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 قصر الكعكً بحً السالمة بمدٌنة الطائف  

 "دراسة تارٌخٌة حضارٌة" 

Al – Kaaki palace in Salama district of Taif 

“Historical and Cultural Study” 

 أحمد بن محمد بن محمد السعدي الزهرانًأ.د/ 

Prof. Dr. Ahmed Bin Mohamed Bin Mohamed Al Saady Al Zahrany 

 الملخص:

تتناول هده الدراسة تسجٌل وتوثٌق أحد معالم التراث المعماري والحضاري بمدٌنة الطائؾ وهو قصر الكعكً ، الذي ال 

ٌزال ٌحتفظ بحالته األصٌلة إلً حد كبٌر ، من حٌث موقعه بحً السالمة ، وتكوٌنه المعمارٌٌن ثالث طوابق ، خصصت 

ً تقع علً الداخل إلقامة ومعٌشة أهل القصر مع مجموعه من بعض وحداتها لالستقبال ، فً حٌن استخدمت تلك الت

المرافق الخدمٌة كالحمامات والمطابخ والمراحٌض وؼٌرها ، كما تم مسح القصر ومالحقة هندسٌا من خالل الرفع 

المعماري وعمل القطاعات والتفرٌؽات الهندسٌة لزخارؾ ووحدات القصر، باإلضافة إلً عمل حصر ودراسة النقوش 

تابٌة علً جدرانه وواجهاته ، ومحاولة تصور الستكمال بعض األجزاء المندثرة به، وتوصلت الدراسة إلً مجموعة الك

من النتائج والتوصٌات من بٌنها التؤكٌد علً مدي االزدهار الحضاري الذي شهدته الطائؾ أواخر العصر العثمانً ، وأن 

العصر العثمانً لم ٌكن ٌضم فراؼات تسمح ببناء منشات ضخمة ، كما النسٌج العمرانً لمدٌنة الطائؾ القدٌمة فً نهاٌة 

أوضحت الدراسة أن عمارة وزخرفة قصر الكعكً تمت علً مرحلتٌن رئٌسٌتٌن ، األولً شملت بناء الطابقٌن األرضً 

ارة وزخرفة وحدات واألول ، والمرحلة الثانٌة شملت بناء الطابق الثانً وبعض التشكٌالت الفنٌة والنقوش ، كذلك تؤثر عم

قصر الكعكً بالعدٌد من العوامل ال سٌما الدٌنٌة والبٌئٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة ، وكذلك بعض التؤثٌرات الوافدة ، 

 وأوصت الدراسة بضرورة ترمٌم وتؤهٌل قصر الكعكً واالستفادة منه فً التنمٌة السٌاحٌة للطائؾ . 

Abstract 

This research deals with the registration and documentation of one of the architectural and 

cultural heritage in the city of Taif , the palace of Al-kaaki , which still retains its original 

status to a large extent in terms of its location in Al-Salama neighborhood and its three-storey 

architectural structure, some of which were reserved for reception , with a range of service 

facilities, the palace was also surveyed and engineered through the architectural lifting, the 

work of the sectors and the engineering spaces of the decorations and palace units. 

The researcher followed three research approaches: the first is the historical presentation 

method, the second is the analytical descriptive approach, the third approach is the 

comparative approach: by comparing the architectural units and the artistic elements of the 

same in Taif or other cities of the Hijaz whenever possible. 

The study found a set of findings and recommendations, including the emphasis on the extent 

of the cultural boom in the city of Taif late Ottoman era, and that the urban fabric of the old 

city of Taif at the end of the Ottaman period did not include spaces allow the construction of 
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large facilities, as the study showed that the architecture and decoration of Kaki palace has 

two major phases, the first included the construction of the ground and first floors, and the 

second phase included the construction of the second floor and some technical formations and 

patterns , as well as influenced by architecture and decoration units kaki palace by many 

factors, religious, environmental, social and economic, especially, as well as Z expatriate 

influences, the study recommended the need for the restoration and rehabilitation of Kaki 

Palace and benefit from the tourism development of Taif.     

 

 المقدمة:

، وهو ما (1)بر إحدى محطات العصر الحجري القدٌم واألوسط ثم العصر الحجري الحدٌثعمران الطائؾ قدٌم حٌث تعت

تإكده الرسوم الصخرٌة الموجودة بالطائؾ، وال ٌنفصل تارٌخ وحضارة الطائؾ عن ؼٌرها من مدن المملكة،بل أنه ٌعد 

اإلطالق أن نفصل تلك الحلقات عن من أهم حلقات تارٌخ وحضارة وتراث المملكة بشكل عام، حٌث أنه ال ٌمكن على 

بعضها، وقد استمرت هذه الحلقات فً اتصال حتى عصرنا الحاضر، فالنقوش العربٌة القدٌمة واألخرى التً ترجع الى 

. ودراسة نمط من األنماط (3)خٌر دلٌل على تؤكٌد ما نرمً الٌه (2)العصور اإلسالمٌة المنتشرة فً معظم مناطق الطائؾ

نة الطائؾ كقصر الكعكً موضوع الدراسة إنما ٌعبر عن تلك الحضارة والرقً التً كانت علٌها المدٌنة المعمارٌة بمدٌ

 .(4)وهو ما جعل الكثٌر من المإرخٌن والرحالة ٌهتموا بالكتابة عنها وزٌارتها وتدوٌن مالحظاتهم عما شاهدوه بها

لطائؾ عن الطراز الحجازي الممٌز فً المنطقة الؽربٌة على أننا ٌجب أن نقرر أنه لم تخرج أنماط المبانً المدنٌة فً ا

 للمملكة العربٌة السعودٌة،مع احتفاظ المدٌنة ببعض السمات والخصائص التً فرضتها العوامل البٌئٌة واالجتماعٌة.

ر المحلٌة أهم سمات عمائر الطائؾ المدنٌة أن التقنٌات والتطبٌقات المستعملة فً تشٌٌدها تتمٌز بالمزج بٌن العناصومن 

وهو ما ساعد على تعدد أنماطها المعمارٌة، وتعدد وظائفها وهو ما جعلها تتفرد بسمات من حٌث األشكال واإلقلٌمٌة، 

 الهندسٌة والمخططات األفقٌة والقطاعات الرأسٌة، كما سنرى ان شاء هللا عند استعراض القصر موضوع الدراسة.

كان ٌتطلب مساحات كبٌرة وهو ما لم ٌكن متاح باألحٌاء السكنٌة داخل  إن بناء قصور الطائؾ وتلبٌة رؼبات أصحابها

سور المدٌنة لذا ُبنٌت ؼالبٌتها خارج السور وتركزت فً أحٌاء الجانب الجنوبً الؽربً منها مثل: حً السالمة )الذي 

موقع الطائؾ خارج  ٌضم القصر موضوع الدراسة(، وحً قروي، مع قلتها فً الجانب الشرقً، وجهة الشمال قلٌالً من

السور فً العزٌزٌة وشبرا رؼم خصوبة األرض وجودتها ووجود العدٌد من المزارع والبساتٌن، وربما ٌرجع ذلك فً 

جوهره إلى البعد المكانً عن مركز المدٌنة القدٌم، كما أن هذه الجهة تعتبر مدخل المدٌنة من الشرق جهة السٌل الكبٌر 

 وصٌة واإلحساس باألمن واالستقرار.األمر الذي ٌفقد المكان الخص

وهذا ما ٌجعلنا نمٌز بٌن نمطٌن رئٌسٌن فً عمائر الطائؾ المدنٌة، األول: مبانً شٌدت للطبقة المٌسورة من بٌوت كبٌرة 

وقصور شاهقة والتً كانت تبنً للطبقة الحاكمة ورجال الدولة واألؼنٌاء من التجار واألعٌان ٌستقرون بها فً شهور 

                                                           
 .32 -3ص ،( جليمور، برنامج املسح األثري الشامل1)
 .( للمزيد عنها ينظر على سبيل املثال6 الفعر، تطور الكتابات والنقوش يف احلجاز2)

(3) Miles, "Early Islamic Inscriptions Near Taif",pp.236-248. 
 .خري الدين الزركلي، ما رأيت وما مسعت؛( منهم على سبيل املثال6 ابن فهد، حتفة اللطائف؛ العجيمي، إىداء اللطائف4)

Burckhardt, travels in Arabia,, Doughty; Travels in Arabia deserta. 
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، وٌؽلب على هذا النمط التنظٌم العمودي، وؼالبا ما ٌتؤلؾ فٌه المبنى من عدد من (5)باً من حرارة الجوالصٌؾ هر

الطوابق، وٌمكن أن ٌسكنه عائلة واحدة أو أكثر، وٌنتمى قصر الكعكً موضوع الدراسة الى هذا النمط؛ أما النمط الثانً 

ة والتً كان ٌسكنها الموظفون وصؽار التجار والمزارعٌن من البٌوت، فهً تلك التً كانت مشٌدة من الطٌن والحجار

ومنها ما كان مشٌد داخل المدٌنة المسورة، ومنها ما كان ٌتوزع حول البساتٌن والمزارع المحٌطة بالطائؾ )البٌوت 

 الرٌفٌة(، وٌؽلب على بنائه التنظٌم األفقً، واستؽالل المساحة الحرة من األرض للبناء علٌها بشكل أفقً.

