الحسين

سر بعثة ن من اليمن ىو أيبعد خروج العثماني باِجلويعد أبرز حدث تاريخي شيدتو مدينة 

 اءقبائل القحر من قبل  (م4949 /هـ4111) عامفي العشرين من شير أغسطس   (Jacob Harold) جاكوب

الحكومة البريطانية  وقد كانت البعثة المذكورة مرسمة من قبل .2ميدةبن عمي ح   شيخ أبو ىاديبقيادة ال

)دار الحكومة( لفترة  باِجليا احتجزت في قمعة إال أن ؛مع اإلمام يحيى بن محمد حميد الدينلمتفاوض 

 اءعمى قبائل القحر  يكن ليا أي أثر د التي لمبعد عمميات من الترغيب والتيديو حوالي أربعة أشير،  امتدت

  .3أعضاء البعثة أطمق سراح

 من خالل وصف األجانب  باِجل اقمعت
حسب ما توافر لدينا  -لميمن أثناء الحكم العثماني الثاني  باِجل مدينة كان أول من تحدث عن 

قال بأن فييا حامية  حيث، (م4119/ ـه9541)عام  (Shapira)ىو التاجر الييودي شابيرا  -من مراجع 

و من المرجح أن مكان مبيت الجند آنذاك ألن ،ويبدو أن ىذا العدد مبالغ فيو. 4تركية تتكون من ألفي رجل

وسيتم توضيح ذلك أثناء  ،شخصألفي ال تستوعب القمعة  التي تتألف منيامساحة وال كان في القمعة،

صف الرحالة و  (م4115/ ـه4191)ست سنوات أي في عام حوالي وبعد  وصف البقايا المعمارية لمقمعة.

)كوخ(،  5خمسمائة عريش نيا تتكون من حواليأب باِجلمدينة  (Edward Glazer) النمساوي إدوارد جالزر

 وبتمك الكممات .6وثالثة أو أربعة بيوت من الحجارة بناىا األتراك، ومبنى لمحكومة عمى شكل قمعة

، وتصميميا المعماري العام عمى ىيئة قمعة باِجللحكم  اً إداريكانت مركزًا  ياأنيتبين  عن القمعة لمقتضبةا

                                                           

 .051 ص ،وأيضا4 عبد اهلل الحبشي4 حوليات يمانية. 504  ،لديباج الخسروانياالضمدي4 عاكش  - 1
الذكرى المئوية لقدومو إلى  –. وأيضا4 حسان أبي عكر4 المتصرف يوسف بك حسن 222ىارولد جاكوب4 مموك شبو الجزيرة العربية، ص  - 2

 .73اليمن، ص 
 نفسه. - 3

 .035ص  ،الرحالة األجانبأحمد الصايدي4 اليمن في عيون  - 4
 ممحق المصطمحات المحمية. انظر - 5

 .702ص  ،نفسو4 الصايديأحمد  - 6
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 (Walter Harris)البريطاني والتر ىاريس من خالل وصف  لمقمعةالمعماري العام  الشكل ظيرويحربية. 

القمعة  وى باِجل األىمية في االمبنى الوحيد ذذكر أن إذ  ،(م4191 /هـ1310) عامعن قرب حينما شاىدىا 

قد ، و ة عن جدران القمعةرز ابدائرية  اً أبراج يضمشكل مربع كبير المساحة عن  عبارةوىي  ،العثمانية

فشاىد بالقرب من باب القمعة  نو وقفأويضيف ىاريس ب. 1من الحجارة والطوب تقريباً  أنشئت بكامميا

  .2األشجار من األتراك ىنداميم سيئ، يستظمون تحت قميالً  اً عددوكذا  ،مدافع ستة هبجوار 

أن  (م4911/ ـه4112)في عام  (Ankarin) 3ذكر أنكارينتوكمية اليمنية وأثناء فترة حكم المممكة الم  

من خالل وصفو ىذا أنو لم  يظيرو  .4قمعة قديمةليرى عمى قمتو لون أسود  باِجلىناك جبل مرتفع في 

 دارلنا معمومات ىامة عن قمعة المدينة ) يذكروبالمقابل  .يصعد إلى القمعة بل شاىدىا من األسفل

وأبراج في الزوايا، نشاىد بئرًا في  "نتوقف أمام مبنى ضخم يشبو قمعة بفناء داخمي قال4 ، حيثالحكومة(

حية يذىب "إن العامل الشائب المِ  4أنكارين ويضيف .5"الفناء وجمال تستريح، ىذا مقر عامل المنطقة

تضم قمعتين، األولى  باِجل ويفيم مما سبق أن. 6"اً لممبيت في قمعة الجبل فيناك أكثر برودة وأكثر أمان

وعن  .ياعاممل اً في الوقت نفسو سكنوتمثل  ،باِجللمنطقة  اً وعسكري اً إداري اً كانت تمثل مركز  المدينة بداخل

، باإلضافة إلى (م4191/هـ1310)عام  (Harris) الذي وصفو ىاريسفيو نفسو قمعة يذه اللالشكل المعماري 

 عمى سفح الجبل تقع، والتي باِجلفي القمعة الثانية . أما بو بئر لمماء اً واسع من الداخل فناءً تضم  أنيا

وبرودة  اً ألنيا أكثر أمان ،إلييا لممبيتيذىب كان  باِجلفيبدو أن وظيفتيا كانت دفاعية، وذلك ألن عامل 

   بسبب وقوعيا في مكان مرتفع.

                                                           
1  - Walter, B. Harris: Journey Through The Yemen And Some General – Remarks Upon That Country  1893, W. 

Blackwood And Sons, Edinburgh  And  London, 1893, p 353. 

2 - Ibid. 

تفاقية اوالتي تكممت بتوقيع  ،أنكارين4 ىو االسم المستعار لــ )استاخوف( رئيس الجانب السوفيتي في المحادثات اليمنية السوفيتية بصنعاء - 3
لسوفيتي. تحاد ااتفاقية بين دولة عربية وبين اال م(، وتم بموجبيا االعتراف باستقالل اليمن، وقد كانت أول0322صنعاء في األول من نوفمبر عام )

سماعيل سميمان أنكارين4 مذكرات دبموماسي في اليمن،لممزيد انظر4   .4ص  ،0337، القاىرة، 0ط  ،مكتبة مدبولي ،ترجمة قائد طربوش وا 
 .22ص  ،نفسو - 4
 .22ص  ،نفسو - 5
 نفسو.  - 6
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، وكانت تتألف من المخرج (م4919/ هـ4111) عامروسية  ةسينمائيوصمت إلى اليمن أول بعثة 

من  اسفرىم وأثناء .(Tolshan) تولشان والمصور (Vladimir shnidroof) شنيدروففالدمير الروسي 

بعممية التصوير فييا، إال  اقام ا، وكعادتيمباِجلاألولى مدينة  اكانت محطتيم، صنعاءديدة إلى مدينة الح  

نعكس ذلك عمى اوقد  .بالخروج منيا انيسارع امتيمليا من قبل األىالي جع اأن المضايقات التي تعرض

وقد قال  .1باِجلواقتصر عمى قمعة جبل كان مقتضبًا جدًا، ف، باِجلحديث رئيس البعثة عن قمعتي 

يعتبر و  .2"يشمخ جبل بنيت قمعة فوق قمتو وىناك طريق حمزوني يقود إلى القمعة باِجل"فوق  4شنيدروف

 باِجلجبل صعد إلى  الصاعد إلى قمعة الجبل مطابقًا لحالتو الراىنة، ألن شنيدروفوصف لمطريق ال ىذا

بأنو قمعة ثانية تقع عمى سفح  أيضاً وقال عن السجن ، بتصويره ازميمو تولشان ثم قام سجن بمعيةودخل ال

  .3الجبل

 الحكومة(، إال أننا استطعنا التعرف عمى دار) باِجلوبرغم عدم حديث شنيدروف عن قمعة مدينة 

اليمن في  بتصويرهالمذكورة الروسية  ت البعثةقامبوابتيا من خالل الفيمم الوثائقي الذي ل الشكل المعماري

(م4919/ هـ4111)عام 
ذات عقد مدبب، يكتنفيا مدخل فتحة بوابة القمعة من حيث تتألف  .(4244)ل 4

الجزء السفمي  تخملتاطة بارزة، كما ويضم أحدىما سق   ،برجان دفاعيان مستديران يرتفعان بارتفاع الواجية

ويظير من خالل الصورة أيضا وجود نافذة تعمو فتحة المدخل،  فتحات ضيقة لمرماية بالبنادق. منيما

وباإلضافة إلى ذلك تضم واجية كتمة  .ومن المرجح أنيا فتحت في جدار الحجرة العموية لحراسة المدخل

سبق أن شاىدنا أشرطة زخرفية تزين واجيات قالع سيل تيامة اليمني ومنيا وقد  ،البوابة أشرطة زخرفية

  حي.عترض والضِ م  يدية والالز  في 
 

                                                           

 ،عدن ،جامعة عدن ،ترجمة4 سعيد الدبعي، 0323السوفيتية األلمانية ليمن مشاىدات وانطباعات البعثة السينمائية ا4 فالدمير شنيدروف4 انظر - 1
 .003ص  ،2101

 نفسو. - 2
 نفسو. - 3
 أستاذ التاريخ العربي واالسالمي نيتال نعومكين. ياقدمقد ىذا الفيمم في قناة روسيا اليوم، و حمقة وثائقية عن تم عرض  - 4
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 1(قناة روسيا اليوم)عن  –الحكومة(  دار) باِجل( بوابة قمعة 244لوحة )
 

ل كما ىو في عيد ظالحكومة(  دار) باِجلويبدو أن الشكل المعماري الذي اتخذتو قمعة مدينة 

/ ـه4111)عام  (Holiver Hans)ىوليفر  ىانزصفيا األلماني و  ، حيثبن محمد حميد الدين ىاإلمام يحي

وفي البمدة قمعة خشنة تضم عددًا من أبراج  ،الصغيرة جولة طويمة باِجل"وجمت في بمدة قائاًل4  ،(م4919

المراقبة الضخمة، ويحيط بيا سور عال من اآلجر وتعتبر ىذه القمعة المكتظة بالجنود آخر ما لإلمام من 

  .2مراكز في تيامة"

العرب فيناك أما ، غربيون زاروا المدينةلنا  ىاذكر  باِجلقمعتي  عن ةبقاساألوصاف الجميع  إن

أية لكنيما لم يقدما عنيما  ،باِجل يذكرا قمعت المذينالرحاالن العربيان نزيو العظم وأحمد وصفي زكريا، 

/  ـه4151)والثاني في عام  ،(م4911/ ـه4115)عام  باِجلمدينة حين دخل األول  ،معمومات جديدة

(م4912
3. 

                                                           

حمقة وثائقية في قناة روسيا عرضو في  تمو ، (م4919/ هـ4111)وثائقي قامت بتصويره البعثة السينمائية الروسية عام مم يالصورة مأخوذة من ف - 1
  .اليوم

 .022ص  ،0324 صنعاء ،2ط  ، المكتبة اليمنية لمنشر ،تعريب4 خيري حماد  ،اليمن من الباب الخمفي4 ىانز ىولفر تيز - 2
. وأيضا4 أحمد 45ص  ،0322بيروت  ،2ط  ،منشورات المدينة ،بالد العربية السعيدة من مصر إلى صنعاءنزيو مؤيد العظم4 رحمة في  - 3

 .25ص  ،4 رحمتي إلى اليمنزكريا
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( Lucille Vivrier)ييو يفر ف الفرنسية لوسيل باِجلدخمت إلى مدينة  (م4911/ هـ4121)وفي عام  

 باِجلقد ذكرت أن حيث لم يختمف وصفيا لممدينة وقمعتيا )دار الحكومة( عن سابقييا، ف، عائمتيا برفقة

آخر مدن تيامة قبل الصعود نحو اليضاب العالية، وقصر العامل فييا ىو أيضا عبارة عن قمعة تطل 

  .1عمى المدينة

 اآلتي4 باِجل قمعتي مدينةلونستخمص من وصف األجانب 

، حيث جداً  طابع العمومية، ولكنيا في الوقت نفسو ميمةً  باِجلى أوصاف األجانب لقمعتي غمب عم -

 . باِجل مدينة القمعتين تعتبران أبرز منشئتين فينت لنا أن بي  

والقرى  باِجللمدينة  - اً وعسكري اً إداري - اً حكومي اً مقر تمثل قمعة التي تقع بداخل المدينة كانت ال -

 . باِجللحاكم منطقة  اً المحيطة بيا، وفي الوقت نفسو سكن

 (م4119/ ـه4195) يالممتدة بين عامالفترة خالل دار الحكومة الشكل المعماري العام لقمعة  إن -

، ودعمت في ذات واجيات مرتفعةتألف من مساحة مربعة تذ إ، استمر كما ىو، (م4911/ هـ4121)و

والدخول  ،بئرويتوسط القمعة فناء بداخمو  .بارزة إلى خارج القمعةمستديرة الشكل أركانيا بأبراج دفاعية 

الحجارة وقوالب  افي بناء القمعة مادت تن، وقد استخدمادفاعين اإلييا يتم بعد ولوج بوابة يكتنفيا برج

 .(4012م) اآلجر

بواسطة طريق حمزوني، ولم يذكر أي من  باِجللقمعة الرابضة عمى سفح جبل ايتم الصعود إلى  -

من الواضح أن وظيفتيا كانت دفاعية بحتو، شكميا أو مكوناتيا المعمارية، و  سابقاً  األجانب المذكورين

 موقعيا المرتفع.بسبب 

 

 
 

                                                           

ص  ،2114 ،صنعاء  ،0ط  ،دائرة التوجيو المعنوي لمقوات المسمحة اليمنية ،خالد طو الخالد ترجمة ،4 أحداث عشتيا في اليمنييور يفلوسيل ف - 1
52. 
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 حسب وصف األجانب باِجلالحكومة بمدينة مقترح لقمعة دار الالعام المسقط األفقي ( 012) مخطط

 

 (242 - 4242)ل: باِجلالراهن لقمعة جبل لوضع المعماري ا

القيام  أثناءمما شكل عائقًا كبيرًا لنا  حامية عسكرية،راىن في الوقت ال باِجلجبل  وقفترابط 

 ةذلك حاولنا االستفادة من الصور  . ورغم، إذ لم يسمح لنا بإجراء أية أعمال فييالمقمعة بالدراسة الميدانية

، وذلك من أجل إبراز لواجياتيا الخارجيةوبعض الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطيا  لمقمعة، الجوية

 . ليا المعمارية العامة المعالم

سطح جبل باجل الذي يتميز بكثرة تعرجاتو وعدم استوائو دورًا رئيسيًا في عدم طبوغرافية كان ل

يبمغ أقصى طول و األضالع،  متعدد الً مستطي شكالً  تصميمياتخذ حيث اانتظام المخطط األفقي لمقمعة، 

بالحجارة السوداء  أنشئسورًا دفاعيًا  القمعة وتضم .(م11)، وأقصى عرض حوالي (م99)ليا حوالي 

وما تزال بعض األبراج الدفاعية التي تتخمل  .كبير جزءسقط منو  ، وقد)البازلت( المتوافرة في الجبل نفسو

شكل اسطواني ومسقطيا األفقي يتخذ الشكل الدائري، وجدار  ات، وىي ذالراىنالسور باقية إلى الوقت 
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وتضم القمعة عددًا من الوحدات مما ارتفع البناء. واحد منيا متسع من األسفل، ثم يميل نحو الداخل ككل 

وتقع أكبر  .يالحظ عمى البعض منيا وجود جدران حديثة البناء أنشئت فوق أساسات سابقة ،المعمارية

القمعة من طابقين، وتطل بجدارىا الشمالي إلى خارج  تتألفحيث  ىذه الوحدات في الجية الشمالية،

 .(242)ل4 السفمي، ونوافذ كبيرة في الجزء العمويبواسطة فتحات ضيقة في الجزء 
 

 
 wikimapia)) برنامج استخدامب - باِجل( صورة جوية لقمعة جبل 242لوحة )

 
 

 

 
  باِجل( قمعة جبل 242لوحة )
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 الحكومة  دارالدراسة الوصفية والتحميمية لقمعة 

  (491:م، 159 – 151:ل) :العام المعماري المخطط
لمتيدم، حيث لم يتبق منيا  باِجلتعرضت أغمب الوحدات المعمارية لقمعة دار الحكومة بمدينة 

الراىن في الوقت الراىن لم اليندسي  يامخططجيتين الغربية والجنوبية، ولذا فسوى بعض الجدران في ال

بشكل  وحداتيالمقمعة قبل تيدم بقية ومن خالل الصورة الجوية التي تم التقاطيا . (4012)م يعد مكتمالً 

المسقط ن إف ؛وعمى الدراسة الميدانية لبقايا القمعة وباالعتماد عمييا .امعرفة الشكل األفقي لي ت، تمنيائي

األربعة االتجاىات حيط بو من تمكشوف فناء  الذي يتوسطوالمستطيل،  شكلال يتخذ كاناألفقي لمقمعة 

برج ذو شكل دائري يقع في الزاوية الجنوبية الشرقية ولمقمعة  .أغمبيا من طابق أرضي تكونيحجرات 

 .(4013)م في الجية الجنوبية واآلخر في الجية الغربيةمدخمين أحدىما ، ويتم الدخول إلييا عبر يامن

، إضافة إلى استواء الموقع، قد لعب دورًا رئيسيًا في باِجلويبدو أن المناخ الحار والجاف في مدينة 

، تحيط بو من الجيات األربع وحدات اً مكشوف اً أوسط ، الذي يضم فناءً لمقمعةالتصميم المعماري العام 

 .القمعة
 
 

 
 

 

 
 ، م2101التقطت عام  ،باِجلالحكومة بمدينة  دار( صورة جوية لقمعة 242لوحة )

 google earth برنامج استخدامب
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 ، م2107التقطت عام  ،باِجلالحكومة بمدينة  دار( صورة جوية لقمعة 243لوحة )

 google earth برنامج استخدامب
 

 
 

 
 

 باِجلقمعة دار الحكومة بمدينة لمطابق األرضي في الراىن  المسقط األفقي ( 012) مخطط
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   مرافق باقية

 مرافق متهدمة
 

 قبل تيدم أغمب وحداتيا باِجلر الحكومة بمدينة قمعة داالعام لالمسقط األفقي ( 013)مخطط 
 

 (4221)ل: واجهات القمعة
أجزاء كبيرة من الواجيتين الغربية والجنوبية ماثمة حتى وقت إعداد ىذه الدراسة، فاألولى ما تزال 

فتبقى من  ةالجنوبيلثانية الواجية اأما  ،(م1)، وارتفاعيا حوالي (م19)نحو  امتدادىا الغربية تبقى من

ن من اوىما خاليت ،(النورة الكدريبطبقة من المالط ) نيالواجيت ينىات اوقد كسي جدار  .(م12)امتدادىا 

أحدىما يقع في الواجية الغربية والثاني في الواجية  ،فتحتين لمدخمينوجود الفتحات في األسفل عدا 

أو عدميا في الطوابق السفمى من المباني سمة معمارية عامة في وتعتبر قمة وجود الفتحات  .الجنوبية

الجزء العموي من أما  .1اليمن، السيما في أغمب المباني الدفاعية والمدنية المتمثمة بالمنازل البرجية

، ويزينو شريط زخرفي يتألف من قطع ()مزاغللمرماية بالبنادق فتحات ضيقة  خمموتتفة الغربية الواجي

                                                           
 .423ص  ،"مظاىر حربية في العمارة العربية اليمنية"4 رجبغازي  - 1

m 
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من  اً يمتد بامتداد الواجية، وىو عبارة عن خطين يسيران بشكل متواز يحصران بداخميما صف اآلجر

  .تحدد نياية الطابق األرضيالتي  أشكال المعينات
 

 

 
 الواجية الغربية لقمعة دار الحكومة ( 221لوحة )

 

وتمتصق الواجية الجنوبية في الوقت الراىن بجدران المنازل، ويظير في منتصفيا تقريبا جدار 

فيو نافذتان  ت، وقد فتح(م1)، وارتفاعو نحو (م1)يرتفع عن مستوى جدار الواجية، يبمغ امتداده نحو 

ويزين ىذا الجدار من أعاله شريط زخرفي  .(م4419)، وارتفاعيا (م4) نحو اتساع كل منيما ، تبمغمعقودتان

  .(220)ل4 دار الواجية الغربيةيشبو الشريط الذي يزين ج
 

 
 باِجلقمعة دار الحكومة بل( المنطقة الوسطى من الواجية الجنوبية 220لوحة )
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 (4222)ل البرج الدفاعي:
أية أبراج دفاعية عدا قاعدة برج واحد، والتي تقع  باِجلوجد في قمعة دار الحكومة بمدينة تعد ت  لم 

 من الداخل ايبمغ قطرى شكل دائري، اتذبرج . وقاعدة ىذا الالشرقية والجنوبية الجيتينزاوية التقاء عند 

ومن   .(م4415) نحو سمكو يبمغ جدار ساند من مادة اآلجر ا، ويدعمي(م4) ا، وسمك جدارى(م49415) نحو

لقمعة، وذلك من خالل المعاينة في اعود إلى مرحمة ما قبل البناء الراىن تىذا البرج بقايا المرجح أن 

 ومكوناتيا المعمارية.المعمومات واالستنتاجات السابقة عن مخطط القمعة واستنادًا إلى ، والميدانية ل
 

 
   الحكومة دارقمعة الدفاعي ببرج ال( بقايا 222لوحة )

 
 (4227)ل القمعة من الداخل:

من طابق أرضي،  تألفتأغمبيا فناء مكشوف تطل عميو حجرات  الداخل من تتألف القمعة من

في  تضم ةوىي عمى ىيئة صف واحد في الجية الغربية ويماثمو آخر في الجية الجنوبية، غير أن األخير 

وقد تعرضت أغمب وحدات القمعة لمتيدم وصارت في  ،حجرة عموية سقط جدارىا الداخمي وسطيا تقريباً 

 أكوام من مخمفات البناء.عبارة عن الوقت الراىن 
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 قمعة دار الحكومة من الداخل ( 227لوحة )

 

 (225)ل4 :الحجرات الغربية

 نحو أبعادىا ، تبمغيؤدي المدخل الغربي السابق ذكره في الواجية الغربية إلى دركاة مستطيمة

 ااتساعيذات عقد مدبب تؤدي إلى الفناء، حيث يبمغ آخر تنتيي بفتحة مدخل و  (مx 1429 م1425)

تبق منيا تىذه البوابة من الجيتين خمس حجرات، لم  كتنفت توكان .(4224)ل ،(م1) اوارتفاعي ،(م1429)

. وتتخذ ىاتان الحجرتان الشكل المستطيل وىما متساويتان منيا سوى حجرتين تقعان في الجية الجنوبية

وتضم ، (سم95)سمك جدرانيما و  ،(مx 1419 م1455) نحو بمغ أبعاد كل منيماحيث ، قياساتيما الداخميةفي 

ذات  ناكتنفو من الجيتين نافذتيطل عمى فناء القمعة، وتعقد مفصص  يمدخل ذكل من الحجرتين عمى 

 . (سم99)، واتساعيا (م4419) نحو يبمغ ارتفاع كل منيما، عقدين مفصصين أيضاً 

يشبو يمتد بامتداد واجية الحجرات، وىو الحجرات المطمة عمى الفناء شريط ىندسي ويزين واجية  

ويعمو حجرات ىذه  .نفسيا القمعةفي الشريطين السابق ذكرىما في الواجيتين الخارجيتين الجنوبية والغربية 

 تخمموتو  ،(م1) نحو القمعة جدار ساتر يحتمي خمفو المدافعون عن القمعة، يبمغ ارتفاعومن أيضًا  الجية

 .تي تميل نحو الجية اليمنى واليسرىال (مزاغل المفردة) الرماية بالبنادق فتحاتالعديد من 
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 واجية حجرات الجية الغربية المطمة عمى الفناء ( 225لوحة )

 
 

 
 باِجل(  المدخل الغربي لقمعة دار الحكومة بمدينة 224لوحة )

 

 (227)ل4 4الحجرات الجنوبية

تبمغ توسطيا دركاة تو ، تضم الجية الجنوبية من القمعة أربع حجرات واسعة تطل عمى الفناء 

 ، تبمغمعقود مدخلالمطمة عمى خارج القمعة فتحة في واجيتيا الجنوبية  ت، فتح(مx 1م 5) نحو أبعادىا

 فيي في الوقت الراىن مفتوحة بكامميا. الشمالية المطمة عمى الفناء ، أما الجية (م4441) ااتساعي



424 
 

منيا سوى جدار الحجرة لم يتبق  األربع المذكورة تطل عمى الفناء بجدرانالحجرات كانت واجيات 

 منيا تمثل مدخالً  الوسطى ،ثالث فتحاتو تخممت الذي (4222)ل المالصقة لمدركاة من الجية الغربية

توسطيا تو ميو أشكال معقودة متعددة المستويات، تعقد مدبب  ا، يعموى(م4411)نحو  المحجرة، يبمغ اتساعي

ن تان فتمثالن نافذتين عن يمين المدخل ويساره، وىما متشابيان الباقيتا. أما الفتحتثالث فتحات صغيرة

 (سم99) نحو اتساعياتبمغ منيما من فتحة  كلحيث تتألف  .في جميع تفاصيميما المعمارية والزخرفية

تخمميا ثالث تعموىا منطقة معقودة تشبو تمك التي تعمو فتحة مدخل الحجرة نفسيا، و ت، (م4459)وارتفاعيا 

    فتحات لم تعد واضحة في الوقت الراىن بسبب تيدميا.    

، ( + )وبجانبي المنطقة المعقودة في كل من النافذتين المذكورتين شكل زخرفي لعالمة الجمع  

تألف من ينفذ بقوالب اآلجر، شريط زخرفي ىندسي  ن وضع قطع اآلجر مع بعضيا، يعموهوالتي نتجت م

أيضا بـ  ، كما يطمق عميو1(السمسمة)عرف محميًا باسم ي ووى ،مترابطة مع بعضيا خمسة معينات

 القديمة باِجلمدينة  3جامعبواجية جدار القبمة  قد وجد ىذا النوع من الزخرفة فيو  .(445)ش 2)الزنجير(

بناء منارة الجامع ، وهو عام (م4941/ هـ4112)عود إلى عام يىذا الشريط عمل تاريخ أن  ربماو  .(4222)ل

المحتمل أن الشريط فمن المذكورين، بسبب التشابو بين الشريطين و  .، كما ىو مدون عمى قاعدتيانفسو

فييا عمارة  تعود إلى المرحمة البنائية التي تمت مكوناتيابل وجميع ، حجرة القمعةالمنفذ عمى واجية 

 .، أو بعدىا بسنوات قميمةباِجلالمبنى الراىن لجامع 

نماذج مشابية ليذا النوع من الزخارف تعود في تاريخيا إلى فترة  تشارة إلى أنو وجدوتجدر اإل

التي تزين واجيات تيامية توجد العديد من األمثمة، أقدم من الفترة التي نقوم بدراستيا، ففي مدينة زبيد ال

 ، ومن أبرزىا الشريط الذي يزين واجية المدخل الخامس الشرقي لمجامع الكبيرالدينية المساجد والمدارس
                                                           

أيضا4 ممحق المصطمحات  انظرو  .001ص  – ،(دراسة أثرية معمارية مقارنة)مساجد مدينة زبيد حتى نياية العصر األيوبي  4صالح الفقيو  - 1
 واأللفاظ المحمية.

