
  اليمن –المركز الوطني للمعلومات 

 1

  م1994لتقسيم اإلداري لعام لبيانات المديريات وفقا 
  : محافظة المحويت مديريات

  مديرية المحويت ـ المركز اإلداري للمحافظة
  :  السمسرة -1

تقع السمسرة في السوق القديم إلى الناحية الغربية من حصن المصنعة ، وتكمن أهمية هذا المبنى أنه كان                  
رو السبيل والتجار الذين كانوا يـسافرون مـن المنـاطق المجـاورة ،              مشاعاً يأوي إليه المسافرون وعاب    

ويستريحون مع قوافلهم من عناء السفر ، ومن ثم يواصلون المسير لتصريف بضائعهـم ، ويشير األهالي                
، فسقطت سقوفها بفعل اإلهمال وغزارة مياه األمطار        )  م   1995( أن السمسرة كانت بحالة جيدة حتى عام        

يد بأحجار البلق المهندمة مربعة ومستطيلة األشكال ، فيتكون من ثالثــة طـوابــق األول               ، المبنى مش  
) غرفتان  ( ، وفي الطابق الثالث     )  غرفة   14( ، أمـا الدور الثاني يتكون من       )  غرفة   12( يـحتوى على   

عه عـن المـدخل     ، تطل منها نوافذ تشرف على واجهة المبنى ، والمدخل في الناحية الجنوبية يتميز باتسا              
  . الثاني في الناحية الغربية 

   -: حصن ردمان -2
، يـتم   )  متـر    500( في الناحية الشمالية الشرقية من مركز المحافظة على ارتفاع          " حصن ردمان   " يقع  

الصعود إلى الموقع عبر طريق صاعد في الناحية الجنوبية مرصوفة بالحجارة يصل إلى مدخل الحـصن ،                 
احية الغربية ، يتوسط الحصن بقايا أساسات ومباٍن سكنية بأحجار كلـسية مـستوية ،               وطريق آخر من الن   

والمنحدرات الشرقية للجبل تم استغاللها لبناء حاجز للمياه يمتد عبر قناة صغيرة تؤدي إلى بركـة مبطنـة                  
هـا  بالحجارة والقضاض ، وفي الحصن توجد أحجار ضخمة مقعرة الشكل عليها تجويفات محفورة يبـدو أن    

كانت تستخدم كمعاصر لزيت الجلجالن ، والحصن بصورة عامـة يشكل مركزاً دفاعياً متقدماً يشرف علـى                
  . معظم نواحي المحويت وجبالها العالية 

   -: جبل التبس -3
صـفة جزيـرة   " في كتابه " الهمداني " ، فقد جاء ذكره لدى " مصنعة التبس " باسم  " جبل التبس  " يعرف  
، وبهذا المعنى يستدل بأن الجبل قد استوطن في فترة ما قبـل اإلسـالم ،                " مصنعة التبس   " باسم  " العرب  

ويعد اليوم المركز اإلداري لمحافظة المحويت ، وهو بمثابة حصن شيد فوق ربوة جبليـة مرتفعـة ، يـتم                    
ش الصعود إليه من الناحية الشرقية ، عبر طريق صاعد متعرج مرصوف بأحجار سوداء من نـوع الحـب                  

يؤدي إلى المدخل الرئيسي في الناحية الغربية ، ويتضمن الحصن في الناحية الشمالية الغربية أهم المباني                
، أما المنازل الـسكنية فتتكـون فـي    " للمحافظ " الرئيسية تتألف من عدة أدوار وتشغل ـ حالياً ـ منزالً   

ب ، وتحتوي إحدى المنازل التي تم       األغلب من أربعة أو خمسة طوابق ذات نوافذ مصنوعة من أشجار الطن           
، وبصورة عامة فإن حصن المصنعة يمثل صورة حيـة يعكـس المكونـات              )  غرفة   42( مشاهدتها على   

  . المعمارية التي كانت تتضمنها معظم الحصون الدفاعية في المنطقة 
  : الريــــادي -4
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في عموم محافظة المحويـت والمحافظـات       الريادي يعد متنزهاً طبيعياً يشرف على المطالت الجبلية العالية          
نصف كيلو متر   ( المجاورة ، ويعد مزاراً يومياً ألهالي المحويت وسيتم تهيئة الموقع كحديقة عامة بمساحة              

  . تقريباً محاطة بسور حديدي ، ويعتبر من أجمل المواقع الطبيعية في المحافظة ) 
 مديرية شبام كوكبان

     -:مدينة شبام كوكبان 
تقع شبام كوكبان إلـى     : موقع   ال -

الشمال الغربي من صنعاء على بعد      
  . تقريباً )  كيلومتراً 43( نحو 

تعتبر :  شبام وأراضيها المجاورة     -
واحدة من المدن ذات التاريخ العريق      

القرن السابع  ( التي تعود إلى ما قبل      
، وأول ظهور لها كان     ) قبل الميالد   

ــوم    ــصر الموس ــش الن ــي نق ف
" الـذي دونـه      )  )RES.3945بـ

مكرب " كرب إل وتر بن ذمار علي       
 مدينـة   -" نـشن   " حيث أشار إلى أنها كانت واحدة من مدن مملكة          ) القرن السابع قبل الميالد     ( سبأ في   

" نـشن   " وغيرها ، وبعد أن هزم هذا المكرب ملك مملكة          " وادي ضهر   " ـ إلى جانب     السوداء في الجوف  
ضم كل ممتلكاته إلى مملكة سبأ ، وبعدها بـدأ الـسبئيون يتجهـون إلـى                 ) س م هـ ى  ف ع      ( المدعو  

االستيطان في قيعان الهضبة الوسطى خاصة قاع البون وقاع الرحبة وصنعاء وقاع سهمان وقاع جهران ،                
وأقيمت عليهم وفي أطرافهم العديد من المدن السبئية ، وشبام واحدة من المدن التي استطونها الـسبئيون                 

ع رقعة الدولة السبئية وتثبيت أركانها وتأمين حدودها ، وانتقلت إلى هذه المدينـة بعـض العـشائر                  لتوسي
قبيلـة  " ـ ، والعشائر الفيشانية ـ نسبة إلـى   " سبأ الدولة " وليس " سبأ القبيلة " السبئية ـ  نسبة إلى  

ــ ، نلمـس ذلـك       " دولة سبأ    " وهما القبيلتان اللتان باتحادهما كونتا    " قبيلة سبأ   " وهي شريكة   " فيشان  
بوضوح في الجانب الديني ، فهذه العشائر الجديدة ـ وعقب وصولها ـ قامت ببناء معبدين لها في جبـل    

ـ إلـه قبيلة سبأ ـ والثـاني خـاص    ) عثتر ( اللو ـ جنوب غرب شبام كوكبان ، ـ األول خاص باإلله   
يحمل نفس اسم المعبـد الرئيـسي   ) المقة ( اسم معبد ـ إله قبيلة فيشان ـ ؛ لدرجة أن  ) المقة ( باإللـه 

ـ المشهور محلياً في مـأرب بمحـرم   ) أوم ( القائم في حاضرة ـ عاصمة ـ السبئيين مدينة مأرب معبد   
( ؛ وبذلك وبعد ) آل و/ ذع رن / أوم ( فـي جـبـل اللو ) أوام ( بلقيس ـ ، ولكن ميزوه هنا بأنه معبد  

" شبام الغراس   " أصبحت مدينة شبام كوكبان مدينة سبئية محضة ، وتتميز عن           ) د  القرن السابع قبل الميال   
، وتميزـ أيضاً ) ش ب م م ( ، بينما األولـى تـكتـب بصيغة ) ش ب م ( بأنها تكتب في النقوش بصيغة 

 كبير أقيان حدوث مشكلة بين  ) القرنين األول والثاني الميالديين     ( ، ويذكر لنا أحد نقوش      " بشبام أقيان   " ـ  
ـ  كبير تعنى اصطالحاً حـاكم        شبام ومركز الدولة الحاكمة في سبأ ، وقـد ذهـب علـى إثرها كبير أقيان            
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 إلى مأرب لحل تلك المشكلة ، وتدل هذه الحادثة على أن مدينـة  - منطقة إدارية محدودة بتجمع قبلي معين  
  .  في مأرب شبام كانت لها مركز الصدارة لدى األسرة التقليدية الحاكمة

وقد وصلت هذه المدينة إلى ٌرقي ثقافي وديني رفيع تمثل بنحت الصخور لتشكل فيها غرف تم اسـتخدامها                  
  . كمقابر ، وهي تنتشر على صخور جبل اللو ـ جبل ذخار حالياً ـ المواجهة للمدينة 

جبل اللو يشرفان علـى  عـلى سفح ) المقة ( و ) عثتر ( وفي الجانب الديني فقد كان هناك معبدي اإللهين    
المدينة ، وشيدت الطريق إليهما ، وهى اليوم طريق المشاة الصاعدة في جنوب غرب المدينة والتي تـصل                  

الـذين  " آل يعفر " إلى األعلى إلى كوكبان ، وفي الفترة اإلسالميـة سميت شبام يعفر نسبة إلى الملوك من   
، وأقاموا فيها التحـصينات الدفاعيـة       )  ميالدية   997 -  847( اتخذوها عاصمة لدولتهم خالل الفترة من       

واألسوار فضالً عن القصور والمساجد والحمامات واألسواق ويرتبط الجامع الكبيـر فـي شـبام كوكبـان                 
  . باليعفرية 

  :  أهم معالم مدينة شبام كوكبان القديمة -
  ) : جبل ذخار (  المجمع التعبدي في جبل اللو -1

 التي ُعثر عليها في جدران المباني الحديثــة إلى أن جبل اللـو ـ الـذي يطلـق    تشير كثير من النقوش
) عثتـر  ( عليه اليوم ذخار ـ كان يضم في قمته مجمعاً تعبدياً دينياً يشمل على معبدين كبيرين األول لإلله  

 وكانت هناك طريق    ، وإليهما كان سكان المدينة يتوجهون بالطقوس الدينية المختلفة        ) المقة  ( والثاني لإلله   
تصل بين المدينة عند سفح الجبل والمعبدين في أعلى قمة الجبل ، وهي اليوم نفسها طريق المـشاة التـي                    
تقع جنوب غرب المدينة والتي تصل اليوم إلى بوابة مدينة كوكبان في أعلى قمة الجبل ، إال أن اسـتمرار                    

لي يعملون على نقل أحجار المعبدين السـتخدامها  االستيطان في المدينة ـ إلى وقتنا الحاضر ـ جعل األها  
في المباني التي تم إنشاؤها في الفترة الالحقـة ، وهناك يرى الزائر لمدينة شبام تباين أحجار المباني مـا                   

  . بين أحجار أثرية وأحجار حديثة الهندام 
جدران المباني اليوم الكثير    كما بنوا مداخل المنازل الحديثة بعتبات علوية من نقوش ذلك المعبدين ، وعلى              

  . من النقوش المكتوبة بخط المسند استخدمت كحلية معمارية تزين بها المباني الحديثة 
ـ حاليـاً عقبـة      أّما الطريق القديمة التي تربط بين مدينة شبام والمعبدين فهي الزالت موجودة ، وتسمى             

حقة حتى اآلن ، وهي طريق منحوتة بالصخور كوكبان ـ ، وتم استخدام الطريق في العصور التاريخية الال 
، وأثناء الحروب مع العثمانيين كانت تلك الطريق تغلق من أعلى الجبل بواسطة سقاطات حجرية ضخمة ،                 

  . وبذلك ال يمكن الصعود إلى حصن كوكبان ألنه محاط بتحصينات طبيعية صعبة المرتقى 
  :  مقابر شبام كوكبان الصخرية -2

"  المقابر الصخرية على منحدرات جبل كوكبان ، وتشرف فتحات هذه المقابر على مدينـة                تنتشر العديد من  
، وهي ـ من الداخل ـ عبارة عن غرف مختلفة األحجام المنحوتة في الصخر تشابه كثيراً   " شبام كوكبان 

حتـى بعـض    إال أنها تعرضت للعبث والنبش ولم يبق فيها أي أثر لجثث الموتى أو              " شبام الغراس   " مقابر  
العظام ، واستخدمت هذه الغرف من قبل أهالي المدينة كمخازن لعلف الماشية أو كمأوى للسكن ، وتعكـس                  

ما بعـد المـوت أي إيمـانهم        " البعث والخلود   " لنا هذه المقابر الصخرية مدى إيمان اليمني القديم بعقيدة          
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 أدواته اليومية التي سـيحتاجها بعـد        بوجود حياة أخرى ؛ لذلك كانت توضع إلى جوار المتوفي الكثير من           
  . عودته من العالم اآلخر 

:  وصف المقابر الصخرية     -
قام النحات اليمنـي القـديم      
بفتح باب على شكل مستطيل     
يفتح إلى الداخل ثم توسع في     
الداخل علـى هيئـة غرفـة       
واحدة وأحيانـاً غـرفتين أو      
أكثر حسب احتوائها للجثـث     
المدفونة فيـه أو أفـراد أو       