قد خضعت عمارة وتخطٌط قصور الطائؾ ومنها القصر موضوع الدراسة إلى مجموعة من المإثرات كان لها دوُر و

واضُح علٌها، وكان منها ما هو: مإثرات دٌنٌة، وطبٌعٌة، وبٌئٌة، ومنها ما هو: مإثرات اجتماعٌة، وثقافٌة، وحضارٌة، 

قالب معماري وفنً توافق مع رؼبات المنشئٌن المختلفة،  وقد برع المعماري والفنان فً صٌاؼة كل هذه المإثرات فً

وحقق من خاللها منظومة معمارٌة ساعدت على بقاء مثل هذه المبانً حتى الٌوم لتشهد على عبقرٌته وتفهمه الكامل 

 لطبٌعة المبنً ووظٌفته.

 مشكلة الدراسة:

ودراسته بشكل علمً، ورفعه هندسٌاً بشكل دقٌق هو تعتبر اعمال التسجٌل والتوثٌق الكامل للقصر ومالحقه المعمارٌة 

العمود الفقري للدراسة ومشكلته الرئٌسٌة، وقد استلزم تحقٌق وحل هذه المشكلة التؽلب على بعض اإلشكالٌات والتً من 

أهمها: صعوبة دخول القصر نتٌجة لإلهمال الكبٌر، وهجر أصحابه مما جعله مؤوى للكثٌر من الحٌوانات الضالة 

زواحؾ والحشرات السامة، مع صعوبة تواجد حراس هذا المبنً باستمرار، إضافة إلى ؼلق بعض وحداته، فضالً عن وال

طبٌعة مجتمع الطائؾ وعدم الوعً الكامل بؤهمٌة مثل هذه المبانً وضرورة الحفاظ علٌها، وال نؽفل أٌضاً قلة بل وندرة 

 الدراسات المتخصصة عن المنشآت المعمارٌة بالطائؾ.

 أهداف الدراسة:

 تهدؾ هذه الدراسة إلى تحقٌق عدة أهداؾ من بٌنها:

 دراسة وتسجٌل وتوثٌق قصر الكعكً ومالحقه بحً السالمة بمدٌنة الطائؾ. -1

التعرؾ على تارٌخ القصر وعمارته، والرفع المعماري الكامل للقصر ومالحقة، وعمل قطاعات هندسٌة، وتفرٌؽات  -2

 وحدات وعناصر معمارٌة وفنٌة.فنٌة تفصٌلٌة لما ٌضمه من 

 التعرؾ على أثر القٌم االسالمٌة والتقالٌد العربٌة فً تخطٌط وعمارة القصور بمدٌنة الطائؾ. -3

 الوقوؾ على مستوى االزدهار الحضاري الذي شهدته مدٌنة الطائؾ أواخر العصر العثمانً. -4

 خر العصر العثمانً.دراسة أحد األنماط التخطٌطٌة لعمارة القصور فً مدٌنة الطائؾ اوا -5

دراسة العناصر المعمارٌة والزخرفٌة لهذه القصر. ومدى اتساقها مع العمارة االسالمٌة بشكل عام والعمارة  -6

 الحجازٌة بشكل خاص.

 محاولة إبراز األهمٌة التارٌخٌة لتراث الطائؾ وأهمٌتها فً التنمٌة السٌاحٌة. -7

ا تركة األجداد واآلباء من تراث حضاري وضرورة حماٌة محاولة توعٌته مجتمع الطائؾ بضرورة الحفاظ علً م -8

 المبانً التراثٌة ذات القٌمة التارٌخٌة والحفاظ علٌها من االندثار.

 

                                                           
 .235-234واملستجدات، ص( اجلودي، الطائف بني املوروثات 5)
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 مواد وطرق البحث:

اتبع الباحث فً دراسة هذا الموضوع ثالث طرق أو مناهج بحثٌة األول منهج العرض التارٌخً: من خالل المصادر 

هج الوصفً التحلٌلً: من خالل التوثٌق العلمً الدقٌق للقصر لكل ما ٌضمه من وحدات ومالحق التارٌخٌة؛ الثانً: المن

معمارٌة، وعناصر زخرفٌة وفنٌة؛اما المنهج الثالث: المنهج المقارن: من خالل مقارنة ما ٌضمه من وحدات معمارٌة 

 كلما امكن. وعناصر فنٌة زخرفٌة بمثٌالتها سواء بالطائؾ أو فً ؼٌرها من مدن الحجاز 

 أدبٌات الدراسة:

وعلى الرؼم من عدم وجود دراسة متخصصة عن قصر الكعكً فإن الباحث استفاد من مجموعة من الدراسات السابقة فً 

التعرؾ على بعض الجوانب التارٌخٌة والحضارٌة ذات العالقة المباشرة بموضوع الدراسةة والتةً منهةا الدراسةة المعنونةة 

وقد استفاد الباحةث مةن هةذه الدراسةة المهمةة فةً التعةرؾ علةى الطةرز واألنمةاط المعمارٌةة والزخرفٌةة   (6)"بٌوت جدةبـ "

، وقةةد اسةةتفاد منهةةا الباحةةث فةةً التعةةرؾ علةةى العدٌةةد مةةن (7)"البٌوووت التقلٌدٌووة بمكووةالمعاصةةرة للقصةةر ؛ كةةذلك دراسةةة "

ادات االجتماعٌةة؛ كمةا اسةتفاد الباحةث مةن الدراسةة المعنونةة المعالجات التً لجؤ إلٌها المعماري تلبٌة واستجابة للتقالٌد والع

فةةً التعةةرؾ علةةى بعةةض األسةةالٌب المعمارٌةةة والزخرفٌةةة المتشةةابهة مةةع مثٌالتهةةا بالطةةائؾ؛ وأٌضةةاً  (8)"العمووارة المكٌووةبةةـ"

سةةمات العمةةائر  واسةةتفدت منهةةا فةةً التعةةرؾ علةةى (9)"البنوواء التقلٌوودي للمنووازل زووً الجزٌوورة العربٌووةالدراسةةة المعنونةةة بةةـ "

المدنٌةةة التقلٌدٌةةة فةةً الجزٌةةرة العربٌةةة مةةن حٌةةث طةةرز عمارتهةةا ومةةواد البنةةاء المسةةتخدمة فٌهةةا وأهةةم وحةةداتها وعناصةةرها 

 المعمارٌة.

بـ )الطائف ومن الدراسات التً قامت بعمل حصر مبدئً لعمائر الطائؾ المدنٌة واستفاد منها الباحث الدراسة المعنونة

"اآلثار اإلسالمٌة زً محازظة الطائف من خالل كتابات المؤرخٌن ؛ وكذلك الدراسة المعنونة بـ (10)(بقاٌا األمس

والتً أعطتنا تصورا عاما على الكثٌر من النواحً الحضارٌة والتارٌخٌة بالطائؾ؛ وأٌضاً الدراسة التً  (11)"والرحالة

، وهى من الدراسات المهمة (12)(دٌنة عربٌة ناهضة)الطائف التطور والبٌئة والعمار زً مقام بها هاٌنزؼاوبه بعنوان 

 التً استفاد منها الباحث فً التعرؾ على بعض سمات عمائر المدٌنة قبل العصر العثمانً، وؼٌر ذلك من الدراسات.