 انظرعن مصطمحي السمسمة والزنجير و  .23ص  ،المباني التراثية في مدينة زبيد التاريخيةالقيم الجمالية لعناصر واجيات أحمد الحزمي4  - 2
 أيضا4 ممحق المصطمحات المحمية.

 يقع الجامع الكبير )القديم( بمدينة باجل بجوار قمعة دار الحكومة، وال يفصل بينيما سوى أحد الشوارع الفرعية. - 3
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(م4191 /هـ191)الطاىرية عام  تجديد عمارتو إلى فترة الدولة يرجع تاريخ، والذي (4222)ل
وقد استمر . 1 

سواء المدنية ، تيامةفي مدن سيل  العنصر الزخرفي المذكور عمى مختمف واجيات المنشآتجسيد ت

المعمار التيامي ظل  وىذا يدل عمى أن  ،والدفاعية، أو الدينية (4223)ل 2ممثمة بواجيات المنازل التراثية

 التقميدية المحمية.متمسكا بالعناصر المكونة لفن العمارة 

 

 
 الحكومة  دارقمعة ب إحدى حجرات الجية الجنوبية( واجية 222لوحة )

 

 

 
 الحكومة  دارقمعة ب إحدى حجرات الجية الجنوبيةواجية لتوضيحي  رسم( 45) شكل

 

 

                                                           

  .001ص  ،حتى نياية العصر األيوبيمساجد مدينة زبيد 4 صالح الفقيو  - 1
4 أحمد الحزمي4 انظرالعناصر الرئيسية المنفذة عمى أغمب واجيات منازل مدينة زبيد. لممزيد أىم يعد الشريط الزخرفي المسمى بالسمسمة أحد  - 2

 .23ص  ،القيم الجمالية لعناصر واجيات المباني التراثية في مدينة زبيد التاريخية



426 
 

 

 
 القديمة باِجل( الواجية الشمالية لمجامع الكبير بمدينة 222لوحة )

 

 

 
 (صالح الفقيو)عن  – مدينة زبيدفي  المدخل الخامس الشرقي بالجامع الكبير( واجية 222لوحة )

 

 

 

 (الحزميأحمد )عن  –( واجية أحد المنازل بمدينة زبيد 223لوحة )
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من الجية الغربية شريط  -السابق ذكرىا  –ويكمل واجية جدار الحجرة المالصقة لمدركاة 

مثمثة، وىي عبارة عن قطع من اآلجر وضعت قاعدتيا بداخل  مستطيل أفقي يحصر بداخمو أشكاالً 

الجدار ورأسيا إلى خارجو. ويستخدم ىذا النوع من األشرطة لتحديد نياية الطوابق، وقد سبق وأن شاىدناه 

جميع المنشآت الدينية والمدنية  في تزيينبكثرة استخدمت لتي يعد من األشرطة اىو عترض، و الم  في قمعة 

 خارجو. سواء في سيل تيامة أواليمنية والدفاعية 

ويالحظ عمى الجدران الداخمية لجميع الحجرات المتبقية في قمعة دار الحكومة عدم وجود فتحات 

إلى داخل الجدران، والتي كانت من الدخالت المعقودة المرتدة  اً إلى خارج القمعة، وبالمقابل تضم صفوف

 .(4221)ل ةتستخدم لحفظ األمتع

 

 

 

  إحدى حجرات قمعة دار الحكومةفي حفظ األمتعة دخالت من ( صفوف 221لوحة )
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 يدية م  ــالع مدينـــقالفصل اخلامس:      

 

 األحذاث الحربيت الوتعلقت بويذي *                                             
 

 الذراست الىصفيت والتحليليت للقالع *                                        

 قلعت الذولت )القشلت(أواًل:     

 واحيت قلعت الُقثاًيًا:                                                         

 قلعت اإلدريسيثالثًا:   

 قلعت الوٌصىرةرابعًا:   

                  

    

 

    

 

 



429 
 

 يدي دينة م  األحداث الحربية المتعلقة بم

نقطة حدودية من جية البحر آخر حاليًا جة، وىي يدي إحدى مديريات محافظة ح  تعتبر مدينة م  

إال منذ بداية القرن تاريخيًا وقد ذكر المؤرخ الحجري أن المدينة لم تشتير  .بين اليمن وجارتيا السعودية

يمع بغزو بعض الجزر في الساحل األفريقي المجاور وذلك عندما قام بعض أىميا من بني ز   ،العشرين

في  تعرض تاجر إيطالي لمسرقة (م1903 /ـه1321) وفي عام. 1ن وأخرجوىم منيااإليطاليو يم وتعقبيدي، لم  

، ولم يتوقف عن تيدم مساكنيابقصف المدينة مما أدى إلى  يطاليسطول البحري اإلاألفقام  ،يديمدينة م  

يبين لنا مدى األمر وىذا  .2الحكومة العثمانية بإرجاع األموال التي سرقت وإال بعد ما التزم ممثم ذلك

  الحاميات العثمانية المرابطة في الساحل اليمني المحاذي لمبحر األحمر.الذي أصاب الكبير الضعف 

أثناء الحرب اإليطالية العثمانية، قام األسطول اإليطالي المرابط في ساحل البحر األحمر عام و 

مما جعل ؛ 3)القشمة( أبرزىا قمعة الدولة، وكان يديفي مدينة م   لعثمانيةبضرب المواقع ا( م1911/ ـه1330)

القوات العثمانية تنسحب من المدينة وتتراجع إلى منطقة الجبال، فدخميا الطميان ثم خرجوا منيا، وبعد 

يدي فترة . وقد استقر اإلدريسي بمدينة م  4ذلك دخميا جيش السيد محمد بن عمي اإلدريسي من جية البر

لييا كانت  لمتمركزةامنيا كان يشن غاراتو عمى الحاميات العسكرية العثمانية و طويمة،  في مدن تيامة، وا 

ومن تمك القبائل جماعة من زعماء حاشد وبكيل، حيث وفدوا إليو في شير  .5ىا لوءتفد القبائل لتعمن وال

بن محمد حميد  ىعندما وقع خالف بينيم وبين إمام صنعاء يحي ،(م1911/ ـه1330)ذي الحجة عام 

. 6لو في المناطق التي يسيطر عمييا إمام صنعاء كونوا ضمعاً يالدين، فزودىم اإلدريسي بالمال والسالح ل

                                                           

 .726 ص، 4 ج ،2 مج ،مجموع بمدان اليمن وقبائميا الحجري:محمد  - 1
 .67 ص ،ذيل نشر الثناء: الوشليإسماعيل  - 2
 ممحق المصطمحات واأللقاب العثمانية. انظر، لممزيد فييا إلقامة الجندالمخصصة عسكرية الثكنة الىي  - 3
 .290 ص ،اليمن عبر التاريخ: الدينف شرأحمد  - 4
 .107 ص ،2 ج ،2 هج ،نشر الثناء الحسنالوشلي: إسواعيل  - 5
 نفسو. - 6
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جيوشو لقتال  بإرسال (م1914/ ـه1333) عام السيد محمد بن عمي اإلدريسي يدي أيضا قامومن مدينة م  

 . 1حية والواعظاتالم   يرابطون في مدينةعسكر الدولة العثمانية الذين 

يدي تحت حكم السيد محمد اإلدريسي، وأثناء مدينة م  وخالل فترة الحرب العالمية األولى كانت 

وقد كانت  .ذلك لم تتعرض المدينة ألي ىجوم عسكري من قبل اإلنجميز، بسبب تحالف اإلدريسي معيم

يدي معتقاًل ألعيان القبائل الرافضة لحكم السيد محمد اإلدريسي، ومثال عمى ذلك عندما قمعة الدولة في م  

. وبعد ستة أعوام 2يديم   يل بقتل السيد قاسم بن محمد األىدل، تم اعتقاليم فيصمقبائل أقدم أعيان من 

 يفي شير جمادحميد الدين محمد بن  ىيحيمن انتياء الحرب العالمية األولى دخل جيش إمام صنعاء 

فأدخميم  ؛جندي ألف وخمسمائة جيش كبير بمغ عددهب مدينة ليالً ال ىذه (م1925/  ـه1344) عام اآلخرة

يمع تحت قيادة أعيانيا الذين يدينون قبائل آل ز  آنذاك رابط في قالع المدينة ت ت، وكانيممنازلالساكنة إلى 

يمع ترمي بقذائفيا من القالع، وجيش قبائل آل ز   ،ننشبت الحرب بين الطرفيو  .3اإلدريسيبالوالء لمسيد 

 خرج عميو مداداإلع اوانقط بمحاصرتورمي من منازل المدينة، وعندما أدرك الطرف األول يإمام صنعاء 

  .4أيضاً  المدينةالقالع و من 

حتى  وما تبعيا يدي خالل فترة الدراسةكانت تمك أىم األحداث التاريخية التي جرت في مدينة م  

ىذه المدينة كانت تضم عددًا من المواقع العسكرية من خالل ما ذكر يستنتج أن و  .(م1925/ ـه1344)عام 

الحكم في عيد يفتيا كمركز إلدارة شؤون ظاستمرت في أداء و التي  (القشمة) قمعة الدولةالعثمانية، أبرزىا 

في عام أما بقية قالع ىذه المدينة فمم تذكر إال . السيد محمد اإلدريسي عندما شن غاراتو عمى مدن تيامة

. وبناًء ترابط فييا لمسيد محمد بن عمي اإلدريسي المواليةيمع قبائل آل ز   تحينما كان، (م1925/ هـ 1344)

 يدي كانت ضمن التحصينات التي أنشأىاعمى ذلك فمن المرجح أن بقية القالع الموجودة في مدينة م  

                                                           

 .139ص  ،2 ج ،2 هج ،نشر الثناء الحسنالوشلي: إسواعيل  - 1
 .59 ص، األدارسة في تيامة أبو داهش:عبد اهلل  - 2
  .93 ص ،فسون - 3
 نفسو. - 4
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وأثناء المعاينة الميدانية لتمك  .1تحت سيطرتوكانت محمد اإلدريسي في السواحل والثغور التي  السيد

 .(271) ل: ستتم دراستيا في الفقرات التاليةالقالع تم العثور عمى أربع متيدمة، 

 
 

 
   google earth برنامج باستخدام -القالع  مواقعيدي موضح عمييا لمدينة م   جوية( صورة 271لوحة )

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ،1987دمشق  ،1 ط، دار الفكر، دراسة ونصوص م(1935  -1898ىـ/  1354 -1315)العمري: المنار واليمن : حسين عبد اهلل انظر - 1
 .347 – 346ص 
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 الدراسة الوصفية والتحليلية للقالع

  (10، خ:272:)ل: (ةالدولة )القشلقلعة 

 ،شرقاً  (E42.80913) عند اإلحداثياتيدي، م  مدينة من  لجانب الغربيفي ا تقع قمعة الدولة

في الفترة األخيرة من القمعة  كانتو . (قدم 22) شمااًل، وترتفع عن مستوى سطح البحر بــ (N16.32127)و

 اً إداري اً مركز ، وظمت ساحل البحر األحمرالقريبة من المواقع العسكرية  أحدحكم العثمانيين الثاني لميمن 

تم االستغناء عنيا، ، فتم إنشاء مبنى حكومي حديث إلى أن يدي والقرى التابعة ليا،لمدينة م   اً وعسكري

 متيدم.وحينيا تعرضت ل
 

 

 google earth باستخدام برنامج  -يدي مدينة م   فيدريسي ( موقع قمعتي الدولة )القشمة( واإل272لوحة )

 

   (110، م:274 -273)ل:: لبقايا القلعةالراهن الوضع المعماري 
أبرزىا التخريب  يدي، ومنتيدم قمعة الدولة )القشمة( بم  ىناك العديد من األسباب التي أدت إلى 

مما أدى إلى  ،أىميا زحف الرمال بشكل متسارعو  ،المتعمد من قبل الساكنة، وكذلك العوامل الطبيعية
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؛ ولذا لم نستطع وضع كثير من معالم القمعة تحت أكوام الرمال، وخاصة في الجية الغربيةالاختفاء 

  مخطط نيائي ليذه القمعة.

لى مدخل القمعة في الجية الشمالية  يقع شكل دائري، وما تزال بعض  يبقايا برج ذوجد تجانبو وا 

. وتضم (275ل:) جدارهظاىرة عمى  -خدم لمرماية بالبنادق التي كانت تست -( المزاغلالضيقة )فتحات ال

مكشوفين، واسعين  فناءينوىي لوحدات معمارية تتوزع حول  العديد من الجدران، راىنالقمعة في الوقت ال

 . (276)ل: دائرية ومدببةعقود  اتبواسطة فتحات واسعة ذ عمييماحيث تطل الطوابق السفمية 

أن نجد حيث الجدران، بناء يالحظ عمى ىيكل البناء المتبقي من القمعة االرتباك المعماري في 

تمييا صفوف من اآلجر ثم من الحجارة الجيرية من الحجارة  اً استخدمت في أسموب بنائيا صفوف يامن اً كثير 

تعرض القمعة لمعديد من يدل عمى و  ،البناء المعروفة أساليبلم يعيد في  األمر ذاوى .(277)ل: مرة أخرى

الحظ عمى البقايا تكما  .وغير واضح لذا جاء مخطط القمعة أكثر تعقيداً و ، اتالتعديالت واإلضاف

طابع العمارة المدنية، وىذا يبين لنا أن المرحمة األخيرة من استخدام القمعة  ةالمعمارية في ىذه القمعة غمب

 كان ألغراض مدنية أكثر منيا عسكرية. 
  

 

 
 ( بقايا جدران قمعة الدولة )القشمة(273لوحة )
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 google earth باستخدام برنامج  -( صورة جوية لبقايا قمعة الدولة )القشمة( 274لوحة )
 

 

 

A برج دفاعي 
B الشماليفناء ال 
C الجنوبيفناء ال  

 يديبمدينة م   قمعة الدولة )القشمة(بقايا العام األولي لالمسقط األفقي ( 110) مخطط
 
 

 

A

B

C

N
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 ( بقايا برج المدخل275لوحة )

 
 

 
 مقمعة لالشمالي فناء ال( 276لوحة )

 
 

 
 جدران قمعة الدولة )القشمة(بناء ( االرتباك المعماري في 277لوحة )
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 ةــــماحيقلعة الق

 

 والتسويت ىقعـالو*                                              

 اءـــىاد البٌـــهـ*                                              

 والىضع الوعواري الراهيالوخطط الهٌذسي العام *                                              

 (الىاجهاثالقلعت هي الخارج )*                                              

 هذخل القلعت*                                               

 الجٌذ احجرت*                                              

 ىاى الذفاعياالبرج*                                              
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 (10، خ:278)ل: :والتسمية الموقع
عن ، حيث تبعد في منطقة رممية منبسطة يديمن مدينة م   في الجية الشرقيةماحية تقع قمعة الق   

، شماالً  (N16.31600)عند ىذه القمعة  إحداثيات تقعكما  .تقريباً  (كن2)مركز المدينة بحوالي 

وتكمن أىمية تمركز القمعة في ىذا . (قدم 15)بـ سطح البحر مستوى شرقًا، وترتفع عن  (E42.82860)و

ذا ما تعرضت إيدي من جية الشرق، م  لمراقبة وحماية مدينة  اً أولي اً دفاعي اً مركز الموقع، كونيا كانت تشكل 

 الداخمية في سيل تيامة. طقةليجوم محتمل قادم من المن
 

 
 google earth باستخدام برنامج –يدي ماحية بم  ( صورة جوية لقمعة الق  278لوحة )

 

 واد البناء:ـم
رسوبية متوازية مكونة من الغرين والطين تتعاقب مع الطبقات يدي بوجود طبقات ز منطقة م  تمتا

ماحية، حيث الق   قمعة. وقد ساعدت ىذه المواد الطبيعية في بناء 1الرممية وطبقات الجبس والطين الجبسي

أما قوالب  .عمى نطاق ضيق وخاصة في األجزاء السفمية من حجرات الجند لرمميةالحجارة ااستخدمت 

كما  .في عممية البناء اً فكانت المادة األكثر استخدام –الطين عجينة حضيرىا من التي تم ت - اآلجر

األخشاب في حين استخدمت كمادة الصقة بين صفوف البناء وتغطية الجدران، أيضا استخدم الطين 

                                                           

 .14ص  ،دراسة جيولوجية لممكون الثاني إلنشاء محمية بحرية في منطقة المحية ميدي"" جابر السنباني: - 1
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 صالجادة بينما استخدمت مبين صفوف البناء في بعض المناطق من الجدران، كذا لعممية التسقيف و 

 . الجدران لكساء

 (111م:): الراهنالمعماري والوضع  العام الهندسي لمخططا

من الشمال إلى  ليا يبمغ أقصى امتدادمتعدد األضالع،  مستطيالً  ماحية شكالً الق  تتخذ قمعة  

طط المعماري العام لمقمعة يتألف لمخوا ،(م34.55) نحوالشرق إلى الغرب ومن  .(م37.40) نحوالجنوب 

تطل عميو من الجيتين الشمالية والجنوبية وحدات القمعة، أما الجيتين الشرقية من فناء أوسط مكشوف 

الوضع عن و . في مكان يتوسط الواجية الشمالية يقع مدخل القمعة الوحيدوالغربية فيمثميما سور دفاعي، و 

وكذلك السقوف التي تغطي أغمب األجزاء العميا فييا تيدمت،  المعماري الراىن لوحدات القمعة يالحظ أن

 السور الدفاعي.من جزاء األولم يتبق بحالة سميمة منيا سوى بعض وحداتيا، 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 بميديماحية قمعة الق  في العام لمطابق األرضي المسقط األفقي ( 111)مخطط 
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 (282، 281، 280، 279)ل: :(الواجيات)القلعة من الخارج 
يمكننا القول أن الواجية الشمالية في القمعة ىي الرئيسية؛ ألنيا تضم أغمب وحدات القمعة، وىي:  

ضافة إلى البرج باإلعمى الجية الشمالية،  العموية ىمابنوافذ نتطال اكانت انتمالجند ال احجرتالمدخل و 

، شطف في قمتو من (م3)يبمغ ارتفاعو نحو  اً دفاعي اً الدفاعي الشمالي الشرقي. وتضم الواجية الشرقية سور 

 وفتحات األول ؛ضيقة إلطالق رصاص البنادق )مزاغل( من فتحات نوعانويتخمل ما تبقى منو  ،الجيتين

من سور دفاعي الواجية الجنوبية وتتألف  نحو اليمين واليسار.مائمة مزدوجة  والثاني فتحاتو  ،فردية مائمة

يتوسطيا برج ضخم يطل عمى خارج القمعة بالعديد من العناصر الدفاعية، بينما تتكون شبيو بالشرقي، 

 حجرتيلويمثل طرفيا الشمالي جدار غربي الواجية الغربية من سور دفاعي يشبو الشرقي والجنوبي، 

    الجند.
 

 

 ( الواجية الشمالية )الرئيسية(279لوحة )
 

 

 

 ( الواجية الشرقية280لوحة )
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 جنوبية( الواجية ال281لوحة )
 

 

 
 الغربية( الواجية 282لوحة )

 
  (283)ل: :مدخل القلعة

معرفة شكمو من خالل صورة فوتوغرافية  استطعنامتيدم، ولكننا  راىنمدخل القمعة في الوقت الإن  

عبارة ، النوع المباشرالمدخل من  كانو  .ساساتوالمعمارية ألبقايا المن خالل ، وكذلك مقمعةقديمة التقطت ل

من الداخل نحو أبعادىا بمغ ت مسقوفةمستطيمة ؤدي إلى دركاة ت ،عقد دائري اتذواسعة عن فتحة باب 

      ؤدي إلى فناء القمعة. تمدخل آخر فتحة بفي جيتيا الجنوبية تنتيي و  ،(مX 3.20 م4)
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 1(لآلثار اليمنيةالييئة العامة )عن  –يدي ماحية بمدينة م  ( قمعة الق  283لوحة )

 

  (284ل:) :الجند احجرت
من األسفل بقطع  امجدراني أنشئتوقد مساحة كبيرة من الجية الشمالية لمقمعة، الجند  احجرتتحتل  

من الحجرتان تتألف و الطوب اآلجر. قوالب األبيض، ومن األعمى بالمائل إلى ذات المون  الرمميةالحجارة 

نصف  ة عقودأربعب طل عمى الفناءي رواق مسقوفعبارة عن ويتكون من جزأين: األول  رضياأل ،طابقين

يتألف من حجرة ذات مساحة فالجزء الثاني أما  .من واحدة إلى أخرى تختمف في اتساعيادائرية 

 ويضم جدارىا الجنوبي ،(سن73) ىاجدار وسمك ، (مX3.22  م6.95) نحو أبعادىا من الداخل ، تبمغمستطيمة

 . (م2.50)وارتفاعو  ،(م1)نحو واحد منيا كل اتساع  ،ثالثة مداخل

 حجرة الطابق العمويصاعد يؤدي إلى  سممويمتصق بحجرة الطابق األرضي من الجية الشرقية 

 ةالمتبع طريقةأن التبين خالل مشاىدة بقاياه المعمارية ولكن من  ،متيدم راىنوىو في الوقت ال ،(285)ل:

 ساللمفي  الطريقة ىذه جدناو وقد سبق أن  .قطع اآلجرفي بنائيا  متاستخدالتي  األقباء يىفي تسقيفو 

عمى القالع موضوع الدراسة قمة استخدام طريقة  الحظتو  .2حيةيمعي بالم  وفي قمعة الز  ، عترضقمعة الم  

وقت خبرة عالية و  يو بنَّائين ذحتاج إلى ويحتمل أن سبب ذلك يرجع إلى أن ىذه الطريقة تالتسقيف بالقبو، 

 . اكاف لتنفيذى

                                                           

 صنعاء ،العامة لآلثار والمتاحف اليمنية الييئة ،1ع  ،حولية اآلثار اليمنية ،األثري"جة من خالل أعمال المسح "محافظة ح  محمد عبد عثمان:  -1
 .158ص  ،2008

  .285 - 284يراجع ص  - 2
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 تشبونيا إفي الوقت الراىن متيدمة، ومن خالل مشاىدتيا نستطيع القول وحجرة الطابق العموي 

 تطلتخمل جدرانيا فتحات نوافذ تو  حيث تضم ثالثة مداخل في الجدار الجنوبي،حجرة الطابق األرضي، 

 منيا ثالث في الجدار الشمالي، واثنتان في الجدار الغربي. ،خارج القمعة عمى
 

 

  مرواق الذي يتقدم حجرتي الجندالواجية الجنوبية ل (284) لوحة

 
 

 

 الجند بقايا المدخل والرواق الذي يتقدم حجرتي( الواجية الشرقية ل285لوحة )
 

 القلعة ابرج
  (286:)ل: البرج الشمالي الشرقيأواًل: 

البرج عند زاوية التقاء جداري القمعة الشرقي والشمالي، ويتخذ في قطاعو الرأسي الشكل ىذا يقع  

ثالثة أرباع من مساحتو الكمية تبرز نحو الخارج، ويبمغ و  ؛األسطواني، وفي مسقطو األفقي شكاًل دائرياً 

عمى جداره  يالحظالبرج من طابق واحد بني بقطع اآلجر و  تألف. وي(م6.70)نحو قطره من الداخل 
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اليدف الرئيسي من كان ، و تخمل صفوف البناءتقطع خشبية الخارجي وجود فراغات أفقية كانت مشغولة ب

تفادي حدوث تشققات أو ميالن في  جدار البرج، خاصة وأن البرج استخدم  ىوبيذه الطريقة وضعيا 

  إلطالق قذائف المدفعية.

خالل  من معرفة شكمو السابق تمكنا من، راىنالوبالرغم من تيدم جزء كبير من البرج في الوقت 

فتحات كبيرة ضيقة من الداخل وواسعة من الخارج،  لناظير ت حيث، (287:)لالسابقة غرافية و لصورة الفوتا

يدية وبيت وبمقارنتيا مع فتحات أبراج المدافع في قالع الز   .برجووجدنا بقاياىا أثناء المعاينة الميدانية لم

 تكان ماحيةالشمالي الشرقي في قمعة الق  ن فتحات البرج أ يمكننا القول بكل ثقة ىرة وغيرىا،قيو والز  الف  

ويؤكد ذلك أيضا ردم المنطقة الداخمية من البرج بالتراب لكي تتحمل  .ستخدم إلطالق قذائف المدافعت

مرماية لم وجود فتحات استخداميا، باإلضافة إلى عدالثقل الناتج عن المدافع، واالىتزاز الذي تحدثو أثناء 

 )مزاغل( في جدار البرج.

 
 

 
 ( الوضع الراىن لمبرج الشمالي الشرقي من الخارج286لوحة )
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  (ىيئة اآلثار اليمنية)، عن بشكل نيائي طالق المدافعإقبل تيدم فتحات  ،البرج الشمالي الشرقي من الخارج( 287لوحة )

 
 

 
 الشرقي من الداخل( البرج الشمالي 288لوحة )

 

 البرج الجنوبيثانيًا: 
، واسطواني في قطاعو األفقي ىذا البرج كغيره من أبراج قالع تيامة ذو شكل دائري في مسقطو 

 الخارجمن حيث بمغ محيطو  ،مساحتوبالرأسي، لكنو ينفرد عن غيره من األبراج التي تضمنتيا الدراسة 

وصف عممية التم تالتالية س اتوفي الفقر  .(م7.70)من الداخل عند الطابق األول ، وقطره (م21.30) نحو

 والتحميل ليذا البرج من الخارج ثم من الداخل.

