دارة الممك عبدالعزيز توثق "قصر البديعة" الذي أمر ببنائه
"المؤسس" لمسكن والضيافة الممكية
يقع قصر البديعة التاريخي الذي أمر الممك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمو هللا -
ببنائو عام 3131ىـ الموافق 3313م عمى مجرى وادي حنيفة من الناحية الغربية ،وبين
شعيب أم قصر من الناحية الشمالية ،وشعيب غذوانة من الناحية الجنوبية ،وذلك عندما وجو
مقر لمسكن واستضافة
معمم البناء في ذلك الوقت "االستاد" دمحم بن قباع ببناء القصر ليكون ًّا
كبار الزوار والشخصيات الميمة لمدولة واالجتماعات الخاصة ،حيث تم تشييده عمى طراز
معماري جميل يتوسط أشجار النخيل الباسقة.
يخا وبالصورة الثابتة
ووفق اىتمامات دارة الممك عبدالعزيز بتوثيق القصور الممكية
ً
وصفا وتار ً
والمتحركة ،وثقت نمط بناء ىذا القصر الذي تم وفق أسس ىندسية معمارية ،لما ىو سائد
في المباني الطينية وسط المممكة ،حيث كان أسموب تخطيط المباني في ذلك العيد ال يتم
عمى مخططات أو لوحات ورقية كما ىو الحال اليوم ،بل يتم بتخطيط المبنى عمى األرض
البناء أو المشرف عمى البناء نفسو  -بعد التعرف عمى موقع
مباش رة ،ويتم ذلك بأن يقوم ّ
القصر وحجمو  -بوضع خطوط تفصيمية بقدمو عمى األرض ،وقد يستعين ببعض الحبال
الميفية أو حبال من الصوف بحيث يخط في البداية موقع الجدار الخارجي ،ثم تنطمق خطوط
الوحدات والم رافق الداخمية حسبما اتفق عميو ،وبيذا األسموب يستطيع المشرف عمى البناء
الذي يسمى آنذاك "االستاد" مراقبة استقامة األساسات ،وتوازن األضالع ،وكذلك حجم الغرف
والساحات والمصابيح وفتحات األبواب ،بحيث يعدل ويحسن كيف يشاء قبل بدء التنفيذ،
وبعد أن تتم ىذه المرحمة األولية األساسية تحفر األساسيات ويبدأ البناء.

ومن خالل الوقوف عمى قصر البديعة ومعاينة أسموب بنائو ،وبعد إجراء بعض المجسات
اليدوية في نقاط مختمفة يتبين أن أساسات الجد ران الخارجية لمقصر مبنية بأحجام صخرية
بيضاء مشذبة بطريقة تمكن البناء من تشييد حوائط القصر بشكل ىندسي مستقيم ،وقد
ورصت
حفرت أساسات القصر بعمق يتراوح بين 328-08سم ،وعرض يصل إلى 08سمّ ،
فييا المداميك الحجرية بطريقة منتظمة.

كما أن أساسات جدران الوحدات الداخمية لمقصر لم تشيد عمى مداميك حجرية ،بل بنيت
نظر ألن ىذه الجدران ستكون محمية بجدران القصر
بمداميك "عروق طينية سميكة" ،وذلك ًا

الخارجية من أضرار المياه والرطوبة ،ورغب ًة في البناء باستغالل مادة الطين الجيدة المتوافرة
بوادي حنيفة المشيد فيو القصر ،كما تم استكمال بناء األجزاء السفمية من القصر بطريقة
المداميك ،ويتمثل ىذا األسموب برص كتل الطين المخموط ِ
بعضيا فوق بعض عمى شكل
صفوف مستقيمة تدك باأليدي أو بموح خشبي معد ليذا الغرض ،أما األجزاء العموية من
القصر ،الشرفات الخارجية والداخمية ،وبعض الجدران الصغي رة فيي مبنية بالطوب المبن.
وبينت دارة الممك عبدالعزيز أن جميع جدران غرف القصر ووحداتو من الداخل والخارج
محميا بـ "المشاش" ،ثم غطيت طبقة
كسيت بطوب طيني مخموط بالتبن ،وىو ما يعرف
ًّ
المياسة الطينية ىذه بأخرى رقيقة من الجص األبيض ،وبخاصة داخل المجالس وغرف
القصر الرئيسة والمسجد واألعمدة والشرفات ،وأفاريز النوافذ واألبواب ،أما فيما يتعمق بأعمدة
لواوين "مصابيح القصر" فمقد بنيت بواسطة أحجار أسطوانية الشكل مشذبة ،كي تأخذ
األعمدة ىيئات رشيقة إلى جانب استقامتيا ومتانتيا ،ولقد ربط ما بين أعمدة ىذه المصابيح
بواسطة سواكف متينة أعدت من خشب األثل ،بحيث تستند ىذه السواكف عمى تيجان
األعمدة ،وىي عبارة عن ألواح حجرية مربعة الشكل تثبت فوق رؤوس األعمدة ،ويطمق
محميا "القنايع".
عمييا ًّ
ويحتوي قصر البديعة ـ حسب الزيارة الميدانية ـ عمى خصائص معمارية تميزه عن الكثير من
القصور داخل مدينة الرياض وخارجيا ،ومن أبرز ىذه المميزات وجود مسجد خاص بسكان

القصر وضيوفو ،وذلك في الدور الثاني جوار المجمس الرئيس لمممك ،ويبدو ىذا المسجد
مربع الشكل ويحمل سقفو عمودان أسطوانيان من الخرز ،ترتكز عمى مثمييما من منتصف
غرفة في الدور األرضي تأخذ نفس حجم المسجد ،إال أن ىذا األخير لو محراب مجوف
يستند خارج المسجد عمى سارية مصمتة نصف دائرية تبرز من األرض وكأنيا امتداد
طبيعي لممحراب ،ويقع إلى جانب ىذا المسجد المجمس الرئيس الكبير ،وال يتميز ىذا
المجمس بضخامة حجمو فحسب ،بل بجمال تكوينو.
صيفا،
يذكر أن الممك عبد العزيز –رحمو هللا -كان يتردد عمى قصر البديعة ومعو ضيوفو ً
وجرت العادة إذا جاء من الرياض أن ينزل في القصر ويمكث فيو حتى يصمي الظير.
ثم يذىب إلى النوم ويخرج بعدىا ليجتمع بخاصتو حتى يصمي العصر ،وبعد تناول الطعام
يخرج ومن معو إلى بطحاء الوادي ويجمس ىناك حتى يصمي المغرب ثم يعود إلى الرياض،
واستخدم ىذا القصر لسكن الضيوف بعد بناء "قصر المربع" والقصور المجاورة لو ،إذ انتقل
قصور لمضيافة الممكية.
ًا
الممك إلى "المربع" واستخدم قصر البديعة ومالحقو
مقر لمدرسة الباطن السعودية وشرطة الباطن ،حيث احتمت
و ُّاتخذ القصر في عام 3331م ًّا
المدرسة القسم الجنوبي من القصر وما زالت الشواىد التي تدل عمى استخدام ىذا الجزء
مقر لشرطة
ألغراض التدريس باقية حتى اآلن ،أما الجزء الشمالي من القصر فقد استخدم ًّا
الباطن.