 الدراسة التسجٌلٌة والوصفٌة لقصر الكعكً:

 موقع القصر:

أمام تقاطع شارع السالمة مع شارع البلدٌة، أمام دوار ٌقع القصر خارج سور مدٌنة الطائؾ القدٌم، فً حً السالمة 

السالمة حالٌاً، وٌشرؾ على شارع "سواد بن همام" بواجهته الشرقٌة، وعلى شارع القرطبً من خالل السور المحٌط 

 بالفناء الؽربً والذي تشرؾ علٌه الواجهة الؽربٌة للقصر، كما ٌشرؾ على شارع السٌوطً من خالل السور الذي ٌحٌط

بالفناء الشمالً والذي ٌشرؾ علٌه واجهة القصر الشمالٌة، أما من الجهة الجنوبٌة فٌشرؾ القصر بواجهته الجنوبٌة 

 مباشرة على شارع السالمة .

                                                           
)6  ( Khan, Jeddah old Houses. 
)7(Fadan, traditional Houses in Makah. 
)8   ( Anqawi, Makkah Architecture. 
(9  ( Jomah, the traditional process of producing A house in Arabia. 

 .( املهنا, الطائف بقايا األمس10)
 .، اآلثار اإلسالمية يف حمافظة الطائف من خالل كتابات املؤرخني والرحالة4مية يف حمافظة الطائف، ج( احلارثي، موسوعة اآلثار االسال11)
 .(غاوبو، الطائف التطور والبنية واملعمار يف مدينة عربية ناىضة12)
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وقد أورد "أنجلو بسك" وصفاً لموقع قصر "الكعكً" فً معرض حدٌثة عن قرٌة السالمة التً أصبحت اآلن أحد أحٌاء 

تضم مجموعة من البساتٌن من بٌنها: "... بستان بٌت الكعكً الذي ٌقع فً الركن الشمالً  الطائؾ، فذكر أنها كانت

 .(13)" الؽربً للتقاطع الواقع بٌن السالمة وشارع البلدٌات ... ؼرب مسجد العباس

امع "عبدهللا بن وهذا الموقع من المواقع الممٌزة القرٌبة من المدٌنة المسورة والسٌما وأنه األقرب فً المواضع المحٌطة بج

العباس" والذي كان بناإه من األسباب الرئٌسة لنشؤة مدٌنة الطائؾ بعد دخول ثقٌؾ اإلسالم وانتقال العمرانً شماالً 

 -بالقرب وحول جامع "عبدهللا بن العباس"، حٌث رؼب الناس فً السكن بالقرب وحول مسجد الحبر عبدهللا بن العباس 

أن المواقع المحٌطة والقرٌبة من المسجد من الجهة الجنوبٌة، والجنوبٌة الؽربٌة ذات كثافة ، ومن ثم نجد -رضً هللا عنهما

 –سكانٌة كبٌرة، وتدل المبانً القدٌمة التً التزال شواهدها باقٌة إلى الٌوم والتً قد تكون معاصرة لبناء قصر "الكعكً" 

ن لبناء مساكنهم خارج سور المدٌنة، كما ان هذا الموقع أنها كانت من المواضع التً أقبل علٌها السكا –موضوع الدراسة 

قرٌب من المحاور الرئٌسٌة وشبكة الطرق سواء الممتدة إلى داخل بوابات وأحٌاء المدٌنة المسورة، أو تلك التً تربط 

 الطائؾ بالمدن األخرى وخاصة مكة.

 تارٌخ بناء القصر وصاحبه:

من أعٌان الطائؾ الذي ٌنسب إلٌهم القٌام بؤعمال تعمٌر واسعة للبٌت عام إلى أسرة الكعكً  -حالٌاً -ٌنسب هذا البٌت 

هـ كما هو ثابت أعلى المدخل الرئٌس )الشرقً(، ومنهم "صدقة الكعكً"، و"سراج الكعكً"، وقد استؽرق بناء 1358

 .(14)القصر حوالً عامٌن

، وهو خالؾ قصر أبناء (15)"إسماعٌل" وٌرى البعض أن البٌت ُبنً فً األصل ألبناء "إسماعٌل" وكان ٌعرؾ بقصر

 .(16)إسماعٌل الذي كان فً العزٌزٌة والذي هدم مإخراً 

وٌالحظ من خالل موقع القصر، وكتابات المإرخٌن والرحالة الذٌن زاروا الطائؾ، ودراسة طراز القصر المعماري، 

ها المإرخة سواء بحً السالمة نفسه أو والوقوؾ على وحداته وعناصره المعمارٌة والفنٌة ودراستها ومقارنتها بمثٌالت

بؤحٌاء الطائؾ األخرى التً كانت وال تزال تضم قصوًرا ضخمة؛ أن القصر بنً على أقل تقدٌر أوائل القرن الرابع عشر 

الهجري، ومما قد ٌإكد ذلك هو ذلك النقش الموجود على واجهة القصر الرئٌسة والذي ٌتكون من زوج من األبٌات 

 ( بصٌؽة: 2( )لوحة7الشعرٌة )شكل

 قسماً بمن رزع السماء بغٌر طً          واختار خٌر الخلق من آل قصً

 لم أبنها طمع الخلود وإنما                هى زٌنة الدنٌا لحً بعد حً

ن وهى من األبٌات التً كانت ُتكتب على واجهات ومداخل بٌوت األثرٌاء بمكة وعلى جدران دواوٌنها الرئٌسة، خالل القر

الرابع عشر الهجري، مع بعض التؽٌرات فً بعض األبٌات أو أجزاء منها، فمثالً جاءت هذه األبٌات على بعض بٌوت 

 م بصٌؽة:20هـ/14مكة خالل القرن

 

 

                                                           
 .52( بسك، الطائف العاصمة الصيفية، ص13)
 .32( املهنا، الطائف بقايا األمس، ص14)
 .211ذرات الغزاوي، ص( الساملي، الطائف يف ش15)
 .2131، ص3( الساملي، املعجم اجلغرايف حملافظة الطائف، ج16)
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 قسماً بمن رزع السماء بغٌر طً       واختار خٌر الخلق من آل لؤي

 .(17)حً ما شدتها طمع الخلود وإنما           هى زٌنة الدنٌا لحً بعد

 م(.20هـ/أوائل ق14ومن ثم فإننا نعتقد أنه ٌمكن تؤرٌخ قصر "الكعكً" بفترة )أوائل ق

 مهندس البناء، والمواد المستخدمة زً بنائه:

(، وهو أحد أبناء الطائؾ، واستعان محمد بن عثمان القرشًٌذكر المإرخون أن الذي قام ببناء هذا القصر هو البناء )

 وهو ما ٌثبت وٌإكد خبرة أهل الطائؾ فً حرفة البناء وما ٌتصل بها من حرؾ أخرى. ،(18)بعمال بناء محلٌٌن

البازلتً والذي  كالحجروقد تنوعت مواد البناء المستخدمة فً بناء قصر "الكعكً"، ومنها ما كان متوفراً فً البٌئة المحلٌة 

والذي استخدم فً بناء معظم جدران  اآلجراستخدم فً بناء معظم جدران وحدات الطابق األرضً للقصر، وكذلك 

الطوابق العلوٌة بالقصر، وكذلك جدران المالحق المائٌة بالطابق األرضً، وجدران األفران سواء فً المراوش أو 

فً بناء السور الخارجً المحٌط بؤفنٌة وأحواش القصر على قاعدة أو أساسات من  الطوب اللبنبالمطابخ، كما استخدم 

أٌضاً فً صناعة المشبكات الحدٌد  فً صناعة األبواب والشبابٌك واألسقؾ، كما استخدمالخشب تخدم مدامٌك الحجر، واس

 أو المصبعات التً تؽشً واجهات النوافذ السٌما بواجهات الطابق األرضً للقصر لتوفٌر الحماٌة والتؤمٌن لها.  