  (289:)ل :البرج من الخارج

منيا  اً كبير  إال أن جزءً ، والجبس طبقة من الطينتغطيو  الشمالي الشرقي من خارجولبرج اكان 

ويتألف البرج من ثالثة مستويات:  .الجنوبيةفي الجية  السيما -بسبب الرياح القادمة من البحر  -سقط 
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ما تزال تغطيو طبقة من ، (م2.50)األول وىو السفمي الذي يرتفع عن مستوى سطح أرضية القمعة بحوالي 

. ماميوىي من النوع األ (مزاغل) الرماية بالبنادقن من فتحات االطين في أجزاء كبيرة منو، ويتخممو صف

تبمغ اتساع أما المستوى الثاني فيرتد قمياًل نحو الداخل وقد فتح فيو العديد من الفتحات الطولية المعقودة، 

تخمل الجدار ما بين الفتحات المذكورة فتحات ضيقة ت، و (م1.25)وارتفاعيا  (سن45) منيا نحو واحدةكل 

في  سابقيوبو الثاني من حيث ارتداده نحو الداخل لكنو يختمف عن البرج يشلمرماية. والمستوى الثالث من 

بو بعض الفتحات الكبيرة، فمنيا التي  تكما وجد .شكل المزاغل التي تنتمي إلى النوع المائل نحو األسفل

تتخذ الشكل المربع وأخرى تنتيي من أعالىا بعقد دائري، ويظير عمى الجزء العموي من ىذا المستوى 

  و.كثير من التعديالت المعمارية وكذلك تيدم  أجزاء منال
 

 
 ( البرج الجنوبي من جية الفناء289لوحة )

 

 (112، م:291 – 290:)ل: البرج من الداخل
تيدم الجزء وقد ، (م1.35)نحو  تويبمغ اتساع فتحيتم الدخول إلى البرج من فناء القمعة عبر مدخل 

، وكان ثالثة طوابق إلىالبرج من الداخل  وينقسم. تعموهالعموي منو بسبب نزع القطع الخشبية التي كانت 

، يقع عمى يسار مدخل البرج ويستند عمى جدارهبواسطة درج يتم إلى الطابق األول والثاني منو  الصعود

  ولكنو تيدم.  
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أكوام التراب واألخشاب التي تساقطت من  الراىنيو في الوقت غطفي البرج تاألرضي والطابق 

، وسمك جداره (سن7.70)نحو  قطره، ويبمغ األرضي واألول انالطابق يالجدار الداخمي لمبرج وسقف

كل واحدة  يبمغ اتساع -سبق الحديث عنيا  - فتحاتثمان  هفي جدار تتوزع أما الطابق األول ف. (م1.43)

بين الجدار  يضمو يمكن أن تستخدم إلطالق قذائف المدافع الصغيرة. ، (سن66) البرج نحو من داخل منيا

لمرماية ضيقة يا ثالث فتحات في تفتح، (سن10)الجدار بمقدار داخل  إلىوأخرى دخمة مرتدة  فتحةكل 

يضم في جداره الساتر العديد من الفتحات الواسعة أما الطابق الثاني ف. (291-290ل:) ،)مزاغل(بالبنادق 

مسقوف كغيرة من األبراج الدفاعية التي  ، وىذا الطابق غيرحديثة جدرانب سدت البعض منياوالضيقة، 

 . حرية الحركة والمراقبةبن بالحراسة يليسمح لمجند المكمف اً غالبًا ما كان الطابق األخير فييا مكشوف

 
 

 

 

 
الطابق األول العناصر الدفاعية في جدار ( 290لوحة )

 الجنوبيوالثاني من البرج 
الطابق األول والثاني الدرج الصاعد إلى آثار ( 291لوحة )

 البرج الجنوبي في
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 لبرج الجنوبيا فيمطابق األول المسقط األفقي ل( 112) مخطط

 

 :التحليل األثري للبرج الجنوبي
من األبراج بتصميمو العام وعناصره المعمارية والدفاعية ماحية عد البرج الجنوبي في قمعة الق  ي  

في القالع التي تضمنتيا الدراسة؛ ولكن وجد ىذا النوع في منطقة  التي لم نجد ليا مثيالً  الكبيرة الضخمة

األبراج التي تم العثور عمييا ىذه  أغمبو . وغيرىا من المواقع في اليمن كبناء مستقل بذاتونفسيا تيامة 

إلى فترة حكم  ء بعضياإنشاوينسب  .البناءتيامة يطمق عمى الواحد منيا قمعة بسبب ضخامة  في منطقة

، ومنيا عمى سبيل المثال ال (م1948 -1918/ هـ1367 -1336) لميمنحميد الدين بن محمد  ىاإلمام يحي

، والبرج المسمى بالحالي الذي يقع بداخل (292)ل: 1ضريبة اإلمام (نوبة)برج في مدينة المخا  الحصر

في مادة بنائو وىي اآلجر؛ إال أن ىذا  المذكورةعن األبراج ماحية . ويختمف برج قمعة الق  المواصالتمبنى 

 فر المادة الخام في الموقع نفسو والمنطقة المجاورة لو.ااألمر يتحكم فيو تو 

براج السالفة الذكر سواًء من حيث التصميم العام ماحية مع األوبتشابو البرج الجنوبي في قمعة الق   

ماحية المذكور الق   أن برج قمعةالترجيح بيمكننا المعمارية والدفاعية،  عناصروالمساحة الكبيرة، أو في ال

                                                           

الييئة العامة لآلثار  ،المخا(""نتائج أعمال المسح األثري لمحافظة تعز )الموسم األول مديرية :  تقرير الفريق الوطني لممسح األثري: انظر - 1
 .20ص  ،2005 صنعاء ،والمتاحف اليمنية

N

21
 

0 3m 
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األصمي بناء الحميد الدين، أي أنو أنشئ في مرحمة الحقة من بن محمد  ىيرجع إلى عيد اإلمام يحي

 المالحظات األثرية اآلتية:ذلك  دعمتو مقمعة، ل

حيث  ،ياموقع البرج الذي يتوسطعدم انتظام الشكل العام لجدران السور الجنوبي في القمعة بسبب  -

 إعادة بناء السور ليتوافق مع المخطط الجديد. تتميظير بأنو 

القمعة  فيىذه المادة وجدت  بينماعدم استخدام الحجارة في بناء ىذا البرج أو عمى األقل في قاعدتو،  -

 وىذاظير عمييا عوامل التمف، ت حيث، امالرواق الذي يتقدمي ن أو فيحجرتيالأساسات  سواًء فينفسيا 

 .يدل عمى قدميا

ىذا النوع من األبراج، وىذا عمى قالع منطقة سيل تيامة التي تضمنتيا فترة الدراسة  لم يتم العثور في -

 .(م1918/ هـ1336)ظيرت بعد خروج العثمانيين من اليمن عام  يايوحي بأن

 
 

 

 
 ( برج العمودي في مدينة المخا 292لوحة )
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 يــة اإلدريســـقلع
 

 والتسويتلوىقع ا*                                       

 الىضع الوعواري الراهي*                                            

 باقيتوالىحذاث الذفاعيت الالوخطط العام *                                            

 عادة التصوين الوعواري العام هحاولت إل*                                            
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 (10، خ:293)ل: :والتسمية الموقع
بجوار المركز الحكومي الجديد لمديرية  يديمدينة م   في الجية الغربية منتقع قمعة اإلدريسي  

 .تقريباً  (كن1)ـمسافة بمن جية الشرق حيث تبعد عن مياه البحر ، جةمحافظة ح   التي تتبع إدارياً  يديم  

 شرقًا، (E42.80760) وخطي طولشمااًل،  (N16.32292) بين دائرتي عرض القمعة وتقع إحداثيات

 تياأىميظير لنا من خالل موقع القمعة المذكور تو . (ماقدأ 8) بــوتنخفض عن مستوى سطح البحر 

، أو الدفاع عن المدينة من جية الغرب يديم   الساحل المطل عمى مدينة مراقبةفي سواًء  ،ةاالستراتيجي

   .من أي ىجوم قد تتعرض لو من جية البحر

المؤسس ، عمي اإلدريسيمحمد بن )اإلدريسي( نسبة إلى يبدو أن ىذه القمعة أخذت تسميتيا و 

 ياجعل منذ إيدي، مدينة م   أبرز شخصية سياسية مرت عمى يعد، والذي الفعمي لحكم األدارسة في تيامة

 .يشن منيا غاراتو عمى بقية مدن سيل تيامة عسكرياً  مركزاً 
 

 
 google earth  باستخدام برنامج –يدي مبين عمييا مواقع القالع القريبة من الساحل صور جوية لمدينة م  ( 293لوحة )
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  (294)ل:: راهنالالمعماري الوضع 
بسبب الجية الغربية في كان لزحف الرمال دور كبير في إخفاء المعالم الرئيسية لمقمعة، وخاصة  

األجزاء السفمية لثالثة أبراج:  إال راىنفي الوقت المنيا لرياح القادمة من جية البحر، ولم يعد ظاىرًا ا

 دوريدي لمديرية م   (الحديث)داري اإلوكان إلنشاء المركز الحكومي  .ركنية اً ثنان منيما يمثالن أبراجا

وخاصة الشمالي الذي تعرض لإلزالة المتعمدة باستخدام آالت  ،والممتصقة بفي إزالة الجدران  رئيسي

 .الجرف
 

 
 google earth باستخدام برنامج –دريسي صورة جوية لبقايا قمعة اإل( 294لوحة )

 
 (113:م) :باقيةالمخطط العام والوحدات الدفاعية ال

في بنائيا قطع اآلجر وعجينة الرمل  تواستخدمموقع رممي منبسط، دريسي في أنشئت قمعة اإل 

نحو  جنوبإلى ال ماليبمغ أقصى امتداد لو من الش ،مستطيالً  شكالً  األفقي مخططياتخذ ويومادة الجص. 

 الشرقي نحو هجدار  سمكتبقى من  اً دفاعي اً يضم سور  وىو ؛(م59) نحوب غربإلى ال رقالشومن ، (م64.15)

، والثاني في الركن (295)ل: في الركن الجنوبي الشرقيثالثة أبراج: األول يقع ويدعم السور  .(سن65)

ىو ، و لمقمعةمن الجية الشرقية تقريبا في مكان متوسط  الثالث فيقعالبرج أما  .(296)ل: الجنوبي الغربي

  .(م2.42)نحو تبقى من ارتفاعو مستدير  ذو شكل
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يتوسط الواجية الشرقية لمقمعة،  وألن موقع، بوابة القمعة أحد أبراجيمثل كان  ىذا األخيريبدو أن و 

ومنيا نحو مدنيا، تتجو  تضمنت بوابات يكتنفيا برجان دفاعيانالتي موضوع الدراسة حيث أن القالع 

 .حي وقمعة دار الحكومة بمدينة باجلحي بمدينة الض  قمعة الض  عمى سبيل المثال 

وألن الواجية الغربية ىي المقابمة لشاطئ البحر، فمن المؤكد أن بوابة القمعة لم تكن تتجو نحوىا، 

ىا بواسطة ءكما أن وجود دعامة مركزية تتوسط ىذا البرج، تم بنا ،وذلك من أجل تحقيق الجانب األمني

برج بقايا وعمى الرغم من عدم وجود أن السمم الصاعد كان يمتف حوليا. بيدعونا إلى القول قطع الحجارة، 

التي تعرضت ليا جدران القمعة بواسطة آالت تجريف عممية الب، يمكن تفسير ذلك ثان لمبوابة المفترضة

الواجية  خفاء أساسات الجانب الشمالي منإالذي عمل عمى المتسارع زحف الرمال  ضافة إلىإ، البناء

   .في القمعة الشرقية

من خالل معاينة قطع اآلجر  حديث البناء يظير أنوبناء متيدم يقع في مكان متوسط من القمعة و 

 قطع المستخدمة في األبراج المذكورة سابقًا.الو، إذ تختمف عن ئالتي استخدمت في إنشا
 

 
 دريسياإللبقايا قمعة الراىن العام المسقط األفقي ( 113) مخطط

 

N

151050 m 
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 والجدار الخارجي المتصل بو البرج الجنوبي الشرقيبقايا ( 295لوحة )

 
 

 
 الجنوبي الغربي البرج بقايا( 296لوحة )

 
   (114)م:: العامالمعماري محاولة إلعادة التصميم 

والذي  ،لمموقع الراىنالمعماري الوضع سبب ب يصعب عمينا وضع تصميم نيائي لقمعة اإلدريسي 

 وضعسوف نقوم ب غطي بالرمل، رغم ذلكأنو  تعرض بعض جوانبو لمتجريف بمعدات البناء، إضافة إلى

من و  .أجريت لمموقع الدراسة الميدانية التي عمىمستندين في ذلك  قبل تيدميامخطط القمعة لتصور عام 

الكثير من قالع  مخططاتالطراز السائد في ب اومقارنتيفي القمعة مبقايا المعمارية لالرفع اليندسي  خالل

فناء من من الداخل يتألف و ، إلدريسي كان يتخذ الشكل المستطيلالقول أن تصميم قمعة ايمكن  ،تيامة

يشتمل في أركانو عمى  اً دفاعي اً سور في جياتو األربع يضم و  .الوحدات المعماريةحيط بو تأوسط مكشوف 
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ن يكانا يمثالن برج انوالمذ الشرقية،مستديرين يقعان في الواجية  ينج، باإلضافة إلى بر أربعة أبراج

 يكتنفان بوابة القمعة. 

 

 

 
 قمعة االدريسي قبل تيدميالالمفترض  سقط األفقيلمممقترح  ( تصور114) مخطط

 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 

N
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  نصرر قلعة امل                                   
 
 

 عـــالوىق*                                          

 العام الهٌذسي والوخطط الراهي الوعواري الىضع*                                         
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 (10، خ:297)ل:: وقعالم

كما تبعد عن مياه  ،تقريباً  (كن 1)عمى بعد يدي من مدينة م  الشمالية في الجية تقع قمعة المنصورة  

شمااًل،  (N16.33353) وتقع إحداثيات القمعة بين دائرتي عرض .مسافةنفس الالبحر من الجية الشرقية ب

والقمعة بموقعيا . (قدم 12) نحوبــ عن مستوى سطح البحر ترتفعو  شرقًا، (E42.80747) وخطي طول

يدي من الجية الشمالية، ونقطة مراقبة ميمة قريبة من لمدينة م   اً متقدم اً دفاعي اً المذكور كانت تمثل مركز 

 ساحل البحر األحمر. 
 

 

 google earthباستخدام برنامج  –( صورة جوية لقمعة المنصورة 297) لوحة
 

 (115:م، 298ل:): والمخطط الهندسي العام الراهنالمعماري الوضع 

 أساسات الجدران الخارجيةرممي منبسط، ومن خالل ما تبق من المنصورة فوق مكان أنشئت قمعة 

ن من مواد البناء االطين ىما الباقيتقوالب و  – عمى السطح المتناثر -الطوب اآلجر  مادة نجد أن مقمعةل

 بناء القمعة. التي استخدمت في

تين ببناء حجر اتخذت إحدى الحاميات العسكرية من موقع قمعة المنصورة سكنًا ليا، وقامت  وقد 

كما تم إنشاء مبنى  .والثانية فوق موقع البرج الجنوبي الغربي ،فوق موقع البرج الشمالي الغربياألولى تقع 
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وكان  حجرتين في الجانب الجنوبي من القمعة.باإلضافة إلى  ،الفناءمن توسط في مكان محديث آخر 

. إخفاء الوحدات المعمارية لمقمعةفي الرئيسي دور الزحف الرمال لعممية بناء الحجرات المذكورة وكذا 

تمييز التصميم المعماري العام الذي  استطعنا، إال أننا الرمالب ىمغطالقمعة  موقعأغمب وبالرغم من أن 

يتوسطيا ، (مX 45 م49) نحوأبعادىا من الداخل تبمغ مستطيمة ؛ فيي تتألف من مساحة القمعة خذهكانت تت

عند  كل واحد منيا يتمركزلقمعة أربعة أبراج دفاعية تضم ا. و جدران تمثل سورًا لمقمعةحيط بو أربعة تفناء 

حظ عمى البرجين الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي ويال .(300 - 299)ل: زاوية التقاء جداري السور

؛ ولذا (م1.50) ، وسمك جداره(م8) قطر األولبمغ ، حيث اتساع محيطيمابروزىما إلى خارج القمعة وكذا 

ن الجنوبي الشرقي يالبرج وجد أنلضرب قذائف المدفعية. وبالمقابل  استخدماأنيما  حتملالم فمن

ه نحو ر ، وسمك جدا(م6)بمغ قطر كل واحد منيما نحو حيث ن في أبعادىما، اوالشمالي الغربي متساوي

ومن المرجح أن بوابة قمعة اإلدريسي كانت تتجو نحو الجنوب، وذلك ألن أغمب القالع  تقريبًا. (سن90)

 الخاضعة لمدراسة التي تقع في إحدى جوانب مدنيا، تتجو بواباتيا نحوىا.  

لمطراز التقميدي الشائع في بناء  تصميم قمعة المنصورة جاء مشابياً ويستخمص مما سبق أن  

بسيل تيامة اليمن، والمعتمد عمى الشكل التربيعي الذي  -التي أنشئت في مواقع رممية منبسطة  -القالع 

  كتنفو في زواياه أربعة أبراج.تمكشوف، ويحيط بو سور دفاعي فناء يتوسطو 

 

 

 بميدي لقمعة المنصورةالراىن العام المسقط األفقي ( 115)مخطط 

151050

N
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 المنصورة( موقع قمعة 298) لوحة

 
 

 
 ( بقايا البرج الشمالي الشرقي299لوحة )

    
 

 
 موقع البرج الجنوبي الغربي (300لوحة )
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 الخاتمة

ْالتراثيةِْْدراسةْأظيرتْ  ْأنْ ْفيْسيلِْْالقبلع ْاليمن ْاالستحكاماتْالْتيامة ْمن ْالنوع كانْْحربيةىذا

ْجتماعيةًْاْوْوسياسيةًْْدفاعيةًْْضرورةًْْهوجودُْ ْالتيْمرْ ْاستجابةًْْو، ْالسياسية ْاليمنْتْ لؤلوضاع عامْْبشكلْبيا

ْ.ْ(م1918 – 1538/ هـ1336 - 945)خبللْالفترةْالتاريخيةْالخاضعةْلمدراسةْْ،وسيلْتيامةْبشكلْخاص

ْاألثرية ْلمدراسة ْالمقارنة(ْوكان ْوالتحميمية ْوالمتيدمةْ)الوصفية ْالباقية ْالقبلع ْليا ْخضعت ْ-ْالتي

الكشفْعنْخصائصْمعمارْالقبلعْفيْسيلْتيامةْاليمني،ْومدىْتميزىاْفيْْاًْكبيْرْاًْدوْرْ–موضوعْالدراسةْ

،ْمنياْالتيْستنتاجاتمنْاالْبالعديدِْْاستطعناْالخروجَْْوقدعنْالقبلعْاألثريةْالموجودةْداخلْاليمنْوخارجيا.ْ

ْبالج ْالتاريخيتتعمق ْوالح)السياسيْانب ْواالقتصادي، ْتتعمق، ْوأخرى ْبالجانبْربي(، ،ْواألمنيْالبيئيين

ْوالدفاعيةْوالفنيةْوالعسكرية،ْوىيْكاآلتي:ْالمعماريةالوظيفيةْْوْ:الجوانبباإلضافةْإلىْ

 تاريخي الجانب ال

ْْكشفتْ ْالتاريخية ْالدراسة ْاليمن ْتيامة ْتتعمقْلمجال ْالتي ْاألحداثْالحربية ْمن ْالكثير ْظيور عدم

ْب ْوىيالقبلع ْالسادسْعشر، ْالقرن ْفترة ْْخبلل ْفترة ْاألول ْالعثماني ْالمنطقةالتواجد ْىذه ْفي ،ْ ْنْ ألوذلك

فعميةْضدْالعثمانيينْإالْْثوراتتيامةْلمْتشيدْْبينماْ.تْبشكلْكبيرْفيْالمناطقْالجبميةزَْالمقاومةْاليمنيةْتركْ 

عاصمةْقبائلْالزرانيقْْ–قمعةْمدينةْبيتْالفقيوْْأنذلكْْفيْالسنواتْاألخيرةْمنْحكميمْاألول،ْويدلْعمى

ْ.(م1636)تسعْسنواتْمنْخروجيمْاألولْعامْقبلْأنشئتْْ-الثائرةْ

ْ–1636ْه/1265ْْ-1046ْ)فترةْحكمْآلْالقاسمْلميمنْوقدْظيرتْالقبلعْعمىْمسرحْاألحداثْأثناءْْ

ْم(1441 ْالتيْتميزتْبكثرة ْأوْبينيمْْ،ْسواءًْالسياسيةوالصراعاتْاالضطراباتْ، ْأنفسيم بينْأمراءْآلْالقاسم

ْالشماليْمنْتيامة ْعمىْالجزء ْلذلكْشيدتْْ،وبينْآلْخيراتْنوابيم ْونتيجة ْالوىابية. ْوحركتيم وآلْسعود

خاصةْْوْفيْالمجالْالداخمي،ْ-الدفاعيةْواإلداريةْْ-القبلعْيرْمنْمنطقةْتيامةْعممياتْتشييدْوعمارةْلمكث
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تتعارضْْالساحميْفكانتْتبرزْأىميتوْعندماأماْالمجالْ.ْىمْالشريفْحمودأبرْزالذيْكانْقبلْآلْخيراتْمنْ

ْْو ْالكبرى، ْالدول ْبدمصالح ْقد ْذلك ْا ْتطمْ جميًا ْاألحمرْحينما ْالبحر ْعمى ْالسيطرة ْإلى ْباشا ْعمي ْمحمد ع

ومحاولتوْإخضاعْمنطقةْتيامةْتحتْنفوذه،ْمماْجعلْبريطانياْتستغلْخبلفوْمعْالدولةْالعثمانية،ْوالضغطْ

ْعميوْبسحبْقواتوْمنْالجزيرةْالعربية.

ْْوفيْمنتصفِْ ْعاد ْعشرْحينما ْالتاسع ،ْفيْتيامةْوااستقْرْوْاليمنأخرىْإلىْْمرةًْْونالعثمانيالقرن

ْمركزاًْْكانت ْالُحديدة ْالمدنْمدينة ْفيْجميع ْالعسكرية ْمعْحامياتيم ْ)عمالْالمدن( ْوتوزعْقادتيم ؛ْلواليتيم،

كانتْتخرجْمنياْ،ْإذْبارزاًْىناْلعبتْىذهْالقبلعْدورًاْحربيًاْْوْاجدىم.أماكنْلتْوالرئيسيةْالقبلعْجعمواْمنْحيثْ

ْالحمبلتْالعسكريةْإلخضاعْوتأديبْالقبائلْ ْالثائرةاليمنية ْميمًا، ْإداريًا ْدورًا ْلعبتْأيضًا ْكما كانتْْألنيا،

ْتشبوْماْيسمىْاليومْبالمجمعاتْالحكومية.ْالتيْداراتْالحكوميةتضمْجميعْاإلْمراكزَْْتعتبرُْ

عندماْْمعْبدايةْالقرنْالعشرينالسيماْلقبلعْتيامةْوخاصةْالساحميةْمنيا،ْالدفاعيةْْستمرتْاألىميةا

،ْوكذاْاإلنجميزْخبللْفترةْ(م1912 -1911/ ـه1329 -1328)تْإيطالياْعممياتياْالحربيةْالبحريةْخبللْعاميْشنْ 

ْْنيْ تبوقدْْ.(م1918-1914)الحربْالعالميةْاألولىْ ساحلْْضاعىوْإخْالعممياتْكانْىدفياْالرئيسيتمكْأن 

خطْالطريقْالتجاريْالبحريْفقط،ْوعدمْحاجتيمْْفيسيطرتيم،ْمنْأجلْالتحكمْالبحرْاألحمرْوموانئوْتحتْ

ْإلىْالتوغلْفيْالمناطقْالداخميةْمنْسيلْتيامةْاليمن.

 واإلنشائي واألمنيالبيئي الجانب 

ْفيْتموضعْقبلعلعبْالعاملْالطوبوغْر ْرئيسيًا ْاختيارتيامة،ْحيثْْافيْدورًا بعنايةْْئياأماكنْبناْتم 

المرتفعاتْْكانتْتشغلْأحدْأطرافيا،ْأوْتحتلْأحدالكبرىْغالبًاْماْْفالقبلعْالحكوميةْالتيْتقعْفيْالمدنْ،تامة

الدفاعيْواألمني،ْسواءْلحاكمْالمدينةْنفسياْأوْلئلداراتْْالقريبةْمنيا،ْوذلكْمنْأجلْتحقيقْالجانبأوْالتبللْ

ْفييا ْالموجودة ْْوْ.الحكومية ْداخمية، ْالقبلع ْتمك ْأغمب ْوكانت ْمنيا: ْقبلع ْالَفقيو، ْْوبيت الُزىرة،ْْوالَزيدية،



461 
 

المحيطةْبالمدنْأوْالساحميةْأوْاالثنتينْْالصبغةْالدفاعية،ْسواءًْْأماْالقبلعْالحربيةْذاتَحيس.ْْوحي،ْالضِْْو

ْْ،معاًْ ْفيْبناءفيْأماكنْاستراتيجيةْأنشئتفقد ْاستغبلليا ْتم  ْىضابْمرتفعة ْبيا ْفالمدنْالتيْتوجد قبلعْْ،

ْالمراقبةْخط اًْْوىيْتمثلْتشرفْعمييا، ْبعممية ْتقوم ْأوليًا ْالزيمعيْبمدينةْْأبرزىاومنْوالحماية،ْْدفاعيًا قمعة

ْديدة.المحية،ْوقبلعْمدينةْميديْوالمخاْوالحُْ

ْوُْ ْالمستخدمةأنْْدَْجِْوقد ْالبناِء ْْىناكْتنوُّعْفيْمواد ْحسبْتوافرىا ْالقبلعْكبًل فيْالبيئةْفيْإنشاء

اآلجرْبكثرة،ْتميياْمادةْاألحجارْالرمميةْوالبازلتية،ْثمْالطوبْالطينيْ)الغيرْْمادةالمحيطةْبيا،ْحيثْظيرتْ

وتبينْوالُنورةْالِكدري،ْواألخشاب.ْمحروق(،ْإضافةْإلىْموادْأخرى:ْكالجبس،ْوالطينْالجبسي،ْوالَقضاض،ْ

ْلعمميةْالعزلْالحراري.ْنياْأكثرْمبلئمةًْأل،ْستخدامًاْفيْقبلعْالمجالْالداخميأنْمادةْاآلجرْىيْاألكثرْا

ْأساليبْتمْ ْو ْْقبلع:الْأتبعتْفيْبناءْإنشائيوْالكشفْعنْثبلثة المثنىْاألسموبْاألولْيطمقْعميو

ْالثانيْْ.)زوجْعمىْفرد(ْوالقفل ْوالبطانةفأما ْ،منْصفينْمتقابمينْمنْالحجارةْيتألفْالذيْيسمىْبالظيارة

ْْيماوسطيت ْمن ْصغيرة ْْوْأيضاًْْالحجارةقطع ْالنُْأْينالطِْعجينة ْو ْالِجبسْالِطينيورة ْأو واألسموبْْ.الِكدري

ْعرفْالثالثْي ْالمفردةْ،المريوشْباسممحميًا ْبقوالبْاآلجر ْقالبْفوقْنصفيْْ،أيْالبناء ْكل بحيثْيوضع

ْسواءْكانتْمنْالطينْأوْاآلجر.ْالقالبينْالمذينْمنْتحتو

 ريخي معمارياجانب ت

ْ ْوالمقارنة ْالتحميل ْلعممية ْكان ْْدورٌْالمعمارية ْفي ْإثبات ْووحداتياْْتواريخوترجيح ْالقبلع بعض

ْالمعماريةْوالدفاعية،ْوىيْعمىْالنحوْاآلتي:

منْوجودْالعثمانيينْفيْتيامةْاليمنْْيرجعْإلىْالفترةْالثانيةحيةْالتصميمْالراىنْفيْقمعةْالزيمعيْبالمُْْنإ -

 .(م1918 -1849/ هـ 1337 -1265)
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ْإنشاء - ْالدراسةْأن  َحت  ْعمىْأيديْالعثمانيينْفيْْرج  ْأواخرقمعتيْجبلْالممحْ)الغربيةْوالجنوبيةْالشرقية(ْتم 

ْ ْالحرب(م1914/ هـ1332)عام ْلدخول ْاستعدوا ْعندما ْأنْ ْ، ْعمى ْوالتأكيد ْاألولى، فيْْالراىنْالبناءْالعالمية

يمعيْفيْعمارتيماْبقمعةْالزَْْكبيرٍْْىاتانْالقمعتانْبشكلٍْْوقدْتأثرتْ ْ.القمعتينْيعودْإلىْمرحمةْاإلنشاءْالمذكورة

ْحية.)العثمانية(ْفيْمدينةْالمُْ

،ْ(م0391/ هـ1349)رجعْإلىْعامْتقيوْفيْقمعةْبيتْالفَْْة(الراىنأغمبْالوحداتْالمعماريةْ)أثبتتْالدراسةْأنْ -

ْعندماْأمرْبعمارتياْاإلمامْأحمدْبنْيحيىْبنْمحمدْحميدْالدينْأثناءْواليتوْلمعيد.ْ

فترةْزمنيةْليستْببعيدةْجدًاْعنْالعمارةْاألخيرةْالتيْأجريتْلقمعةْْإلىقمعةْالِضحيْالراىنْفيْبناءْاليرجعْْ-

ْبيتْالَفقيو.