شكل جماعات أو أسـر أو      ب
، أما أبعادها   . …عائالت أو   

 × 2.5( فقد تصل أحياناً إلى     
، ومداخلها يـصل    )  متر   3

، حفرت فـي جـدرانها      )   متراً    1.20 - 1(  واتساعـهـا ما بين    )  متر   2- 1.5( ارتـفـاعها ما بين    
  .دوات واألواني الفخارية وغيرها ألالداخلية كوات كانت توضع فيها األثاث الجنائزية والتي تضم الكثير من ا

  :  الشواهد األثرية والتاريخية -3
الشواهد األثرية والتاريخية لمدينةشبام كوكبان التي شهدتها خالل الفترات اإلسالمية بمراحلها المتطورة في             

ضرحــة  مجال الفن المعماري الزالت قائمة البنيان متمثلة في العمارة الدينية وتتمثل فـي المـساجد واأل               
" المـوظفين   " ودار الحكومـة    " السمـسرة   " وعمائر مدينة تتمثل في السوق القديم ومكوناته ودار الحجر          

  . والحمام القديم وعمائر حربية تتمثل في سور المدينة وبواباته وأبراجه المحكمة 
 ، ويمكن تفصيل    وكل هذه العناصر تعكس طابع وسمات المدينة العربية اإلسالمية في بداية القرون الوسطى            

المكونات األثرية والتاريخية التي الزالت قائمة في مدينة شبام كوكبان باعتبارها مقصداً سياحياً هامـاً فـي          
حركة البرامج السياحية المنظمة بشكل مجموعات سياحية أو بالنسبة للسياحة الفرديـة وأبــرز معالمها             

   -:الرئيسية ما يلي 
   :  الجامع الكبير-أ

" ، وينسب بـنـاؤه لألمير ) القرن الثالث الهجري ( ، ُبني في " شبام كوكبان " وسط مدينة   " الجامع  " يقع  
أحد حكام دولة بني يعفر الـذي اتخـذ مدينـة شـبام             )  هجرية   331-282" ( اليعفري أسعد بن أبي يعفر      

  . عاصمة لها 
عماري الذي يعتبر صورة مصغرة للجـامع       وتأتي أهمية هذا الجامع لقدم تأريخ بنائه إضافة إلى تخطيطه الم          

الكبير بصنعاء ، وتخطيطه على نمط التخطيط الشائع في الجوامع األولى التي انتشرت في معظـم أرجـاء                  
العالم اإلسالمي وهو ذو الصحن المكشوف ، وتحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة ، وتوجـد سـماة                   
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صندقات الرواق الشمالي للجامع الكبير بصنعاء مـن حيـث          مشتركة بين زخرفة مصندقاته وبين زخارف م      
  . تشابه العناصر الزخرفية التي زينت سقفه 

يتكون الجامع من الصحن ـ الصرح ـ ، يحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلـة ،    :  التخطيط العام -
 ، وكـل صـف      ويتكون من أربع بالطات بواسطة ثالثة صفوف من األعمدة وصف آخر يطل على الصرح             

يتكون من تسعة أعمدة على بعضها عقود مدببة ، واألعمدة تأخذ الشكل اإلسطواني ، ويختلف قطرها مـن                  
عمود آلخر ، وسقف هذا الجزء من الجامع عبارة عن مصندقات خشبية عليها زخارف هندسـية ونباتيـة                  

  . يمني بشكل وريدات ودائرة مفرغة وأشكال نجمية تدل على براعة ومقدرة الفنان ال
المحراب يتوسط جدار القبلة ، ويقوم على عمودين محلقين يحمالن عقداً نصف دائـري ،               :  المحـراب     -

وباطن المحراب مطلي بالجص تزينه عناصر زخرفية على هيئة محارة ووريدات ثالثية متعددة يؤطرها عقد               
، ويعلو تيجان   ) ا المحراب   كلما دخل عليها زكري   : ( مقوس بارز من الجص يتوسطهما شريط كتابي نصه         

، يتوسط العقد درع بارز من الجص       ) الحسين صفوة اهللا    : ( األعمدة عقد مقوس يزينه شريط كتابي نصه        
، ويعلو العقد عناصر زخرفية قوامها دراعان بارزان ، ويحيط به شريط من الزخارف النباتية الجـصية ،                  

، كمـا   ) آية الكرسي   ) ( بسم اهللا الرحمن الرحيم     : ( صه  ويحيط بها شريط كتابي مستطيل أفقياً وعمودياً ن       
يزين يسار المحراب عناصر زخرفية جصية مختلفة قوامها عقد محور تزينه زخارف نباتية وشريط كتـابي                

، ويعلـوه   ) إنما وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهـم راكعـون               : ( نصه  
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم لعلكـم          : ( فاطمي المؤرق نصــه    شريط كتابي بالخط ال   

، وإلى يمين المحراب هناك محراب آخر ربما األقدم لبيت الصالة عليه عقد مفصص يقوم علـى                 ) تفلحون  
ـ       : ( عمودين مختلفين يعلوه شريطان كتابيان نص الشريط األول          ك اهللا مـا    إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر ل

، وتنتهـي  ) إنما يعمر مساجد اهللا : ( ، ونص الشريط الثاني ) تقدم من ذنبك وما تأخر ، ويتم نعمته عليك         
  ) . وعسى أن يكونوا من المهتدين : ( اآلية بقوله تعالى 

الرواق الشرقي يتكون من بالطتين  يفصلهما صف من األعمدة وعلى البالطة المطلـة              :  الرواق الشرقي    -
  . صحن أقيم جدار يغلق إلى الصحن لل
الرواق الجنوبي يتكون من ثالث بالطات يفصلها صفان من األعمدة ، وجدار الـصحن      :  الرواق الجنوبي    -

المكون من سبعة أعمدة مربعة ، أما أعمدة الصف األول فتتكون من تسعة أعمدة إسطوانية الشكل تحمـل                  
ون من سبعة أعمدة ودعامة تحمل عقداً مدبباً يتـصل بالجـدار            تيجاناً مختلفة األشكال ، والصف الثاني يتك      

  . الجنوبي 
الرواق الغربي يتكون من بالطتين يفصلهما صف من األعمدة ، ويغلق هـذا الـرواق     :  الرواق الغـربي    -

الجنوبي جدار ـ له باب يفتح للصحن ـ وعلى عتبة الباب نقش مكتوب بخط المسند ، وهذا يشير إلـى أن    
  . جارة التي بني بها الجامع منقولة من مواقع أثرية ترجع إلى فترة ما قبل اإلسالم معظم الح
  : تقع المئذنة في الزاوية الجنوبية الشرقية للجامع ، وتتكون من أربعة أقسام : المئذنـة 

ا ،  عبارة عن قاعدة مربعة الشكل مبنية من الحجر عليها زخرفة نباتية بشكل غائر متماسكة ببعضه              : األول  
  . يعلوها شريط من الكتابة طمس نصه تماماً 



  اليمن –المركز الوطني للمعلومات 

 6

  . مبني من اآلجر مكون من ثمانية أضالع عليها زخرفة هندسية بشكل معينات : الثاني 
بـدن إسـطواني    : الثالث  

الشكل تدور بـه خمـسة      
أشرطة كتابيـة تعلوهـا     

  . شرفة 
بـدن إسـطواني    : الرابع  

يضيق بشكل هرمي إلـى     
ـ    ه زخرفـة   األعلى ، تزين

  .سية بهيئة مستطيالتهند
ــسية - ــداخل الرئي :  الم

يصعد إلى الجامع بواسطة    
درج تؤدي للبوابة الرئيسية في الجدار الشرقي ، ويتقدم البوابة طلة مربعة الشكل مقامة على عمـودين ،                  
وتحمل سقفاً مقبباً ، والمدخل مربع الشكل عليه عتبة تحمل عقداً مستديراً معشقاً بزجاج أبـيض ، ويفـتح                   

لى رواق القبلة ، ويقابل البالطة الرابعة لبيت الصالة باب آخر على يمين الباب الرئيـسي ليـؤدي إلـى                    ع
  . الرواق الجنوبي، ويوجد باب آخر في الجدار الغربي مغلق حالياً 

ويعد جامع شبام من أهم معالم اآلثار اإلسالمية بما يزخر به من تخطيط معماري وزخرفة فنية تعطينا فكرة                  
ة عن نمط البناء السائد في تلك الفترة ، كما نتعرف من خالله على العالقـات الحـضارية والفنيـة                    واضح

المتبادلة بين اليمن واألقطار اإلسالمية األخرى ، ويتضح ذلك جلياً من خالل العقود المدببة التي وجدت في                 
    . في مصر " أحمد بن طولون " الجامع ، وهي تشبه أعمدة جامع 

  : وكبان  حصن ك-ب 
عن مستوى  )  متر   3000( هو حصن مشهور يطل على مدينة شبام كوكبان ، ويرتفع بحوالي            :   الموقع   -

سـمي  : " بأنـه   " ياقوت" قـول  " الحجري  " ، وقد نقل    " الهمداني  " سطح البحر ، واسم الحصن قد ذكره        
 ، وكان ذلك الدر والجـوهر فـي         كوكبان ألن قصره كان مبنياً بالفضة والحجارة وداخلها الياقوت والجوهر         

المطهر شرف  " ، وقـد اشتهر الحصن منذ أن اتخذه        " الحصن يلمع بالليل كما يلمع الكوكب ، فسمي بذلك          
معقالً حصيناً أثناء معاركه الحربية ضد األتراك ، واستعصى عليهم إخضاعه لسيطرته عليه ، كمـا                " الدين  

بنـي  " في نهاية حكم األئمة الضعاف مـن        "  اإلمام شرف الدين     آل عبد القادر من أحفاد    " كان مركز إمارة    
، وقد اشتهر من أهل كوكبان عدد من األدباء والشعراء والعلماء المعروفين ، كما ازدهر أسـلوب                 " القاسم  

، وهـو  " كوكبان أقيان بن زرعة     " الغناء المنسوب إليه في العصر الحديث ، أما  اسم الحصن فينسب إلى              
  . عاقل اليمن وأبعدها صيتاً وأعظمها ذكـراً وأمنعها من أشهر م

  :  التخطيط المعماري للحصن -
يقع على الضلع الشمالي لجدار الحاجز األوسط للقلعة ، ويفتح إلى الشرق منه بـاب               :  المدخل الرئيسي    -

ـ                 زءاً واسع يغلق بمصراعين من الخشب غطي الجزء الخارجي منه بصفائح من المعدن ، ويمثل المدخل ج
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من السور األوسط الذي يدور حول القلعة ، أما الجزء الواقع على يسار المدخل فهو عبارة عن بناء مرتفع                   
ـ القشلة ـ ، ويتكون من طابقين يحتوي الطابق األسفل على عدد من الحجرات تفتح على الـساحة    يسمى

ن المزاغل المستخدمة لرمي الـسهام      الداخلية ، ويماثله الطابق الثاني ، ويعلو هذا الجزء ممر عليه عدد م            
في حالة الدفاع عن القلعة ، وفي الطرف الشمالي الشرقي  برج دفاعي مستدير الـشكل ، وفـي الجهـة                     
الشرقية من البرج فتحة دائرية تؤدي إلى نفق محفور تحت األرض يتم النزول إليه عن طريق عـدد مـن                    

ن الجزء األعلى للمدخل من الداخل لوحة من حجر البلـق   الدرج ، وهذا النفق ينفذ إلى أسفل المدينة ، ويزي         
مصقولة عليها كتابات لعدد من األبيات الشعرية بخط النسخ تمتدح الحصن ، وتحدد تأريخ عمارتـه واسـم    

  المدخل إال أن هذه الكتابات طمست منها مقاطع كثيرة مما يحول دون قراءتها  
   : ضريح األمير شمس الدين -ج 
شارك مع والده في حروب كثيرة ، ودخـل         " االبن الثاني لإلمام شرف الدين      " هـو  " الدين  األمير شمس   " 

اإلمـام  " على االستئثار بالسلطة مما أضعف شوكة حكم        " أخيه المطهر   " و  " أبيه  " في نزاع وخالفات مع     
" وابنـه   " الـدين   اإلمام شرف   " بل وأدى إلى انهيار هذا الحكم بعد ذلك ، وكان الخالف بين             " شرف الدين   
مـن ناحيـة أخرى قد بلغ ذروتـه       " المطهر  " وأخيـه  " شمس الدين   " مـن ناحيـة وبين    " شمس الدين   

  ) .  هـ 925( في سنة 
وهو " شبام كوكبان   " على الناحية الجنوبية الشرقية لمدينة      " شمس الدين   " يقع ضريح األمير    :  الموقع     -

  . امة من المعالم األثرية اإلسالمية اله
الضريح عبـارة عن بناء مربع الشكل تعلوه قبــة ، طـول ضلعـه من الداخـل             :  التخطيط المعماري    -
 × 1.50( شيد باألحجار السميكـة الصلـدة ، ويتوسط جـداره الجنوبي مـدخل أبعـاده             )   متر   5.10( 