 التكوٌن المعماري للقصر:

ٌُبن القصر على كامل المساحة المتاحة بل 2م2022.44تقدر بحوالً مساحة إجمالٌة  -حالٌاً -ٌشؽل قصر الكعكً  ، ولم 

من إجمالً المساحة الكلٌة المتاحة للبناء، فً حٌن  2م443.32ُشٌد بالقسم الجنوبً الشرقً منها، وعلى مساحة حوالً 

صر وتحٌط به كما ذكر (، والتً كانت عبارة عن بساتٌن خاصة بالق1ُشؽلت باقً المساحة باألفنٌة أو األحواش )شكل

، وٌبدو أن اختٌار المعماري للفراغ الجنوبً الشرقً لٌكون موضع بناء القصر كان مقصوداً فً حد ذاته (19)"أنجلو بسك"

ولم ٌتم بشكل عشوائً، حٌث ٌبدو أن لموقع جامع "عبدهللا بن العباس" دوراً فً هذا االختٌار، فهذا الموقع هو األقرب فً 

لذي ٌقع فً مواجهة واجهته الرئٌسة )الشرقٌة(، هذا طبعاً باإلضافة الى العوامل البٌئٌة الخاصة برؼبة مواجهة الجامع وا

المعماري فً توجٌه مبنى القصر وفتحاته بحٌث تتمكن من استقبال التٌارات الهوائٌة الباردة السٌما فً فصل الصٌؾ، مع 

 العمرانً للطائؾ. الوضع فً االعتبار أن هذا الموضع هو القرٌب من النسٌج

( 4(، )لوحة1حٌث ٌالحظ كٌؾ قسم المعماري المساحة المتاحة الشبه مربعة إلى أربعة أقسام شبه متساوٌة تقرٌباً )شكل

م تقرٌباً،  1وأحاط الجمٌع بسور بنائً بارتفاع الثالثة أمتار، ٌشٌد من اللبن على قاعدة من مدامٌك حجرٌة بارتفاع 

سم لألسوار الداخلٌة، وهى أسوار بسٌطة فً بنائها وتخلو 30-40سم، وبٌن  50: 40جً بٌن وٌتراوح سمك السور الخار

من أي تشكٌالت معمارٌة أو فنٌة، حٌث ُكسٌت بطبقة سمٌكة من المالط فقط، وجعل الدخول إلٌه من داخل القصر من 

، ومن الخارج من خالل مدخل بالزاوٌة خالل مدخلٌن أحدهما بالواجهة الشمالٌة واآلخر فً الواجهة الؽربٌة الداخلٌتٌن

 (.4(، )لوحة1الشمالٌة الؽربٌة من السور )شكل

ٌُدخل إلٌه من مدخل قرٌب من الجناح الشمالً للقصر وهو الذي  وٌبدو أن الفناء الشمالً الشرقً قد ُخصص للنساء حٌث 

صه، وٌحٌط بها مصطبة أو جلسة بنائٌة كان مخصصاً للنساء )الحرملك(، وقد ضم هذا الفناء فسقٌة مٌاه أو نافورة مفص

سم( كانت ُتخصص للجلوس حول الفسقٌة الستجالء مناظرها الخالبة ونسماتها العلٌلة، أما الفناء  80بارتفاع حوالً )

                                                           
 .33-32(رفيع، مكة يف القرن الرابع عشر اهلجري، ص17)
 .32( املهنا، الطائف بقايا األمس، ص18)
 .52( بسك، الطائف العاصمة الصيفية، ص19)
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الجنوبً الؽربً والذي نصل الٌه من خالل مدخل بصدر الدٌوان فً مواجهة المدخل الرئٌس للقصر، ٌبدو من خالل 

ى هذا الفناء وموقعه بالقرب من حركة الدخول والخروج من القصر، وقربه من الجناح الجنوبً للقصر طرٌقة الوصول ال

والمخصص للرجال )سالملك(، وخلوه من أي شواهد معمارٌة ظاهرة كفسقٌة أو حوض مٌاه أن هذا الفناء كان مخصصاً  

ذا الفناء لتبٌن أنه ربما ٌضم خزانات مٌاه أو لتلبٌة أؼراض تخدم مرافق القصر، وربما أنه لو تمت بعض الحفائر فً ه

 دبول مطمورة فً أرضٌته.

( والذي نصل الٌه من خارج القصر ربما كان مخصصاً لدخول وخروج 4أما الفناء بالزاوٌة الشمالٌة الؽربٌة )لوحة 

 العاملٌن للقصر، ومالحقة ومن ٌقومون باألعمال الالزمة ألفنٌة القصر.

 واجهات القصر:

 ر "الكعكً أربع واجهات حرة اثنٌن منها تشرفان على الخارج واألخرٌٌن تشرفان على األفنٌة الداخلٌة كاآلتً:ٌضم قص

 (:2 -1( )لوحات7 -6الواجهة الشرقٌة)شكل

م(، وهى واجهة ممٌزة من حٌث تكوٌنها المعماري وما تضمه من 15تعتبر هذه الواجهة هً الرئٌسة للقصر، تمتد مسافة )

زخرفٌة، وتقسم هذه الواجهة أفقٌاً إلى ثالثة مستوٌات ُروعً فً تصمٌمها وما تضمه من فتحات السمٌترٌة عناصر 

م(، ٌتوجه عقد موتور، وٌؽلق 1.30والمحورٌة والتوازن إلى حد كبٌر، المستوى األول: تتوسطه فتحة المدخل اتساعها )

 سم( ومعقود بعقد موتور.50تفاعها )م( وار1علٌها مصراعان من الحدٌد، ٌعلوها نافذة اتساعها )

م(، وٌتوج كل منهما عقد نصؾ دائري، ٌؽلق على كل نافذة 1ٌكتنؾ المدخل زوج من النوافذ المتشابهة، اتساع الواحدة )

شباك من الخشب ٌقسم أفقٌاً إلى ثالثة مستوٌات، السفلً )السفل( مصمت من مجموعة من الحشوات الهندسٌة بطرٌقة 

 نً من النوع المتحرك من قاللٌب )شرائح خشبٌة متحركة(، والثالث ضلؾ شٌش.التعشٌق، والثا

وٌكتنؾ الدخلة التً تتوسط الواجهة أربعة نوافذ متشابهة فً االتساع واالرتفاع وطرٌقة المعالجة بواقع نافذتٌن بكل جهة 

ة قمة العقد حزمة كبٌرة من سعؾ م(، معقودة بعقد نصؾ دائري، وٌزٌن واجه1.50(، ٌبلػ اتساع النافذة منها )2)لوحة

 النخٌل بطرٌقة الحفر البارز، وٌؽشً واجهاتها من الخارج شباك )شٌش( من الخشب،بنفس طرٌقة النوافذ السابقة.

وٌتقدم هذا المستوى )الطابق( من الواجهة الشرقٌة سقٌفة ٌقسم امتدادها الداخلى إلى ثالثة أقسام بواسطة زوج من الكمر 

ؾ حائطٌة تقوم علٌه واجهة الدٌوان الرئٌس بالقصر،تشرؾ هذه السقٌفة )أو الرواق( على الخارج ببائكة تستند على أكتا

 ثالثٌة تستند أرجلها على أربعة دعامات بنائٌة.

م(، وٌزٌن قمة العقد حلٌة نباتٌة جصٌة 3القسم األوسط من هذه السقٌفة األقل اتساعا وارتفاعا، ٌبلػ اتساع فتحة عقده )

(، ُنقش داخل 2( )لوحة7، 6الحفر البارز،وٌزٌن توشٌحتً العقد األوسط صرتان دائرٌتان بشكل بارز )شكل بطرٌقة

(، 7، 6، بالخط الثلث الجلً المتداخل بطرٌقة الحفر البارز،  )شكل(1362)هذا من زضل ربً الصرة الٌمنى عبارة تقرأ 

( فقد 2(، )لوحة7هـ؛ أما الصرة الٌسرى )شكل1362ٌخ وهذه الكتابة تحمل تارٌخ أخر تعمٌر تم على القصر وهو تار

. وكما هو )كٌف أحسد وأنا الفقٌر عند الغنً(ُنقش بداخلها بالخط الثلث الجلً المتداخل بؤسلوب الحفر البارز عبارة ُتقرأ 

لتً واضح من طبٌعة العبارة أن الؽرض منها كما سبق وذكرت هً درأ وحفظ القصر من الحسد وهى من األسالٌب ا

 ٌمكن مشاهدتها علً واجهات ومداخل الكثٌر من القصور والبٌوت بمدن الحجاز المختلفة.

أما القسم المستطٌل المصمت الذي ٌعلو العقد األوسط وٌمتد بنفس امتداد القسم االوسط من السقٌفة ٌتوسطه مستطٌل بارز 

ثالثة شطوب كتابٌة، نقش بداخلها البسملة وبٌتا من الجص ٌحدده إطار بارز، ٌقسم من الداخل بواسطة خطوط أفقٌة إلى 

 شعر بالخط الثلث الجلً بؤسلوب الحفر البارز، باللون األبٌض على أرضٌة باللون السماوي بصٌؽة:
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 قسماً بمن رزع السماء بغٌر طً          واختار خٌر الخلق من آل قصً

 هى زٌنة الدنٌا لحً بعد حً       لم أبنها طمع الخلود وإنما         

 وهى من بٌوت الشعر التً شاع تنفٌذها على العمائر المدنٌة بمنطقة الحجاز خالل القرن الرابع عشر الهجري.