ْالموروبةْفيْْ- ْتُْتبينْأنْالبوابة ْالَزيدية ْإلىْمرحمةْْدُّْعَْقمعة ْالتيْتعود إحدىْالوحداتْالمعماريةْوالدفاعية

بشكلْكبيرْمنْْابيْتفيْقمعةَْزبيد،ْوتأثْرْةالرئيسيْةبعمىْغرارْالبواْتبنيياْورجحتْالدراسةْأنْ ْ.التأسيس

ْتيامةْاليمن.قبلعْعتبرْالنموذجْالثانيْلمبواباتْالموروبةْفيْتْولذاْفييْحيثْالشكلْوالتخطيط،

ْالدراسةْ- ْبرجيْالمدافعْفيْقمعتيْالُزىرةْوالَزيديةْمنْالوحدْأثبتت  إلىْْاتْالدفاعيةْاألصميِّةْالتيْترجعأن 

ْْ.البناءْاألولْفيْالقمعتين ْمنْتأسيِسْْالبرجْالجنوبيْفيْقمعةبينما القماحيةْبميديْأنشئْفيْمرحمٍةْالحقٍة

ْبعدْسيطرِتِوْعمىْحكمْاإلمامْيحيىْبنْمحمدْحميدْالدين،ْْوْأن ُوْيرجعْإلىْفترةويرجحْ،ْنفسياْالقمعة باألخصِّ

ْ.(م1925/ هـ 1344)عامميديْْمدينة

 معماريةو  وظيفية جوانب

القبلعْْ:القسم األولفْ،اثبلثةْأقسامْكٍلْحسبْوظيفتيإلىْانقسمتْموضوعْالدراسةْالقالع  أنتبينْ

وظيفتياْمراقبةْْعسكريةٍْْلْعمىْساحلْالبحرْاألحمرْأوْالقريبةْمنو،ْوىيْعبارةْعنْنقاطٍْطِْالحربيةْالتيْتُْ

،ْذْالْمجالْفيياْإلقامةْالمدنيينإالمرابطةْفيياْمنْالجنود،ْْوكانتْالحاميةْالعسكريةْ.وحمايةْساحلْتيامة
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:ْالَزيمعيْبمدينةْالُمحية،ْوالُكورنيشْ)اليمانية(ْبالُحديدة،ْوالطي ارْوعبدْالرؤوفْبمدينةْالمخا،ْىيْوىذهْالقبلع

ْفيوجودىاْْتركزييْقبلعْالمدنْأوْالقبلعْالداخمية،ْالتيْف القسم الثانيأماْْ.واإلدريسيْوالمنصورةْبميدي

،ْوىيْمتعددةْإلىْنوعين:ْاألولْقبلعْكبرىُْتمثُِّلْمراكَزْإداريًةْوعسكريةًْْوىذاْالنوعْانقسمْبدورهْ.الكبرىْالمدن

ْتعتبر ْألن يا ْومنْالوظائِف ْالمدن، ْلحكم ْيامواقع :ْ ْبميدي،ْقمعة ْوبيتْالدولة ْوالُزىرة، ْوالَزيدية، بيتْالَفقيو،

وىيُْتَمثِّلْخطًاْدفاعيًاْأوليًاْتقومْبدورْقبلعْصغرىْتقطنياْحاميةْعسكرية،ْْفييوالِضحي.ْأماْالنوعْالثانيْ

ْقدْتتعرضالكبْحمايةْالمدن ْجبلْباجل،ْوقمعتاْالمنصورةْوالقماحيةْقمعةْ:يالو،ْومنْرىْمنْأيْىجوٍمْعسكريٍّ

منْالقبلعْىيْالمتعددةْْالقسم الثالثوبميدي،ْوالصديقي ةْوالشامي ةْبالُحديدة،ْوالشامي ةْواليماني ةْبمدينةَْحيس.ْ

لشرقية،ْجبلْالممح:ْالغربيةْوالجنوبيةْاحمايةْالطرقْومناجمْالممح،ْكقبلعْْمنياْالتيْأنشئتْلغرض،ْالوظائف

ْلحمايةْمنابعْالماءْكقمعة خارجْمدينةْالُحديدة،ْوىناكْقبلعْخاصةْالحاليْالتيْكانتْتقعْْوتمكْالتيْأنشئت 

ْالخاصة،ْومنياْقبلعُْمورْوالُمعترضْوالكاممي ة.ْالمزروعاتْواألمبلكلْوحمايةْالغبلْبحفظ

ْلمقبلِعْموضوعْالدراسةْتأثرتْبوظائفيا؛ْفالوظيفةُْوقدْ ْاليندسيَة ْالتصاميَم ْوالمدنيةُْْاإلداريةُْْتبينْأن 

ْفرضتْ  ْالكبرى ْالعاْلمقبلع ْدار ْومنيا ْالدفاعية، ْالوحدات ْجانب ْإلى ْالمعمارية ْبعضْالوحدات مل،ْوجود

ْالحكومية ْاإلدارات ْوحجرات ْوسجن، ْوالضيافة، ْاالستقبال ْوحجرات ْلمصبلة، ْالتيْْ.ومسجد ْالقبلع بينما

ْعمىْالجانبْالدفاعيْاشتممتْ ْاقتصرتْ  ْلمبيتْالجندْْوظيفتيا ْوسكنية ْعمىْوحداتْدفاعية أغمبْمنشآتيا

ْ أبرزْْولعلْ ْاليندسية.ْومخططاتياْالقبلعْائفبينْوظْوطيدةًْْىناكْعبلقةًْالمرابطينْفييا،ْوىذاُْيظيرْلناْأن 

والذيْيشيُرْنْلناْعبلقةْالتصميمْاليندسيْبالوظيفةْالدفاعيةْىوْمخططْقمعةْالزيمعيْبمدينةْالمحية،ْيِّْبَْمثالْيُْ

ْ.إلىْالمستوىْالمتقدمْالذيْوصلْإليوْالعثمانيونْفيْمجالْفنْىندسةْالعمارةْالحربية

ْالدراسةْو ْىناكْتنوُّعًاْفيْالتصميمْاليندسيْالعامْلمقبلع،ْفقدْوجدتْمخططاتْذاتْْخُمَصت  إلىْأن 

ْتربيعي ْأربعةْشكل ْفي ْمستديرة ْأبراج ْكقبلْتدعمو ْأركانو، ْوَحيس،ْ:عمن ْوالِضحي،ْْالَزيدية، واإلدريسي،
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ْمتعددةالْو ْمخططات ْوىناك ْالُْكورنيشْبالُحديدة. ْوقمعتا ْالَفقيو، ْبيت ْقمعة ْومنيا ْوالُقماحيةْاألضبلع، َقشمة

ْقمعةبم ْمخطط ْأما ْالممح، ْجبل ْوقمعتا ْاختمفَْْيدي، ْفقد ْالُمحية ْبمدينة ْالقبلعْْالَزيمعي ْجميع ْتصاميم عن

ْ ْحيثْجاء ْالدراسة، ْاموضوع ْلشكل ْ)البندقية(مشابيا ْالناري ْحيثْمخططاتياْْوجميعْ.لسبلح ْمن القبلع

منيا،ْْماْكانْيقعْفيْمكانْمتوسطْ،ْوغالباًْلياْعمىْعنصرْالفناءْالمكشوفْكنواةْرئيسيةاعتمدتْاليندسيةْ

ْفيياْثبلثةْعواملْرئيسية :ْبيئيةْإذْتحيطْبوْبقيةْالمرافقْوالوحداتْالمعمارية؛ْوىذهْالوحدةْالتصميميةْتحك َمت 

ْوأمنيةْووظيفية.

بينْالقبلعْالداخميةْفيْتيامةْوبينْنظيراتياْالتيْتقعْخارجْاليمنْفيْْىناكْتشابياًْْأنْ أثبتتْالدراسةْْو

العامْاليندسيْمنْحيثْالتصميمْوْليسْوىذاْالتشابُْْ.التيْأنشئتْفيْالفترةْالتاريخيةْنفسياالجزيرةْالعربية،ْ

ْلؤلبراجْْو ْاألشكالْالبنائية ْبلْوفيْالوحداتْالدفاعيةْوخاصة ْتشتملْعميوْمنْعناصرْدفوحسب، اعيةْما

ْمعمارية.ْْْو

 ة( وفنيةتفصيلي)دفاعية  ةمعماريجوانب 

ْدفاعيْتميزتْ  ْبرج ْبوجود ْالدراسة ْموضوع ْالقبلع ْجميع ْعن ْالداخمية ْالمدن ْفي ْالكبرى ْ،القبلع

ْوأنْ ْتتعرضْلو،ْخاصةًْعسكريْطبلقْقذائفْالمدفعيةْوحمايةْالمدينةْمنْأيْىجومْإوظيفتوْاألساسيةْىيْ

أماْالقبلعْالتيْتقعْْيدية.والزَْْ،ىرةوالزُْْ،قيوبيتْالفَْْع:مواقعْىذهْاألبراجْتتجوْنحوْأحياءْالمدينةْكماْفيْقبل

ْالساحميةْكالزَْ ْالمُْبْيمعيفوقْىضابْجبمية،ْسواًء ْفقدْكحيةْأوْالقريبةْمنْالساحلْمدينة قمعتيْجبلْالممح،

عْالمياجمينْضِْخْ ساحاتْلممدافعْيتمْمنْخبللياْإطبلقْقذائفْالمدفعيةْإلىْمسافاتْبعيدة،ْبحيثْتُْْتضمنتْ 

ْجعلْمنْالصعوبةْعمييمْاقتحامياْبسيولة.ْتْوْ،قبلْوصوليمْإلىْىذهْالقبلع

 ْ ْْأظيرتْ وقد ْبشكلْكبيرمنْالعناصرْالدفاعيةْالدراسةْثبلثةْأنواعىذه فيْاألبراجْْ،ْترك زْوجودىا

ْفتحاتْْالنوع األولْ،الدفاعية ْ)ىو ْبدوْر(المزاغلالرماية ْانقسمت  ْالتي ْفرديةْ، ْمزاغل ْىي: ْنوعين ْإلى ىا
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ْنحوْ ْالفتحتانْمائمتانْإحداىما ْأو ْواألخرىْأمامية، ْمائمة ْإحدىْفتحتييا ْومزاغلْمزدوجة ْمائمة، ْأو أمامية

إلىْنوعين:ْسق اطاتْبارزة،ْوسق اطاتْْس قاطات،ْوتنقسميوْالف النوع الثانياليمينْواألخرىْنحوْاليسار.ْأماْ

ْتؤديْدْةْوىيْنوعان:ْرأسية،ْومائمةْيمكنمغيب ْعنصرْالس قاطةْظيرْبشكلْأن  ورْالمزاغل.ْوقدْتبيَنْأن 

ْالساحميةفيْأبراجْالقبلْالفت ْالقبلع ْبينما ْالداخمية، ْفيْالمدن ْالتيْتقع ْعمىْسفحْْع ْالتيْتتربع وخاصة

ْيدلْعمىْعدمْفيياْيقلفْجبميةاليضابْال ْمما ْالعنصر؛ ْفيْىذهْْظيورْىذا ْالدفاعية ْمنْالناحية فاعميتو

والنوع ْتخمونْمنْوجوده.ْقمعُةْالَزيمعيْوِجدْفيياْنموذجْواحدْليذاْالعنصر،ْوقمعتاْجبِلْالممحْففيالقبلع؛ْ

وىيْتنتميْإلىْتسعْمنْالخارج؛ْوتضيقْمنْالداخلْىوْفتحاتْالمدافعْالتيْتْمنْالعناصرْالدفاعيةْالثالث

ْ،ثقيمةْالمدفعيةْالتيْأصبحتْ سبلِحْْمعْتطورْالذيْيتناسب،ْْواألكثرْتطورًاْفيْفتحاتْالمدافعالشكلْالثالثْ

ْعمىْبرجْلممدافعىذاْالشكلْفيُْْوِجدَْوقدْ ْ.أوْساحاتْلممدافعْأيضاًْْجميعْالقبلعْالتيْاشتممت 

ْ ْدفاعيةْتيامةْقبلعْانفردتْ كما ْبخاصية ْووحداتْْوىي، ْالدفاعية ْالممراتْبينْاألبراج ْوجود عدم

ْ ْفيْالطوابقْاألرضية، ْإالقمعة ْاألوسطْالمكشوفْنْ إذ ْالفناء ْمنْخبلل ْكانْيتم ْالطوابقْْ.التنقلْبينيا أما

وكانتْأغمبْأجزاءْالسورْالدفاعيْلمقبلعْةْفكانتْعمميةْالتنقلْتتمْمنْفوقْأسطحْالوحداتْالمعمارية،ْيالعمْو

ْ.المعماريةْياتْخارجيةْلموحداتتمثلْواج

تزيينْواجياتْالقبلعْبالعديدْمنْالِحمياتْالمعماريةْعمىْْالتياميْالمعمارْحرصعنْْالدراسةْأبانتْ و

عتمدتْعمىْواْقطعْاآلجرونباتيةْنفذتْباستخدامْْىندسيةْأشكالْوْعناصرْمعماريةْتجسيدمنْخبلِلْوالفنية،ْ

استمراريةْاستخدامْعناصرْمنْفنونْالعمارةْالتقميديةْذاتْالجذورْالتاريخيةْتعبرْعنْوجميعياْالتكرار،ْعمميةْ

 .فيْسيلْتيامةْاليمني
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ْ ْإنجازوأخيرًا ْوالمتيدمةْخرائطْإحداىاْ(6)ْتم  ْالباقية فيْسيلْتيامةْْتتضمنْمواقعْالقبلعْالتراثية

ْ ْإلى ْباإلضافة ْالدراسة، ْفترة ْوْ(276)خبلل ْفوتوغرافية، ْوْ(106)صورة ْىندسيًا، شكبًلْْ(53)مخططًا

ْجميعياْمنْعممنا.ْوتوضيحيًا،ْ

 توصيات واقتراحات

ْكثيرْمنياْبحاجةْْلدراساتْمستقبميةْعنْقبلعبنةْاألولىْدْالمْ عَُْتْْىذهْالدراسةَْْإنْ  تيامةْاليمن،ْإذْأن 

ْ ْاألثرية ْبعضْاألسبار ْعمل ْإلى ْالفنية ْالجوانب ْفي ْوالتعمق ْبنائيا، ْمراحل ْمن ْبشكلْلمتحقق المعمارية

واليندسةْالمعمارية،ْوالتيْمنْشأنياْْ،ْولكنْعمىْأيديْمتخصصينْوخاصةْفيْمجالْالترميمْاألثريتفصيمي

ْفيْالجانبْالتنمويْوالسياحي.ْبشكلْعمميتساعدْعمىْإعادةْتييئةْىذهْالمنشآتْوتوظيفياْْأنْ 

ورفدىاْبكافةْالخدماتْالضرورية،ْبعدْإعادةْتأىيمياْوترميمياْْاستغبللْالقبلعْالباقيةومنْالضرورةْ

ْيستفاد ْ،لعرضْالتراثْالماديْالمنقولمتاحفْوذلكْمنْخبللْتحويمياْإلىْْ.منياْثقافيًاْوسياحيًاْواقتصادياًْْأن 

استقبالْاستغبللياْفيْْكماْيمكنْ.ةالشعبيوالفنونْْشعبيةْتعنىْبعرضْاألزياءْوالممبوساتْالتراثيةْمتاحفْوأ

ْْالفعاليات ْالمحمية ْوكذا ْواألدبية، ْالثقافية ْالتراثيةْإقامة ْالقديمة ْومعارضْالصور معارضْالفنونْالتشكيمية،

 معارضْبيعْالصناعاتْاليدويةْالتقميدية.ْووالسياحية،ْ

ْوالييئةْْوفيْْ ْوالمتاحف، ْلآلثار ْالعامة ْبالييئة ْممثمة ْالمسئولة، ْالحكومية ْالجيات ْنوصي األخير

ْال ْلمتنمية، ْاالجتماعي ْبالصندوق ْالتراث ْووحدة ْالتاريخية، ْالمدن ْعمى ْلمحفاظ ْْنظرالعامة االقتراحاتْفي

 المذكورة،ْوسرعةْإنقاذْوتأىيلْقبلعْمنطقةْتيامةْوغيرىاْمنْالمآثرْفيْاليمن.

نْبداْخملْأوْنقصْوالمذانْالْيمكنْأليِّْقْ وختامًاْأرجوْأنْأكونْقدْوفِّْْ ْتْفيْدراسةْىذاْالموضوع،ْوا 

ْيمكنْأنْ ْعملْأنْ  ْفيْسبيلْتقديمْما يضافْإلىْحقلْالدراساتْْيخموْمنيما،ْفحسبيْأن يْلمْأدخرْجيدًا

 العالمين.، والحمد هلل رب في اليمنْسبلميةاإلْاآلثارْاألكاديميةْفيْمجالِْ
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 أواًل:  المصادر 

.القرآف الكريـ  

تاريخ اليمف عصر االستقالؿ عف الحكـ العثماني األكؿ مف سنة   :محسف بف الحسف بف القاسـ ،أبو طالب

صنعاء  ، 1 ط، مطابع المفضؿ، عبد اهلل محمد الحبشي :تحقيؽ ،1ج  ،ىػ1160 -1056           

1990.    

سيرة اإلماـ محمد بف يحيى حميد الديف، المسماة )الدُّر المنثكر في سيرة       : محمد بف عبد اهلل ،اإلرياني

 .1996 ،عماف، 1ط ، دار البشير، دراسة كتحقيؽ محمد عيسى صالحيو ،1ج ،اإلماـ المنصكر(         

       تحقيؽ عبد اهلل الحبشي، 2ج ، تحفة الزمف في تاريخ سادات اليمف: الحسيف بف عبد الرحمف ،األىدؿ

          .2004أبك ظبي  -المجمع الثقافي           

     منتدل، تحقيؽ كدراسة عبد اهلل خادـ الُعمرم ،: بغية المغانـ في فصكؿ التيايـمحمد بف حسف ،بف فرج

     .2006 ،بيت الفقيو ،الُعمرم           

  اسة كتحقيؽ محمد بف أحمد العقيمي،در ، نفح العكد في سيرة الشريؼ حمكد :عبد الرحمف بف أحمد ،البيكمي

    .1986 ،2ط ، جازاف مطابع          

   تحقيؽ ميشيؿ ،خالصة العسجد مف حكادث دكلة الشريؼ محمد بف أحمد: البيكمي، عبد الرحمف بف أحمد

    اليمنية بصنعاء كالمعيد الفرنسي لمدراساتالمركز الفرنسي لمدراسات ، عدناف دركيشك تكشرير            

         .2000، بدمشؽ العربية           

     دراسة  ،المفصؿ بالعجائب كالغرائب في دكلة الشريؼ أحمد بف غالب العقد: عمي عبد الرحمف ،البيكمي

  ت.ب.   ،جدة، 1ط ،دار البالد، كتحقيؽ كتعميؽ: محمد بف أحمد العقيمي          
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     دراسة كتحقيؽ  ،درر نحكر الحكر العيف بسيرة المنصكر عمي كأعالـ دكلتو المياميف: لطؼ اهلل ،جحاؼ

.2004 ،صنعاء، كزارة الثقافة كالسياحة، عارؼ محمد الرعكم              

    : تحفة األسماع كاألبصار بما في السيرة المتككمية مف غرائب األخبار )سيرة مطير بف محمد ،الجرموزي

            عبد الحكيـ عبد: دراسة كتحقيؽ ،1ج ،اإلماـ المتككؿ عمى اهلل اسماعيؿ بف القاسـ(             

.2001 ،نسخة الكتركنية ،الكريـ اليجرم               

          تحقيؽ كدراسة حسيف عبد اهلل، فترة الفكضى كعكدة األتراؾ إلى صنعاء: محسف بف أحمد ،الحرازي

.1986 ،دمشؽ ،1ط  ،دار الفكر ،العمرم               

، ج شمس ال: نشواف بف سعيد ،الحميري                                                                                                                         تحقيؽ حسيف العمرم ،7عمكـ كدكاء كالـ العرب مف الكمـك

 .1999 ،1ط  ،دار الفكر المعاصر بيركت كدار الفكر بدمشؽ، آخركفك               .

تحقيؽ ، قطر اليمف مف الكقائع كاألعالـالركض البساـ فيما شاع في : محمد بف لطؼ الباري قاضي ،الحيمي

      .2007 ،صنعاء، 2ط ، مكتبة االرشاد، محمد عبد اهلل               

     ،2ط  ،كزارة اإلعالـ كالثقافة ،العسجد المسبكؾ فيمف كلي اليمف مف الممكؾ: عمي بف الحسف ،الخزرجي

            .1980 ،صنعاء              

       حقيؽ يكسؼ ت، الفضؿ المزيد عمى بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد: عبد الرحمف بف عمي ،الديبع

         .1983، بيركتب كدةػدار الع بصنعاء ك نيػػمركز الدراسات كالبحكث اليم، شمحد              

     ،صنعاء، اإلرشاد مكتبة ،تحقيؽ محمد بف عمي األككع ،بأخبار اليمف الميمكفقرة العيكف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

               2006.  

.1952 ،تعز ،مطبعة الناصرية ،أئمة اليمف: محمد بف محمد ،زبارة  

.1985 ،بيركت ،2ط  ،اآلدابدار ، 2ج  ،األلؼ بعد اليمف لنبال نشر العرؼػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     
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  .1986 ،صنعاء ،1ط ، الدار اليمنية ،: طبقات الخكاص أىؿ الصدؽ كاإلخالصأحمد بف أحمد ،الشرجي

      ،تحقيؽ حسيف عبد اهلل العمرم ،البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع: محمد بف عمي ،الشوكاني

      .1998 ،دمشؽ ،1ط ، دار الفكر            

        الديباج الخسركاني في أخبار أعياف المخالؼ السميماني المسمى: الحسف بف أحمد عاكش ،الضمدي

 ةدار ، تحقيؽ إسماعيؿ بف محمد البشرم ،الذىب المسبكؾ فيمف ظير في المخالؼ مف الممكؾ              

                   .2003 ،الرياض، الممؾ عبد العزيز             

 .صنعاء، بدار المخطكطات محفكظ ،مخطكط ،عقكد الدرر في تراجـ عمماء القرف الثالث عشر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ماـ: حسيف بف أحمد ،العرشي   عنى  ،بمكغ المراـ في شرح مسؾ الختاـ في مف تكلى ممؾ اليمف مف ممؾ كا 

            .1939، 1ط، مكتبة الثقافة الدينية، الكرممي بنشره األب أنستاس              

.1982 ،الرياض ،3ط  ،دار اليمامة، 1 ج، تاريخ المخالؼ السميماني: حمدأمحمد بف  ،العقيمي  

   ،تحقيؽ: عبد اهلل محمد أبك داىش ،ىػ(1347 - 1341األدارسة في تيامة ) :عبد اهلل بف عمي ،العمودي

.1995 ،ب. د، 1ط                 

،    الجنكب مطابع ،داىش أبك اهلل تحقيؽ عبد ،الالمع تاريخ اختصار في كالسامع القارئ تحفةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

       .2001 ،أبيا ،1ط               

 مكتبة الجيؿ، تحقيؽ خالد األذرعي ،المطائؼ السنية في أخبار الممالؾ اليمنية: محمد بف إسماعيؿ ،الكبسي

             .2005 ،صنعاء، 1ط ، الجديد              

     تحقيؽ عبد اهلل محمد الحبشي ، حكليات يمانية )اليمف في القرف التاسع عشر الميالدم(: مجيوؿمؤلؼ 

.1991 ،صنعاء ،1ط  دار الحكمة اليمانية،                 

ب. ت. ط.، الُحديدة، دار المصباح ،الفريدة في تاريخ مدينة الُحديدةالدرة : أحمد عثماف ،مطير  
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.1906 ،ليدف، 2ط  ،مطبعة بريؿ، أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ: محمد بف أحمد ،المقدسي  

   تحقيؽ  ،اإلحساف في دخكؿ مممكة اليمف تحت ظؿ عدالة آؿ عثماف: عبد الصمد بف إسماعيؿ ،الموزعي

.1987 ،صنعاء ،1ط ، منشكرات المدينة ،عبد اهلل الحبشي            

 ،1 ط، دار الفكر، سيف عبد اهلل العمرمح تحقيؽ كدراسة ،التيامية حكليات النعمي: بف أحمدأحمد  ،النعمي

.1987 ،دمشؽ             

 ،2ط ، منشكرات المدينة، الجاسرتحقيؽ حمد ، البرؽ اليماني في الفتح العثماني: محمد بف أحمد ،النيروالي

.1986 ،بيركت             

،     صنعاء، مكتبة اإلرشاد، تحقيؽ محمد بف عمي األككع ،صفة جزيرة العرب :الحسف بف أحمد ،اليمداني

            1990.  

،        تاريخ اليمف المسمى فرجة اليمكـ كالحزف في حكادث كتاريخ اليمف: عبد الواسع بف يحيى ،الواسعي

             .1927 ،القاىرة، المطبعة السمفية           

  1045تاريخ اليمف خالؿ القرف الحادم عشر اليجرم السابع عشر الميالدم ): عبد اإللو بف عمي ،الوزير

 تحقيؽ ، كالسمكل ـ( المسمى تاريخ طبؽ الحمكل كصحاؼ المف1680 – 1635ق/ 1090 –             

         .1985 ،بيركت، 1ط ، دار المسيرة، محمد جاـز            

ذيؿ نشر الثناء الحسف المنبئ ببعض حكادث الزمف مف الغرائب الكاقعة في   : إسماعيؿ بف محمد ،الوشمي

     ،1 ،ط مطابع اليمف العصرية ،تحقيؽ محمد الشعيبي ،اليمف )تيامة كالمخالؼ السميماني(             

       .1982صنعاء              
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    الحكادث الكاقعة ر نشر الثناء الحسف عمى بعض أرباب الفضؿ كالكماؿ مف أىؿ اليمف كذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

،     صنعاء ،2ط ، اإلرشاد مكتبة ،تحقيؽ إبراىيـ أحمد المقحفي ،2 -1 مجمد ،في ىذا الزمف             

             2008.      

