العدد 2021( 23م)

حولية االتحاد العام لآلثاريين العرب

تجانس أنماط العمارة اإلسالمية التقليدية في شبه الجزيرة العربية ومصر
العال والقصر اإلسالميتين
في ضوء عمارة مدينتي ُ
The homogeneity of the type of Traditional Islamic architecture in Egypt
and the Arabian Peninsula in
light of the Islamic cities of Al-Ula and Qasr.
حنان مصطفي عبد الجواد حجازي
أستاذ اآلثار اإلسالمية المساعد ورئيس قسم اآلثار – بكلية اآلداب – جامعة الوادي الجديد

Hanan Mustafa Abdelgawad Hegazy
Associate Professor of Islamic Archaeology– Faculty Arts, New Valley university
hanan.hegazy@art.nvu.edu.eg
drhananhegazy@yahoo.com

الملخص:
إن البيئة الصحراوية قدمت موروثاً معماريا متوافقًا مع مناخ البيئة الصحراوية من خالل استخدام مواد البيئة المحلية ،التي
تتطابق مع نميط وسسيلوح حييال السيهان ,نياذ ،و,يما العميارل الصيحراوية اسيتمرت نبير القيرون تعهي ثقافية ونيادات متتمعيات
األقياليم التبليية والصيحراوية سينمييا وتيدت ،وتبيرت مريردات ورمييوت معماريية خاصية بذيما األقيياليم ،إه سني نلين التانيح ا خيير-
هبد سن يوضع ف اهنتبار سن ,ما العمارل قد تبلورت صورتذا من الطرت المعمارية الرئيسة.

وفن صحراء مصر الغربية ،وسيضا ف المنطقة التبلية الواقعة غرح شب التتيرل العربية تقع سفضل سمثلة المدن اإلسالمية
المحصنة الت تعه

طابع البيئة المحلية ،فر األولن تقع القصر اإلسالمية الت ترتع إلن العصر اإلسالم المبهر  ،وف

األخيرل تقع العال اإلسالمية الت تعود هملذ إلن بداية العصر اإلسالم  ،وف هل منذما تنقسم العمارل وتتنوع ما بين العمارل
الدينية والتنائتية والمدنية والدفانية ،والت

تؤلف نسيتا معماريا تأثر بالرق اإلسالم

والتقاليد اهتتمانية والظروف

اهقتصادية والمناخية السائدل ف ,ما األقاليم, ،ما النسيج المعماري المي يقع نند التقاء طرق التتارل والقوافل التتارية ،امتدت
تمورا ف هال المدينتين إلن نصور ما قبل اإلسالم ،فقد ظل مأ,وه بساهني حتن وقت قريح.
الكلمات الدالة :العمارل ،التقليدية ،العال ،القصر.
Abstract
The desert presented an architectural heritage compatible with the climate of the desert
environment by using the local environmental materials, which correspond to the lifestyle of
the inhabitants there .And this desert architecture continued to reflect the culture and customs
of mountain and desert regions societies wherever they exist .It shows the architectural
elements of these regions, on the other hand - it must be borne in mind that this architecture
has crystallized its image from the main architectural styles.
In the desert of Western Egypt, and in the mountainous region west of the Arabian Peninsula.
The best examples of fortified Islamic cities that reflect the character of the local environment
are located, First: The Islamic city of Qasr, which dates back to the early Islamic period is
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located.In the second: The Islamic Al-Ula, which also dates back to the beginning of the Islamic
period is located. Both of them include religious, funerary, civil and defensive architecture.
Islamic jurisprudence, social traditions, economic conditions, and climatic conditions
prevailing in these regions had formed these city buildings. These cities located at the
convergence of trade routes, and their origins extended to pre-Islamic times, as it remained
inhabited until recently.
Key Words: Architecture, Traditional, Ola, Alqasr.

مقدمة:
تناولت هثير من الدراسات ندل مرا,يم للتعريف بمصطلح العمارل التقليدية( ،)Traditionalوقد وضعت
منظمة " اليونسهو" تعريراً للعمارل التقليدية بعمارل المتتمع سي الت تعبر بوضوح نن متتمعذا المي نشأت

في  ،لهن اليونسهو لم يررق بين ا ثار والتراث وسنطا,ما تعريراً واحداً نرف باسم التراث الثقاف والطبيع ،
و,

تشمل ا ثار المعمارية وسنمال النحت والتصوير نلن ا ثار وغير,ا ،هما اشتمل التعريف نلن

المتتمعات والمعالم الحضارية ،هما شمل المواقع بانتبار,ا مناطق مات طبوغرافية خاصة ،وتشمل األنمال

المشترهة بين اإلنسان والطبيعة ،ولذا قيمة فنية متميتل.1

تتنوع دههت مصطلح " العمارل التقليدية" بتنوع فئات مستخدمي  ،فيطلق ا ثاريون والمؤرخون بدهلة

تعن العمق األثري والتاريخ لطرت العمارل المحلية ،الت تتوارثذا األتيال المتعاقبة ،محافظة نلن سماتذا
ومالمحذا نبر نصور متعاقبة ،وسن مبدس التقليدية قائم ف

إطار تماثل العوامل البيئية وف

العرف والتقاليد اهتتمانية الت صاغذا اإلسالم صياغة خاصة انتقلت من مبادئ وقيم .2
ويعرف البعض العمارل التقليدية بأنذا العمارل الت