م( 1.90أما الطابق )المستوى( الثانً للواجهة الشرقٌة قُسم رأسٌاً إلى ثالثة مستوٌات، ٌبرز القسم األوسط للخارج مسافة )

ً هذا البروز بهٌئة دائرٌة، وتنتهى من أعلى بكرنداز جصً بارز، ٌتوسط واجهة هذا البروز دخلة بنائٌة تتشكل نواص

ٌتخللها ثالث نوافذ مستطٌلة رأسٌة متشابهة، وزعت على مسافات متساوٌة، أما الضلعان الجانبٌان لهذا البروز فٌتوسط 

 معقودة بعقد نصؾ دائري.كل ضلع منهما دخلة جدارٌة مستطٌلة ٌتوسط كل دخلة نافذة 

أما القسمان على جانبً القسم البارز فهما متشابهان ومتماثالن فً معالجة المعماري والفنان لتفاصٌلهما، حٌث ٌتخلل كل 

قسم منهما زوج من الدخالت المستطٌلة الرأسٌة،ٌتوسط صدر كل دخلة نافذة مستطٌلة معقودة بعقد نصؾ دائري، وٌؽلق 

 ربع من الخارج شٌش من النوع القالب، ومن الداخل مصراعان من الزجاج.على هذه النوافذ األ

وقد استؽل المعماري السقؾ العلوي للسقٌفة التً تتقدم واجهة الطابق األول من الواجهة الشرقٌة فً إٌجاد شرفة )بلكونة( 

(، 6م(، )شكل1فاع )م(، وأحاطها بدرابزٌن من مشبكات جصٌة نافذة أو مفرؼة بارت1.90م(، وعمق )5باتساع )

 (.2)لوحة

أماالمستوى الثالث من الواجهة فقد جاء القسم األوسط البارز منه ال ٌختلؾ عن مثٌله بالمستوى الذي ٌسبقه، كما ٌتشابه 

القسمان اللذان ٌكتنفانه من هذا الطابق، وٌقل ارتفاعهما عن مستوى القسم األوسط، وٌتوج كل منهما فرنتون مثلث الشكل 

 لساقٌن ٌقوم على طبان من الجص من ثالثة مستوٌات منزلقة.متساوي ا

 (: 2، 1الواجهة الجنوبٌة )لوحات

م(، وهى الواجهة الثانٌة من حٌث األهمٌة فً واجهات القصر، وهى تقسم أفقٌاً إلى ثالثة 25تمتد هذه الواجهة مسافة )

تها الجنوبٌة الشرقٌة بهٌئة عمود مدمج، وٌضم مستوٌات )أو طوابق( تمثل واجهات طوابق القصر الثالثة، وتشكلت ناصٌ

هذا المستوى من الواجهة الجنوبٌة سبعة نوافذ باإلضافة إلى المدخل الفرعً للقصر، نجح المعماري فً معالجتها بما 

ر، ٌتوافق مع وظٌفة الفراؼات التى تفتح علٌها، وتتمٌز فتحة المدخل الفرعى بها عن باقى الفتحات، حٌثٌتوجها عقد موتو

م( ٌؽلق علٌه باب خشبً من مصراعٌن متشابهٌن،ٌتكون كل مصراع منهما أفقٌاً من ثالث حشوات ذات 1اتساعها )

زخارؾ نباتٌة بالحفر البارز والمائل، وعلى ارتفاع قامة اإلنسان تقرٌباً ٌثبت بكل مصراع حلقة دائرٌة من الحدٌد 

بعقد نصؾ دائري، ٌؽشً واجهتها مصبعاتذات تشكٌالت فنٌة من تستخدمان فً ؼلق الباب وفتحة، ٌعلوه نافذة مستطٌلة 

 الحدٌد بنفس هٌئة النافذة، تستخدم إلضاءة وتهوٌة دهلٌز المدخل.

وٌنتهى الطابق السفلً من الواجهة الجنوبٌة من أعلى بإطارٌن )طبان( بنائٌٌن بارزٌن متوازٌٌن قائمً الزواٌا،أما 

رأسٌة مستطٌلة ٌحٌط بواجهاتها إطار بارز من الجص على هٌئة ثالثة المستوى الثانً فٌتخلله سبع دخالت 

 جفوت،عولجت بنفس طرٌقة وأسلوب باقً نوافذ واجهات القصر من حٌث التؽشٌة والتتوٌج.

 أما واجهة الطابق الثالث من الواجهة الجنوبٌة فٌمكن تقسٌمها رأسٌاً إلى ثالثة أقسام، األوسط هو األكثر امتدادا وارتفاعا،

وٌتخلله أربع نوافذ مستطٌلة،أما القسمان الجانبٌان متشابهان وهما أقل ارتفاعاً من القسم األوسط، ٌتخلل كل قسم منهما 

 زوج من النوافذ المستطٌلة معقودة بعقد موتور.
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 الواجهة الشمالٌة :

إطارات )طبان( تمتد بنفس امتداد  م( تقسم هذه الواجهة أفقٌاً إلى ثالث مستوٌات ٌفصل بٌنها25تمتد هذه الواجهة مسافة )

الواجهة، ٌضم المستوى األول منها تسع فتحات رأسٌة معقودة بعقود نصؾ دائرٌة، ٌؽلق علٌها شٌش من الخشب، قسمها 

السفلً من حشوات بطرٌقة التجمٌع والتعشٌق باإلضافة الى ضلؾ من الشٌش من النوع القالب، وٌؽشً واجهتها قوائم 

ستخدم إلضاءة وتهوٌة وحدات وفراؼات الجناح الشمالً بالطابق االرضً للقصر وهى مخصصة للنساء حدٌدٌة للتؤمٌن، ت

 لذا برع المعماري فً معالجتها بما ٌتوافق مع توفٌر أكبر قدر ممكن من الخصوصٌة.

ٌقسم رأسٌاً إلى ثالثة وٌنتهى هذا الطابق من الواجهة الشمالٌة بطبان من إطارٌن بارزٌن، أما المستوى الثالث من الواجهة ف

 أقسام كما هو موجود فً الواجهة المقابلة له.

وٌتشابه القسمان الجانبٌان من هذا المستوى من الواجهة الشمالٌة، حٌث ٌتخلل كل قسم منهما نافذتان مستطٌلتان معقودتٌن 

م(، وتتشكل ناصٌتا هذا الطابق 1.20م(، وارتفاعه )1بعقود نصؾ دائرٌة قرٌبة إلى الشكل الموتور، اتساع الواحدة منها )

 بهٌئة دائرٌة.

 (:2الواجهة الغربٌة )لوحة

وهى إحدى الواجهتٌن الداخلٌتٌن للقصر، وتشرؾ هذه الواجهة على الفناء  ،م(15تمتد هذه الواجهة مسافة ) 

 الؽربً للقصر.

االولى تتوسط امتداد الواجهة تقرٌبا، وهً وٌمكن تقسٌم الواجهة أفقٌاً إلى ثالثة مستوٌات، األول: ٌتخلله فتحتان فقط، 

عبارة عن فتحة باب مستطٌلة معقودة بعقد نصؾ دائري، ٌؽلق علٌه حالٌاً باب من الحدٌد البسٌط ٌإدي مباشرة إلى 

 (.2الدٌوان )اإلٌوان( الذي ٌشؽل امتداد الضلع الؽربً من الفناء الداخلً للقصر من خالل الفناء الخارجً )شكل

الثانٌة هٌنافذة على مستوى مرتفع تؤخذ هٌئة عقد نصؾ دائري، وٌبدو من الشواهد المعمارٌة أنها ربما كانت  أما الدخلة

 عبارة عن نافذة مستطٌلة تشبه مثٌالتها بالواجهات األخرى من القصر وتم تؽٌٌر معالمها فً فترة الحقة من البناء.

متشابهة معقودة بعقود نصؾ دائرٌة قرٌبة إلى حد ما بهٌئة العقد وٌتخلل المستوى الثانً من الواجهة ست نوافذ مستطٌلة 

الموتور، أربع نوافذ منها وهى الطرفٌتان والنافذتان بمنتصؾ الواجهة تم فتحها بصدر دخالت مستطٌلة رأسٌة، ٌؽلق على 

 واجهات هذه النوافذ بشبابٌك خشبٌة متشابهة من مستوٌٌن شٌش من النوع القالب من ضلفتٌن.