   ،     سمث تحقيؽ ركس ،السمط الغالي الثمف في أخبار الممكؾ مف الغز باليمف: محمد بف حاتـ ،اليامي

.1973، جامعة كامبردج               

       كشعراء ممككيا كأعيانيا تاريخ اليمف المسمى )المفيد في أخبار صنعاء كزبيد: عمارة بف عمي ،اليمني

 .1976القاىرة ، 2ط ، مطبعة السعادة ،تحقيؽ كتعميؽ محمد بف عمي األككع ،كأعيانيا كأدبائيا(             

 ثانيًا: المراجع العربية والمعربة

  ،    الييئة المصرية العامة لمكتاب، ـ(1918 – 1872الحكـ العثماني في اليمف ): أباظة، فاروؽ عثماف

.  1986 ،قاىرةال            

،  مطبعة السعادة، تعريب طو فكزمرحمة في بالد العربية السعيدة،  -مممكة اإلماـ يحيى : أبونتي، سمفاتور
          .1947 ،القاىرة          

    ،  ـ1921 - 1910الذكرل المئكية لقدكمو إلى اليمف  - المتصرؼ يكسؼ بؾ حسف: حساف ،أبى عكر

      .2009 ،صنعاء ،1ط ، مؤسسة العفيؼ الثقافية          

.2001،صنعاء، 1ط ، نتدل الجامعي لمتكزيع كالنشرجغرافية اليمف الطبيعية، الم: أحمد، عبد اهلل محمد  

الجامعية، دار المعرفة  ،بنك رسكؿ كبنك طاىر كعالقات اليمف الخارجية في عيدىما :أحمد، محمد عبد العاؿ

.1989اإلسكندرية             

.2008 ،إستنبكؿ ،اليمف في العيد العثماني: االرشيؼ العثماني بتركيا والمركز الوطني لموثائؽ باليمف  

http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=48786
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،  دار الفكر المعاصر ببيركت كدار الفكر بدمشؽ ،ىجر العمـ كمعاقمو في اليمف :إسماعيؿ بف عمي ،األكوع

       .1995 ،1 ط         

.2005، 4ط ، ب. د ،تحقيؽ كتعميؽ محمد بيجة األثرم ،تاريخ نجد: األلوسي، السيد محمود شكري  

سماعيؿ سميماف مذكرات دبمكماسي في اليمف،أنكاريف:  ، القاىرة، 1ط ، مكتبة مدبكلي، ترجمة قائد طربكش كا 
          1993.  

 .1996 ،القاىرة ،دار النيضة العربية ،مدخؿ إلى اآلثار اإلسالمية :فػحس ،الباشا

    المنظمة العربية لمتربية كالثقافة  : مختارات مف النقكش اليمنية القديمة،بافقيو، محمد عبد القادر وآخروف

           .1985 ،تكنس ،ب. ط، كالعمكـ           

     ـ(،1849ق/ 1265الحممة العثمانية عمى أبي عريش كالسكاحؿ اليمنية ): إسماعيؿ بف محمدالبشري، 

      .2002 ،الرياض، 2ط ، مكتبة العبيكاف          

دار  ،رجمة سعيد عبد الخير النكباف كعمي محمد باحشكافتاريخ العربية السعيدة أك اليمف، ت: باليفير، إؼ إؿ
.1999 ،عدف ،1ط  ،لمطباعة كالنشرجامعة عدف             

.1997 ،عدف، دار جامعة عدف لمطباعة كالنشر ،جغرافية الجميكرية اليمنية: بمفقيو، عيدروس عموي  

     ـ(،1909 – 1900ىيرماف بكرشارت في اليمف )رحالت مصكرة في اليمف لؤلعكاـ : بورشارت، ىيرماف

      .2005، كمعيد اآلثار األلماني بصنعاءسفارة جميكرية ألمانيا االتحادية          

  سيد: ترجمة ،ـ(1919 -1914العمميات البحرية البريطانية ضد اليمف إباف الحكـ التركي ): بولدري، جوف
           ب. ت. ط.   ،سكىاج، دار األميف، مصطفى سالـ           

لمدراسات  المركز الفرنسي بصنعاء كالمعيد الفرنسي فف الزخرفة الخشبية في صنعاء،: بونفاف، جميت وبولس

  .1996 ،العربية بدمشؽ         
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،      صنعاء، 2ط ، المكتبة اليمنية لمنشر، تعريب: خيرم حماد ،اليمف مف الباب الخمفي: ىانز ىولفر ،تيز

           1985.  

كزارة الثقافة  اإلسالمي )تاريخيا كآثارىا(،: ثال إحدل حكاضر اليمف في العصر جار اهلل، عبد الرحمف حسف

               .2004 ،صنعاء ،كالسياحة          

 ليمنيامركز الدراسات كالبحكث  -مة أحمد المضكاحي ممكؾ شبو الجزيرة العربية، ترج: جاكوب، ىارولد. ؼ
         .1988، 2ط ، بصنعاء كدار العكدة ببيركت           

.1984 ،بيركت، 2ط  ،مؤسسة دار الكتاب المقتطؼ مف تاريخ اليمف،: اهلل عبد الكريـالجرافي، عبد   

.2006 ،صنعاء، 1ط ، الييئة العامة لمكتاب، : فف كىندسة البناء الصنعانيأحمد محمد ،الحاضري  
،      القاىرة، 1ط  ،دار األفاؽ العربية ،(مدينة حيس )تاريخيا كآثارىا الدينية الحداد، عبد اهلل عبد السالـ:

         1999.  

 -819ىػ / 923 -204االستحكامات الحربية بمدينة زبيد منذ نشأتيا كحتى نياية الدكلة الطاىرية )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

     .2004 ،صنعاء، كزارة الثقافة اليمنية، ـ( دراسة أثرية معمارية1517         

     المعيد الفرنسي لآلثار كالعمـك االجتماعية بصنعاء، : "تيامة في التاريخاهللالحضرمي، عبد الرحمف عبد 

      .2005، 1ط ، كالمعيد الفرنسي لمشرؽ األدنى بدمشؽ          

     ،1ط  ،دار الفكر المبناني ،العمارة العربية اإلسالمية )الخصائص التخطيطية لممقرنصات(: حيدر، كامؿ

.1994بيركت              

.2010 ،الدكحة، 1ط ، ب. د ،القالع كالحصكف في قطر :محمود رمضاف ،خضراوي  

   المرشد التاريخي لمعرضي )مجمع الدفاع(، دائرة التكجيو: دائرة التوجيو المعنوي والمركز العسكري لموثائؽ

.   2006، 1المعنكم بكزارة الدفاع اليمنية، صنعاء، ط               
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.1985 ،صنعاء ،1ط              

  .1987 ،بيركت ،8ط  ،دار الجيؿ ،1ج  ،مموؾ العرب: الريحاني، أميف
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     .1980 ،بيركت، 5ط  ،العمـ لممالييف دار، 7ج  المستشرقيف("           

.1986 ،دمشؽ ،1ط  ،دار الفكر، رحمتي إلى اليمف: زكريا، أحمد وصفي  

.1999، القاىرة ،5ط ، دار األميف ،ـ(1635 -1538)الفتح العثماني األكؿ لميمف : سالـ، سيد مصطفى  

 .1991 ،القاىرة ،لمكتابالعامة الييئة المصرية  ،العمارة في صدر اإلسالـ: كماؿ الديف ،سامح

الحياة السياسية كمظاىر الحضارة في اليمف في عيد الدكيالت المستقمة مف سنة    : السروري، محمد عبده

.2004 ،صنعاء، كزارة الثقافة كالسياحة ،ـ(1228ىػ / 626ـ( إلى )1037ىػ/ 429)             

  .2003، الُحديدة، كتاب ُمعد لمنشر ،المدف كالقرل المندثرة في بالد عؾ كاألشاعر: السقاؼ، أنيس خضر

  ،كزارة الثقافة السياحة تاريخ المخالؼ السميماني في ظؿ حكـ  أسرة آؿ خيرات،: الشامي، فؤاد عبد الوىاب

.2004 ،صنعاء ،1ط              

،      ب. د ،اإلسالـ في القركف األربعة اليجرية األكلى: تاريخ اليمف في الشجاع، عبد الرحمف عبد الواحد

      .2004 ،5ط            
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 مطبعة اليمف عبر التاريخ مف القرف الرابع عشر قبؿ الميالد إلى القرف العشريف،: شرؼ الديف، أحمد حسيف
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     .2010 ،عدف، جامعة عدف ،الدبعي          

     المعيد الفرنسي لآلثار كالعمـك  ،ـ(2009 -1709جكليت أنفك كباتريس: فرنسيكف في اليمف ) ،شوفاليو

. 2009 ،صنعاء ،االجتماعية            

 ،1ط ، ككالة سكريف ،مدخؿ إلى العمارة كالفنكف االسالمية في الجميكرية اليمنية: شيحة، مصطفي عبد اهلل

.1987 ،القاىرة            

      بيركت، 1 ط، المعاصر دار الفكر، المادة التاريخية في كتابات نيبكر عف اليمف: أحمد قائد ،الصايدي

             .1990، دمشؽك           

  .1994 ،صنعاء ،مؤسسة الزىيرم التعميمية ،جغرافية اليمف الطبيعية: عباس، شياب محسف

،  كدمشؽ بيركت، 2ط ، دار الفكر ،أكراؽ في تاريخ اليمف كآثاره )بحكث كمقاالت(: عبد اهلل، يوسؼ محمد

         1990.    

.2010 ،صنعاء، مؤسسة الرحاب ،المستخمص في تاريخ مدينة الُمحية: عبد الودود، محمد بف سعيد  

،  الككيت، 128ع  ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، المدينة اإلسالمية عثماف، محمد عبد الستار:

         1988.  

ب. ت. ط.، بيركت، الفكرأطمس الكطف العربي كالعالـ، دار : عزاوي، عبد الرشيد وآخروف  

  .2006 ،القاىرة، د. ط،مكتبة زىراء الشرؽ، الديفأسكار كقمعة صالح : عزب، خالد محمد
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    (،  ـ1818 -1850التشكيالت المركزية العثمانية كاإلدارة المحمية في اليمف ): العزيز، عبد الكريـ عمي

.2003 ،صنعاء ،1ط  ،مركز عبادم لمدراسات كالنشر           

،   بيركت، 2ط  ،منشكرات المدينة إلى صنعاء،رحمة في بالد العربية السعيدة مف مصر : العظـ، نزيو مؤيد

           1986.       

،  الرباط، المنظمة االسالمية لمتربية كالعمكـ كالثقافةالحضارة اإلسالمية في اليمف، : الَعمري، حسيف عبد اهلل

           1993.  

،     1ط ، دار الفكر ،ـ( دراسة كنصكص1935  -1898 ىػ/ 1354 -1315المنار كاليمف )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
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.1984 ،دمشؽ ،1ط ، دار الفكر، مئة عاـ مف تاريخ اليمف الحديثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     

       922)حميد الديف  يحيى المتككؿ إلى إسماعيؿ المتككؿ مف كالمعاصر الحديث اليمف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تاريخ

،  دمشؽ، 2ط ، بيركت كدار الفكر بدمشؽبعاصر مدار الفكر ال، (1918 - 1516ىػ/ 1336 -         

          2001.             

   منتدل الُعمرم لآلداب  ،نسخة إلكتركنية مقدمة لمطباعة، الُمحية األرض كاإلنساف: الُعمري، عبد اهلل خادـ

حياء التراث            . 2010 ،بيت الَفقيو، كا   

رانيؽ كبيت الَفقيو، نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    حياء  منتدل الُعمرم، سخة إلكتركنية مقدمة لمطباعةقبيمة الزَّ ، التراثلآلداب كا 

      .2009 ،بيت الفقيو           

  دف محافظات أبيف كعَ  ،5ج  ،ـ(1999 -1996السياحي في الفترة )نتائج المسح : الفريؽ الوطني اليمني

.1999، 1ط ، كزارة الثقافة كالسياحة اليمنية ،الييئة العامة لمسياحة، ديدةكالحُ             
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،                                                   دار قتيبو ،تعميؽ: أحمد عناف سبانك ،ترجمة: عبد اليدم عبمة ،اآلثار اإلسالمية األكلى ، ؾ:ؿػكرزوي
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     .2004 ،صنعاء، كزارة الثقافة كالسياحة ،نير عربشم           
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                     .2004 ،صنعاء ،3ط  ،اليمنية           
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  المجمس ، لطحاكماتحقيؽ عبد الحميـ  ،31ج ، تاج العركس مف جكاىر القامكس: الزبيدي، محمد مرتضى
.2002 ،الككيت، 1ط  ،الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب          

معجـ ألقاب أرباب السمطاف في الدكؿ االسالمية مف العصر الراشدم حتى بدايات القرف   : الشيابي، قتيبة
.1995 ،دمشؽ ،د. ط ،كزراه الثقافة ،العشريف           

     السمسمة ، مكتبة الممؾ فيد الكطنية ،المعجـ المكسكعي لممصطمحات العثمانية التاريخية: صاباف، سييؿ
  .2000 ،الرياض ،(43الثالثة )          

  نسخو مصكرة عف، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 4 ج، القامكس المحيط: الفيروزبادي، محمد بف يعقوب
.1980 ،القاىرة ،الطبعة الثالثة            

     كالمؤسسة الجامعية  ،صنعاء ،دار الكممة ،2 ج، معجـ البمداف كالقبائؿ اليمنية: المقحفي، إبراىيـ أحمد 
.2002 ،بيركت، لمدراسات           

.1985صنعاء  ، دار الكممة،2ج  ،معجـ المدف كالقبائؿ اليمنية   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

  .1987 ،بيركت ،عة مكتبة لبنافطب ،المصباح المنير المقري، أحمد بف محمد:

.2002 ،صنعاء، 2ط ، مؤسسة العفيؼ الثقافية، أجزاء 4 ،الموسوعة اليمنية  

 ،السكندرية، ا1ط  ،دار الكفاء ،مصطمحات العمارة االسالمية مف بطكف المعاجـ المغكية: سامي محمد نوار،

          2003. 

 رابعًا:  األبحاث والتقارير 

 السنة  ،كزارة اإلعالـ كالثقافة ،مجمة اإلكميؿ، كممات تركية مستعممة في اليمف"": إسماعيؿ بف عمي ،األكوع

 .57 – 40، ص 1985 ،صنعاء ،1ع  ،الثالثة           



481 
 

     ،"تحصينات الطائؼ العسكرية خالؿ القرنيف الثالث كالرابع عشر اليجرييف: سميماف بف صالح ،آؿ كماؿ

 .179 -121، ص 2003 ،الرياض ،دارة الممؾ عبد العزيز ،3ع  ،مجمة الدارة           

   "جنكب شبة العربية في العصر الجيكلكجي الحديث )اليكلكسيف(: : كريستوفر و ويمكسوف. ت .ج ،إيدنز

   ،وكندية(دراسات في اآلثار اليمنية )مف نتائج بعثات امريكية  ،االكتشافات األثرية األخيرة"             

 ، 2001 ،صنعاء ،المعيد األمريكي لمدراسات اليمنية ،ترجمة ياسيف الخالصي كنيى صادؽ             

 .96 -1ص             

  زبيد وصالتيا العممية بالعالـ  :بحث منشكر في كتاب ،"فنكف العمارة التقميدية في زبيد" : داود سالـ ،بازي

 .74-51، ص 2002 ،جامعة الحديدةب كمية اآلداب ،المؤتمر العممي األكؿ - واإلسالمي العربي          
      المعيد الفرنسي  ،مجمة حوليات يمنية ،"أحياء زبيد: مالحظات في التاريخ االجتماعي" بوؿ: ،بونافات

 .69 – 51، ص2002 ،صنعاء ،لآلثار كالعمـك االجتماعية           

 "نتائج أعماؿ المسح األثرم لمحافظة تعز )المكسـ األكؿ مديرية لممسح األثرم:  الفريؽ الوطني تقرير

 .60 -1، ص 2005 ،صنعاء ،الييئة العامة لآلثار والمتاحؼ اليمنية ،المخا("           

    العامة الييئة ،"2005"تقرير المسح األثرم لممكسـ لمكتب اآلثار بمحافظة ذمار:  تقرير الفريؽ الوطني

 ، ممحؽ الصكر.2005صنعاء  ،لآلثار والمتاحؼ اليمنية            

-1873"أىمية دكر الحصكف كالقالع في اليمف أثناء الحكـ العثماني الثاني ): أمة الممؾ إسماعيؿ ،الثور

 ،(2007 ؿإبري 5 -3)، جامعة عدف مؤتمر عدف الحضارة والتاريخ بحث ألقي في ،ـ("1904            

 .38 -1النسخة االلكتركنية، ص             

     األشجار المحمية المستكطنة كمساىمتيا في تكفير سبؿ العيش في المناطؽ الريفية في" :جعفر ،الجفري 

 ب. ت. ط. ،الُحديدة ،الييئة العامة لتطوير تيامةكرقة عمؿ رقمية مقدمة إلى  ،سيؿ تيامة"          
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 .60 -1ص          

     دار المنيؿ لمصحافة  ،مجمة المنيؿ ،""العمارة الحربية في العصكر االسالمية: محمد محمود ،الجييني

 .2001 ،جدة (يناير / فبراير) ،61مج ، 571ع  ،كالنشر          

    مج  ،571ع  ،مجمة المنيؿ ،"االستحكامات الحربية اإلسالمية في اليمف": عبد اهلل عبد السالـ ،الحداد

 .2001 ،جده ،61         

         القالع بحث ضمف كتاب:  ،ـ("1912 – 1638"القالع العثمانية في برقة ): سعد إبراىيـ ،الدراجي

    ،مؤسسة التميمي لمبحث العممي كالمعمكمات ،والتحصينات العسكرية والتأثيرات الفنية العثمانية          

 .63 -35، ص 2003 ،تكنس          

   بغداد ،11ع  ،مجمة آداب المستنصرية ،"مظاىر حربية في العمارة العربية اليمنية: غازي محمد ،رجب

 .595 -587، ص 1985            

   "بنك الَزيمعي العقيميكف )أصحاب الُمحية( كانتشارىـ في تيامة اليمف كجنكب غرب: أحمد بف عمر ،الَزيمعي

 ،         القاىرة ،1مج  ،12ع  ،لمجمة المؤرخ العربينسخة إلكتركنية مقدمة  ،السعكدية"المممكة العربية             

 .24 -1، ص 2004           

 "دراسة جيكلكجية لممككف الثاني إلنشاء محمية بحرية في منطقة الُمحية ميدم  )ساحؿ : جابر عمي ،السنباني

 ، البيئة الييئة العامة لحمايةمقدمة إلى  ،نسخة إلكتركنية، الجميكرية اليمنية(" –البحر األحمر              

 .51 -1، ص 2004 ،صنعاء ،كزارة المياه كالبيئة            

      -1848"التشكيالت العسكرية في كالية اليمف أثناء الحكـ العثماني الثاني ): فؤاد عبد الوىاب ،الشامي

 ، 2010 ،صنعاء ،يكنيك -( يناير36 -35ع ) ،كزارة الثقافة ،مجمة اإلكميؿ ،ـ("1918             

 .169 -158ص             
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 السنة  ،2، العدد مجمة اإلكميؿ"نشأة الدكلة الزيادية بيف الحقيقة كالخياؿ" : عبد الرحمف عبد الواحد ،الشجاع

 .41 -34، ص 1989 ،صنعاء ،كزارة اإلعالـ كالثقافة ،17            

  مؤتمر ، دفاعية إلى كظائؼ سياحية""الحصكف كالقالع في محافظة تعز مف معاقؿ : القادرعبد  ،الشيباني

  لنسخةا ،(2007يكليك/  27 – 25) ،تعز ،تعز عاصمة اليمف الثقافية عمى مر العصور             

 .1331 -1306 ص، االلكتركنية            

 العربي مؤتمر زبيد وصالتيا العممية بالعالـ ،"بيف الحفاظ كالتنمية زبيد التاريخيةمدينة ": عبده ثابت ،العبسي

 ، لكتركنيةاإلنسخة ال ،(2002ديسمبر/  17 – 14)، ديدةجامعة الحُ ب كمية اآلداب ،واإلسالمي           

 .100 – 80ص            

الييئة                                                          ، 1ع  ،حولية اآلثار اليمنية ،جة مف خالؿ أعماؿ المسح األثرم""محافظة حَ  :همحمد عبد ،عثماف

 .165 -101، ص 2008 ،صنعاء ،لآلثار كالمتاحؼ اليمنيةالعامة           .

 ، 1988 ،مكة ،2 ع ،السنة األكلى، مجمة جامعة أـ القرى ،"قمعة تبكؾ": ىشاـ محمد عمي ،عجيمي

 .196 -131ص            

  حوليات مركز "،ـ19 – 17"طراز العمائر الحربية في منطقة اإلمارات مف القرف : أحمد رجب محمد ،عمي

 .47 -7، ص 2003 ،5الرسالة  ،2الحكلية  ،كمية اآلداب بجامعة القاىرة ،البحوث التاريخية           

 السنة ،2ع  ،مجمة اإلكميؿ ،ترجمة محمد عمي البحر ،الميالد"اليمف إباف القرف السادس بعد  :أ. ج ،لونديف

 .33 -22، ص 1989 ،صنعاء ،كزارة اإلعالـ كالثقافة، 7          

 ، دارة الممؾ عبد العزيز ،3ع  ،مجمة الدارة "،"االستحكامات الحربية بسمطنة عماف: سعاد ماىر ،محمد

 .225 -179، ص1981،الرياض          
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       مؤتمر زبيد بحث ألقي في  ،"تخطيط كخطط زبيد كتطكرىا العمراني": عبد القادر سمماف ،المعاضيدي

 ديسمبر/ 17 – 14كمية اآلداب بجامعة الُحديدة ) ،وصالتيا العممية بالعالـ العربي واإلسالمي          

  .37 -15، ص نسخة إلكتركنيةال ،(2002          

        مطبعة ،27مج  ،مجمة المجمع العممي العراقي ،في بادية الشاـ""القصكر األمكية : شريؼ ،يوسؼ

 .1967 ،بغداد ،المجمع العممي العراقي          

 خامسًا:   الرسائل الجامعية 

،   كمية اآلداب ،تير )غير منشكرة(التحصينات الدفاعية في اليمف القديـ، رسالة ماجس: األغبري، فيمي عمي

      .1994بغداد  جامعة           

،     (1962 -1918نظاـ الرىائف في اليمف في عيد المممكة المتككمية اليمانية ): الجبر، أميف محمد عمي

     .2005 ،جامعة صنعاء ،قسـ التاريخ بكمية اآلداب، سالة ماجستير )غير منشكرة (ر            

 المباني التراثية في مدينة َزبيد التاريخية كمنيج القيـ الجمالية لعناصر كاجيات : الحزمي، أحمد محمد أحمد

،   بكمية اليندسة قسـ العمارة، رسالة ماجستير )غير منشكرة (، لتأصيؿ العمارة التراثية في اليمف           

                     .2000 ،جامعة األزىر          

                                                  رسالة ، القديمة )دراسة تحميمية مقارنة( الخصائص المعمارية لممدينة اليمنيةحنشور، أحمد إبراىيـ: 

 .2007 ،جامعة عدف ،قسـ التاريخ بكمية اآلداب، دكتكراه )غير منشكرة(         .

،   رسالة ماجستير )غير منشكرة( ـ(، 1872 -1832تيامة دراسة سياسية تاريخية ): دوبمة، يعقوب حسف

.     2009 ،جامعة عدف، قسـ التاريخ بكمية اآلداب            

 ـ،1918-1904ىػ/ 1337-1322 العالقات بيف اإلدارة العثمانية كاإلماـ يحيى: الشامي، فؤاد عبد الوىاب

. 2009 ،جامعة صنعاء ،قسـ التاريخ بكمية اآلداب، رسالة دكتكراه )غير منشكرة(            



485 
 

النصؼ األكؿ مف القرف التاسع عشر       األكضاع السياسية الداخمية لميمف في : محمدالصفواني، صادؽ 

.2002 ،جامعة صنعاء، قسـ التاريخ بكمية اآلداب، رسالة ماجستير )غير منشكرة( ،يالدمالم           

لسعكدية اعربية : قالع األزنـ كالكجو كضبا بالمنطقة الشمالية الغربية مف المممكة العجيمي، ىشاـ محمد عمي

   كمية ، اإلسالمية قسـ الحضارة كالنظـ، رسالة دكتكراه )غير منشكرة( ،)دراسة معمارية حضارية(          

              .1986 ،مكة ،جامعة أـ القرل ،الشريعة كالدراسات اإلسالمية          

     قسـ الحضارة كالنظـ، (منشكرة)غير رسالة ماجستير  ،معمارية حضارية(قمعة المكيمح )دراسة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

.1983 ،مكة، جامعة أـ القرل ،كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية، اإلسالمية            

 الصراعات السياسية كالتمردات القبمية في اليمف في النصؼ األكؿ مف القرف الثامف  :عزواف، عمي عبد اهلل

  كمية ب التاريخ قسـ ،رسالة ماجستير )غير منشكرة( ،(ـ1750 -1700/ ػى1163 -111عشر )          

              .2007، جامعة صنعاء، اآلداب         

    رسالة  ،(دراسة أثرية معمارية مقارنة)مساجد مدينة زبيد حتى نياية العصر األيكبي : الفقيو، صالح أحمد

.2011،جامعة صنعاء ،قسـ اآلثار بكمية اآلداب، ر )غير منشكرة(ماجستي            

       قسـ التاريخ، )غير منكرة( ة دكتكراهرسال، المخالؼ السميماني تحت حكـ األدارسة: أميرة عمي ،المداح

.1985، مكة، جامعة أـ القرل ،إلسالمي بكمية الشريعة كالدراسات اإلسالميةا            

 مكقؼ المؤرخيف اليمنييف المعاصريف لمحكـ العثماني األكؿ بيف مؤيد كمعارض مع: صالحالمصري، أحمد 

                                                 رسالة، تحقيؽ مخطكطة بمكغ المراـ في تاريخ دكلة مكالنا بيراـ لممؤرخ محمد بف يحيى الزبيدم          

 .2006 ،جامعة صنعاء ،قسـ التاريخ بكمية اآلداب ،ماجستير )غير منشكرة(          

   جامعة، (غير منشكرة)دكتكراه  ة، رسالجامع اإلماـ اليادم إلى الحؽ بمدينة صعدة: المطاع، إبراىيـ أحمد

.2000 ،صرم ،جنكب الكادم           



486 
 

ماجستير  رسالة ـ(،1849 - 1818صراع القكم حكؿ تيامة اليمف في الفترة ): المطير، نجوى عبد المطيؼ

             .2005 ،جامعة صنعاء، قسـ التاريخ بكمية اآلداب ،)غير منشكرة(          

         الجيات الحيسية في العصر الرسكلي )دراسة ألحكاليا السياسية كاالقتصادية :محمد حسف ،منصوب

     قسـ ،ماجستير )غير منشكرة(رسالة  ـ،1454 -1228ىػ/ 858ػػ  626جتماعية كالفكرية( اال          

.2008 ،جامعة عدف، التاريخ بكمية اآلداب            

           –أثرية  –"التحصينات العسكرية لمدينة عدف في العصر اإلسالمي )دراسة تاريخية: مكاوي ىيفاء عبد القادر

 .    2007، عدفجامعة ، قسـ التاريخ بكمية اآلداب، رسالة ماجستير )غير منشكرة( ،معمارية(

 سادسًا:  المقابالت الشخصية

  .2011 -9 -10 المقابمة تاريخ، مدينة َحيسأحد أبناء  :ؿفض ،العبيدي

    .2012 – 8 – 27 المقابمة ، تاريخبمدينة الِضحي إماـ جامع الشيخ إسماعيؿ الحضرمي :إبراىيـ ،قاسـ

  .2011 - 7 - 10تاريخ المقابمة  مدينة الُزىرة،ليف السابقيف في ؤك أحد المس :أحمد عبد العزيز ،القديمي

 .2011 -9 -29 المقابمة تاريخيدية، أحد كبار السف بمدينة الزَ  :محمد غالب ،المداني

  سابعًا:  المراجع األجنبية

Bellin, J. N :  Le petit atlas maritime, vol. III, Paris, 1764.  