 ال إله إال اهللا محمـد  : (، يعلوه عتب حجري عليـه نص كتابـي محفـور بخـط النسخ يقرأ )  متر   1.20
: ( ، ويعلو العتب نافذة صغيرة ، وعلى يمين ويسار النافذة كتابات محفورة في الجانب األيمن                ) رسول اهللا   

  : ، ويحيط بكتلة المدخل عقد مدبب ، وعلى جانبي المدخل كتابات بخط النسخ ) بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  )  هـ  933ل شهر ربيع األو... …عمرت بتاريخ  ( األيمن 
  ) …………    .………عامر هذه القبة المباركة  ( األيسر 

وتغطي السقف قبة نصف كروية ترتكز على حنايا ركنية بارزة من الداخل ، ويحتـوي الجانـب الجنـوبي                   
  . لساحة القبة من الداخل تابوت خشبي تحيط به مصاطب مرتفعة أقيمت حول القبور 

تزين واجهات األعمدة في داخل قبة الضريح زخرفة نباتية محفورة           :  الزخارف الفنية داخل قبة الضريح     -
بسم اهللا الرحمن الرحيم  ، هو       : ( على الجص ، ويدور حول إطار المحراب شريط كتابي بخط النسخ يقرأ             

ويعلو شريط المحراب عقـد     ) وهو العزيز الحكيم    ( وينتهي  . ) …اهللا ال أله إال هو عالم الغيب والشهادة           
(  تزينه كتابات غير واضحة ، تتوسطه زخرفة جصية مكونة من دائرة هندسية بداخلها كتابات مكررة                 مدبب
  ) . اهللا 

أما الحنايا الركنية معظمها زخارف جصية محفورة نفذت بمهارة عالية حيث غطيت إطارات الحنايا الركنية               
 مراوح تخيليـة، كمـا يعلـو        بزخرفة هندسية على شكل مربعات ، كما زخرفت بزخارف نباتية على شكل           
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محراب القبلة شريط كتابي بخط جميل كلماته متداخلة ، ويحيط بالتابوت الخشبي من جوانبه األربعة زخرفة                
كتابية نفذت على أرضية نباتية أهمها على الواجهة الشمالية تتضمن اسم وألقاب صاحب التابوت ، وعلـى                 

  . ن حجر البلق جانبي التابوت توجد أربعة قبور عليها شواهد م
ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا : ( عليه إطار كتابي يقرأ )  سم 2.5( وسمكه )  سم 59 × 88( األول أبعاده 

، والناحيـة   ) علًي ولي اهللا وفاطمة أمة اهللا والحسن والحسين سبطا رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله                 
يبقى إال وجهه وال يدوم  إال ملكه ال إله إال هو واحد أحد فرد               الحمد هللا الذي ال     : ( اليمنى من إطار الشاهد     

 ربيع األول   10يرجع تاريخه إلى    " حصنة  " ، وهو باسم السيدة     )  سطراً   15( ، ويتكون الشاهد من     ) صمد  
، وهو ال يختلف كثيراً عن بقية شواهد القبور األخرى باستثناء أسماء وألقاب وتاريخ              )  هـ   1056( سنة  

بكوكبان يعد آية فنية فريدة وأثراً جمالياً       " شمس الدين   " احب كل قبر ، وبصورة عامة فإن ضريح         وفاة ص 
  . رائعاً في فن العمارة والزخرفة التي تعكس أزهى مالمح الحضارة اإلسالمية في اليمن  

  :  السوق المركزي القديم -د
 كما كان سائداً في تخطيط المدن اإلسـالمية         بالمدينة" الجامع الكبير   " يقع السوق في وسط المدينة بجانب       

األولى مثل الكوفة والبصرة والفسطاط وسامراء ، ويتكون السوق من مجموعة مـن المحـالت الـصغيرة                 
المفتوحة على جانبي الشوارع الضيقة للسوق ، وكان يخصص لكل صناعة أو سلعة تجارية جزء خـاص                 

  . بها من السوق العام 
ـ دكاناًـ موزعة )  محالً تجارياً 160( ـ حالياًـ ما يزيد عن شبام كوكبان  مدينة ويضم السوق القديم في 

على عدة أجزاء وممرات بحسب نوع الصناعة أو السلعة التجارية التي يشغلها مثل سوق المعطارة وسوق                
" ويمكن إيضاح تخطيط مساحة محل تجـاري        . إلخ  …القشر وسوق المحدادة وسوق الحب وسوق الزبيب        

  . كنموذج " ن دكا
طوالً ، يحتوى علـى بـاب       )  متر   4.80) ( × ( عرضاً  )  متر   2.20(  مسقطه مستطيل وأبعاده حوالي      -

× ( عرضاً  )  متر   1.20( خشبي يفتح على الشارع الضيق للسوق وهيئة الباب على شكل مستطيل حوالي             
  . ى عمودين إمَّا حجرية أو خشبية ارتفاعاً ، وتتقدم الدكان ظلة ـ سقيفة ـ  محمولة عل)  متر 1.60) ( 
  " : السمسرة "  دار الجمرك -هـ 
، وتطل على ساحة سوق المدينة ، وهي        )  متر   100( بالقرب من الجامع الكبير على بعد       " السمسرة  " تقع  

عبارة عن بناية مكونة من ثالثة أدوار ـ طوابق ـ ويوجد بأعلى بوابتها الرئيسية ـ التي تتوسط واجهـة     
والراجح أن ما " تاريخها" نى ـ نص تأسيس مغطى معظمه بطبقة من مادة الجص ال يظهر سوى كلمة  المب

كتب بالحروف العربية على طريقة حساب الجمل الذي يعتمد على تحويل           " السمسرة  " يليها هو تاريخ بناء     
ني فـي نهايـة     الحروف العربية إلى أرقام عددية ، وهو أسلوب شاع استخدامه في تسجيل تـاريخ المبـا               

  . النصوص اإلنشائية على العمائر اإلسالمية 
ضـمن األعمـال الخيريــــة التـي     " آمنة بنت عبد القادر     " وتنسب هذه السمسرة إلى السيدة الشريفة       

    . على وجه الخصوص " شبام كوكبان " أوقفتها لمدينة 
  :  دار الحكومة -و 
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ب الرئيسي لمدينة شبام كوكبان ، وتتكون من ثالثة أدوار ـ  على يسار الداخل من البا" دار الحكومة " تقع 
طوابق ـ منها الطابق األول هو أصل المبنى القديم ، أما الطابق الثاني والثالث فقد أضيفا حديثاً ، والمدخل  
الرئيسي يتوسط واجهة المبنى المطلة على الشارع يعلوه عقد حجري نصف دائري ، أعلى العقد لوح مـن                  

شت عليه كتابة عن طريق الحفر الغائر بخط النسخ الذي نفذ بأسلوب فني مـتقن يمثـل الـنص                   الرخام نق 
 هجريـة ـ   1200( التأسيسي للمبنى على هيئـة آبيـات شعـريــة يتخللها تاريخ اإلنشاء نصه سـنة  

  ) .  ميالدية 1785
   : الحمام القديم -ز

ة ، ويشغل مساحة صغيرة ؛ لذلك نجح المعمار اليمني          في الجهة الشمالية لسور المدين    " الحمام القديم   " يقع  
في تصميمه على هيئة مستويات عديدة حتى تستوعب مساحته الصغيرة الصاالت المكونة للحمام ، وهـي                
الصالة الباردة والصالة الدافئة والصالة الساخنة باإلضافة إلى صالة خلع المالبس ، وهو طراز الحمامـات                

في بادية الشام ، ويحتوى     " قصير عمراً     "  الحمامات اإلسالمية المبكرة مثل حمام       الرومانية الذي انتشر في   
الحمام على قبة تغطي المساحة التي تلي المدخل الرئيسي ، وبأسفلها توجد قبة دائرية الشكل وزينت هـذه                  

ء جداً مما   القبة بزخارف كتابية جصية ولكنها غطيت بطالء من الرنج الزيتي والمائي الحديث بأسلوب ردي             
أدى إلى طمس تلك النصوص الكتابية الهامة ، ويرجح أن هذا الحمام هو حمام المدينة القديمـة ، ويعـود                    

، ويعتبر اآلن   ) القرن التاسع الميالدي    ) ( القرن الثالث الهجري  ( تاريخه إلى فترة حكم الدولة اليعفرية في        
  .  يومين من األسبوع وباقي األيام يستخدم للرجال هو الحمام الوحيد في المدينة لذلك فهو يستخدم للنساء

  :  أسوار المدينة وبواباتها -ح 
، وأجزاء منهـا    " حصن كوكبان   " محصنة طبيعياً لموقعها الذي يستند على جبل        " شبام كوكبان   " إن مدينة   

ثنـاء فـتح    أ" قطب الدين النهرواني    " يحيط بها سور سميك من الطين المخلوط بالتبن ينطبق عليه وصف            
) القرن السادس عشر المـيالدي      ( في مطلع   " شبام كوكبان   " التركي لمدينة   " سنان باشا   " الوالي العثماني   

( حيث أشار بأن سور المدينة كان من الطين الشديد كالحديد محصناً بجدار شاهق البناء كان طولـه حوالي     
(  السور القديم الذي يرجع تاريخه إلى مطلع         ، والزالت بقايا  )  مترات   3( وعرضه حوالي   )  مترات   72.40

قائمة في الجهة الشمالية من المدينـة ، كما يوجد بقايا برج إسطواني الشكل بـه               ) القرن التاسع الميالدي    
  . فتحات ـ مزاغل  ـ وهو من التحصينات الدفاعية عن السور والمدينة 

  :  حركة الدخول إليها والخروج منها وكانت تسمى وكان للمدينة قديماً أربع بوابات تغلق عليها وتتحكم في
   بوابة الشقي في الناحية الشمالية -
   بوابة المعين في الناحية الشمالية الشرقية -
   بوابة الفجرين في الناحية الجنوبية الشرقية -
   بوابة األهجر في الناحية الجنوبية -

عت أبوا بها الخشبية القوية ، كما أن أسماء هذه          وهدمت عندما اجتاحت قوات الجيش العثماني المدينة وخل       
  " . باب المدينة " البوابات قد تغيرت مع مرور الزمن مثال ذلك البوابة الرئيسية للمدينة يطـلق عليها حالياً 

  " : باب المدينة " المدخل الرئيسي -ط 
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س مرتكز على كتف عمـود      يقع على الطريق الرئيسي للمدينة يفتح عليها باب بعقد نصف دائري يليه مقو            
حجري مكون من قطعة واحدة من الحجر بينما الكتف اآلخر األيمن أكمله المعمار اليمني بمـدماك حجـري                  

( وعـرض المـدخل حـوالي    )  متر   2.60( ومقدار االرتفاع من مستوى األرض حتى بداية العقد المقوس          
لعقد المقوس نص التأسيس نفذ بالنحـت       ، ويوجد في المستوى ما بين العقد النصف دائري وا         )  متر   2.20

 1332سـنة  ( والسطر الثـاني  ) ما شاء اهللا ( السطر األول   : البارز على الحجر بأسلوب خط النسخ نصه        
 هجريـة ـ   1332سنة ( ، يالحظ من هذا النص أنه تمت عمليات تجديد وصيانة لهذه البوابة في ) هجرية 
  ) .  ميالدية 1913

خشبي من مصراعين مصفحين بأشرطة من الحديد المثبتة بواسطة مسامير حديدية           ويغلق على المدخل باب     
كبيرة الحجم ، ويفتح في مصراعه األيمن باب صغير ـ خوخة ـ ، يعرف عند أهل شبام كوكبان ـ الفرخ    

)  متراً 1,20( وطول الخوخة ـ الفرخ ـ   )  متراً 1,50( ـ ، ومـقدار ارتفاع الباب الخشبي حـوالــي 
، ويغـلـق الباب مـن الداخل بواسطـة الضرابـة الخشبيةـ القفل الخشبي القـديم            )  سم   72( ه  وعرض

  . ـ فيما يغلق باب الخوخة من الداخل بواسطة مزالج حديدي صغير 
  مدينة األهجـر

، )  كم 65( األهجر هو واٍد خصيب ، واسم منطقـة تقع في الشمال الغربي مـن مدينـة صنعـاء بمسافة  
بنـو  "  جبل كوكبان جنوباً ، وهي منطقة محفوفة بالزروع واألشجار وبعض الفواكه ، وإليها ينسب                وأسفل

، ويـذكرها   " المطهر بن محمد بن سـليمان الحمـزي         " ، وهـم من ولد     " هجرة المؤيد   " أهل  " األهجري  
ارية يعتمد عليها   ، وفيها منابـع مياه وغيول ج     " أقيان بن زرعة بن سبأ األصغر       " الهمداني ضمن مخالف    