م(، وٌتخلله ست نوافذ مستطٌلة معقودة بعقود نصؾ 2المستوي الثالث من الواجهة فٌمتد على ارتفاع واحد )حوالً أما 

م(، ٌؽلق على واجهاتها شٌش من الخشب والتً لألسؾ فقدت 1دائرٌة قرٌبة من الشكل الموتور، اتساع النافذة منها )

تهى الواجهة الؽربٌة من أعلى بامتداد ذلك الطبان البارز مكون من الكثٌر منها حالٌا وبحاجة ماسة إلى ترمٌم وصٌانة،وتن

 طٌات.

وٌبرز فوق سطح القصر عشرة مداخن لتصرٌؾ األدخنة المنبعثة من المواقد التً تتوزع بمرافق طوابق القصر المختلفة، 

عمارٌة على هٌئة القلة م(، وٌتوج المدخنة حلٌة م1.35سم(، ارتفاع الواحدة منها )30×سم30وتؤخذ مسقطاً مربعاً )

 (.8)لوحة

 (:5: 1التخطٌط الداخلً لقصر الكعكً)أشكال

ٌتكون المسقط األفقً لقصر الكعكً من ثالث طوابق باإلضافة إلى بعض المالحق والمرافق المائٌة فوق السطح  

لسمٌترٌة والتوازن بٌن العلوي، ومما ٌالحظ على التقسٌم المعماري والوظٌفً لهذه الطوابق فإن المعماري راعى فٌها ا

وحداتها، وقام بتوزٌعها تقرٌبا على جانبً كتلة السلم الرئٌس بالقصر، مع مراعاة العدٌد من االعتبارات فً ذلك ومن 
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أهمها ضرورة الفصل بٌن الوحدات الخاصة بالرجال وتلك الخاصة بالنساء سواء فً االستقبال أو فً طرٌقة الوصول 

ا من مرافق وخدمات، حٌث نجح المعماري فً تحقٌق أقصى درجات مراعاة البعد االجتماعً الٌها، وكذلك ما ٌرتبط به

بالقصر، هذا باإلضافة إلى مراعاة البعد البٌئً من حٌث فتحات النوافذ وتوجٌهها وطرٌقة معالجة تؽشٌاتها، فضالً عن 

مختلفة، وؼٌر ذلك من األمور التً ستكشؾ االختٌار المناسب لمواقع واتجاه المرافق المائٌة وطرق تصرٌؾ مخلفاتها ال

 عنها دراسة طوابق ووحدات القصر المختلفة كاالتً:

 (:7، 5،6(، )لوحات2الطابق األرضً )شكل

ٌتكون المسقط األفقً لهذا الطابق من جناحٌن متماثلٌن تقرٌباً شمالً وجنوبً، ٌفصل بٌنهما كتلتً المدخل الرئٌسً وكتلة 

م(، ٌفتح على دهلٌز مستعرض 4.50×م6قصر، حٌث ٌفتح المدخل الرئٌسً على بهو مستطٌل )السلم الصاعد لطوابق ال

ٌمتد من الشمال إلى الجنوب بطول الطابق من خالل عقد كبٌر نصؾ دائري، كما ٌقسم امتداد البهو من أعلى بواسطة 

من الطرق الزخرفٌة التً شاع  عقدٌن نصؾ دائرٌٌن، كسٌت واجهات األعمدة الحاملة له بطالء اإلستوك الملون، وهى

 استخدامها نهاٌة القرن الثالث عشر الهجري وبداٌة القرن الرابع عشر الهجري فً مدن الحجاز الرئٌسة بؽرض زخرفً.

وٌزٌن الفراغ الواقع بٌن االعمدة وكذلك بواطن العقود وتواشٌحها، وأجزاء سقؾ البهو بزخارؾ نباتٌة ملونة  

( تتناسب مع مكانة صاحب القصر االجتماعٌة السٌما أن هذا الموضع هو أول ما تقع علٌه 5)لوحةؼاٌة فً الدقة واالبداع 

عٌن الزائر للقصر، فضال عن أن بهو المدخل كان ٌستخدم لالستقبال والجلوس ومن ثم فقد تعامل المعماري والفنان معه 

 مساطب بنائٌة تمتد بطول جدرانه. باعتباره مكاناً لالستقبال، فقد زود على الجانبٌن بجلسات عبارة عن

م( ذي سقؾ مسطح من الخشب المكسو 1.40وٌصب البهو داخل دهلٌز مستعرض ٌمتد من الشمال إلى الجنوب بعرض )

 بطبقة من الجص الملون،مطلً باللون األصفر وٌتوسط امتداده سرة زٌنت بزخارؾ نباتٌة ملونه تشبه تلك بسقؾ البهو.

ا وموزًعا رئًٌسا للحركة لوحدات الطابق األرضً بالقصر، كما ٌضم حوض مٌاه )والتً ٌطلق وٌمثل هذا الدهلٌز محورً  

علٌها حنفٌة( ُشكلت واجهتة بهٌئة مزهرٌة بمقبضٌن بحجم كبٌر بطرٌقة مجسمة، وٌفتح بالضلع الشرقً من الدهلٌز وعلى 

م( 6×م4.90نهما على قاعة مستطٌلة)جانبً عقد بهو المدخل زوج من المداخل بواقع مدخل بكل جهة، وٌفتح كل م

(، وهما متشابهتان، تستخدمان كقاعتً استقبال، بحٌث ُخصصت الشمالٌة القرٌبة من الجناح المخصص للنساء 2)شكل

كقاعة استقبال للنساء، ٌستند سقؾ كل قاعة على عقد نصؾ دائري، وٌستند الجانبان على أكتاؾ بنائٌة طائرة، وٌكتنؾ 

عة من الداخل بالجدار الؽربً لها زوج من البانوهات الجصٌة البارزة الزخرفٌة، وتضم كل قاعة باب الدخول لكل قا

 مجموعة من الدوالٌب الحائطٌة التً ٌؽلق على واجهتها ضلؾ خشبٌة بسٌطة.

هو أما الجدار الؽربً للدهلٌز المستعرض فٌتخلله مدخالن على جانبً كتلة السلم الرئٌس الذي ٌوجد على نفس محور ب

المدخل الرئٌس، ٌإدي كل مدخل منهما إلى جناح سكنً متكامل، ُخصص الشمالً منهما للنساء )الحرملك(، فً حٌن 

 (.2ُخصص الجناح الجنوبً للرجال )السالملك( )شكل

ٌتقدم وحدات كل جناح وتفتح أبوابها على دهلٌز ٌمتد بطول الجناح ذو سقؾ مسطح وٌتخلل جدرانه أحواض مستطٌلة 

، وإلى جانب وحدات اإلقامة بكل جناح، ضم وحدات خدمٌة كالمطبخ والمراوش والتً تعتبر من أبرز سمات قصر للمٌاه

الكعكً، لما تضمه من وحدات وعناصر معمارٌة وزخرفٌة أبدع المعماري والفنان فً تنفٌذها، حٌث جاء تصمٌمها على 

على تلبٌة المتطلبات الصحٌة والبٌئٌة والنفسٌة نمط الحمامات التركٌة، تتكون من ثالث وحدات، حرص المعماري 

لمستخدمٌها، حٌث ٌدخل المستحم الى بٌت أول ٌضم مجموعة من الدوالٌب الحائطٌة،ٌدخل منها الى الحجرة الساخنة والتً 

جاء تخطٌطها مربع المسقط مؽطاه بقبة نصؾ دائرٌة تقوم على حناٌا ركنٌة، أبدع الفنان فً زخرفة باطنها ومنطقة 
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انتقالها بؤروع أنواع الزخارؾ النباتٌة والهندسٌة باأللوان المائٌة المذابة، وفً تناسق لونً جمٌل ٌتناسب مع طبٌعة 

(،وتضم الحجرة مسطبة او جلسة لجلوس 6استخدام الفراغ الذي تؽطٌة وضرورة توفٌر الراحة النفسٌة للمستحم)لوحة

ساخن واآلخر للماء البارد، ٌتقدمهما وبؤرضٌة الحجرة جرن تنساب إلٌه المستحم، كما تضم حوضٌن للمٌاه أحدهما للماء ال

 المٌاه من الحوضٌن لٌؤخذها المستحم.