Durrani, Nadia: The Tihamah coastal plain of South - west Arabia in its regional context c. 

                           6000 BC – AD 600, Archaeopress BAR S1456, Society for Arabian Studies 

                           Monographs No. 4, 2005. 

Farah, Caesar: The Ottoman Forts and Castles of Yemen – a photographic and  architectural  

                           analysis,  Edwin Mellen press, United Kingdom, 2010. 

Gajda, I: Himyar gagné par le monothéisme (IVe - VIe siècle de l’ère  chrétienne), Ambitions 

                           et ruine, d’un royame de l’Arabie méridionale antique, Vol. I-II, (PhD thesis), 

                           Aix – en, Provence, 1997. 

Harris, Walter. B: Journey Through The Yemen And Some General –.Remarks Upon That 
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                             Country (1893) , – W. Blackwood And  Sons, Edinburgh  And  London, 1893. 

Jamme, Albert: Sabaean inscriptions from mahram Biliqis (Marib), Publications  the American  

                            Foundation for the Study of Man, vol. 3, Baltimore: Johns Hopkins Press, 1962.   

Playfairs, R. L : History of Arabia Felix or Yemen, Selections from the  Records of the Bombay 

                            Government, New Series,  XLIX, 1859. 

 ثامنًا:  الويب غرافيا

 بكاسطة الرابط: ،(Arab Encyclopedia)المكسكعة العربية اإللكتركنية 

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=134&m=1-http://www.arab – 

   .3102 -8 -5بتاريخ 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=134&m=1
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=134&m=1
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 امللحـــــــــق
 

 خريطت عامت لمىاقع القالع الباقيت والمتهدمت أ()أواًل:               

 االستمارة الميدانيت المستخدمت في تىثيق قالع تهامت اليمن نمىذج )ب(                   

 جدول كرنىلىجي ألهم األحداث التاريخيت التي مرث بها منطقت  ثانيًا:             

 م(  6561 -6531هـ / 6336 -545)  تهامت اليمن خالل الفترة التاريخيت                         

  المصطلحاث واأللقاب العثمانيتالثًا:    ث        

 األلفاظ والمصطلحاث المحليت رابعًاًً:            

  فهارس الىثائق والجداول والخرائط والمخططاث الهندسيت  :  خامسًا        

 واألشكال التىضيحيت واللىحاث                                        
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 خريطة عامة لمىاقع القالع الباقية والمتهدمة)أ( أواًل:  

 

 

  GIS ARC برنامج استخدامب، خالل فترة الدراسة اليمن ( مواقع القالع الباقية والمتهدمة في سهل تهامة01خريطة )

 



094 

 

 نمىذج االستمارة الميدانية المستخدمة في تىثيق قالع تهامة اليمن)ب( أواًل: 

 

 
  بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 و 04          انتاريخ     /     /
أطروحة الذكتىراه في مشروع 

 ثار االسالمية اآل

 :انزقى انًيذاَي

 األثرية قالعاستمارة توثيق ال   
 

المعلومات 
 :اإلدارية

 انقزيح /انًحهح انعشنح انًذيزيح

: انقهعحيهكيح  نهقهعحتسًياخ أخزى  انقهعحاسى 

 خاص/عاو

 نهقهعحأقزب وادي  نهقهعحأقزب يذيُح  نهقهعحأقزب قزيح 

 :)سكاٌ/أهاني( في إطار انًوقع:المعلومات الديموغرافية

 (  )                    GPSفي   انقهعح خ: إحذاثياالمعلومات الجغرافية

رسى 

يسار 

□  

 رقى انخزيطح:

المىقع على 

 الخارطة :
E N و                    االرتفاع 

حذود 

 المىقع:

 يٍ انجُوب يٍ انشًال  يٍ انغزب يٍ انشزق 

طريقة الىصىل 

 للقلعة
                   أقزب يسافح نوصول انسيارج يشي انسيارج

 )طثوغزافيح انًوقع(  الىصف الطبيعي للمىقع:

 :                                                                                                              تقريبًاالقلعة مىقع أبعاد 

 )رسم مبسط في الخلف للمىقع وانتشار معالمه(

 :قهعحنه يصذر انًياِ انغطاء انُثاتي: 

 :المعلومات األثرية 

    :التاريخ

 )البقية في الخلف( :للقلعة وصف مبسط

أخطار تهذد 

 القلعة

 غيزِ يذكز- سراعي استصالح  -عًزاَي سحف  -أحجار َقم  -طالء -طًس -تخزية -َثش  بشرية: -

 غيزِ يذكز - ريهي سحف - تزتح جزف  -سيول  طبيعية: -

  ظات ــــــمالح

 

ملحقات 
 توضيحية:

 يزفقحرسوو  توضيحييخطط  أرقاو انصور

الملتقطات 

 :األثرية
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 تهامة اليمنمنطقة جدول كرنىلىجي ألهم األحداث التي مرت بها  :ثانيًا
 م(6968 -6538هـ / 6336 -945) خالل الفترة التاريخية

 

 الفترة التاريخية الحدث التاريخي
 (م6538هـ / 945) الدخول العثماني األول إلى اليمن

 (م6554 - 6549هـ / 969 - 955) سيطرة الوالي أزدمر باشا عمى صنعاء

 م(6573هـ / 989) وفاة اإلمام المطهر بن شرف الدين

 م(6598هـ / 6996) قيام اإلمام المنصور القاسم بن محمد بدعوته

 م(6636هـ / 6945) خروج العثمانيين األول من اليمن

فترة حكم اإلمام المتوكل عمى اهلل اسماعيل بن 
 القاسم بن محمد

 (م6676 -6644/ هـ6987 -6954)

وفاة اإلمام المتوكل اسماعيل وتولي ابنه اإلمام 
 المؤيد محمد مقاليد السمطة

 (م6686 -6686/ هـ6991-6997)

 م(6849/  ـه6165) دخول العثمانيين الثاني إلى تهامة اليمن
 (م6696/ـه6691) تخمي الحسن بن المتوكل عن والية تهامة

 (م6761 هـ/6613) إعالن إمامة المنصور حسين بن القاسم بن المؤيد
 (م6749 -6717 هـ/6666 -6639) والية المنصور الحسين بن المتوكل القاسم

ضم منطقة تهامة تحت راية إسماعيل بن محمد بن 
 إسحاق واخوته

 (م6717هـ / 6639)

 م(6775 -6748 هـ/6689 -6666) عباس فترة حكم اإلمام المهدي
 -فترة حكم اإلمام المنصور عمي بن المهدي عباس

 ضعف الدولة القاسمية 
 م(6899 -6775/ـه6114 -6689)

فترة توسع الشريف حمود بن محمد آل خيرات في 
 تهامة 

 م(6867 - 6891/ ـ ه6131 - 6167)

 ديدة عمىهجوم جيش صالح العمفي أمير مدينة الح  
 يدية مدينة الز  

 (م6893هـ /6167)

 (م6896 / هـ6116) ديدةمدينة الح   عمى حمود الشريف هجوم
 م (6899هـ / 6114) معركة الشريف حمود مع الدولة السعودية 
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 الفترة التاريخية الحدث التاريخي
وفاة اإلمام المنصور عمي وقيام ابنه اإلمام المتوكل 

 أحمد 
 (م6899/هـ6114)

 (م6866 / هـ6116) صمح ابن سعود مع الشريف حمود الخيراتي
 (م6861 /هـ6117) يسح   مدينة عمى سعد، عمي يحيى هجوم الشيخ

 م(6869هـ / 6134) عودة حكم اإلمام المهدي عبد اهلل بن المتوكل لتهامة
 (م6819/ هـ6135) قصف القوات البحرية البريطانية لمدينة المخا

 (م6839 هـ/6145) توغل عمي بن مجثل منطقة تهامة
 م(6831هـ / 6148) سير وتركجة بيممز مدينة الحديدةأمير ع  دخول جيش 

محمد عمي باشا يرسل القائد إبراهيم باشا يكن حاكمًا 
 عمى تهامة

 م(6835/  ـه 6156)

 م(6838/  ـه6154)  اتفاق بريطانيا مع الدولة العثمانية
 م(6839/  ـه6155) دناحتالل بريطانيا لمدينة ع  

باشا من اليمن، وتسميم انسحاب قوات محمد عمي 
 تهامة إلى الشريف الحسين بن عمي الخيراتي

 (هـ6155/ م6849)

 هـ /6164 - 6154) عمي بن حيدر حكم الشريف الحسين بنفترة 

 (م6848 - 6838
 م(6847/  ـه6163) حممة اإلمام المتوكل لمسيطرة عمى تهامة

صراع الشريف حسين الخيراتي مع إمام صنعاء 
 محمد بن يحيالمتوكل 

 هـ/6163 -6166)

 (م6848 -6846

 م(6849/ ـه6165) الدخول الثاني لمعثمانيين إلى اليمن

 (م6871 -6876) سير السيطرة عمى تهامةمحاولة أمير ع  

اتفاقية صمح دعان بين العثمانيين واإلمام المتوكل 
 يحي بن محمد بن يحي حميد الدين

 (م6966/ ـه6318)

 م(6966/  ـه6318) الدولة العثمانية في البحر األحمرحرب ايطاليا ضد 

بناء العثمانيون تحصينات دفاعية في المناطق 
 الساحمية من تهامة

 م(6964 أكتوبر/  ـه 6331)
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 الفترة التاريخية الحدث التاريخي
قيام محمد االدريسي بشن غاراته عمى الحاميات 

 العسكرية العثمانية المتمركزة في تهامة
 (م6964/هـ6333)

 م(6965/  ـه6333) توقيع معاهدة بين اإلدريسي واإلنجميز
العمميات الحربية اإلنجميزية عمى المواقع العثمانية 

 في ساحل البحر األحمر وتهامة
 م(6967 - 6965/  ـه6335 - 6333)

 م(6968/  ـه6336) اتفاقية )موندروس( بين بريطانيا والدولة العثمانية
 (هـ6336/ م6968 -ديسمرب -63) ديدةاألسطول الحربي اإلنجميزي مدينة الح  دخول 

ديدة وخروجهم تجمع القوات العثمانية في ميناء الح  
 من اليمن

 (هـ6337/ م6969)بداية عام 
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 العثمانيةواأللقاب المصطلحات  : لثًاثا

بترتيبيا في  ناألىميتيا قم العديد مف المصطلحات واأللقاب العثمانية، ونظراً اشتملت الدراسة على 

، على أف يتضمف المصطلح أو اللقػب مػا يقابلػو باللاػة الترايػة الحديثػة أو النطػؽ العربػي ملحؽ خاص بيا

حسػػب الترتيػػب اليجػػا ي  إيرادىػػاتػػـ حيػػث ، المصػػطلحات العثمانيػػة، حسػػب مػػا ذارتػػو معػػاجـ إف وجػػد ليػػا

 ااآلتي: وىي ،العربية حروؼلل

 (:Aga)  آغا
، استعملو األتراؾ لدالالت اثيرة منيا أنو ااف يطلؽ على مصطلح مف أصؿ فارسي ويعني السيد 

العثماني أصبح يطلؽ على الضباط األمييف ومنيا صاحب المنصب الابير، وفي الفترة األخيرة مف العيد 

   . 1االنساف الاريـ صاحب الماانة العالية

 :(Anadolu) ناضولال 
2كم 886.55)المستطيلة التي تتاوف مف  شبو الجزيرة تسمية أطلقت على 

على امتداد الارب مف  (

مف أراضي ترايا في الوقت الحاضر. ويطلؽ اسـ األناضوؿ اليوـ على  (79)قارة آسيا، وىي تشاؿ 

األراضي التراية الواقعة في آسيا وااف يطلؽ في الماضي على وحدات إدارية صايرة أحيانا ثـ اتسع 

 .2فاصبح علما على أراض شاسعة وتشمؿ المنطقة التي تعرؼ بآسيا الصارى

  أوردو
أتي لفظ أوردو مقرونة بػ )جي( وتطلؽ صاحب المينة الذي الجيش أو ثانة الجيش، اما ت وتعني

وفي اليمف حرفت المة أوردو التراية إلى العرضي وىي تحمؿ نفس خرج مع الجيش في المعراة. 

  .3المعنى

 

                                                           

 ،2000 ،الرياض ،(43السلسلة الثالثة ) –فيد الوطنية  ماتبة الملؾ ، المعجـ الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخيةصاباف: سييؿ   - 1
15 – 16. 
 .39ص ، نفسو - 2

 . 6ص  ،"أىمية دور الحصوف والقالع في اليمف أثناء الحاـ العثماني الثاني"أمة الملؾ الثور: . وأيضا: 43ص  ،نفسو  - 3
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 (Eyalet )  أيالة

ىي تسمية ألابر التقسيمات اإلدارية في الدولة العثمانية، فقد اانت الدولة مقسمة إداريا إلى 

  .1أياالت، واألياالت إلى سناجؽ، والسناجؽ إلى أقضية، واألقضية إلى نواح، والنواحي إلى قرى

 (Bey) بك
بيوؾ أي ابير، وااف شا ع لدى األتراؾ قبؿ مف لفظ تراي قديـ بمعنى الابير وأصلو مقصور  

يره، ويالحظ أف إسالميـ، ويطلؽ على صاحب األمر في أي موقع ااف، فااف بؾ اإلقليـ ىو حاامو أو أم

 . 2استعماؿ )بؾ( ااف يلحؽ باالسـ

 (Pasa) باشا
أف أصليا فارسي ومعناىا قدـ الملؾ، وقيؿ أف أصليا تراي )باش( ومعناىا رأس أو طرؼ  يقاؿ 

. وصار ىذا أو قمة أو زعيـ أو قا د، وقد استخدـ القب عثماني أطلؽ على رتب عسارية ومدنية متعددة

 .3اللقب في عيد محمد علي باشا لقب فخري رسمي تقتضيو ماانة الشخص في المجتمع

 (Saray) سراي
تعني في االستعماؿ العثماني مجموعة المباني المشيدة في القصر االمبراطوري مف بالط ومنازؿ  

 .4ألعضاء األسرة المالاة وموظفي شؤوف القصر

 (Sultan) سمطان
لفظ مشتؽ مف بعض مفردات القرآف التي تأتي بمعنى السالطة والتماف مف القير، وفي  

ياوف ر يسًا الذي يحاـ في واليتو حاـ الملوؾ عربي وفارسي بمعنى الملؾ االصطالح السلطاف لقب 

 .5ىذا اللقب في العصر العباسي واستمر حتى العصر العثمانيلألمراء، وقد استخدـ 

                                                           

 .45ص  ،المعجـ الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية: سييؿ صاباف  - 1
ص  ،8991 ،القاهرة ،د. ط ،دار النهضت العربيت  ، أللقاب االسالمية في التاريخ والوثا ؽ واآلثاراوأيضا: حسن الباشا:  .64ص  ، نفسو  - 2

224. 

 .304و 82ص  ،2000القاىرة  ،د. ط ،دار غريب، األلقاب والوظا ؼ العثمانيةمصطفى براات:   - 3
 .811 ص، المعجـ الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخيةسييؿ صاباف:   - 4

وأيضا:  .256 ص ،1996 ،بيروت ،1ط  ،مؤسسة الرسالة، معجـ المصطلحات واأللقاب التاريخيةمصطفى عبد الاريـ الخطيب: : انظر  - 5
دمشؽ  ،د. ط  ،الثقافة وزراه ،ايات القرف العشريفدالسلطاف في الدوؿ االسالمية مف العصر الراشدي حتى بمعجـ ألقاب أرباب قتيبة الشيابي: 

 .50ص ، 1995
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  (Sancak)  سنجاق أو سنجق
معناىا اللاوي: العلـ واللواء الخاص بالدولة، ثـ خص بيا اللواء الذي يمنحو السلطاف للوالي أو 

األمير تعبيرًا عف ثقتو بأنو أىؿ للحاـ، ثـ تطورت الداللة فأصبحت تعني قسمًا إداريًا مف أقساـ الدولة، 

 . 1قسـ إداري وحلت محليا مؤخرًا الالمة العربية )لواء( للمعنى نفسو، أي

  طوبجية
. وىذا المصطلح يعد 2معناه: مدفع، والطوبجية ىـ رماة المدفعيةو الطوب لفظ تراي أصلو توب، 

إلى اليمف مع العثمانييف اايرة مف المصطلحات الحربية، وظؿ  تدخل ة التيالحربي اتالمصطلح أحد مف

 .3متداواًل أيضا بعد خروجيـ مف اليمف

 (Ferman) فرمان
 . 4األمر السلطاني الرسمي الماتوب الصادر في قضية مف القضاياىو  

 (Kaimmekam) قائم مقام
ىي رتبة عسارية مف رتب الجيش العثماني توازي رتبة العقيد وفؽ المصطلحات العسارية 

  .5المعاصرة، ولـ تاف ىذه الرتبة حارًا على العسارييف فقط، بؿ حصؿ علييا المدنيوف أيضا

 (Kisla) مــةقش

، بمعنى الشتاء، والجمع قشالت، وىو معسار (قشلة وقشال لفظ تراي محرؼ أصلو التراي )قيش

  .6أطلؽ في العصر العثماني على قالع الجنود أو مراازىـ السانيةوقد شتوي، 

 

 

                                                           

 .136ص  ،المعجـ الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية: سييؿ صاباف - 1
 .309ص   ،معجـ المصطلحات واأللقاب التاريخيةمصطفى الخطيب:  - 2

 ،1985، 1ع  –السنة الثالثة ، صنعاء ،وزارة اإلعالـ والثقافة ،مجلة اإلاليؿ ،"المات تراية مستعملة في اليمف"إسماعيؿ بف علي األاوع:  - 3
 .53ص 

 .844 ص – المعجـ الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية"سييؿ صاباف:  - 4

ص ، معجـ المصطلحات واأللقاب التاريخية. وأيضا: مصطفى الخطيب: 389ص  ،األلقاب والوظا ؼ العثمانية: مصطفى براات: انظر - 5
346. 

ص ، 1990 ،1ط   ،المعاصر ببيروت ودار الفار بدمشؽ دار الفار  ،معجـ األلفاظ التاريخية في العصر المملوايمحمد أحمد دىماف:  - 6
124. 
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 قضاء
اإلداري ي في الدولة العثمانية، ويأتي في الترتيب قسـ إدار ضاءات، وىو قجمع قضاء أقضية أو  

واحي، ن  إلى عدد مف الالقضاء وجد تقسيـ  ـ(1872)ومنذ عودة العثمانييف إلى اليمف عاـ ، 1سنجؽالبعد 

 .2العديد مف القرى تنقسـ بدورىا إلى ُعزؿ، والُعزؿ إلىالتي 

 (Liva) لواء
 .3قسـ إداري في الدولة العثمانية بيف القضاء والوالية ويطلؽ عليو سنجؽ 

 (Musir) مشير
بعد عيد التنظيمات العثماني لقبًا عساريًا  ألقاب الصدور العظاـ قديمًا، ثـ استخدـااف لقبًا مف  

 .4اما ىو مستخدـ اآلف في العالـ العربي وىو أعلى رتبة عسارية

 (Mutasarif) متصرف

أطلؽ على الموظؼ الذي يتولى شؤوف قسـ إداري ابير مف أقساـ الوالية العثمانية يسمى لقب  

 . 5استخدـ في عيد التنظيمات العثماني)متصرفية(، وقد 

 (Mondros Atlasmasi) مندروس

 03االسـ الذي اطلؽ على اليدنة التي عقدت بيف الدولة العثمانية وبيف دوؿ اال تالؼ الاالبة في  

  .6، عقب الحرب العالمية األولىم9795أاتوبر 

 (Nezaret) نظارة
مرتبة، استحدث في العصر األيوبي، وعد صاحبيا مصطلح متطور مف ناظر: ومعناه وظيفة أو  

ظر دار الضرب امف أرباب الوظا ؼ الدينية، والنُّظار وفؽ ىذا المعنى اثيروف منيـ ناظر األحباس ون

                                                           

 .136ص  ،التاريخيةالمعجـ الموسوعي للمصطلحات العثمانية صاباف: سييؿ  - 1

 .237ص  ،ـ(1818 -1850التشايالت المرازية العثمانية واإلدارة المحلية في اليمف )عبد الاريـ العزيز:   - 2

 .136ص  ،المعجـ الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخيةسييؿ صاباف:   - 3

 .209ص  ،نفسو - 4

 .200ص ، نفسو - 5

 .219 – 218 ص ،نفسو - 6
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وغيرىا. وفي العصر العثماني تطور ىذا المصطلح ليصبح منسوبًا إلى نظارة بمعنى  وناظر البيمارستاف

 .   1وزارة، فااف للدولة وفؽ التنظيمات العثمانية الجديدة عدة نظارات انظارة التعليـ والحربية وغيرىا

  يــوال
. وقد عرفت يطلؽ ىذا اللفظ عادة على أمير القطر وحاامو، والمصدر منو والية بمعنى االمارة 

ىذه الوظيفة منذ صدر االسالـ ، اذ جرت العادة أف ينيب الخلفاء عنيـ في حاـ األقطار االسالمية أو 

 .2يعرفوف باألمراء والعماؿالواليات التابعة ليـ والة اانوا 

 وزير
الوزير في اللاة: حبأ الملؾ الذي يحمؿ ثقلو ويعينو برأيو، وىو مشتؽ مف الوزر، وىو الثقؿ، ألف  

يحمؿ أعباء الدولة. وفي االصطالح: وظيفة ىامة ليست مف مستحدثات المسلميف، حيث عرفيا الفرس 

وبدأ استخداـ المة وزارة ابتداء مف العصر األموي واستمر ىذا اللقب  .وبنو اسرا يؿ وغيرىـ مف األمـ

بيا الصدر األعظـ، قبؿ حتى العصر العثماني، فااف لقب الوزير األعظـ مف جملة األلقاب التي عرؼ 

صدور التنظيمات الجديدة، ومف ثـ أصبح ضمف أجيزة الدولة عدة مناصب تحت اسـ وزير حينما اتجيت 

 .   3االمبراطورية العثمانية نحو تحديث مؤسساتيا عند بداية القرف التاسع عشر الميالدي

  اليوزباشي
سلـ الرتب التي اانت مستخدمة لدى إحدى الرتب العسارية التي تأتي في الدرجة الخامسة مف  

 .4الجيش العثماني، وياوف حامليا قا دًا لفرقة عسارية ال تقؿ عف م ة جندي

 
 
 

                                                           

 .50 – 49 ص ،معجـ المصطلحات واأللقاب التاريخيةالخطيب: مصطفى  - 1

. وأيضا: 1309ص  ،1965، القاىرة ، ب. ط،دار النيضة العربية ،3ج  ،الفنوف االسالمية والوظا ؼ على اآلثار العربيةحسف الباشا:  - 2
 .71ص األلقاب والوظا ؼ العثمانية، مصطفى براات: 

 .448 – 419 ص ،المصطلحات واأللقاب التاريخيةمعجـ الخطيب: مصطفى  - 3

دار  ، والمملواية والعثمانية ذات األصوؿ العربية والفارسية والتراية األيوبيةالمعجـ الجامع في المصطلحات : حساف حالؽ وعباس صباغ - 4
  .235 ص، 1999 ،بيروت، ط ، العلـ للمالييف
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 األلفاظ والمصطلحات المحلية : رابعًا

، البعض منيا سميت بيا بعض مواد مف األلفاظ والمصطلحات المحلية تضمنت الدراسة عدداً 

ضافة إلى تسميات خاصة أسلوب البناء وعناصره المعمارية، باإلالبناء، والبعض اآلخر أطلقت على 

المنشآت. والعديد مف ىذه األلفاظ والمصطلحات اختصت  واجيات بالتشايالت الزخرفية التي زينت بيا

في تسمياتيا مع أغلب اشترات أيضا بيا منطقة تيامة عف غيرىا مف المناطؽ اليمنية، والبعض منيا 

 ردىا مرتبة بحسب حروؼ اليجاء ااآلتي:، ونو المناطؽ اليمنية

 :أسرا
 (12 إلى 10)بيف  ما يبلغ طولوالواحد منيا سرو، وىو لفظ يطلؽ على نوع مف األخشاب   

النمؿ لدودة وىو نوع جيد مقاوـ  ،مف بعض األشجار المعروفة باسـ الضرح ااف يستخرجذراعًا، و 

 . 1اثيرةباميات  - الجبلية المحاذية لسيؿ تيامة - ريمومنطقة مف  يتـ جلبو اافاألبيض، 

  :ىسطالأ 
يطلؽ ىذا المصطلح على معلـ البناء )المعمار( في اثير مف المناطؽ اليمنية ومنيا سيؿ  

 .2تيامة

 :اللل
 .3بالقرب مف ساحؿ البحرمادة تشبو العلؼ وتتواجد ىي  

 :رةك  ب  
فيا ابف منظور قد عر  لسحب الدلو الممتلئ بالماء. و  المقصود بيا العجلة التي يلتؼ حوليا الحبؿ 

الَبْاَرُة والَبَاَرُة لاتاف للتي : قولو ابف سيده، وينقؿ عف َبْاَرُة الب ر: ما يستقى علييا، وجمعيا َبَارٌ بقولو: 

                                                           

 ،المؤتمر العلمي األوؿ ،واإلسالمي زبيد وصالتيا العلمية بالعالـ العربي :مقدـ لمؤتمربحث  ،"في زبيد العمارة التقليديةفنوف "  :بازي سالـداود  - 1
دراسة )مساجد مدينة زبيد حتى نياية العصر األيوبي : الح الفقيوصوأيضا: . 72ص ، النسخة االلاترونية، 2002،  جامعة الحديدةب الية اآلداب

 .248ص  ،(2)ملحؽ المصطلحات المحلية  ،(أثرية معمارية مقارنة
 .60ص  ،: نفسوداود بازي  - 2

 .59 ص ،لقيـ الجمالية لعناصر واجيات المباني التراثية في مدينة زبيد التاريخية ..ا: الحزميمحمد  - 3
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عليو؛ وقيؿ: ىي  وىي خشبة مستديرة في وسطيا َمْحزُّ للحبؿ وفي جوفيا ِمْحَوٌر تدور ،علييا يستقى

 .1الَمَحاَلُة الس ريعة

  سقاية:
اؿ ما يساعد على استخداـ الماء و ، 2الموضع الذي يتخذ فيو الشراب في المواسـ وغيرىاالسقاية ىي 

أسبلة  ايقصد بيوفي المصطلح األثري . 3على أمااف تجمع الماءمسمى السقاية اذلؾ طلؽ اما يللسقي، 

  .4الماء الصايرة

 السمسمة:
مع بعضيا  مف اآلجر، قواميا شريط أفقي مستطيؿ بو أشااؿ معينات مترابطة حلية زخرفية بارزة

  .5عند الميندسيف المعمارييف باسـ الزنجير ، وتعرؼعلى ىي ة السلسلة

 رانيف: ش  

، ويطلؽ علييا أيضا شراريؼ، وقد شرفة ، ومفردىا6الشرافاتتسمية محلية للعنصر المعماري ىي 

في أعالي مختلؼ العما ر األثرية االسالمية، وفي العمارة الحربية تعتبر استخدمت للداللة على ما يوضع 

إحدى العناصر المعمارية الدفاعية، والتي اانت تبنى على أبعاد متقاربة في أعلى المباني ليحتمي 

     . 7المدافعوف ورا يا

 ضموع:    
في  المقصود بالضلوع. و 8نسافقيؿ للُعود الذي فيو انحناء، وىي تشبيو ألضالع صدر اإل

تستخدـ في عملية بناء السقؼ المسطح، حيث األخشاب الرقيقة التي ىي المحلي المعماري المصطلح 

                                                           

 .335 – 334ص  ،باب الباء/ 1مج  ،دار المعارؼ بعةط، لساف العرب: ابف منظور - 1
 . 2043ص  ،باب السيف/ 3مج  ،نفسو - 2
 .96ص  ،2003، االساندرية ،1ط  ،دار الوفاء ،مصطلحات العمارة االسالمية مف بطوف المعاجـ اللاويةسامي محمد نوار:  - 3

 .249ص  ،(2)ملحؽ المصطلحات المحلية  ،مساجد مدينة زبيدصالح الفقيو:  - 4
 . 89ص ،القيـ الجمالية: أحمد الحزميوأيضا: نفسو.  - 5
   .73ص "،فنوف العمارة التقليدية في زبيد": داود بازي -6
 .162 – 161ص ، معجـ مصطلحات العمارة والفنوف االسالميةعاصـ رزؽ: . و 104ص  ،مصطلحات العمارة االسالميةسامي نوار:  - 7
 .2599ص  ،باب الضاد/ 4 مج ،لساف العربابف منظور: : انظر - 8
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 . 1تمتد بشاؿ عرضي على األخشاب الممتدة طوليًا، إما على شاؿ مثلثات أو مربعات وفقًا لذوؽ المعمار

 طاقة: 
مف أجؿ األغراض بعض األدوات و ، وتستخدـ لوضع حجرةدخلة عميقة في جدار ال عبارة عفىي 

اما في أغلب المناطؽ  اما يطلؽ لفظ طاقة في منطقة تيامة على النافذة التي تخترؽ الجدار .2حفظيا

 اليمنية. 