أهالي المنطقة في ري الزراعة ومنها مياه صالحة للشرب ، ومنها تعرف باسم ـ شالل األهجر ـ، ووادي   
األهجر كان فيه مطاحن تسير بقوة اندفاع المياه ، ومساقطه من جبل ذخار ، وتشتمل األهجر علـى عـدة                    

حـصن حجـر    " و  " الجامع الكبير   " منها  قرى أهمها قرية المحجر حيث تحتوي على معالم أثرية إسالمية           
" على كتل صخرية كبيرة على غرار المقابر الـصخرية فـي            " مقابر صخرية منحوتة    " ، وتوجد     " القصر  

    . وغيرها ، وربما استخدمت كمقابر أو كمساكن كان يستخدمها اليمني القديم " شبام الغراس 
  :  الجامع الكبير -1

حسب نص التأسيس الذي وجد علـى جـدار         " شرف الدين بن الحسين     " اإلمام  ينسب بناء هذا الجامع إلى      
  . الجامع 

الجامع الكبير عبارة عن مبنى معماري مبٍن من الحجارة يتألف من بيـت الـصالة               :  الوصف المعماري    -
 وعدد من الملحقات ، جناح القبلة على شكل مستطيل يتكون من ثالثة أروقة يحد كل منها صف من األعمدة                  

اإلسطوانية ترتكز عليها عقود نصف دائرية موازية لجدار القبلة غير أنه لوحظ وجود عقـدين عمـوديين                 
على جدار القبلة ، تقطع ساحة مستطيلة الشكل تقع في الجزء الشرقي ، ويتوسط الساحة حـاجز جـداري                   

  . لبلق بموازاة جدار القبلة في الجزء الجنوبي منه ـ مصطبة ـ قبر ، عليه شاهد من حجر ا
يتوسط بيت الصالة ، وهو مجوف يحيط به من الجانبين عمود جص مندمج ، ويعلو فجـوة                 :  المحراب   -

  . المحراب عقد نصف دائري  



  اليمن –المركز الوطني للمعلومات 

 11

يقع في منتصف الضلع الغربي لبيت الصالة ، ويفتح بواسطة باب خشبي ، وبـاب آخـر فـي                   :  المدخل   -
ن تزينه دوائر هندسية بداخلها زخرفة نباتية محورة الناحية الشرقية من الضلع الجنوبي يتكون من مصراعي     

، ويحيط بسقف المسجد من الخارج شريط من القضاض ، يزين الضلع الجنوبي والغربي كتابـة محفـورة                  
غير واضحة ، ويتقدم الواجهة الشرقية من الخارج ممر مكشوف غير منتظم األضالع ، في الجزء الشرقي                 

صغيرة ، وينتهي  الممر في الناحية الجنوبية بعدد من الدرج الهابطة            منه مدخــل صغير يؤدي إلى حجرة       
ـ سلم درج ـ ، عليه سقف خشبي محمول على عدد من العقود تؤدي إلى البركة في الناحيـة الجنوبيـة    

  . للجامع على مستوى منخفض 
غطى سـقفها قبـة   تقع في الجزء الجنوبي الشرقي للمسجد ، وتتألف من قاعة مربعة الشكل ، وي   :  القبة   -

محمولة على حنايا ركنية ، ويتوسط جدارها الجنوبي مدخل يقابله على جدار القبلة تجويـف المحـراب ،                  
  . ويجاور هذه القاعة مبنى معماري آخر مشابه للمبنى الحالي يحتمل أنـه ضمن مرافق الجامع 

لجص وشواهد قبور من حجـر  تحتوي القبة على زخارف كتابية ونباتية منفذة على ا:  الوصف الزخرفي   -
البلق ، منها ما وجد على يمين الداخل شريط بخط النسخ مكون من البسملة وعدد من األبيـات الـشعرية                    

شبر تاريخه جنة الفردوس سوح الحسين      ( أهمها البيت األخير الذي يحدد وفاة صاحب القبر بحساب الجمل           
 عليه تسعة أسطر كتابية ، بعد البسملة عدد من          وكتابات أخرى على شاهد قبر من الرخام مكسور نصفين        ) 

علي بـن أبـى   " حتى يتصل إلى نسب " …شرف الدين بن الحسين " األلقاب الخاصة بصاحب القبر واسمه    
  . رضي اهللا عنه " طالب 

ستة ( كما وجد بجانب الجدار الغربي لبيت الصالة شاهد قبر من الرخام باسم امرأة تاريخه يرجع إلى سنة                  
  ) ين وتسعمائة هجرية وثمان

" في منطقة )  م 1983( يعود اكتشاف المقابر الصخرية في اليمن ألول مرة إلى عام : المقابر الصخرية -2
حيث ُعثر على خمس جثث محنطة عن طريق الصدفة ، وهي مكفنة بالجلد المدبوغ ، ولُفت                " شبام الغراس   

متصاص سوائل الجسم ، وقـد اسـتخدم اليمنيـون          بحشو تجويف البطن ال   ) الرا  ( بالكتان واستخدم نبات    
القدماء عنصر الزنك كمرسب للبروتين وتجميده ضمن عملية التحنيط ، وقد دلت التحاليل المعمليـة التـي                 

على األقل ، وهذه المقابر الصخرية تُلفت النظر ،         )  سنة   2300( أجريت لها أنها ترجع تاريخياً إلى ما قبل         
 ليست الوحيدة من نوعها بل أنها ظاهرة أثرية تتكـرر فـي معظـم أنحـاء سلـسلة                   وتُثير االنتباه ولكنها  

المرتفعات الجبلية في اليمن ، ويمكن لعين الخبير األثري أن ترى أمثالها في وادي ضهر ، وشبام وكوكبان                  
  . ، وذبحان ، وعلمان ، وظفار ، ومنكث ، والحداء ، ومغرب عنس ، والمعسال  

ر الصخرية في المحويت حديث العهد وذلك من قبل بعض المـواطنين الـذين عبثـوا                ويأتي اكتشاف المقاب  
بمحتويات إحدى المقابر في منطقة ـ صيح ـ في الجنوب الشرقي من مدينة األهجر ، وعلى إثر ذلك قامت   

بعمل مسوحات أثرية لهـذه المقـابر والقيـام بدراسـتها ،            )  م   1995( بعثة يمنية فرنسية مشتركة عام      
رت نتائج المسح عن وجود كثير من هذه المقابر الصخرية إضافة إلى عدد من المواقع التي ترجع إلى                  وأسف

عصور تاريخية مختلفة وذلك في منطقة الطويلة ، بيت منعين ، بيت العصيمي ، بيـت النـصيري ، وفـي                     
ية فـي وادي  تم اكتشاف مجموعة أخرى من هذه المقابر الـصخر    )  م   1999( موسم المسح الميداني لعام     
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، وبصورة عامة فـإن  )  كيلو متراً 13( مخدرة على جبل التربة ، ووادي سارع جنوبي المحويت على بعد            
هذه المقابر تكون داخل جروف طبيعية بأشكال مقعرة في واجهات الجبل بين طبقتين من الحجـر الرملـي                  

عمقاً ، أما   )  متراً   4 - 3( راوح ما بين    الصلب ، ويتم أحياناً الحفر لزيادة حجم المقبرة ، وفتحة المدخل تت           
بالنسبة للنظام الجنائزي لهذه القبور فلم نتمكن من معرفته حيث أحدث النبش تغيرات كبيرة ، وسوف نقوم                 

  . بفحص بعض العينات لتحديد فترتها التاريخية 
ك مـن خــالل   تبين ذل) خمسة عشرة شخصاً ( ويبدو الدفن في مقبرة ـ صيح ـ كان جماعياً حيث وجد   

ميـشييل   " –عـدد الجماجم ، وهناك هياكل عظميـة لم تحِص ـ التقرير الموسمي للبعثــة الفرنـسية    
، ومهما يكن من أمر هذه المقابر الصخرية فإنه من أهم الواجبات اإلبقاء عليها من أجل المزيـد                  " جارسيا  

ن أصحاب هذه المقابر وعـن الوضـع        من الدراسة العلمية التي ال شك أنها ستضيف لنا معلومات كثيرة ع           
االجتماعي الذي عاشوا فيه وعن األساليب العلمية في التحنيط وعن الطقوس والعقائد فـي هـذه الفتـرة                  

 . السابقة لظهور اإلسالم وفرض كل المتغيرات التي استجابت لها حركة الحياة العقائدية آنذاك  
   مديرية الطويلـــة

)  متـراً  2000( مركز المديرية وترتفع عـــن مستوى سطح البحر حوالي مدينة الطويلة هي    : الطويلة  
تقريباً ، وتستند على جبل القرانع ، بها مركز الطويلة المطل على بالد  المحويت من الغرب وإلى الجنـوب                    

  . على بالد حراز والحيمة 
ومن شرقها بمديرية همدان    يتصل بالطويلة من شمالها بمسور المنتاب والمصانع من مديرية ثالء والعة ،             

صنعاء ومديرية ثالء بمحافظة عمران ومن جنوبها وادي سُرُدد والفاصل بينها وبين الخيم من بالد حراز ،                 
  . ومن غربها بمدينة المحويت 

  . مياه الطويلة تسيل إلى وادي سُرُدد من تهامة والجهة الشمالية الغربية إلى العـة ثم إلى وادي مور 
الطويلة بموقعها االستراتيجي المحصن تحصيناً طبيعياً بسلسلة من المرتفعات الجبلية ، وهـي             تتميز مدينة   

من الناحية االقتصادية ترتبط بسبخة طينية واسعة من األراضي الزراعية الخصبة ، ويتوسط مركز الطويلة               
ومن الناحية المعمارية   عدد من المحالت التجارية مما جعلها سوقاً للحركة والنشاط التجاري واالقتصادي ،             

تتميز بمباني الحصون والقالع التاريخية المكونة من عدة أدوار وبما تحتويه من عناصر معمارية متنوعـة             
وزخرفية رائعة من الداخل والخارج إضافة إلى عدد من المباني الدينية والمدنية ، وكذلك المعـالم األثريـة                  

  . التي ترجع إلى ما قبل اإلسالم 
  :  الكبير  الجامع-1

وسط المدينة في حارة البستان جوار السوق القديم على غرار المساجد الجامعة فـي              " الجامع الكبير   " يقع  
  . المدن اإلسالمية األخرى ، ويتألف من بيت الصالة وسائر المرافق األخرى 

  : التخطيط المعماري -
ضيته مبلطة باألحجار ثُبت في الجـدار       يتقدم بيت الصالة فناء مكشوف مستطيل الشكل أر       :  بيت الصالة    -

عمـر  : ( الشمالي منه لوحة حجرية ملساء عليها نص تذكاري بخط النسخ تعرضت للتشويه ، ويقرأ منه                
هذه الزيادة وموسع الجامع المبارك في أيام موالنا السلطان األعظم  سليمان بن سليم بن عمر عز نـصره                    
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ويتكون من ستة أروقة يحف كل منها صف من األعمدة الحجرية ، )  م 15.30 × 23.50( ، أبعاده .. ) …
في كل صف ثمانية أعمدة إسطوانية تحمل عقوداً نصف دائرية ، وهذه العقود تحمل السقف الخشبي ، وقد                  

  . غطي بالطين والجص 
انب ، يحف كل ج   )  متر   1.80( بارتفاع  )  متر   1.10 × 1.20( يتوسط جدار القبلة ، تجويفه      :  المحراب   -

من جانبيه عمود مندمج قطاعه األفقي ثالثة أرباع الدائرة ، ويتوج المحراب بعقد ، ويزين بتيجان ، وأبدان                  
العمودين زخرفت بزخارف جصية محفورة نباتية وهندسية ، ويعلو عقد المحراب زخارف كتابية نفذت على               

، وفي أسـفل    ) إلى آخر اآلية    …  أحد     قل هو اهللا  ( تتبعها اآلية الكريمة    ) البسملة  ( أرضية نباتية نصها    
( السقف ـ على جدار القبلة ـ شريط كتابي يتضمن آيات قرآنية وأبيات شعرية وتاريخ كتابته يرجع إلـى    

  ) .  هـ 1362
 عـدة أروقـة للـصالة       - الجنوبية والغربية    –أضيف في فترات متأخرة في الناحيتين       :  ملحقات الجامع    -

  . ألصلي تتصل مباشرة في البناء ا
تقع المقبرة في الناحية الغربية ، ويوجد على أحد قبورها شاهد مستطيل الـشكل مـن حجـر                  :  المقبرة   -

  . الرخام عليه كتابات محفورة تتلخص في اسم وألقاب المتوفى وتأريخ وفاته 
وهي مـشيدة   تقع الحمامات مع البركة في الناحية الغربية من الجامع ،           ) : المطاهير  (  المرافق األخرى    -

  . باألحجار من الداخل والخارج ومكسوة بمادة القضاض 
لبيت الصالة ، وتتكون مـن قاعدة مربعة       تقع المئذنة في الركن الجنوبي من الضلع الشرقي         :  المئـذنة   -