أما الوحدة الثالثة للحمام وهً المستوقد، فقد استوعبه المعماري فً الجدار الفاصل بٌن الحجرة الساخنة والمطبخ المالصق 

سم( شٌدت جدرانه الداخلٌة من األجور، وٌتخلل 45د موتور ارتفاعه )سم( ذات عق20لها وهو عبارة عن فتحه اتساعها )

الفراغ الداخلً له أسٌاخ معدنٌة متجاورة على هٌئة رؾ ٌمكن أن ٌستخدم لوضع القدور الصؽٌرة، مع وجود أقصاب 

خاص بكل فخارٌة بسقؾ المستوقد لتصرٌؾ األدخنة المنبعثة من الموقد، وٌالصق الحجرة الساخنة وحدة المرحاض ال

 جناح.

(، األول من خالل الدهلٌز الواقع بٌن طرفً 2أما القسم الؽربً من الطابق األرضً فنصل إلٌه من خالل مدخلٌن )شكل

السلم الرئٌس بالقصر على محور بهو المدخل الرئٌسً، أو من خالل المدخل الفرعً للقصر حٌث ٌصبان مباشرة فى فناء 

م( ٌفتح على الفناء بعقد نصؾ دائري، 5× م 3.30لؽربً منه دٌوان مستطٌل )م( ٌشؽل الضلع ا5× م 3.20مستطٌل )

م(ذات سقؾ من خشب العرعر، ٌتخلل جدرانهما 5× م 3ٌتخلل الجدار الجنوبً مدخل ٌإدي الى حجرة مستطٌلة )

 مجموعة من الدوالٌب الحائطٌة.

 (:3الطابق األول للقصر )شكل

نصل إلى هذا الطابق من خالل السلم ذو الطرفٌن بصدر بهو المدخل الرئٌسً، ٌصب داخل استطراق مستعرض، وفى 

مواجهة الصاعد من طرفً السلم مدخل ٌكتنفه زوج من البانوهات الزخرفٌة المتشابهة، وٌفتح المدخل على قاعة االستقبال 

ذات سقؾ خشبً مسطح، تزود باإلضاءة والتهوٌة من خالل  (3م( )شكل6.80× م 5.10الرئٌسٌة وهً مربعة تقرٌباً )

 عدد من النوافذ. 

م( وٌدخل الى هاتٌن 5.60× م 5وٌكتنؾ الدٌوان الرئٌسً من الشمال والجنوب قاعتٌن متشابهتٌن، ذات تخطٌط مربع )

خصصت كقاعة استقبال القاعتٌن من خالل مداخل تفتح على جناحً الطابق، حٌث تفتح الشمالٌة على جناح الحرملك، 

 للسٌدات، فً حٌن تفتح الجنوبٌة على جناح السالملك استخدمت الستقبال الضٌوؾ من الرجال.

أما بقٌة فراغ الطابق األول والمخصص لإلقامة ومرافقها فٌالحظ أنهما ال ٌختلفان كثٌرا فً تقسٌمهما عن جناحً الطابق 

رض زود بؤحواض مٌاه، والى جانب حجرات وقاعات النوم األرض، حٌث تفتح وحدات كل جناح على دهلٌز مستع

والمعٌشة ضم كل جناح مطبخ ومرحاض، فضالً عن مروش لالستحمام على النمط التركً، والذي ال ٌختلؾ فً تصمٌمه 

لنباتٌة كثٌراً عن مثٌله بالطابق األرضً، برع الفنان فً زخرفة باطن القبة ورقبتها ومنطقة انتقالها بشتً أنواع الزخرفة ا

 (، لتحقٌق الراحة النفسٌة للمستحم.8والهندسٌة وأشكال المزهرٌات باستخدام األلوان المذابة )شكل

 الطابق المسروق بالقصر:

ٌُحسب لمعماري قصر "الكعكً" هو تفهمه الواضح للنسب الذهبٌة فً العمارة اإلسالمٌة، وكذلك االستؽالل األمثل  مما 

بات بنائها، ومن ذلك استؽالل الفراؼات التً تعلو وحدات مراوش الطابق األول فً إٌجاد لفراؼاته، واستخداماتها ومتطل

طابق مسروق بنفس مساحة الفراؼات السفلٌة السٌما الحجرتان الدافئة والساخنة، مع تزوٌد كل فراغ منهما بحوض مٌاه 

لرئٌس لكل من جناحً الطابق األول، وجعل مستطٌل، وجعل لكل طابق منهما مدخالً مستقالً فً القسم العلوي بالدهلٌز ا
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الوصول إلٌه عبر معبرة خشبٌة بالقسم العلوي لفراغ الدهلٌزٌن، وعبر مدخلٌن متقابلٌن ببسطة السلم الصاعد للطابق 

 الثانً.

 (:4الطابق الثانً للقصر )شكل 

عرض وعلى محور الصاعد باب ٌصعد إلى هذا الطابق من خالل السلم الرئٌسً للقصر والذي ٌنتهً الى استطراق مست

الدخول للدٌوان الرئٌس، ٌكتنؾ المدخل حوضً مٌاه ذو واجهة بهٌئة زخرفٌة، والدٌوان عبارة عن قاعة مستطٌلة 

م( ذات سقؾ مسطح، وتزود باإلضاءة والتهوٌة من خالل خمسة نوافذ متشابهة ذات عقود موتورة، 5.20×م7.70)

 وتزود جدرانها بدوالٌب حائطٌة.

(، )لوحة 4م( والتً ٌطلق علٌها خرجة )شكل 6× م 5ؾ الدٌوان من الشمال والجنوب مساحة مستطٌلة مكشوفة )وٌكتن

( فرشت أرضٌتهما ببالطات حجرٌة مربعة ومستطٌلة، ٌتخلل أرضٌتهما عدد من المزارٌب لتصرٌؾ مٌاه 146: 144

 وفة ُتخصص للجلوس فً فصل الصٌؾ.األمطار المتجمعة على السقؾ، وكانت هذه الخرجات أو المساحات المكش

ومثل الطابقٌن األرضً واألول فقد ضم الطابق الثانً جناحٌن متشابهٌن الى حد كبٌر، شمالً للحرٌم، وجنوبً للرجال، 

اشتمل كل منهما على نفس وحدات جناحً الطوابق السابقة وإن كانت المراوش بهما أقل من حٌث االهتمام والزخرفة، 

 الى أن هذا الطابق أضٌؾ فً فترة الحقة على البناء.وربما ٌرجع ذلك 

 (:5الملحق العلوي للقصر )شكل

ٌشؽل هذا الملحق القسم العلوي لكتلة السلم باعتبارها األكثر متانة وقدرة على تحمل األثقال الزائدة السٌما وأن هذا الملحق 

،ٌنتهى الى مدخل ٌفتح على (20)ج سلم حجريٌضم خزان المٌاه الرئٌس بالقصر، وٌصعد إلى هذا الملحق من خالل در

 م( ذات سقؾ مسطح، تزود باإلضاءة والتهوٌة من خالل ثالث نوافذ تفتح على الفناء الداخلً.5× م 3مساحة مستطٌلة )

ٌتخلل الجدار الجنوبً دخلة حائطٌة ذات عقد موتور، تستخدم كدبكونٌة )مدفؤة(، ٌتخلل الضلع الشرقً للحجرة دخلتٌن 

 (.5م( تضم حوض المٌاه الرئٌس بالقصر )شكل1.50×م1.60على الحجرة بعقد موتور، الشمالٌة )تشرفان 

 الخاتمة والنتائج

تناولت هذه الدراسة تسجٌل وتوثٌق أحد معالم التراث المعماري والحضاري بمدٌنة الطائؾ وهى العمارة المدنٌة         

وتمٌٌزاً لتراث مدٌنة الطائؾ، وذلك من خالل التركٌز على أحد  التً تعتبر من أهم وأكثر األنماط المعمارٌة وضوحاً 

القصور الذي الٌزال بحالته األصٌلة الى حد كبٌروهو قصر الكعكً بحً السالمة، من حٌث موقعه بحً السالمة، وتكوٌنه 

ل إلقامة المعمارٌمن ثالث طوابق، ُخصصت بعض وحداتها لالستقبال، فً حٌن استخدمت تلك التً تقع على الداخ

ومعٌشة أهل القصر مع مجموعة من المرافق الخدمٌة كالحمامات والمطابخ والمراحٌض وؼٌرها، وحرص المعماري 

على توفٌر أكبر درجات الخصوصٌة ألهل القصر من خالل تخصٌص وحدات خاصة بالنساء وهى التً تقع الى الشمال 

تشؽل القسم الجنوبً من طوابق القصر وٌطلق علٌها اسم  من طوابق القصر والتً أطلق علٌها الحرملك، ووحدات أخرى

السالملك، مع االستؽالل األمثل لكل من حدٌقة القصر، والسطح العلوي له، وانتهت الدراسة الى مجموعة من النتائج 

 والتوصٌات منها:

 أكدت الدراسة مدى االزدهار الحضاري الذي شهدته مدٌنة الطائؾ أواخر العصر العثمانً. 