 الظهارة والبطانة: 

في منطقة تيامة على نطاؽ مادة األحجار الظيارة والبطانة مف األساليب البنا ية التي استخدمت  

 الذي ااف المعماريوف يحرصوف على االعتناء بو فييقصد بالظيارة الوجو الخارجي للجدار، و  .محدود

بعاس البطانة وبحسب مقاومة الحجر لعملية التشذيب، عتبر الجزء المر ي في البناء، ي نوغالب األحياف أل

 التي تمثؿ الوجو الداخلي للجدار. 

 عريش:

بنى عادة مف تأيضا بػ )العشة(، و علييا يطلؽ  تيامة، الالمساف التقليدي في منطقة تي يى 

فعلى أما سقفيا  الطيف،أحيانًا عجينة  والفتبشاؿ دا ري  ياؿ، ويتـ بناء حا طيعيداف القصب وسعؼ النخ

. وىناؾ العديد مف األساليب المتبعة في بناء ىي ة قبة قطاعيا الرأسي يتخذ شاؿ القوس أو العقد المدبب

 جدرانيا ومواد زخرفتيا. ةواذلؾ عملية تاطي، )العشة(العريش 

 الفرخ  
يسمى عند النجاريف باسـ الفرخ أحد مصراعي األبواب الخشبية الابيرة، و  ىو باب صاير يفتح في 

 ويسمح ىذا الباب بضيقو .ال يسمح بدخوؿ أاثر مف شخص واحد في الوقت نفسووىو  ،أو األوسط

. وىذا وارتفاعو الذي يساوي قامة إنساف وأحيانًا أقؿ بالتحاـ في المدخؿ مع بقاء الباب الابير مالقاً 

                                                           

 .250ص  ،(2)المحلية  ملحؽ المصطلحات ،مساجد مدينة زبيد: الفقيووأيضا: صالح . 73ص ،"التقليدية في زبيدفنوف العمارة " :داود بازي - 1
 . 58ص ،نفسو: داود بازي - 2
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دخاؿ  في الجدارمثبت بقوة األخير  بماالؽ خشبية قوية ال يفتح إال وقت الحاجة مثؿ دخوؿ الجنود وا 

  .1المعدات الحربية االمدافع وغيرىا

 القضاض 
)النورة( والماء والرمؿ )النيس( والحصى، يتـ خلطيا بطريقة معينة، ىو خليط مف مادة الجير 

وتطرؽ لعدة ساعات حتى ال تترؾ  ،الجدرافوأحيانًا أو األرضيات السقوؼ وتستمر لعدة أياـ ثـ تاسى بيا 

أي فراغات تتخلليا، ثـ تدلؾ بأدوات خاصة وتطلى بعدىا بطبقة رقيقة مف الشحـ ومخ الحيوانات لمنع 

وقد مياه، ومع استمرار التدليؾ يصبح السطح ناعمًا وأاثر مقاومة للظروؼ المحيطة بو. تسرب ال

استخدمت في اليمف على نطاؽ واسع سواء في فترة ما قبؿ اإلسالـ أو الفترة اإلسالمية وخاصة في 

  .2المنشآت الما ية

 رنع م  
مسافة تساوي عمؽ الب ر، ليتقدـ حافة الب ر الذي منحدر يطلؽ على الالمرنع، مصطلح محلي 

وفا دتو ىي تقليؿ الجيد المبذوؿ في سحب الحبؿ المستخدـ في نزع دلو الماء مف عمؽ الب ر أو عند 

 . 3تنظيفياسحب المادة الطينية والحجرية أثناء حفر الب ر أو 

 المثنى والقفل

وىو قالب طويؿ  بجوار بعضيما في المدماؾ، يلييما القفؿمف اآلجر المثني وضع قالبيف بيقصد  

وفي المدماؾ الثاني يتـ  .بعرض القالبيف السابقيف يوضع بعدىما، ثـ يليو قالباف مماثالف للقالبيف السابقيف

وضع القالبيف فوؽ القفؿ وطرفي القوالب المجاورة للقفؿ، في حيف يوضع القفؿ في ىذا المدماؾ فوؽ 

 .4القالبيف السفلييف "المثني" وىاذا حتى يتـ البناء

                                                           

، 1996، المراز الفرنسي بصنعاء والمعيد الفرنسي للدراسات العربية بدمشؽ، : فف الزخرفة الخشبية في صنعاءوبولس بونفاف: جميت انظر  - 1
 .50ص 

  .770ص  ،2ج  ،الموسوعة اليمنية ،"مادة القضاض": مطير اإلرياني: انظر - 2

 .57ص ، 2006، صنعاء ،1ط  ،اليي ة العامة للاتاب ،فف وىندسة البناء الصنعاني: أحمد محمد الحاضري: انظر - 3
 .366 ص ،االستحاامات الحربية بمدينة زبيدعبد اهلل الحداد:  - 4
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 النورة الكدري
الادر و  .1ور: بمعنى السطوع والبياضنُ  منيا جذرالو (، النورة مادة ايميا ية )ىايدرواسيد الاالسيوـ

 . 2نقيض الصفاء، والادرة مف األلواف: ما نحا نحو الس واِد والُابرة

تعد النورة مف المواد البنا ية المحلية المستخدمة في منطقة تيامة، وىي تتاوف مف مادة السية و 

وىذا النوع مف النورة يعرؼ باسـ نورة ادري  .تشبو الجص تعرؼ بالخرشاب أو الالس أو الجير الحي

ًا على سطح وىو قليؿ البياض أو أبيض فيو نوع مف العتمة، وياوف في الاالب ظاىر  ،نسبة إلى الادر

األرض على ىي ة عروؽ، وقد تمتد لعمؽ ابير وال تاوف على ىي ة صخور شديدة الصالبة بؿ تتميز 

بعدـ تماسايا، حيث يماف تفتيتيا عف طريؽ الضاط علييا باليد، اما تتميز بقلة بياض لونيا. وبعد 

والنيس )الرمؿ حاليًا(  استخراجيا مف مواقعيا تحرؽ في الفرف ثـ تترؾ لتبرد، ثـ يضاؼ إلييا الماء

لتستخدـ في مونة البناء فيما يستخدـ بو االسمنت الحالي، أما إذا طليت بيا الجدراف فال يضاؼ ليا 

 . 3النيس

 : نوبة
يبدو أف المة و ، 4عرؼ البرج في اثير مف المناطؽ اليمنية ومنيا في سيؿ تيامة باسـ )النوبة(يُ  

، . وىي مف التناوب على شيء5)ناب( عنُو َينوُب )َمنابًا( أي َقاـ َمقاَموُ  –جذر نوب نوبة مشتقة مف ال

  .6ونظرًا لتناوب الجند على الحراسة في البرج فقد سمي نوبة

 

                                                           

  .3834ص  ،باب الااؼ ،2/ ج  5مج  لساف العرب،: منظور: ابف انظر - 1

 .335ص  ،لااؼباب ا ،مختار الصحاحالرازي: محمد  -2
 .370 – 369ص  ،ة زبيداالستحاامات الحربية بمدين: عبد اهلل الحداد: انظر - 3
 . 338ص ، نفسو - 4

 .285ص  ،باب النوف ،مختار الصحاحمحمد الرازي:  - 5
 .338ص  ،االستحاامات الحربيةعبد اهلل الحداد:  - 6
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 خامسا ًً:  فهارس الىثائق والجداول والخرائط والمخططات الهندسية واألشكال التىضيحية واللىحات
 

 فهرس الىثائق 

 الصفحة الموضوع الرقم
 61 م(، منشورة في كتاب: اليمن في العيد العثماني6611)ترميم قالع اليمن عام  1
 68 كتاب: اليمن في العيد العثمانيمنشورة في م(، 1869) بناء قمعة في منطقة الُمحية عام 2

 

 فهرس الجداول

 الصفحة الموضوع الرقم
 66 خصائص تضاريس منطقة سيل تيامة 1
 02 أىم األودية التي تخترق سيل تيامة 2
 00 أبرز األشجار الموجودة في تيامة 3
 08 أسماء بعض مدن تيامة والشخصيات المنسوبة إلييا 4
 02 - 02 ساحلال جية في الواقعة تيامة مدن أىم 5
 06 -02 أىم مدن تيامة الواقعة في جية الداخل 6
 00 - 06 برز القبائل التيامية وأماكن استيطانياأ 7
 02 أبرز األئمة الَزيديين المعاصرين لمحكم العثماني األول 8
 06 أسماء الوالة العثمانيين في فترة الحكم العثماني األول 9
 66 حتى دخول العثمانيين إلى اليمن لممرة الثانية القاسم بيت من والدعاة أسماء األئمة 10
 66 أبرز أمراء آل خيرات الذين حكموا منطقة تيامة خالل فترة الدولة القاسمية 11
 82 -12 عن فؤاد الشامي م(1872 -1848هـ/ 1289 -1264(الوالة العثمانيين في منطقة تيامة بوالية اليمن  12
 82 بالوالة العثمانيين في اليمن )الفترة الثانية بعد دخول صنعاء(قائمة  13
 86 يبين تعاقب العيود السياسية في منطقة تيامة خالل فترة الدراسة 14

 في سيل تيامة اليمن خالل فترة الدراسة الُمندرسةالقالع  18، 17، 16، 15
26 – 20 
26 -28   
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 فهرس الخرائط

 الصفحة الموضوع الرقم
 68 سيل تيامة اليمن وأىم مدنو الرئيسية 1
 06 أىم األودية التي تخترق سيل تيامة 2
 00 توزيع القبائل في مدن تيامة اليمن خالل فترة الدراسة 3
 62  عن )يعقوب دوبمة( ، توسعات محمد عمي باشا في تيامة 4
 81 الثالث من القسم األولمواقع أغمب القالع والحصون اليمنية الواردة في متن الفصل  5
 20  م(.1764) عام (Bellin )ىا مدينة المخا موضح بيا القمعتان الشمالية والجنوبية، نشر  6
 20 رسميا نيبور.  موضح بيا القمعتان الشمالية والجنوبية، م(1763) مدينة المخا عام 7
 google earth 26باستخدام برنامج  ،الجزء الجنوبي من سيل تيامة ومضيق باب المندب 8

9 
باستخدام برنامج  ،ابن عباستضمن موقع قريتي الصميف و اليمني يتيامة  سيلجزء من 

google earth 26 

 062 مواقع القالع الباقية والمتيدمة في منطقة سيل تيامة اليمن خالل فترة الدراسة 10
 

 الهندسية )المساقط األفقية( فهرس المخططات

 الصفحة الموضوع الرقم
 666 (قمعة بيت الَفقيو)المسقط األفقي العام  1
 661 (قمعة بيت الَفقيو)الطابق األرضي  2
 668 (الَفقيو قمعة بيت) الطابق األول  3
 600 (قمعة بيت الفقيو)الطابق األرضي لكتمة البوابة الرئيسية  4
 600 (الفقيوقمعة بيت )الطابق األول لكتمة البوابة الرئيسية  5
 606 (قمعة بيت الفقيو)الجنوبي الشرقي في البرج الطابق األرضي  6
 601 (قمعة بيت الفقيو)الطابق األول في البرج الجنوبي الغربي  7
 601 (قمعة بيت الفقيو)الطابق الثاني البرج الجنوبي الغربي  8
 608 (بيت الفقيوقمعة )  الطابق األخير من البرج الجنوبي الغربي )المرقب( 9
 602 عن ]عبد اهلل الحداد[زبيد، برج الِصديقية في سور مدينة  62
 602 الشمالي الغربي )قمعة بيت الفقيو(برج ال 66
 606 )قمعة بيت الفقيو( مرقب برج المدفع 60
 600 الطابق األرضي من البرج الشمالي الشرقي )قمعة بيت الفقيو( 60
 600 الشمالي الشرقي )قمعة بيت الفقيو( الطابق األول من البرج 14
 600 )قمعة بيت الفقيو( الطابق الثاني من البرج الشمالي الشرقي 15
 601 )قمعة بيت الفقيو( البرج الشرقيالطابق األرضي من  16
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 601 )قمعة بيت الفقيو( الطابق األول من البرج الشرقي 17
 608 الفقيو( )قمعة بيت من البرج الشرقي الطابق الثاني 18
 608 )قمعة بيت الفقيو(في البرج الشرقي  الطابق الثالث )الَمرقب( 19
 606 )قمعة بيت الفقيو( حجرة المراقبة الجنوبية الغربية 20
 600 )قمعة بيت الفقيو( الطابق األرضي لدار اإلمام أحمد 06
 606 )قمعة بيت الفقيو( الطابق األول لدار اإلمام أحمد 00
 601 ]عن عبد اهلل الحداد[دار الضيافة بقمعة َزبيد  00
 608 )قمعة بيت الفقيو( أحمد اإلمام دار من الثاني الطابق 00
 606 )قمعة بيت الفقيو(  مطبخ دار اإلمام 06
 602 )قمعة بيت الفقيو( الجند سكنالحجرة الشمالية ل 01
 662 )قمعة بيت الفقيو( الجند سكنالحجرة الغربية ل 08
 660 )قمعة بيت الفقيو( مسجد قمعة بيت الفقيو 06
 612 )قمعة بيت الفقيو( البئر وحوض الماء والسقاية 02
 618 (حيقمعة الضِ )العام  المسقط األفقي 02
 686 (حيقمعة الضِ )لطابق األرضي ا 06
 680  (حيقمعة الضِ )لطابق األول ا 00
 680 (حيقمعة الضِ ) الطابق األرضي لكتمة البوابة الرئيسية 00
 681 (حيقمعة الضِ ) البرج الشمالي الشرقيفي  الطابق األرضي 00
 681 (حيقمعة الضِ ) البرج الشمالي الشرقيفي  الطابق األول 06
 682 (حيقمعة الضِ ) لبرج الجنوبي الشرقيفي االطابق األرضي  01
 682 (حيقمعة الضِ ) المستوى األول في الطابق األول من البرج الجنوبي الشرقي 08
 682 (حيقمعة الضِ ) المستوى الثاني في الطابق األول من البرج الجنوبي الشرقي 06
 662 )قمعة الضحي( البرج الجنوبي الشرقي فيالطابق الثاني  39
 666 )قمعة الضحي( الطابق األخير )المرقب( في البرج الجنوبي الشرقي 40
 661 كوية حاليًا(الطابق األرضي لحجرتي الجند )مكتب الواجبات الز   41
 626 (يديةقمعة الزَ التوزيع العام لموحدات المعمارية ) 42
 622 (يديةقمعة الزَ )الطابق األرضي  43
 022 (يديةقمعة الزَ )الطابق األول  44
 020 [الكنديةعن عبد اهلل الحداد نقال عن البعثة ]بيد قمعة مدينة زَ  45

46 
طرية والبعثة عالم والسياحة القَ عن محمود خضراوي نقال عن وزارة اإلبَقطر ] حصن الحويمة المندثر

 020 [طرالفرنسية لآلثار في قَ 

 020 جيمي[ععن ]ىشام  -قمعة ضبا السعودية  47
 020 ]سعد الدراجي[قمعة القيقب الميبية عن  48
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 020 ]أحمد رجب[ عن قمعة الجاىمي اإلماراتية 49
 022 يدية(الرئيسية )قمعة الزَ  الطابق األرضي لكتمة البوابة 50
 022 )قمعة الَزيدية(   الطابق األول لكتمة البوابة الرئيسية 51
 060 ]عبد اهلل الحداد[عن  قمعة َزبيدفي كتمة البوابة الرئيسية  52
 061 )قمعة الَزيدية(   البرج الشمالي الشرقي )برج المدافع( 53
 062 )قمعة الَزيدية(   الطابق األرضي في البرج الشمالي 54
 062 )قمعة الَزيدية(   الطابق األول في البرج الشمالي 55
 062 )قمعة الَزيدية(   الطابق الثاني في البرج الشمالي 56
 006 قمعة الَزيدية(  ) الطابق األرضي لمبرج الشمالي الغربي 57
 006 قمعة الَزيدية(  ) البرج الشمالي الغربيفي  الطابق األول 58
 000 قمعة الَزيدية(  ) الطابق األول في البرج الجنوبي الشرقي 59
 008  قمعة الَزيدية(  ) الطابق األرضي لدار العامل، والبرج الشمالي، والبرج األول في البوابة الرئيسية 60
 006  قمعة الَزيدية(  ) لبوابة الرئيسيةفي الطابق األول لدار العامل، والبرج الشمالي، والبرج األول  61
 006 قمعة الَزيدية() الطابق الثاني لدار العامل، والبرج الشمالي، والبرج األول لمبوابة الرئيسية 62
 000 قمعة الَزيدية() الطابق األرضي لمسجن 63
 000 قمعة الَزيدية() كويةرطة والواجبات الز  لحجرات الشُ الطابق األول  64
 000 قمعة الَزيدية()الطابق األرضي لممرافق الجنوبية  65
 000 قمعة الَزيدية()الطابق األول لممرافق الجنوبية  66
 061   )قمعة الَزيمعي(قمعة المرافق للتوزيع العام ا 67
 012 َزيمعي(قمعة ال)الطابق األرضي  68
 016 َزيمعي(قمعة ال)الطابق األول  69
 010 َزيمعي(قمعة ال) البرج الغربي فيالطابق األرضي  70
 016 َزيمعي(قمعة ال) البرج الغربي فيالطابق العموي  71
 011 َزيمعي(قمعة ال) البرج الشرقي 72
 016 َزيمعي(قمعة ال) البرج الجنوبي 73
 012 َزيمعي(قمعة ال) المرقب الشرقي 74
 086 َزيمعي(قمعة ال) ساحة المدافع الشمالية 75
 086 َزيمعي(قمعة ال) ساحة المدافع الجنوبية 76
 081 َزيمعي(قمعة ال) بساحة المدافع الجنوبية المرقب الجنوبي 77
 086 َزيمعي(قمعة ال) المدخل الرئيسي لمقمعة 78
 066 (يمعيقمعة الزَ )الطابق األرضي لمقسم الشمالي  79
 066 (يمعيقمعة الزَ )الطابق األول لحجرات القسم الشمالي  80
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 022 (يمعيالزَ  قمعة)الطابق األرضي لحجرات القسم الثاني  81
 026 (يمعيالزَ  قمعة) (  Q – Oالطابق األول لمحجرتين ) 82
 021 (جبل الممحبلقمعة الغربية ا)العام المسقط األفقي  83
 066 (جبل الممحبلقمعة الغربية ا) كتمة البوابة 84
 060 (جبل الممحبلقمعة الغربية ا) الطابق األرضي لمحجرتين والسمم الصاعد 85
 066 (جبل الممحبلقمعة الغربية ا) لطابق األرضي لمحجرة الصغرى والسمما 86
 066 (جبل الممحبلقمعة الغربية ا) لطابق األول من الحجرة الصغرى والسمم الممتصق بياا 87
 061 (جبل الممحبلقمعة الغربية ا) ساحة المدافع 88
 062 (جبل الممحبلقمعة الغربية ا) لمرقب الجنوبي الشرقيا 89
 000 (جبل الممحبقمعة الجنوبية الشرقية )الالمسقط األفقي العام  90
 006 (جبل الممحبقمعة الجنوبية الشرقية )ال لبوابة والطابق األرضي لبرج المراقبةا 91
 000 (جبل الممحبقمعة الجنوبية الشرقية )ال لطابق األول من برج المراقبةا 92
 000 (جبل الممحبقمعة الجنوبية الشرقية )ال لطابق الثالث من برج المراقبةا 93
 000 (جبل الممحبقمعة الجنوبية الشرقية )ال لطابق األرضي من حجرة الجند الجنوبيةا 94
 006 (جبل الممحبقمعة الجنوبية الشرقية )ال الحجرة الشمالية )حجرة التخزين(لطابق األرضي من ا 95
 001 (جبل الممحبقمعة الجنوبية الشرقية )ال لطابق األول من الحجرة الشماليةا 96
 006 (جبل الممحبقمعة الجنوبية الشرقية )ال ساحة المدافع 97
 002 (جبل الممحبقمعة الجنوبية الشرقية )ال لمرقب الشمالي الشرقيا 98
 350 (قمعة َحيس)المسقط األفقي العام الراىن  99
 359 )قمعة حيس( قبل تيدم مرافقيا لمقمعةالمسقط األفقي العام المقترح  100
 367 (ىرةقمعة الزُ )العام الراىن المسقط األفقي  101
 368 (ىرةالزُ )قمعة  قبل تيدم وحداتياقمعة مالعام لالمسقط األفقي  102
 372 (ىرةقمعة الزُ )حجرات الطابق األرضي ل المسقط األفقي الراىن 103
 378 (ىرةقمعة الزُ ) برج المدافع 104
 386 (عترضقهعة انُم)هطابق األرضي انمسقط األفقي ن 105
 386 [Caesar E. Farah] عن (فم بحرضقهعة انُقانمسقط األفقي انعاو ) 106
 415 األفقي العام المقترح لقمعة دار الحكومة بمدينة باِجل حسب وصف األجانبالمسقط  107
 418 (قمعة دار الحكومة بمدينة باِجل)المسقط األفقي الراىن لمطابق األرضي  108
 419 المسقط األفقي العام لقمعة دار الحكومة بمدينة باِجل قبل تيدم أغمب وحداتيا 109
 434 األولي لبقايا قمعة الدولة )القشمة( بمدينة ِميديالمسقط األفقي العام  110
 438 (قمعة الُقماحية بميدي)المسقط األفقي العام لمطابق األرضي  111
 447 (قمعة الُقماحية بميدي) لبرج الجنوبيفي امطابق األول المسقط األفقي ل 112
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 452 بميدي المسقط األفقي العام الراىن لبقايا قمعة االدريسي 113
 454 قمعة االدريسي قبل تيدميالالمفترض  سقط األفقيلمممقترح  تصور 114
 457 (بميدي قمعة المنصورة)الراىن العام المسقط األفقي  115

 

 فهرس األشكال التىضيحية

 الصفحة الموضوع الرقم

1 
لمقالع الُمندرسة في منطقة سيل تيامة حسب ذكرىا في المصادر  بين التصنيف الكرنولوجيي رسم بياني

 29 والمراجع التاريخية خالل فترة الدراسة

2 
وضح توزيع القالع الُمندرسة في منطقة سيل تيامة خالل فترة الدراسة من خالل المصادر ي رسم بياني

 29 والمراجع التاريخية

 602 )قمعة بيت الفقيو( من الخارجالواجية الرئيسية لكتمة المدخل الرئيسي  3
 606 )قمعة بيت الفقيو( تفريغ لذروة الجدار الساتر لكتمة المدخل 4 

 601 )قمعة بيت الفقيو( الواجية الخارجية لعنصر الس َقاطة 5
 602 )قمعة بيت الفقيو( الواجية الغربية لبرج المدفع 6
 601 )قمعة بيت الفقيو( الشرقي لبرجالطابق األول من ا تفريغ لمعناصر الدفاعية في 7
 608 )قمعة بيت الفقيو( تفريغ لمعناصر الدفاعية التي تتخمل الجدار الساتر في الطابق الثاني من البرج الشرقي 8
 660 بالمسجد )قمعة بيت الفقيو( الفناء الجنوبي محراب كوشة لزخارف تفريغ 9
 660 في المسجد )قمعة بيت الفقيو( الجدار الساتر لبيت الصالةتفريغ لؤلشكال الدفاعية والزخرفية في  10
 666 في المسجد )قمعة بيت الفقيو( تفريغ لمحراب بيت الصالة 11