الشكل على مستوى أعلى من سطح الجامع ، ويعلو قاعدة المئذنة الجزء األسفل من بدن إسطواني الـشكل                  
تعلوه شرفة المؤذن ، أقيمت على عدد من المقرنصات ، وللمئذنة مدخل في الضلع الشرقي من بيت الصالة                  

  . ل قاعدة ، وبدن المئذنة من الداخل يؤدي إلى سلم مكون من درج مستدير حـو
  :  السوق المركزي القديم -2

، ويتألف من عدة أسواق خصص كل منها لنوع معين مـن الـسلع              " الجامع الكبير   " جوار  " السوق  " يقع  
  . التجارية والحرف الصناعية واليدوية ، وهو على غرار األسواق األخرى في المدن اليمنية 

يتألف السوق من مجموعة من الدكاكين الصغيرة ، تفتح علـى جـانبي الطريـق ،                :ـ التخطيط المعماري    
يتكون كل جانب من بناء حجري مستطيل الشكل عليه عدد من المحالت الصغيرة ، يتقدم كتلـــة البنـاء                  
ظلة ـ سقيفة ـ أرضيتها مبلطة عليها سقف خشبي يرتكز من الداخل على جدار الواجهة األمامية للبنـاء    

الً من الخارج على عقود مفتوحة ، تقف على دعامات حجرية ، وال يزال جزء من هذا السوق بحالة                   محمو
جيدة ، ففي سوق السمن المكون من عدد من الدكاكين المفتوحة على جانبي الطريق تـم اختيـار إحـداها                    

)  متر   1.80( ه  وارتفاع)  متر   2.35 × 3( يتكون من بناء مستطيل الشكل أبعـاده الداخـلـيـة        : كمثال  
تقريباً مقسوم إلى قسمين األسفل عبارة عن خانات صغيرة مفصولة عن بعضها بحواجز جصية ، ويختلـف   
اتساع كل منها عن األخرى ، أما القسم األعلى منه عبارة عن أرفف خشبية مقسم إلى خانات صغيرة زودت 

لتاجر ، وقد وضع في الجزء الواقـع        بعضها بأدراج خشبية متحركة، ويتوسط الدكان ساحة صغيرة لحركة ا         
يقف خلفها الزبائن ، ويفتح في واجهة )  سم 50( على المدخل صندوق خشبي على شكل مصطبة ارتفاعها  
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)  سم 50( ، عليه باب خشبي من مصراعين عرض كل منهما    )  متر   1.55( البناء مدخل مستطيل ارتفاعه     
حديدية على المصراع األيمن ، ويغطي المـدخل سـقيفة          يزينها زخارف هندسية ونباتية محفورة ، ومغلقة        

، يرتكـز علـى أعمـدة       )  متـر    2( تفتح على الطريق بعقد نصف دائري اتساعه        )  متر   1.55( عرضها  
  . إسطوانية 

  : مسجد اإلمـام 
حـسب  )  هــ  668( يقع مسجد اإلمام في الناحية الشمالية لمدينة الطويلة ، ويرجع تأريخ بنائه إلى سنة      

  . نص التأسيسي ال
يعلوه عتـب   ) م  1.80 × 2.50( يتقدم بيت الصالة مدخل يؤدي إلى دهليز مسقوف أبعاده          :  بيت الصالة    -

خشبي ، وفي الطرف الغربي منه يتقدم المدخل اآلخر كتلة معمارية مكونة من ثالثة عقـود ترتكـز علـى                    
، وهو  )  م   6 × 5.60( لشكل أبعادها   دعامات حجرية من الخارج ، وتتكون بيت الصالة من قاع مستطيلة ا           

مقسم إلى ثالثة أروقة يحف كل منها صف من األعمدة الحجرية ، ويزين أبـدان وتيجـان هـذه األعمـدة                     
  . زخارف نباتية وهندسية ، ويرتكز عليها  سقف مستٍو من الخشب المحلي 

)  سم 80( وعرضه )  متر 1.8( وارتفاعـه ) متر واحد ( يتوسط جدار القبلة تجويف عمقه      :  المحراب   -
، ويزين المحراب زخارف نباتية وهندسية وكتابة بالخط الكوفي وخط النسخ منفذة على الجص عبارة عـن    

 بداية مـن الـركن الـشمالي    –آيات قرآنية ، أما النص التأسيسي للمسجد فقد كتب على جـدرانه األربعة     
علم " و  " تاج الدين   " األميرين الكبيرين المعظمين    آية الكرسي ، مما عمل نعمة       … بسم اهللا      ( -الشرقي  

بـن  … محمد وحمزة بن شمس الدين أحمد بن عماد الدين يحي بن حمزة الجواد بن سـليمان                 "  " الدين  
حمزة بن علي العالم المجاهد بن حمزة النفس الزكية بن أبي هاشم وينتهي نسبه بالحسين بن علي بن أبي                   

الحمزة بن أمير المؤمنين الحسين بن أبي الفضل العلوي         " عناية السيد الفاضل    وب) رضي اهللا عنه    " (طالب  
  ) . ثمان وستين وستمائة هجرية ( ، بتاريخ شهر جماد األول سنة " العباسي 

تقع الملحقات في الجزء الشرقي من الناحية الجنوبية للمسجد ، وهي بركة مـستديرة              :  ملحقات المسجد    -
 2.70 × 4.50( اه ، ويتقدم البركة من الناحية الغربيـة حجـرة مستطيلة أبعادها           الشكل تستخدم كدورة مي   

، وفي الناحية الشرقية لبيت الصالة  من الخارج ساحة مستطيلة محصورة بحاجز جداري يقال إنهـا                ) متر  
  . مقبرة 

   -):التحصينات الدفاعية (  الحصون التاريخية -4
سور ضخم ال تزال آثاره باقية حيث كان يحيط بالمدينة من النـواحي             تتصل تحصينات مركز الطويلة ببقايا      

الشرقية والجنوبية والغربية تسنده عدة أبراج دفاعية ، ويفتح في جدار السور ثالثة أبواب تسمى كل مدخل                 
   -:بالجهة التي ينفذ إليها ، وهي على النحو اآلتي 

ي وينفذ إلى منطقة السخرية ، أمـا البـاب الجنـوبي    الباب الشرقي وينفذ إلى منطقة سمانة ، والباب الغرب    
فيؤدي إلى منطقة القفر ، ويعزز هذه التحصينات القالع المطلة عليها من الناحية الشمالية والذي يتجـسد                 

   -:فيها واقع العمارة الحربية في اليمن ، وهي على النحو التالي 
  :  حصن القرانع -أ
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يطل على  " حصن القرانع   " بأن  " مجموع بلدان اليمن وقبائلها     " به  في كتا " محمد الحجري   " يورد القاضي   
المـسعودي  " مدينة الطويلة ، وهو حصن حصين مـن حصون اليمن يقابل المصانع ، أقام عليه الملـك                   

 سنة كاملة ، أما تخطيطه المعماري عبارة عن قلعة محصنة فوق مرتفع صخري ،               - حتى فتحُه    -" الكامل  
ه عن طريق عدد من الدرج الملتوية في الناحية الشرقية تؤدي إلى كتلة المدخل المكون من                يتم الصعود إلي  

بناء حجري مهدم ، وينتهي إلى عدد من الدرج على امتداد السور من الناحية الغربية للمدخل الذي يـؤدي                   
عة ، وهناك بقايا    إلى ساحة يتصل بها عدد آخر من الدرج الصاعدة في الناحية الشمالية تؤدي إلى قمة القل               

بناء لعدد من الغرف ، وفي الجزء الشمالي من القلعة توجد بركتان لحفظ المياه شيدتا باألحجار من الداخل                  
  . وبمادة القضاض 

  :  الحصن الشامخ  -ب
ضمن التحصينات الدفاعية المطلة على مركز الطويلة من الناحية الشمالية يتألف           " الحصن الشامخ   " يعتبر  

 معمارية مشيدة فوق صخرة جبلية مرتفعة ، وال يمكن الصعود إليه إال عن طريـق واحـد مـن                    من بناية 
 819 - 818( الناحية الجنوبية ، ونظراً ألهمية هـــذا الحصن فـقـد ورد ذكـره في أحـداث عـامي             

  " . بحصن يفوز " ، ويعرف ـ أيضاً ـ ) هـ 
زود بباب خشبي مغطى من الخارج بصفائح من        شيد مدخل الحصن بأحجار مصقولة و     :  مكونات الحصن    -

الزنك ، وعلى جدار واجهة المدخل تفتح عدد من المزاغل الحربية ، يلي المدخل ممر يؤدي إلـى عــدد                    
مـن الدرج ثم مدخل آخر يؤدي إلى سلم متعرج بني بأحكام يصل إلى أعلى الحـصن ، ويحـيط بـالجزء                     

ل يؤدي إلى بركة للمياه ، وفي الناحية الغربية من الـسور            العلوي سور يتوسطه من الناحية الجنوبية مدخ      
كتلة معمارية تمثل المدافن واالستراحة تعلوها غرف متداخلة ، أما القسم الشرقي فهو عبـارة عـن بنـاء          
مستطيل الشكل يمثل عـدة غرف وألحقت بهذا الجزء بركة للمياه منقورة في الصخر ، ويتميز السور فـي                  

 والشرقية بإتقان تصميمه المعماري على شكل انكسارات تتالئم مع الكتلة الصخرية التي             الناحيتين الشمالية 
( بني عليها الحصن ، أما الجزء الجنوبي الشرقي للحصن الذي بني فيه المسجد عبارة عن مستطيل أبعاده                  

 88 (، وعرضـه  )  متـر  1.97( ، وارتفاعه )  سم 97( ، والمحراب مجوف عمقه   )  متر   3.20 × 5.70
، ويغطي سقف المسجد بأخشاب محلية ترتكز على عقد نصف دائري بواسطة دعامات بارزة تتوسط               ) سم  

الضلعين الشرقي والغربي ، وبجانب بيت الصالة في الناحية الغربية بركة مياه عميقة محفورة في الـصخر                 
 مـن الـداخل     ومغـطـاة بالـقـضـاض ، ويتوج قـمـة الحصن بركتان آخريتان مبطنتـان بالحجـارة           

  . والخارج  
  :  حصن شمسان -ج

، يتم الصعود إليـه عـن       " جبل منيع   " في أعلى   " الحصن الشامخ   " إلى الغرب من    " حصن شمسان   " يقع  
طريق مجموعة من الدرج ـ ساللم ملتوية ـ في الناحية الجنوبية ، يتضمن الحصن عدة مكونـات منهـا     

قد نصف دائري ، زود الباب بمصراعين من الخشب ، وفـي            المدخل المكون من فتحة مستطيلة معقودة بع      
يفتح ) متر واحد   ( الناحية الشرقية من الحصن بني مسجد يتألف من بيت الصالة ومحراب مجوف ارتفاعه              

من الناحية الغربية ، والمدخل يؤدي إلى بركة مستطيلة نقرت في الصخر ، وفـي قمـة الحـصن سـاحة                     
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يه عدد من المزاغل والسقـاطات الحربية ، وهناك يوجد بقايـا مـدفع             مكشوفة يحيط بها حاجز جداري عل     
    ). هـ1303(تركي مع عربة الذخيرة مؤرخة بسنة 

  :  حصن حجر السيد -د
يعد واحداً من الحصون الشاهقة والمتميزة الواقعة إلى الشمال من مركز الطويلة ، وهـو               " حصن السيد   " 

عـن مـستوى سـطح البحــر ،         )  متر   1200( ع بحوالي   عبارة عن صخرة ضخمة وعرة المسالك ترتف      
ويصعب الوصول إلى قمتها إال من خالل طريق متدرجة وضيقة ال تتسع لمرور أكثر من شـخص واحـد ،                    
وهي منقورة في الصخر ، يغلق مدخل الحصن باب خشبي مكون من إطار خارجي عليه شـريط زخرفـي                   

دد من الملحقات مثل الدهاليز واألنفـاق وأحـواض   مسنن منحوت بشكل المنشار ، ويحتوي الحصن على ع 
المياه ، وكذلك مسجد فـي سطح القمة ، يبدو وكأنه معلق ، وفي أسفله يقع ممر على شكل خنـدق ، وال                      
تزال بقايا جدران السور ماثلة للعيان في أعلى الحصن ، وبصورة عامة فإن هذه الحصون كان لهـا أدوار                   

العسجد المسبوك فيمن تولى " مي ، فقد أتى على ذكرها الخزرجي في كتابه دفاعية هامة خالل العصر اإلسال
  "   . اليمن من الملوك 

  :  حصن براش -هـ
يقع هذا الحصن في أعلـى   "  الباقر "  هذا الحصن باسم " صفة جزيرة العرب   " في كتابه   " الهمداني  " يذكر  

إلى الجنوب من مركز الطويلة ، ويعـد        ) متر   1500( قمة الجبل المرتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي         
المـسعودي  " أيـام الملـك   )  هـ 628 - 619( من الحصون البارزة والهامة التي ورد ذكرها في أحداث         