                                                           
م( رمبا كانت تستخدم  2.21م( يتخلل جداره اجلنويب دخلة حائطية اتساعها )3.31× م 2.41فراغ مستطيل ) ( استغل املعماري الفراغ املوجود اسفل درج السلم يف وجود20)

 كمستودع.
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الدراسة أن النسٌج العمرانً لمدٌنة الطائؾ القدٌمة فً نهاٌة العصر العثمانً لم ٌكن ٌضم فراؼات تسمح ببناء  بٌنت 

 منشآت ضخمة.

أوضحت الدراسة أن عمارة وزخرفة قصر الكعكً تمت على مرحلتٌن رئٌسٌتٌن، االولى شملت بناء الطابقٌن األرضً  

 الثانً وبعض التشكٌالت الفنٌة والنقوش. واالول، والمرحلة الثانٌة شملت بناء الطابق

أثبتت الدراسة مدى تؤثر عمارة وزخرفة وحدات قصر الكعكً بالعدٌد من العوامل السٌما الدٌنٌة والبٌئٌة واالجتماعٌة  

 واالقتصادٌة، وكذلك بعض التؤثٌرات الوافدة.

اخلٌة، وعناصره المعمارٌة أوضحت الدراسة أنه روعً فً تصمٌم وتوزٌع واجهات قصر الكعكً وحداته الد 

 والزخرفٌة، التوازن والتماثل والسمٌترٌه، مما أضفً علٌه طابعا معمارٌا وجمالٌا رائعا ٌتناسب مع أهمٌته ومكانه منشئه.

بٌنت الدراسة نجاح معماري قصر الكعكً فً الفصل بٌن الرجال والنساء، من خالل تخصٌص الجناح  

 الجنوبً )السالملك( للرجال. الشمالً)الحرملك( للنساء، والجناح

بٌنت الدراسة تنوع التؽطٌات المستخدمة فً تسقٌؾ وحدات قصر الكعكً وفقاً لمساحة وحجم ووظٌفة الفراغ ما بٌن  

 أسقؾ خشبٌة مسطحة، وقباب، وأقبٌة.

من أظهرت الدراسة التزام الفنان فً قصر الكعكً فً استخدام عناصر مجردة فً تزٌٌن جدران ووحدات القصر  

 زخارؾ نباتٌة وهندسٌة ونقوش كتابٌة.

 توصى الدراسة بضرورة ترمٌم وتؤهٌل قصر الكعكً واالستفادة منه فً التنمٌة السٌاحٌة للطائؾ 
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( خرٌطة مساحٌة تقرٌبٌة للقصر ومالحقة.)نقالً عن : 1شكل )

 (77المهنا ، الطائف بقاٌا االمس ، ص
 

 للقصر.( مسقط أزقً للطابق األرضً 2شكل )

 

 

 ( مسقط أزقً للطابق األول للقصر.3شكل )
 

 ( مسقط أزقً للطابق الثانً للقصر.4شكل )
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 ( مسقط أزقً للملحق العلوي للقصر.5شكل )

 

 ( الواجهة الشرقٌة، منظور عام زً وضع المواجهة.6شكل )

 

 

 

 ( بعض النقوش الكتابٌة بالواجهة الشرقٌة.7شكل )

 

 ( تفاصٌل لزخارف احد قباب المراوش.8شكل )
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( قصر الكعكً: منظر عام للواجهتٌن الشرقٌة 1لوحة )

 والجنوبٌة.

 

( قصر الكعكً: منظر عام للواجهة الشرقٌة 2لوحة )

 )الرئٌسٌة(.

 

 

الجنوبٌة ( قصر الكعكً: منظر عام للواجهتٌن 3لوحة )

 والغربٌة.

 

 ( منظر عام ألزنٌة القصر.4لوحة )

 

 

 ( منظر عام لبهو المدخل الرئٌسً والسلم.5لوحة )

 

 (نموذج ألحد قباب مراوش القصر.6لوحة )

 

 
 ( نموذج ألحد أجران مرواش القصر.7لوحة )

 
 ( نموذج لبعض مداخن القصر.8لوحة )
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 قائمة المصادر والمراجع:

 المصادر والمراجع العربٌة والمعربة:أوالً: 

تحفة اللطائؾ فً فضائل الحبر ابن عباس ووج  ابن زهد، محمد المدعو جار هللا بن عبد العزٌز بن عمر، 

 ، د. ط، مطبوعات نادي الطائؾ األدبً، د.م، د.ت.والطائؾ، تعلٌق محمد كمال ومحمد منصور الشقحاء

، إصدار لجنة 1، طالطائؾ العاصمة الصٌفٌة للمملكة، ترجمة وتعلٌق ٌوسؾ بن على الثقفً بسك، أنجلو، 

 م.2002هـ/1423المطبوعات والتنشٌط السٌاحً بالطائؾ، 

اآلثار اإلسالمٌة فً محافظة ، 3، جموسوعة اآلثار االسالمٌة فً محافظة الطائؾ الحارثً، ناصر بن علً، 

 والرحالة، إصدار لجنة المطبوعات باللجنة العلٌا للتنشٌط السٌاحً بمحافظة الطائؾ، الطائؾ من خالل كتابات المإرخٌن

 م. 1995هـ/1416، 1أشرؾ على طبعه حماد السالمً، ط

تقرٌر مبدئً عن مسح المنطقتٌن الشمالٌة الؽربٌة  -برنامج المسح األثري الشامل جلٌمور، ماٌكل وآخرون، 

 .1981هـ/ 1400ع، والشمالٌة، مجلة أطالل، العدد الراب

، دار الحارثً للطباعة والنشر، الطائؾ، 1، طالطائؾ بٌن المورثات والمستجدات الجودي، صالح بن غازي، 

 م.1992هـ / 1413

، دار مكة للطباعة 1فً القرن الرابع عشر الهجري، منشورات نادي مكة الثقافً، ط مكة رزٌع، محمد عمر، 

 م.1981هـ/1401والنشر والتوزٌع، 

(، الناشر مكتبة 23، تقدٌم وتعلٌق عبدالرزاق كمال، المكتبة الكمالٌة )ما رأٌت وما سمعت كلً، خٌر الدٌن،الزر 

 المعارؾ، الطائؾ، د.ت.

 هـ.1415، دار الحارثً للطباعة والنشر، الطائؾ، الطبعة الثالثة، الطائؾ فً شذرات الؽزاوي السالمً، حماد، 

، 1، إصدار لجنة المطبوعات فً التنشٌط السٌاحً، محافظة الطائؾ، طافً لمحافظة الطائؾالمعجم الجؽر 

 م.2003هـ/ 1424

، إهداء اللطائؾ من أخبار الطائؾ م(،1701هـ/1113العجٌمً، حسن بن علً بن ٌحً بن عمر المكً )ت 

 م.1980هـ/1400، دار نشر ثقٌؾ، 2تحقٌق ٌحً الساعاتً، ط

 الطائؾ التطور والبنٌة والمعمار فً مدٌنة عربٌة ناهضة،، ابً وغونترشفاٌتزرغاوبة، هاٌنز ومحمد شر 

 م.                                                                                               1999هـ/1419ترجمة ؼازي عبدالرحٌم شنٌك، مكتبة الملك عبدالعزٌز العامة، الرٌاض، 

، تطور الكتابات والنقوش فً الحجاز منذ فجر اإلسالم حتى منتصؾ القرن السابع الهجري ،د زهدالفعر، محم 

 م.1985هـ/1405، دار تهامة للنشر، جدة، 1ط

لجنة المطبوعات فً التنشٌط السٌاحً بالطائؾ إشراؾ حماد السالمً,  الطائؾ بقاٌا األمس،, المهنا, عدنان 

 م.1995هـ /1416الطائؾ، الطبعة األولى, 
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