 668 بالمسجد )قمعة بيت الفقيو( في واجية المدخل الشرقي لمفناء الجنوبي تفريغ لمعناصر الزخرفية 12
 668 )قمعة بيت الفقيو( عمارة بركة المسجدكتابي يؤرخ نص تفريغ ل 13
 612  ()قمعة الضحي الواجية الشماليةفي تفريغ لمشريط اليندسي األول  14
 612 ()قمعة الضحي الواجية الشماليةفي تفريغ لمشريط اليندسي العموي  15
 662 لقمعة الضحي لمعناصر الدفاعية في الطابق األول من البرج الجنوبي الشرقيتوضيحي رسم  16
 662 )قمعة الضحي( لبرج الجنوبي الشرقياجدار سم توضيحي لمعناصر الدفاعية في ر  17
 662 )قمعة الضحي( قاطةمقطع جانبي لمعنصر الدفاعي الس   18
 066 )قمعة الَزيدية( الواجية الشمالية لبرج المدافع 19
 066 قمعة الزيدية(  –رسم توضيحي لمعنصر الدفاعي )السقاطة( من الخارج )برج المدافع  20
 066 قمعة الزيدية( –مقطع رأسي توضيحي لمعنصر الدفاعي )السقاطة(  )برج المدافع  21
 068 الجدار الساتر لبرج المدافع وعناصره الدفاعية )قمعة الَزيدية( 22
 002 رسم توضيحي لواجية البرج الشمالي الغربي )قمعة الَزيدية( 23
 000 لمبرج الجنوبي الشرقي )قمعة الَزيدية(الواجية الجنوبية  24
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 000 مقطع رأسي لمبرج الجنوبي الشرقي )قمعة الَزيدية( 25
 006 )قمعة الَزيدية( تفريغ لمتكوينات الزخرفية في الواجية الشمالية لحجرات الضيافة وحجرات سكن الجند 26
 006 )قمعة الَزيدية( رسم تفصيمي لمواجية الشمالية من حجرات سكن الجند 27
 060 الُمحية( بمدينة )قمعة الَزيمعي رسم توضيحي لطريقة بناء الواجيات الخارجية لمجدران 28
 060 الُمحية(بمدينة قمعة الَزيمعي  -رأسي مقطع )  رسم توضيحي لمجزء الداخمي من الجدران 29
 066 الُمحية(بمدينة )قمعة الَزيمعي رسم توضيحي لمواجية الغربية  30
 062 (حيةمُ بمدينة ال )قمعة الَزيمعيرسم توضيحي لمواجية الشرقية  31
 010 (حيةمُ بمدينة ال )قمعة الَزيمعي واجية البرج الغربي 32
 010 (حيةمُ بمدينة ال )قمعة الَزيمعي مقطع رأسي لمبرج الغربي 33
 018 )قمعة الَزيمعي بمدينة الُمحية( الجنوبية الواجية الجنوبية لمبرج الجنوبي المطل عمى ساحة المدافع 34
 012 (حيةمُ بمدينة ال )قمعة الَزيمعي رسم توضيحي لممرقب الشرقي 35
 080 (حيةمُ بمدينة ال )قمعة الَزيمعيساحة المدافع الشمالية للجدار الشمالي ا في فتحات المدافع والبنادق 36
 086 (حيةمُ بمدينة ال )قمعة الَزيمعي رسم توضيحي لفتحات إطالق قذائف المدافع 37
 082 (حيةمُ بمدينة ال )قمعة الَزيمعيجزء من الواجية الداخمية لجدار الفناء الشمالي  38
 060 )قمعة الَزيمعي بالُمحية( الطابق العموي في القسم الشماليفي تفريغ لزخارف أحد األعتاب الخشبية  39
 068 )قمعة جبل الممح الغربية(  ساحة المدافعرسم توضيحي لمعناصر الدفاعية في  40
 006 (شرقية)قمعة جبل الممح الجنوبية ال بوابة القمعة والبرج المطل عمييالرسم توضيحي لمواجية الخارجية  41
 002 (شرقيةال )قمعة جبل الممح الجنوبية  الواجية الغربية لممرقب الشمالي الشرقي 42
 002 أسموب البناء )قمعة َحيس( 43
 060 )قمعة َحيس( الواجية الشمالية 44
 086 )قمعة الُزىرة( الواجية الشمالية الغربية لبرج المدافع 45
 062 (قهعة انمعترض)انىاجهة انجنىبية عالمة انجمع )+( في  التكوينات الزخرفية، الشريط المكون من 46
 062 )قهعة انمعترض(في الواجية الجنوبية أشكال المثمثات والمربعات  لشريط الثانيا 47
 022 في واجهة انبىابة )قهعة انمعترض( ألشكال انثمانيةا 48
 022 )صالح الفقيو(عن األشكال الثمانية في واجية الجامع الكبير بمدينة َزبيد  49
 020 )قهعة انمعترض(شرقية ط  الزخرفي السفمي في الطابق األول من الواجية اليالشر  50
 020 )قهعة انمعترض(شرقية الشرط  الزخرفي العموي في الطابق األول من الواجية ال 51
  022 )قهعة انمعترض(الشريط الزخرفي السفمي في الواجية الجنوبية لمحجرة العموية في الجية الجنوبية  52
  022 )قهعة انمعترض(الشريط الزخرفي العموي في الواجية الجنوبية لمحجرة العموية في الجية الجنوبية  53
  006 بباجل( الحكومة دارقمعة ) إحدى حجرات الجية الجنوبيةواجية رسم توضيحي ل 54
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 فهرس اللىحات )الصىر واللىحات المرسىمة(

 الصفحة الموضوع الرقم

1 
عن ( و1894/ هـ1312) )العرضي بصنعاء( الَقشمة األولى الغربية بعد اإلنشاء عاممجمع الدفاع 

 66 الُمرشد التاريخي لمُعرضي

2 
عن الُمرشد  م(1900هـ/ 1318) فتتاح عاممجمع الدفاع )العرضي بصنعاء( الَقشمة الرابعة أثناء اال

 66 التاريخي لمُعرضي

3 
(Caesar E. Farah) عن معركة حربية في حصن َكوكبان

(Rumuzi) نقاًل عن مجموعة  
 تصاوير عن  

 86 حصون اليمن في القرن السابع عشر

 20 موقع قمعة الط يار )القمعة الشمالية( في ساحل مدينة المخا 4
 20 ديدةورنيش )اليمانية( بمدينة الحُ المبنى الحديث لقمعة الكُ  5

6 
ديقية )المنطقة  صورة جوية لجانب من مدينة الُحديدة، وموضح عمييا موقع حي ومقبرة الصِّ
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20 

 21  موقع قمعة القناوص 7
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 660 )قمعة بيت الفقيو( الواجية الغربية )الرئيسية( 12
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 660 )قمعة بيت الفقيو( الواجية الجنوبية لمقمعة 15
 662 (قمعة بيت الَفقيو)كتمة المدخل الرئيسي  16
 662 ]عن أحمد الحزمي[الواجية الداخمية لباب القرتب بمدينة َزبيد  17
 606 (قمعة بيت الَفقيو) واجية كتمة البوابة الرئيسية المطمة عمى الفناء 18
 600 (قمعة بيت الَفقيو) حجرة حراسة المدخل الرئيسي 19
 606 (قمعة بيت الَفقيو) البرج الجنوبي الغربي 20
 601 (قمعة بيت الَفقيو) مدخل الطابق األرضي في البرج الجنوبي الغربي 21
 601 (قمعة بيت الَفقيو) الجنوبي الغربيالعناصر الدفاعية في الجدار الداخمي لمطابق األول من البرج  22
 601 (قمعة بيت الَفقيو) من البرج الجنوبي الغربي مطابق الثانيلالعناصر الدفاعية في الجدار الساتر  23
 608 (قمعة بيت الَفقيو) مرقب البرج الجنوبي الغربي 24
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 601 (قمعة بيت الَفقيو) البرج الشرقي فيالطابق األرضي  32
 601 (قمعة بيت الَفقيو) البرج الشرقيمن  العناصر الدفاعية في الطابق األول 33
 608 (قمعة بيت الَفقيو) الطابق الثاني من البرج الشرقيب الجدار الساترفي العناصر الدفاعية  34
 606 (قمعة بيت الَفقيو) الواجية الخارجية لحجرة المراقبة الجنوبية الغربية 35
 602 (قمعة بيت الَفقيو) حجرة المراقبة الجنوبية الغربية 36
 606 (قمعة بيت الَفقيو) دار اإلمام أحمد بن يحيى حميد الدين 37
 600 (قمعة بيت الَفقيو) الطابق األرضي في دار االمام أحمد 38
 606 (قمعة بيت الَفقيو) الطابق األول في دار االمام أحمد 39
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 608 (قمعة بيت الَفقيو) حجرة الطابق الثاني من دار اإلمام 42
 662 (قمعة بيت الَفقيو) الشمالية لسكن الجندالحجرة  43
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 660 (الَفقيو قمعة بيت) محراب الفناء الجنوبي بمسجد القمعة 46
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 668 (قمعة بيت الَفقيو) بركة المسجد 49
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 google earth 610برنامج  استخدامب ،حيصورة جوية لقمعة الضِ  56
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 680 (حيقمعة الضِ )البوابة الرئيسية  61
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 666 )قمعة الِضحي( الجدار الساتر –الطابق الثاني في المرافق الشمالية  74
 661 )قمعة الِضحي( كوية(حجرتي سكن الجند )مكتب الواجبات الز   75
 661 )قمعة الِضحي( الجدارين الساترين –الطابق األول لحجرات الجند  76
 google earth    666 باستخدام برنامج -الَزيدية صورة جوية لقمعة  77
 666 صورة عامة لجميع وحدات القمعة )قمعة الَزيدية(  78
 026 ( يديةالزَ )قمعة  ةالواجية الخارجية الشرقي 79
 021 (يديةالزَ ة )قمعة الواجية الخارجية الغربي 80
 062 يدية(برجي البوابة الرئيسية )قمعة الزَ  81
 062 يدية()قمعة الزَ  المكشوف في كتمة البوابة النطاق 82
 066 يدية()قمعة الزَ  وحجرة دركاة البوابة الرئيسية المدخل الرئيسي لمقمعة 83
 066 يدية()قمعة الزَ  وتعموه فتحتي السقاطة الباب الخارجي لدركاة البوابة الرئيسية 84
 066 يدية()قمعة الزَ  مدخل البوابة الرئيسية المطل عمى الفناء 85
 060 )محافظة الحديدة( بيدالبوابة الرئيسية الشمالية في قمعة زَ  86
 060 )محافظة عمران( الالبوابة الجنوبية الشرقية في سور مدينة ثُ  87
 060 )محافظة ذمار( نةيشان المحص  البوابة الشمالية لقرية عَ  88
 060 يدية()قمعة الزَ  - (برج المدافع) البرج الشمالي الشرقي 89
 068 يدية()قمعة الزَ  الطريق الصاعد إلى برج المدافع 90
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 068 يدية()قمعة الزَ  الساحة الداخمية لبرج المدافع 91
 066 يدية()قمعة الزَ  البرج الشمالي والواجية الشمالية لمقمعة 92
 062 يدية()قمعة الزَ  البرج الشمالي 93
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 006 سقف الطابق األرضي وفتحة الصعود إلى الطابق العموي األول في البرج الجنوبي الشرقي )قمعة الَزيدية( 99
 006 يدية()قمعة الزَ  في البرج الجنوبي الشرقي األولص الكتابي المدون في جدار الطابق الن 100
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 008 )قمعة الَزيدية( الجنوبيةالواجية الخارجية الجنوبية لممرافق  105
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 006 )قمعة الَزيدية( الواجية الشمالية لحجرات التخزين وحجرات سكن الجند 107
 002 )قمعة الَزيدية(في المرافق الجنوبية  من حجرات سكن الجند ) C ) الحجرة الثانية 108
 002 )قمعة الَزيدية(في المرافق الجنوبية  (C)الحجرة الثانية لخزن الحبوب  109
 006 )قمعة الَزيدية(سطح حجرات مخازن الحبوب والمراحيض المطمة عمييا من الجية الغربية  110
 006 ]عن عبد اهلل الحداد[مالقف اليواء في سطح مخازن الحبوب بقمعة َزبيد  111
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 011 البرج الشرقي من الخارج )قمعة الَزيمعي( 123
 011 البرج الشرقي من الداخل )قمعة الَزيمعي( 124
 011 )قمعة الَزيمعي( العناصر الدفاعية في البرج الشرقي 125
 018 البرج الجنوبي المطل عمى ساحة المدافع الجنوبية )قمعة الَزيمعي( 126
 016 البرج الجنوبي من الداخل )قمعة الَزيمعي( 127
 012 المرقب الشرقي )قمعة الَزيمعي( 128
 012 المرقب الشرقي من الداخل )قمعة الَزيمعي( 129
 086 ساحة المدافع الشمالية )قمعة الَزيمعي( 130
 080 ساحة المدافع الجنوبية )قمعة الَزيمعي( 131
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 088 المدخل الرئيسي لقمعة الَزيمعي )قمعة الَزيمعي( 134
 086 المدخل الرئيسي من الداخل والجدار الغربي لمفناء الشمالي )قمعة الَزيمعي( 135
 060 حجرات القسم الشمالي )قمعة الَزيمعي( 136
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 060 سطح حجرات القسم الشمالي )قمعة الَزيمعي( 138
 060 المطمة عمى الفناء )قمعة الَزيمعي((   E) الحجرة 139
 060 )قمعة الَزيمعي((  D)  الفناء الشمالي والدركاة المطمة عميو والدرج الصاعد المؤدي إلى سطح الحجرة 140
 066 إلى حجرة التخزين )قمعة الَزيمعي(الدرج المؤدي  141
 061 حجرة التخزين )قمعة الَزيمعي( 142
 061 ]ىيئة اآلثار والمتاحف اليمنية[الحجرة المقباة بحصن المِّسي بذمار عن  143
 068 أسطح بعض الحجرات األرضية المقباة في قمعة القاىرة بتعز 144
 066 المدخل الثانوي )قمعة الَزيمعي(الجدار الشرقي لمفناء الجنوبي وبو  145
 066 فتحات الرماية )المزاغل( في الجدار الغربي لمفناء الجنوبي )قمعة الَزيمعي( 146
 062 فوىة بركة الماء والساقيتان المتصمة بيا )قمعة الَزيمعي( 147
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 020 الَزيمعي(المرحاض الممحق بالحجرات الجنوبية )قمعة  154
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 021 )قمعة الَزيمعي( ( O ) سقف الطابق األول في 155
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 323 شرقية في جبل الممح  الالجنوبية مقمعة صورة جوية ل 183
 326 الممح(شرقية بجبل ال)القمعة الجنوبية الواجية الشمالية  184
 327 شرقية بجبل الممح(ال)القمعة الجنوبية الواجية الجنوبية لحجرة الجند الشمالية وبرج المراقبة  185
 327 شرقية بجبل الممح(ال)القمعة الجنوبية جدران سور القمعة في الواجية الجنوبية  186



517 
 

 328 شرقية بجبل الممحالالوحدات المعمارية في القمعة الجنوبية  187
 329 شرقية بجبل الممح(الفتحات الرماية بالبنادق )المزاغل( في جدار السور )القمعة الجنوبية  188
 330 شرقية بجبل الممح(البوابة القمعة والبرج المطل عمييا )القمعة الجنوبية  189
 331 شرقية بجبل الممح(البوابة القمعة وبرج المراقبة )القمعة الجنوبية  190
 333 شرقية بجبل الممح(الحجرة الجند الجنوبية )القمعة الجنوبية  191
 336 شرقية بجبل الممح(الالواجية الجنوبية لحجرة الجند والتخزين )القمعة الجنوبية  192
 336 شرقية بجبل الممح(الالواجية الشرقية لحجرة الجند والتخزين )القمعة الجنوبية  193
 336 شرقية بجبل الممح(الالطابق األول في الحجرة الشمالية )القمعة الجنوبية  194
 338 شرقية بجبل الممح(الساحة المدافع )القمعة الجنوبية  195
 340 شرقية بجبل الممح(الالجدار الخارجي لممرقب الشمالي الشرقي )القمعة الجنوبية  196
 340 شرقية بجبل الممح(الالمرقب الشمالي الشرقي من جية ساحة المدافع )القمعة الجنوبية  197
 340 شرقية بجبل الممح(الصيريج حفظ وتخزين الماء )القمعة الجنوبية  198
 google earth 343  باستخدام برنامج -صورة جوية لمدينة َحيس مبين عمييا موقع القمعة  199
 google earth 344  برنامجاستخدام ب – َحيسصورة جوية لموقع قمعة  200
 348 َحيس( قمعة)بناء البعض المواد المستخدمة في  201
 348 َحيس( قمعة)جدران البناء أسموب  202
 349 َحيس( قمعةأسموب البناء ) 203
 351 َحيس( قمعة) بقايا الواجية الشمالية 204
 351 َحيس( قمعة)  الواجية الشرقية 205
 351 َحيس تتوسطيا البوابة، عن )عبد اهلل الحداد( قمعةل الواجية الشرقية 206
 354 َحيس( قمعة) الجدار المتبقي من الواجية الغربية 207
 355 َحيس( قمعة) الداخمية المتيدمة وحدات المعماريةال 208
 355 اليمني لمتوثيق( )المركز العسكريعن  حيس،قمعة بقايا الجزء الشرقي من  209
لى جواره  210  357 َحيس( قمعةالحديث ) الحكوميمبنى الالبرج الشمالي الغربي وا 
 357 َحيس( قمعة) البرج الجنوبي الغربي 211
 358 َحيس( قمعة) المكونات المعمارية لمبرج الشمالي الغربي 212
 google earth 361 باستخدام برنامج -ىرة ىرة مبين عمييا موقع قمعة الزُ صورة جوية لمدينة الزُ  213
 365 )ىرةقمعة الزُ ( الجية الجنوبية الشرقية 214
 365 )ىرةقمعة الزُ  (الجية الجنوبية الغربية 215
 google earth 367 باستخدام برنامج ،ىرةصوره جوية لقمعة الزُ  216
 369 )ىرةقمعة الزُ  ( مدخل المتيدمالموقع  217
 370 )ىرةقمعة الزُ  ( 2010 التقطت الصورة عام ،الغربية قبل تيدم بقية جدارىا الخارجيالواجية  218



518 
 

 370 )ىرةقمعة الزُ  ( الواجية الشمالية ويظير في طرفيا األيسر الكتمة البارزة 219
 371 )ىرةقمعة الزُ ) الواجية الجنوبية 220
 371 )ىرةقمعة الزُ  ( مسجد القمعة )حديث البناء( 221
 373 )ىرةقمعة الزُ  ( 2010التقطت الصورة عام  ،الحجرات الشمالية 222
 374 )ىرةقمعة الزُ  ( 2012 التقطت الصورة عام، الجانب الشرقي من الحجرات الشمالية المتيدمة 223
 375 )ىرةقمعة الزُ ) الواجية الشمالية لمحجرات الجنوبية المطمة عمى فناء القمعة 224
 375  )ىرةقمعة الزُ )فناء الالجانب الغربي من الحجرات الجنوبية المطمة عمى  225
 376 )ىرةقمعة الزُ ) حجرات الجية الشرقية وجانب من حجرات الجية الشمالية 226
 378 )ىرةقمعة الزُ ) 2010 التقطت الصورة عامبرج المدافع من الخارج،  227
 379 )ىرةقمعة الزُ )  2012 الصورة عامالتقطت  ،برج المدافع من الخارج 228
 379 )ىرةقمعة الزُ برج المدافع من الداخل ) 229
 google earth 381  باستخدام برنامج صورة جوية لقرية الُمعترض مبين عمييا موقع القمعة،  230
 google earth 382  برنامج باستخدام  صورة جوية لموقع قمعة الُمعترض، 231
 387 [المركز العسكري اليمني لمتوثيق]عن قمعة الُقفل بفج حرض،  232
 389 )قمعة الُمعترض(كتمة المدخل  -الواجية الجنوبية  233
 389 )قمعة الُمعترض(السمم الصاعد  –الواجية الجنوبية  234
 390 الشكالن الثمانيان بجانبي أعمى عقد مدخل المدرسة الجبرتية بمدينة زبيد 235
 392 )قمعة الُمعترض(الواجية الشرقية  236
 392 )قمعة الُمعترض(األشرطة الزخرفية في الواجية الشرقية   237
 393 )قمعة الُمعترض( الواجية الشمالية 238
 394 )قمعة الُمعترض( الواجية الشرقية 239
 396 السقاطة المغيبة بباطن عقد المدخل )قمعة الُمعترض( 240
 396 [عبد اهلل الحداد]عن  المغيبة أعمى عقد مدخل باب سيام في سور مدينة زبيد،السقاطات  241
 396 المدخل المطل عمى الفناء والحجرة العموية لكتمة البوابة )قمعة الُمعترض( 242
 396 لكتمة البوابة )قمعة الُمعترض( سقف الطابق األرضي 243
 399 )قمعة الُمعترض( الواجية الشمالية لممرافق الجنوبية 244
 399 الحجرة المجاورة لمبوابة )قمعة الُمعترض( 245
 399 الواجية الشمالية لمحجرة العموية )قمعة الُمعترض( 246
 401 الشرقية المطمة عمى الفناء )قمعة الُمعترض(لمحجرات  غربيةالواجية ال 247
 401 )قمعة الُمعترض( والشمالية شرقيةوحدات القمعة ال 248
 403 )قمعة الُمعترض( الواجية الجنوبية لمحجرات الشمالية المطمة عمى الفناء 249
 404 )قمعة الُمعترض( فتحات الحجرات الشمالية المطمة عمى الفناء 250



519 
 

 404 )قمعة الُمعترض( الحجرات الشمالية من الداخل 251
 404 )قمعة الُمعترض( المتيدمة غربيةالحجرة الشمالية ال 252
 405 الجدار الساتر إلحدى الحجرات  )قمعة الُمعترض( 253
 googel earth 407 باستخدام برنامج -صورة جوية لمدينة باِجل موضح عمييا موقع القمعتين  254
 413 (قناة روسيا اليوم)عن  ،الحكومة( داربوابة قمعة باِجل ) 255
 wikimapia 416)) برنامج استخدامب ،صورة جوية لقمعة جبل باِجل 256
 416 صورة عامة لقمعة جبل باِجل 257
 google earth 417 باستخدام برنامج، م0262 صورة جوية لقمعة دار الحكومة بمدينة باِجل، التقطت عام 258
 google earth 418 باستخدام برنامج، م0260صورة جوية لقمعة دار الحكومة بمدينة باِجل، التقطت عام  259
 420 الواجية الغربية )قمعة دار الحكومة بباجل( 260
 420 المنطقة الوسطى من الواجية الجنوبية )قمعة دار الحكومة بباِجل( 261
 421 بباِجل( الحكومة دارقمعة الدفاعي )برج البقايا  262
 422 )مدينة باجل( قمعة دار الحكومة من الداخل 263
 423 بباِجل( الحكومة دارقمعة عمى الفناء ) واجية حجرات الجية الغربية المطمة 264
 423 المدخل الغربي )قمعة دار الحكومة بمدينة باِجل( 265
 425 باِجل(بمدينة واجية إحدى حجرات الجية الجنوبية )قمعة دار الحكومة  266
 426 الواجية الشمالية لمجامع الكبير بمدينة باِجل القديمة 267
 426 [صالح الفقيو]واجية المدخل الخامس الشرقي بالجامع الكبير في مدينة زبيد، عن  268
 426 [أحمد الحزمي]واجية أحد المنازل بمدينة زبيد، عن  269
 427 باِجل(بمدينة صفوف من دخالت حفظ األمتعة في إحدى الحجرات )قمعة دار الحكومة  270
 google earth 431 باستخدام برنامج مواقع القالع، صورة جوية لمدينة ِميدي موضح عمييا 271
 google earth 432 باستخدام برنامجموقع قمعتي الدولة )القشمة( واإلدريسي في مدينة ِميدي،  272
 433 بقايا جدران قمعة الدولة )القشمة( بمدينة ميدي 273
 google earth 434 صورة جوية لبقايا قمعة الدولة )القشمة(، باستخدام برنامج 274
 435 بميدي  قمعة الدولة )القشمة(، بقايا برج المدخل 275
 435 بميدي(  -القشمة  –)قمعة الدولة فناء الشمالي ال 276
 435 بميدي جدران قمعة الدولة )القشمة(بناء االرتباك المعماري في  277
 google earth 437 باستخدام برنامج ،يديماحية بمِ صورة جوية لقمعة القُ  278
 439 (يديماحية بمِ قمعة القُ ، )الواجية الشمالية )الرئيسية( 279
 439 (يديماحية بمِ قمعة القُ ) الواجية الشرقية 280
 440 (يديماحية بمِ قمعة القُ جنوبية )الواجية ال 281
 440 (يديماحية بمِ قمعة القُ الغربية )الواجية  282



520 
 

 441 [الييئة العامة لآلثار اليمنية]عن  ،يديماحية بمدينة مِ قمعة القُ  283
 442 (يديماحية بمِ قمعة القُ مرواق الذي يتقدم حجرتي الجند )الواجية الجنوبية ل 284
 442 (يديماحية بمِ قمعة القُ ) الجند بقايا المدخل والرواق الذي يتقدم حجرتيالواجية الشرقية ل 285
 443 (يديماحية بمِ قمعة القُ من الخارج )الوضع الراىن لمبرج الشمالي الشرقي  286
 444 بشكل نيائي طالق المدافعإقبل تيدم فتحات  ،لبرج الشمالي الشرقي من الخارجا 287
 444 (يديماحية بمِ قمعة القُ البرج الشمالي الشرقي من الداخل ) 288
 445 (يديماحية بمِ قمعة القُ ) البرج الجنوبي من جية الفناء 289
 446 (يديماحية بمِ قمعة القُ ) الدفاعية في جدار الطابق األول والثاني من البرج الجنوبي العناصر 290
 446 (يديماحية بمِ قمعة القُ ) آثار الدرج الصاعد إلى الطابق األول والثاني في البرج الجنوبي 291
 448 (يديماحية بمِ قمعة القُ ) برج العمودي في مدينة المخا 292
 google earth 450  باستخدام برنامج ،يدي مبين عمييا مواقع القالع القريبة من الساحللمدينة مِ صور جوية  293
 google earth 451 باستخدام برنامج ،بمدينة ميدي دريسيصورة جوية لبقايا قمعة اإل 294
 453 بميدي( دريسيقمعة اإلوالجدار الخارجي المتصل بو ) البرج الجنوبي الشرقيبقايا  295
 453 بميدي( دريسيقمعة اإل) الجنوبي الغربي البرج بقايا 296
 google earth 456باستخدام برنامج  بميدي،صورة جوية لقمعة المنصورة  297
 458 موقع قمعة المنصورة بميدي 298
 458 قمعة المنصورة بميدي() بقايا البرج الشمالي الشرقي 299
 458 المنصورة بميدي( قمعة) موقع البرج الجنوبي الغربي 300

 


	أطروحة مبروك الذماري - القلاع في تهامة 1
	1
	2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18


	أطروحة مبروك الذماري - القلاع في تهامة 2
	2
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33