، وكما تشير المخلفات األثرية على سطح الموقع والمتمثلة في كسر الفخار المحزوزة والملونـة ،               " الكامل  
في الصخر إضافة إلى المقابر التي على هيئة مصاطب مرتفعة عن األرض            وكذلك صهاريج المياه المحفورة     

والعناصر المعمارية التي ال تزال معالمها باقية والمباني التي تزيد من قوة السور من الناحيـة الـشرقية ،                   
وبصورة عامة فإن هذه الحواجز الجدارية لألسوار التي يقام عليها عدد من األبـراج المـزودة بالمزاغـل                  

السقاطات الدفاعية تعتبر ظاهرة فريدة في األبنية الحربية لتعزيز التحصينات وبالتالي يـصعب مهاجمتهـا              و
  . واختراقها 

  ) : الكافر (  حصن الجاهلي -و
، ويقع على قمة    - بني الخياط    -هو أحد الحصون المشهورة يقع إلى الغرب من الطويلة        " حصن الجاهلي   " 

، ويتم الوصول إليه عبر طريق وعرة تتفرع مـن الطريـق            ) مدد  ( ية  جبل  صخري شاهق ، يطل على قر       
جنوباً من بيت مذكور ، وهو ضمن سلسلة        )  كيلومترات   3( العام بين صنعاء  والمحويت ، وهو على بعد          

  . الحصون التي لعبت أدواراً دفاعية خالل العصر اإلسالمي  
طريق صاعد ذات درج بشكل سلم تؤدي إلى مدخل         يتقدم الحصن من الناحية الشرقية      :  مكونات الحصن    -

الحصن ، وعلى يسار الداخل أقيم مسجد مستطيل الشكل كان يغطيه سقف خشبي ، ويحتوي الحصن علـى                  
عدد من الملحقات منها ماجل المياه المحفورة في الصخر وبقايا أبنية فنية بأحجار مهندمـة ، وفـي قمـة                    

 جداري سميك عمارته متقنة ، وتحيط بـــه أبراج دفاعية          الحصن توجـد ساحة مكشوفة يحيط بها سور      
إضافة إلى ماجل ـ صهريج ـ كبير يتسع لخزن كميات كبيرة من المياه والواقع فـي الناحيـة الـشرقية      
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للحصن ، وعلى الرغم من أن معظم أبنية الحصن قد دمرت إال أن المتبقي منها يؤكد أن بناءه يعد ظـاهرة                     
 . حية الحربية ؛ وذلك من حيت الموقع المتميز والتصميم المعماري العام معمارية فريدة من النا

 مديرية الرجـم
إحـــدى " الـــرجم " 

ــة   ــديريات محافظ م
المحويت ومـن قـرى     
الرجم السنفة ، وهـو     
جبل يعرف قديماً مـع     
جبــل الهجــرة بجبــل 
شاحذ ، وبه من اآلثار     
ــسدود  ــة ، وال القديم
والصهاريج لحفظ مياه   

ل آثارها  األمطار ما تزا  
ظـــاهرة وصـــالحة 
ــا   ــتخدام ، وفيه لالس
العديد مـن مـشاهير     

العلماء والمساجد المحالة بالنقوش الفنية المذهبة ، وتزخر الرجم  بالكثير من المعالم األثرية والتاريخيـة                
 - مشهد السنفة    – جامع هجرة السنفة     –حصن الرجم   : سوف نأتي على وصفها تباعاً حسب أهميتها وهي       

المعاينـة  - الطرائف – حصن الظهار  – منحبة   – قبة هجرة الشاحذية     – جامع هجرة الشاحذية     – جامع قيدان 
  . وغيرها

  :  حصن الرجم -1
وهو المركز اإلداري للمديرية يحتوي على عدد من المباني منها سور المدينة تقام عليه عدد من                " الرجم  " 

شعول (  الغربية وعلى الناحية الغربية ، جـامع        األبراج الدائريـة يحيط بـه عـدد من المباني من الناحية        
على الجزء الجنوبي من الناحية الغربية جدد مؤخراً ولم يبق من ) خمراء ( ، وللحصن مسجد آخر يسمى ) 

معالمه األثرية سوى الدعامات الخشبية التي تحمل السقف ، ويحتـل الجزء الجنوبي من الحصن عدد مـن                 
، وفي الناحية الشرقية يوجد مدفن للحبوب حفر على كتلة صخرية صلبة ،              ) حارة اليهود ( المباني تسمى   

  . وبصفة عامة فإن حالة الحصن سيئة وبحاجة إلى ترميم بعض األجزاء التي على وشك االنهيار 
  :  بني مصعب – جامع هجرة السنفة -2

ة ، ويتقدم واجهته الجنوبيـة      في مرتفع جبلي مبني باألحجار ، ويتكون من بيت الصال         " جامع السنفة   " يقع  
عدد من المرافق التابعة له ، وبالرغم من أهميته من الناحيـة المعماريـة والزخرفيـة إال أن الترميمـات                    
واإلضافات المتالحقة أدت إلى طمس كثير من معالمه األثرية ؛ ومع ذلك فإن السقف الخشبي لرواق القبلـة    

ف واألعمدة زخارف نباتية وهندسية ملونة بطريقـة الحفـر   ال يزال يحتفظ بوضعه األصلي حيث يزين السق   
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الغائر ، وهي تجسد بحق روعة الفن اإلسالمي اليمني ، وللمسجد ملحقات ومرافق أخرى أهمها قاعة فـي                  
الناحية الشمالية خصصت لتعليم األطفال ـ القرآن الكريم ـ باإلضافة إلى بـركتين للميـاه فـي الناحيـة       

  . ة الجنوبية من بيت الصال
  :  مشهد السنفة -3

حسب النص التأسيسي   )  هـ   1060( يقع في الناحية الشمالية من جامع السنفة ، ويرجع تاريخه إلى سنة             
الذي وجد في اللوح الخشبي ، ويتألف مبناه من مبنى مستطيل الشكل يتوسط ضلعه الجنوبي باب خـشبي                  

ويتوسط المشهد عمود حجري إسـطواني      من مصراعين ، عليه زخارف محزوزة على شكل عقود مدببة ،            
يحمل عقدين يرتكز عليهما السقف ، كما يتقدم المدخل من الخارج ظلة ـ سقيفة ـ ، تفتح علـى سـاحة     

  . واسعة مكشوفة تحتوي على عدد من القبور ، وفي الجزء الشمالي القريب بركة دائرية الشكل 
  :  جامع قيـــدان -4
تقريباً ، ويعد هذا المـسجد      )  كيلومترات   3( من مركز المديرية على بعد      إلى الشرق   " جامع قيدان   " يقع   

، ويتكون من بيت    ) القرن السادس الهجري    ( أحد المعالم اُألثرية البارزة والمتميزة حيث يرجع تاريخه إلى          
  . الصالة وعدد من المرافق األخرى 

ثة أروقة ، يحف كل منها صف من األعمـدة  عبارة عن بناء مربع الشكل تقريباً يتألف من ثال: بيت الصالة  
الحجرية تتميز بعلوها ، ويرتكز عليها السقف المبني من خشب الساج ، وهو مقسم إلى مربعات محصورة                 
داخل إطارات خشبية بارزة ، ويزين السقف وحدات زخرفية بديعة مكونة من أشـكال هندسـية وكتابـات                  

  .  على الخشب بأسلوب فني رائع ومهارة عالية وزخارف نباتية منفذة بالحفر الغائر والرسم
، ويقابل فجوة المحراب على الضلع الجنوبي مدخل يغلـق          )  سم   85( ويتوسط جدار القبلة المحراب عمقه      

بمصراعين من الخشب ، أما المدخل الغربي فيرتكز على أكتاف حجرية وبجانب الجزء الغربي من الـصحن              
ها من الداخل سلم حجري يؤدي إلى قاع البركة ، والمسجد  بـصورة              المكشوف بركة مستطيلة الشكل ، ول     

  . عامة ثري بالعناصر الزخرفية  
  ) : قلعة بيت الرضي : (  جامع القلعة -5
هو أحد المعالم األثرية البارزة ، ويتميز بطابع معماري وزخرفي مميـز ، ويرجـع               " جامع بيت الرضي    "  

حسب ما ورد في النص التأسيسي الذي وجـد         ) القرن السادس الهجري    ( تاريخ بنائه إلى العقد الثاني من       
في سقف المسجد ، يقع المسجد ضمن ملحقات قلعة الرضي إلى الشرق من مركز مديرية المحويـت علـى     

، ويتكون من بيت الصالة مستطيلة الشكل ذات جدران سميكة بواسطة أربعة أروقة ،              )  كيلومترات   4( بعد  
 األعمدة يعلوها تيجان تحمل أخشاب السقف تزخرفها وحدات زخرفية جميلة وعناصر يحد كل منها صف من

نباتية وهندسية ويعلو الواجهات األربع  لبيت الصالة من الخارج لـسقف المـسجد عـدد مـن الـشرفات                   
المعمارية ذات شكل هرمي مدرج ، ومن الكتابات والزخارف التي تزين سقف بالط المحراب مرسومة بلون                

، ) المسجد األحلبى حسام الدين وعماد الدين ابن بازل غفر اهللا لهما ولوالـديهما              . …وقام    : ( تقرأ  أحمر  
، وفــي الضلع الـشرقي بقايـا       ) عمل أحمد بن مسعود بن محمد بن علي         : ( وبجانبه شريط كتابي آخر   

لنــص التأسيـسي ،     ، وفيما يتعلق با   ) شجاع الدين بازل    … شيد هذا المسجد المبارك       : ( كـتـابـات  
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، )  هـ   518( والتي تقابل سنة    ) فيها نعيم مقيم    : ( فـقـد كـتب بـطـريـقـة حساب الجمل ونصـه       
وتعتبر قلعة بيت الرضي من أهم المزارات السياحية في المحافظة نظراً لموقعها المتميز المطل علـى أروع                 

  . المناظر الطبيعية 
  :  جامع هجرة الشاحذية  -6

، " شاحذ بن حديق بن عبداهللا بن قادم بن زيد بن عريب بن جسم بن حاشـد                 " باسم  " لشاحذية  ا" سميـت  
ويحتوي جبل هجرة شاحذ على آثار قديمة وسدود وصهاريح لحفظ المياه النازلة من مياه األمطار ، وبعض                 

لم حيث تتجلـى  زخارف الجامع مزينة ومحالة بماء الذهب ، ولعل جامع هجرة الشاحذية واحد من تلك المعا         
القـرنين الـسابع والثـامن      ( فيه روعـة التخطيط المعماري والـفـن الـزخرفي البديع الذي ساد خالل           

، ويقع الجامع في الناحية الشمالية الشرقية من هجرة الشاحذية ويتكون من بنـاء مـستطيل                ) الهجريين  
اض والجص ، ويتكون بيت الصالة الشكل مبني من األحجار الصلدة مكســـوة من الداخل والخارج بالقض

من أربعة أروقة بواسطة عدة صفوف من أعمدة حجرية إسطوانية الشكل يقوم عليها سقف المـسجد مـن                  
الخشب ، ويضم جامع الشاحذية عدداً من الحجرات التي كانت مخصصة لتلقي العلم ومساكن للطالب إضافة                

، والجامع بشكل عام يتطلب الصيانة والمحافظة على        إلى عدد من البرك المستخدمة لخزن المياه والمطاهير         
  . ما تبقى فيه من عناصر معمارية وزخرفية كجزء من التراث اإلسالمي الحضاري اليمني  

  :  قبة هجرة الشاحذية -7
، وهذا الضريح   ) ثومان  ( الضريح تقع شمال جامع الشاحذية ، وهو من المعالم المشهورة ، ويعرف باسم              

، وهو من الناحيـة المعماريـة       " الحمزة محمد بن إبراهيم بن محمد بن سليمان         " ام العالمة   يضم قبر اإلم  
 1 × 1.40( ، ومدخلها من الناحية الجنوبية أبعـاده  )  متر 5( قاعة مربعة الشكل طول ضلعها من الداخل        

 ترتكز على رقبة    ، يؤدي إليها وتضم عدداً من القبور ، ويغطي السقف قبة مخروطية الشكل مرتفعة             ) متر  
مثمنة الشكل تقوم على مراحل انتقال من حنايا ركنية على هيئة أقواس مزدوجة ، أهم ما يلفت االنتباه في                   
هذا المعلم التاريخي ، هو تلك الزخارف الكتابية والنباتية التي تكسو باطن القبـة نفـذت بطريقـة الرسـم              

  ) . الفريسكو (  بـ باأللوان المائية بأسلوب فني رائع ومتميز بما يعرف
ومن ملحقات القبة حجرتان ، واحدة في الجهة الشمالية واألخرى في الجهة الجنوبيـة ، غطيـت أسـقفها                 

ـ 718( بألواح ودعامات خشبية عليها زخارف نباتية وأشرطة كتابية مؤرخة في سنة             ،  قوامها أبيات    ) ه
  . شعرية وأدعية 

  :  قرية وحصن منحبة -8
رب مركز مديرية الرجم ، تقع فوق مرتفع جبلي ، يتم الوصول إليها عن طريق فرعيـة                 غ)  كم   17( تبعد  

 ، حسب مـا ورد فـي        - بني الذاري      -وعرة المسالك ، وقرية منحبة هي إحـدى قرى عزلة الشاحذية           
  . بعض المراجع التاريخية 

جهـة الجنوبيـة ،     شيد حصن منحبة فوق صخرة حجرية ضخمة لها منفذ واحد في ال           :  مكونات الحصن    -
يفتح على ساحة مكشوفة تحتوي عدداً من المباني ، ويكتنفها سور مرتفع زود باألبراج الدفاعية والمزاغل                
والسقاطات الحربية ، وفي الجهة الشرقية للحصن من الخارج موقع المسجد ، وتفتح بوابـة مـن الجهـة                   
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 - أيضاً   -ة في الصخر ، ويتقدم الحصن       الشمالية على ساحة مكشوفة تضم عدداً من مدافن الحبوب محفور         
 إضافة إلى بركتين لخزن     - مسجد سبأ    -من الناحية الشمالية بقايا مباٍن مدمرة منها خرائب  مسجد يسمى            

  . المياه  
  ) : ضريح الولي (  الطرائف -9

ة الطوابـق   تقريباً عن مركز مديرية الرجم ، تتكون من أبنية متعـدد          )  كم   6( تقع قرية الطرائف على بعد      
الزراعي إلى الشرق من القرية ، يتم الوصول إليها عبر طـرق            " البير  " فوق تل صخري ، يطل على وادي        

  . عزلة الشاحذية" بيت الولي " و" بنو مصعب " جبلية وعرة ، سكان هذه القرية هم 
  . ومسجد وضريح الولي يقعان في الناحية الغربية للقرية 

 حجرة مربعة الشكل مهدمة إال أن معالمها الزالت واضحة ، تحتوي القبة على              عبارة عن بقايا  :  الضريح   -
، ويضم الضريح عدداً من القبور      " بشبام كوكبان   " محراب مجـوف يشبه إلى حد ما محراب الجامع الكبير          

  . المحفورة في باطن األرض كانت تعلوها مباٍن مستطيلة ـ مصاطب ـ 
( تطيلة الشكل مشيدة باألحجار المهندمة أبعــادهــا مـن الـداخل           عبارة عن قاعة مس   :  مسجد الولي  -

 2.10( وارتفاعـه   )  متـر    1.80( ، يتوسط جدارها الشمالي  محراب مجوف عمقه         )  متر   7.30 × 9.70
حسب النص التأسيسي على سقف المـسجد ، ويتكـون   ) هـ 1148( ،  يرجع تاريخ بنائه إلى سنة     ) متر  

وقة بواسطة صفوف من األعمدة اإلسطوانية ذات تيجان مثمنـة ، يرتكـز عليهـا      بيت الصالة من أربعة أر    
شـيد  )  سـم  80( سقف خشبي ، ويالصق بيت الصالة من الناحية الجنوبية بناء مستطيل  الشكل ارتفاعه        

بـل  ، ال يعرف أبناء المنطقة عنه شيئاً إال أن العادة لزيارته من ق            " أبا أحمد   " فوق قبر الولي الذي  يدعى       
العروسة قبل زفافها بيومين وتأدية الصالة بجواره داخل المسجد حتى ال تتعرض حياتها الزوجية للـشقاء                
والتعاسة ـ حسب اعتقادهم ـ ، للمسجد ملحقات أخرى مثل الممرات والبرك والمطاهير ، كما أضيفت إليه   

ارته بشكل معماري يتناسب    تجديدات متالحقة ، ومع ذلك  يتميز بموقعه فوق صخرة حجرية ، وأسلوب عم             
    . مع موقعه 

  :  المعاينة -10
تقريباً شمال شرق مركز مديرية الرجم ، تقع علـى سـفح          )  كم   3( هي قرية صغيرة على بعد      " المعاينة  " 

جبلي مرتفع يطل على وادي زراعي خصب ، وهي تتبع إدارياً عزلة الجرادي ، أهم معالمها األثرية ضريح                  
( والمسجد الذي جـدده قبـل وفاتـه سـنة        " حمن الولي الصديق عمر بن إبراهيم النزيلي        عبد الر " الفقيه  
  ) .  هـ 1054

يتكون المسجد من مبٍن مستطيل الشكل مبني بأحجـار صـلدة غيـر مهندمـة ذات جـدران                  :  المسجد   -أ
الملحقات ، يتألف من بيت الصالة وعدد من المرافق و        )  متر   1,50 – 1,00( سميكـــة تتراوح ما بين     

)  هــ    1040( التابعة له ، تشير النصوص الكتابية على سقفه الخشبي أن بيت الصالة  كانت حتى عـام                  
قـد سـعى   " عبد الرحمن الولي الصديق بن عمر النزيلـي   " تتألف من ستة عقود وأربع دعائم وأن الفقيه         

ا ورد في النص الكتـابي ،       حتى صار بشكله الحالي ، كم     ) هـ  1043 - 1041(  لتوسيعها في الفترة من     
ويتكون من بناء مستطيل الشكل ، تطل واجهته الجنوبية على فناء مكشوف ومدخلين ، يتقدم كل منهما ظلة          
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، وينقسم من الداخل إلى ثالثة أروقـة بواسطة صفين من األعمدة الحجرية إسطوانية الشكل ذات تيجـان                 
خرفية رائعة ونصوص كتابية بخط النسخ يقرأ منها        مثمنة ، يرتكز عليها سقف خشبي ، ومزينة بعناصر ز         

  : ما يلي حسب النص بموجب عدد سطوره 
  " بسم اهللا الرحمن الرحيم  " -
  )  هـ 1041(  رفع السقف المبارك بتاريخ خامس عشر من شهر شوال يوم األحد -
  ) ه 1043(  وكان الفراغ من رفعه ليلة الجمعة خامس عشر من شهر محرم الحرام سنـة -
   وكان ذلك بأربع دعائم وستة عقود ركبت العقود بإثناء عشر دعامة -
  )  هـ 1043( برفعه يوم الخميس خامس عشر شهر ربيع األول .. … وكان -
  … مجموعة الرواكب  من بالد القبلة من  …  وكانت-
   والتراكيب من ظهار بني البحر والصحف من ضحى سارع -
   وراكبة قوع من المغرب  وكانت األلهج من بالد الخبت-
   كان وصولها بحساب إثناء عشر حرف -
 والمشي له سيدنا وبركتنا الفقيه الفاضل األجل الكامل األبر العامل الند  الباذل إبراهيم النزيلي تقبل ذلـك                   -

  منه وغفر له ولوالديه 
  ى جنات النعيم  ولمن دعا لهم  بالمغفرة وجعل ذلك وقفاً هللا خالصاً لوجهه الكريم مقرباً إل-
 وضع القبر في الفضاء الذي بينه وبين المبيت بعلم ذلك الواقف عليه تاريخ يوم الخميس ثاني من شهر                   -

  ) هـ 1043( ربيع اآلخر سنة 
تعد هذه النصوص من الوثائق التاريخية الهامة في تاريخ بناء الجامع ومضمون معانيهـا ، كمـا توجـد                   

  ) .  هـ 1334( ت ملحقة بالمسجد مؤرخة في نصوص كتابية مدونة في أسقف حجرا
تقع قبة المعاينة جوار الضلع الشرقي للمسجد ،        " : عبد الرحمن الولي    "  ضريح الفقيه    – قبة المعاينة    -ب

، شيدت باألحجار ذات جدران سـميكة       )  مترات   5 × 5( وتتكون من حجرة مربعة الشكل تقريبـاً أبعادها        
 سم 80( قضاض والجص ، ويحتل الجزء الجنوبي منها قبر مستطيل ارتفاعه         مطلية من الداخل والخارج بال    

، ويغطي سقفه قبة نصف كروية ترتكز على حنايا ركنية وأقواس مزدوجة ، والقبة بصورة عامة تعتبـر                  ) 
تحفة معمارية رائعة لما تزخر به من زخارف نباتية وهندسية منفذة على الجص ، ومن الناحية التاريخيـة                  

بسم اهللا الـرحمن الـرحيم       : ( ص كتابي بأسلوب الحفر الغائر على العتب الحجري للمدخل يـقـرأ           يوجد ن 
، وهو يعني تاريخ تشييد القبة ـ ضريح الفقيه عبد الـرحمن الـولي ـ ولـيس      ) هـ 1047( محرم سنة 

فاته كان عام   تاريخ وفاة الولي الذي أكد الناظرون  على أوقاف مسجده أن لديهم وثائق توضح أن تاريخ و                
 . ، وأن لديهم مؤلفات من كتبه الزالت مخطوطة ، منها كنز األبرار في معرفة العزيز الغفار )  هـ 1054( 

 مديرية حـفـاش
بضم الحاء المهملة وفتح الفاء الممدودة ثم شين معجمة ، وهو جبل مشهور وبالد ، تعد إحـدى                  "ُحفَاش  " 

ي قشب عولة بن عمر وعزلة بني أحمد وعزلة دحمان وعزلة           مديريات محافظة المحويت ، ويضم عزلة بن      
رأس األحجول وعزلة جبل نعمان وعزلة بيت الشماع وعزلة المالجنة وعزلـة حماطة ، وبنو الحماطي من    
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 2490( ، ويرتفـع  جبل حفاش عن مستوى سطح البحـر بنحـو   ) القرن الحادي عشر الهجري     ( علماء  
بيعية من الثمار والفواكه وال يخلو من آثار قديمة خاصة في حصني القفـل              ، وهو غني بموارده الط    ) متراً  

حفاش بن ذي زرعة مازن وقيل إلى عوف بن عدي بن مالك بن             " والشايم ، وينسب اإلخباريون حفاش إلى       
له سبل غيـث يحفـش      ( ، وكني حفاش ألنه كان أكوالً يحفش الطعام ، قال زهير            " زيد بن سدد بن زرعة      

، ويعد جبل حفاش مـن  ) نحن من الوابل الحافش " ( عمرو بن معدى كرب الزبيدي      " ، وقال   ) له  األكم واب 
أشهر جبال اليمن ، ويحوي عدداً من القرى والحصون وفيه مزارع كثيرة ، وهو يشرف على تهامة ، ومن                   

" حفـاش   " قرى حفاش الصفقين وفيها سوق تعرف بسوق الصفقين ، أما ياقوت الحموي فيورد ذكره عن                
ويجاور جبل ملحان وكالهما شامخان     " حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة        " بأنه جبل باليمن في بالد      

  . مطالن على تهامة فوق وادي سُرُدد المهجم    
  :  مسجد وحصن وضافة -1
يقع فوق ربوة مرتفعة تابعة لعزلة المالجنة على مقربة من حصن وضـافة ، يرجـع                :  مسجد وضافة    -أ
 × 8.15( ،  تتكون بيت الصالة من مبنى مستطيل أبعاده من الـداخل           )  هـ   755( ريخ بنائـه إلى سنة     تا

ذي ثالثة أروقة بواسطة أربعة صفوف من األعمدة ذات تيجان على شـكل شـبه منحـرف ،                  )  متر   6.60
تاج أحد األعمدة ،    تزينها زخارف كتابية وهندسية ونباتية ، ومن الكتابات األثرية التي الزالت واضحة على              

وهذا ) فاز من اتقى اهللا     : ( وهي تحدد تاريخ بناء المسجد بواسطة حساب الجمل ، وهي على النحو اآلتي              
  ) .  هـ 755( النص بحساب الجمل يوافق عام 

 بجانب المسجد يوجد حصن القلعة من الناحية الشمالية ، يتميز بموقع اسـتراتيجي              -: حصن وضافة    -ب
ة الطبيعة ، ويشرف على جميع منافذ المنطقة ، يتكون من كتلة معمارية مشيدة  فوق ربـوة                  هام من الناحي  

صخرية ، يحيط بها سور ضخم عليه عدد من المزاغل والسقاطات الحربية ، ولـه منفـذ واحـد ، ومـن                      
  . المحتمل العمر الزمني للحصن ال يقل عن عمر مسجد وضافة 

  :  قلعة الصفقين -2
عن مستوى سطح البحر ، شيدت علـى مرتفـع          )  متراً   1170(  مديرية حفاش وترتفع     مركز" الصفقين  " 

جبلي شاهق إلى الشرق من مركز حفاش ، تتميز أبنيتها  بطابع معماري وفني رائع علـى شـكل بيـوت                     
قالعية مكونة من عدة أدوار ، وتمثل وحدة معمارية واحدة مستطيلة ، زودت بأسوار دفاعية في األمـاكن                  

رة ، يقع مدخل القلعة في الناحية الغربية ، أهم مكونات الحصن المسجد فـي الناحيـة الـشرقية ،                    المنحد
ويجاوره بناء من ثالثة أدوار ، ويالحظ وجود اإلضافات والتجديدات التي طرأت على المسجد والقلعة األمر                

مـن النـاحيتين المعماريـة      الذي أدى إلى طمس كثير من معالمها األثرية السيما وأنها من المباني الهامة              
والفنية ، ويجب الحفاظ على ما تبقى منها واستغالله بشكل أفضل وتعتبر من أهم المعالم التاريخية واألثرية                 

  . التي تزخر بها مديرية حفاش وتم تسجيلها وتوثيقها 
  :  قلعة راود -3

 باألحجار يحيط بهـا سـور       تقع في عزلة المالجنة على جبل راود ، وهي عبارة عن وحدة معمارية مشيدة             
ضخم ، تسنده عدد من األبراج الدفاعية ، ويصعب التسلق إليها ، يفتح الباب الرئيسي للحصن في الجهـة                   
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الشمالية ويؤدي إلى ساحة مكشوفة تحتوي على جميع مرافق القلعة ، أهمها المسجد في الناحية الجنوبية                
 إسطوانيين ، تحمل عقوداً نـصف دائريـة موازيـة           ، ويتكون من رواقين تفصل بينهما بائكة من عمودين        

لجدار القبلة ، يرتكز عليها سقف من خشب الساج الناعم الملمس مزين بزخارف كتابية ونباتية ، الوضـع                  
العام للمسجد بحالة جيدة إال أن الترميمات المتالحقة طمست كثيراً من معالمه الفنية والجماليـة ، وكـذلك                  

  .  في السقف النص التأسيسي الذي كان
  :  حصن القفل -4
 بيت شخير ، يقع     –عزلة بني دهمان    -هو أحد الحصون التاريخية الشهيرة في جبل حفاش         " حصن القفل   " 

فوق مرتفع صخري محصن طبيعياً ، يتكون من مساحة مكشوفة غير منتظمة الشكل ، يحيط بها سور ضخم 
مدخل بعقد مدبب ، يتم الصعود إليه عن طريق عدد          من جميع الجهات ، يفتح من الجهة الغربية من السور           

من الدرج الصاعدة على شكل سلم ، ومن المعالم األثرية التي ال تزال في الناحية الجنوبية بقايا أبنية تمثل                   
أبراجاً دفاعية وبركتين للمياه محفورتين في الصخر ومبلطتين من الداخل بالجص ، والحصن بـشكل عـام                 

مارية أخرى إال أنه يتميز من الناحية الطبيعية بموقع استراتيجي ، وهو الهدف الذي          يخلو من أي ظواهر مع    
  . شيد من أجله وأشارت إليه كثير من المصادر التاريخية 

  :  حصن منابر -5
يقع غربي جبل حفاش يطل على مدينة المهجم بتهامة ، ذكره مؤلف العقود اللؤلويـة فـي                 " حصن منابر   " 

، أهم ما تبقى من معالمه بقايا سور دائري الشكل وبقايا أبراج دفاعية             )  هـ   634( لية  تاريخ الدولة الرسو  
مزودة بمزاغل وسقاطات حربية ، كما يتضمن الحصن المدافن للحبوب والغالل محفورة في الصخر إضافة               

  . إلى برك وصهاريج لخزن المياه 
  :  حصن الشايم -6
ي حفاش والتي وردت اإلشارة إليها في مراجع تاريخية كثيـرة        وهو من الحصون الهامة ف    " حصن الشايم   " 

حصن الشايم في عزلة بني أسعد وهو من الحصون المنيعـة وفيـه آثـار قديمـة ، تبلغ مساحة الحصن                 
  . أهم ما تبقى من معالمه كتابات متشابكة بخط الثلث على حواجز جدارية للمياه  )   متر 400 × 800( 
  :  حصن بيت الزحيف -7

  .  حفاش –يتبع عزلة  المالحنة 
على الرغم من  أن المراجع التاريخية أغفلت اإلشارة إليه إال أنه يتميز بطابع معمـاري فريـد ،                   : معمارياً  

حيث شيد فوق مرتفع جبلي في قمة جبل بني الزحيف مسالكه مرتفعة يتم الصعود إليه عن طريق عدد من                   
عرضاً ، ويتـألف مـن      )  متر   150( طوالً و   )  متر   300( قية أبعاده   الدرج تقع في الناحية الجنوبية الشر     

، وتسنده عدد من األبراج مستديرة الشكل ، والبوابـة  )  مترات 3( سور دائري ضخم من األحجار بارتفاع       
، ويحيط بها برجان من الجـانبين       )  مترات   4( الرئيسية للحصن تقع فـي الجهـة الجنوبيـة بارتـفـاع      

فقـط ،   ) متـر واحـد     ( داخلي للحصن يحتوي على آثار مباٍن مهدمة الزالت أساساتها بارتفاع           والمحيط ال 
ويتخلل السور عدد من السقاطات الحربية والمزاغل الخاصة برمي السهام ، ويحيط السور بساحة مكشوفة               

 مـدخل   غير مستوية تحتوي على مباٍن مهدمة ، ويفتح من جدار السور من الناحيـة الجنوبيـة الـشرقية                 
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مستطيل معقود بعقد مدبب يؤدي إلى ممر صغير على كل من يمين ويسار الممر بقايا برج مستدير لحمايـة   
المدخل ، وعلى يمين المدخل توجد بركة نصف دائرية مشيدة باألحجار والقضاض ، وفي الناحية الغربيـة                 

  . م   من الحصن بني مسجد صغير الشكل وهو ظاهرة متميزة من حيث الحجم والتصمي
  :  حصن الصمصام -8

حسب النص التأسيس الـذي  )  م 1175( يتبع عزلة بيت الشماع التابعة لحفاش ، ويرجع تاريخه إلى سنة          
  . وجد في الحصن 

شيد الحصن على صخرة جبلية مرتفعة ، يتم الصعود إليها عن طريق واحد عليه عـدد مـن                  :  معمارياً   -
 ويتكون من فتحة مستطيلة ويحفها من كل جانب عمود حجـري            الدرج الصاعدة تؤدي إلى مدخل الحصن ،      

إسطواني سميك يرتكز عليها عتب خشبي ، ويصل المدخل إلى ممر مكشوف يدور حوله الجدار الخـارجي                 
  . للحصن من جميع الجهات ، ويتكون من طابقين عليه عدد من الحجرات 

 × 4.60( الة ، وأبـعـادها من الـداخل       يقع في الضلع الشمالي للحصن يتألـف مـن بيت الص        : المسجد  
: "  ، ويفتح في الضلع الجنوبي منها بابان يتضمن أحد مصراعي الباب كتابات بخط النسخ تقـرأ                 )  م   3.50

، ويدور حول أضـالع المـسجد مـن      ) "  هـ   1175( شيد هذا المسجد المبارك في شهر ربيع األول سنة          
هندسية وأطباق نجميـة تكسو السقف الخشبي ، كما يحتوي         الداخل شريط زخرفي بارز وزخارف كتابية و      

الحصن على عدد من المدافن محفورة في الصخر ، ويعتبر الحصن بصورة عامة واحداً من المعالم األثرية                 
الفريدة التي تستحق الحفاظ والعناية ، وتوجد مساجد أخرى قديمة تابعة لبيـت الـشماع ، وهـي مـسجد                    

   المغربـة الشمالي وغيرهما ، وال تزال تحتفظ بمكوناتها المعمارية المغربة الجنوبي ، ومسجد
 مديرية ِملْحان

بكسر الميم وسكون الالم الممدودة ، مديرية من محافظة المحويت ، وهو جبل منيـع حـصين                 " : ِملْحان  " 
ماً يشرف على مدينة المهجم من تهامـة ، ويعامد جبل حفاش مـن ناحيـة الغرب ، وهو المعـروف قـدي            

ملحان بن عوف بن مالك بن زيد بن سدد بـن حميـر   " باسم ـ ريشان ـ ، قال الهمداني إنه منسوب إلى   
، ويتبع مديرية ملحان عزلة القبلة وبدح وبنو العصفري والشقاب وهباط وبنو وهب والفزاونـة               " األصغر  

ــ مركـز    "  كـابر   ع" وبنو مليك والشمامرية وباحش وبنو علي وبنو حجاج في ملحان ، ومنها حصن              
، وكذلك قرن شاهر في رأس جبـل  " حصن الخفيع " و "  حصن األخضر" و " حصن رهقة " المديرية ـ و  

من الماء ، ومسجد شريف في رأس جبل ملحان يقال إنـه            ) تسع وتسعون عيناً    ( ملحان يقال إنه كان فيه      
 أعلم ، ومنها الكنز المنظور المحظور       البد في آخر الزمان أن تظهر فيه عالمة من نار أو غير ذلك ، واهللا              

بين جبل جرابي وجبل ملحان مقابالً لشط الدبة من وادي عيان ، وهو إلى جانب جبل الظـاهر المعـروف                    
بجبل المضرب من ملحان قد سار إليه واهتم به كثير من العرب فيحول بينهم وبين الجبل تنين مثل الجبـل                    

خالل هذه اإلشارات التي وردت في المصادر التاريخية كان لنا اقتفـاء            العظيم فال يجدون إليه سبيالً ، ومن        
تلك المعالم حسب أهميتها التاريخية والمعمارية والفنية ، والتي الزالت بعض معالمهـا شاخـصة للعيـان                 

    :وهي
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يقع فوق مرتفع صخري ، ويطل على مركز بني حجاج وسوق الخميس ، ويـستخدم ـ   :  حصن عكابر -1
مركزاً للمديرية ، ويتألف الحصن معمارياً من مجموعة مباٍن تبدو في وضع سيئ للغايـة نتيجـة   حالياً ـ  

استخدامها الغير مناسب ، وفي الجهة الجنوبية الغربية توجد بقايا مباٍن مهدمة وشقافات متناثرة من الفخار                
كتابة مؤرخة في الفتـرة     تبعث على االحتمال أن بقايا الحصن األصلي أقدم ، ومما ذكر على مدخل الحصن               

  ) .  هـ 1377 – 1361( من 
  :  حصن شاهـر -2

عن مستوى سطح   ) ثالثة آالف قدم    ( يقع في رأس قمة جبل ملحان في منطقة وعرة على ارتفاع أكثر من              
  . البحر 

ا يتكون هذا الحصن ـ حالياً ـ من ساحة مكشوفة عليها بقايا أبنية حجرية مهدمة ، في الجهة الشرقية منه  
عدد من الحجرات مربعة الشكل ومنفصلة عن بعضها البعض ، وفي الجهة الجنوبية بقايا مسجد مهدم ربما                 

، وفي الجهة الشمالية    " صفة جزيرة العرب    " في كتابه   " الهمداني  " يكون المسجد الشريف الذي أشار إليه       
جزء األكبر من قمة الحصن ساحة      ، ويحتل ال  ) تربة علي عيس    ( كتلة معمارية مربعة الشكل تقريباً تسمى       

مستطيلة على شكل مصطبة استخدمت في فترة الحقة مكاناً لصالة االستسقاء ، ويتخلل الطريق الواقعة بين                
حصن شاهر وحصن الخفيع أساسات مباٍن مهدمة وجروف صخرية يعتقد أنها كانت مقابر ترجع إلى فتـرة                 

  . ما قبل اإلسالم 
  :  حصن الخفيع -3

ارة إلى هذا الحصن في عدة مصادر تاريخية ، ويقع على قمة جبل صخري في الناحية الشمالية                 وردت اإلش 
من حصن شاهر ، ويتكون من ساحة واسعة محاطة بسورعلى عدداً من المباني ، أهمهـا المـسجد فـي                    

خل فـي   الناحية الشمالية الغربية ، وفي الناحية الشرقية من الساحة كتلة معمارية من طابقين يفـتح المـد                
الناحية القريبة ، والحصن بصورة عامة ال يزال بحالة جيدة إال أن تخطيطه المعماري يوحي أن تجديـدات                  

يحيـى  " متالحقة قد أضيفت إليه السيما وأن بعـض المصادر تشير إلى أن أهل ملحان تذمروا على اإلمام                 
مما اضطره إلى مهـاجمتهم وتـدمير       ) العقد الرابع من القرن الرابع عشر الهجري        ( في  " بن حميد الدين    

  . معظم المعاقل والحصون والمساجد اُألثرية هناك 
يقع في عزلة الشمامرية إلى الغرب من حصن عكابر فـي قريـــة             ) : حصن اليماني   ( حصن رهقة    -4

  " . بني مليك " حمرا ء 
مثال والحكـم الـشعبية ،      المشهور باأل " للحميد بن منصور    " يقال إنه كان معقالَ     :   حصن قرن حميد       -5

وغيرها من سلسلة الحصون والقالع التي كانت في الغالب بمثابة مراكز دفاعية للمواقع الرئيسية في جبـل                
  .ملحان 

  
 :المصدر 

    .م 1996المسح السياحي 
  