تترذم تهوين اإلنسان ،وتران

إطار توارث

احتياتات  ،ومتطلبات

المادية والروحية ،وتتماش مع بيئت 3؛ وملذ ألن اإلنسان قد حقق بذا المضمون المي يريدا وفق ما حول
سرد,ا اإلنسان. 4
من إمهانات فخرج لنا ,ما التماش المي لبن المتطلبات المادية والروحية ،الت ا

 1الهحالوي ،محمد محمد" ،إشهالية الحراظ نل التراث العمران ف الوطن العرب  ،دراسة حول المخاطر والحلول" ،مذرتان
المبدنات العربيات الثان نشر حول المبدنة العربية والبحث ف التراث العمران  ،سوسة 5 :ي ي  7إبريل 2007م .5 ،

 2نثمان ،محمد نبد الستار ،نمارل سدو
والنشر1999 ،م. 5 ،

3

التقليدية( دراسة سثرية معمارية دراسة حالة) ،اإلسهندرية :دار الوفاء لدنيا الطبانة

وتيري ،يحي  ،العمارل اإلسالمية والبيئة الروافد الت

مطابع السياسة2004 ،م.28 ، 27 ،

شهلت التعبير اإلسالم  ،سلسلة نالم المعرفة ،ع  ،304.الهويت:

 4نبد اهلل ،سحمد نبد القوي " ،مساتد بالط التقليدية بواحة الداخلة بمصر  :دراسة مقارنة مع مثيالتذا بالبطالية بالمملهة العربية
السعودية" ،متلة هلية ا ثار بقنا تامعة تنوح الوادي ،ع ،5 .يوليو 2010م.18 ،

http://search.mandumah.com./Record/933605.
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وهقت العمارل التقليدية سواء بشب التتيرل العربية سو بصحراء مصر الغربية ا,تماماً واضحاً من تانح

هثير من الباحثين ف تاريخ العمارل وصراً وتحليالً؛ ولملذ تعددت الدراسات الت تعرضت لذما النونية من
العمارل من وتذة نظر معمارية.

بين هل من العمارل التقليدية بالبلدل القديمة بالعال المعروفة بالديرل

وتست ذدف ,ما الدراسة توضيح التتان

بالمملهة العربية السعودية ،ومدينة القصر بواحة الداخلة بصحراء مصر الغربية ،ف إطار األبعاد الدينية
واهتتمانية والبيئة ومحاولة ترسير ,ما العوامل.

وتم تشييد مبان البلدل القديمة بالعال ومدينة القصر وفقاً لألنراف المحلية بهل منذما ،مع اتباع مبادئ

الشريعة اإلسالمية ،وهملذ استخدام مواد البيئة المتوافرل بالبيئة المحلية المحيطة ،حيث هان للبيئة سثر هبير
ف

نمارل هل منذما ،ومن خالل الدراسة سوف نوضح سوت التشاب بين هل منذما من حيث تالصق

المبان وسيضا الشوارع وتسقيرذا؛ حيث إن المبان

المتالصقة معاً قد شهلت وحدل معمارية متهاملة بينذا

ممرات سقرت بعضذا وترذ البعض ا خر للتذوية واإلضاءل .

أوالً :مدينة العال القديمة:5
تعد العال من س,م مدن التتيرل العربية ،بما تحمل من تاريخ موغل ف القدم؛ وألنذا مذد الحضارات

البائدل ،وآثار,ا ه تتال شا,دل نلن تلذ الحقح التاريخية الت تعاقبت نليذا ،6والعال ناصمة التاريخ وا ثار
للمملهة العربية السعودية ،و ,نرو

التبال ولؤلؤل الشمال. 7

والعال مالصقة " لديار ثمود" متصلة بذا اتصاهً تاماً ،ه يرصل بينذا وبين المدائن حدود وه تبال،

وسبح تسميتذا بالعال سنذا قامت نلن سنقاض قصبة وادي القرى 8المسمن " قرح" 9و,و موضع هان بالوادي

من صدرا ،فغلح نلي اسم العال؛ ألن سنلن الوادي. 10

 5سضيرت لرظة القديمة إلن العال تمي اًت لذا نن العال الحديثة ،واهسم المحل للعال القديمة المسورل ,و " الديرل " تمي اًت لذا نن
بقية األحياء المأ,ولة الواقعة خارج سور البلدل القديمة ،فعند مهر اسم العال القديمة فإنذا يقصد بذا الديرل والعه

المحروظ ،إبرا,يم سليمان " ،التوتيع المهان لمتال

صحيح.

العشائر ف مدينة العال القديمة بمنطقة المدينة المنورل" ،متلة الدراسات

العربية ،ع ،4.القا,رل :هلية دار العلوم  /تامعة المنيا1999 ،م283 ،؛ راتع شهل (.)1

 6الشيبان  ،محمد نبد الذادي" ،التراث العمران ف العال وس,مية المحافظة نلي " ،متلة مرهت وبحوث دراسات المدينة المنورل،

ع ،10.المدينة المنورل :مرهت وبحوث دراسات المدينة المنورل2004،م.67 ،

http://Search.Mandumah.Com/Record/232537.

 7الحرب  ،محمد بن حمد" ،نيون الماء ف العال تاريخ وتقنية وسنراف" ،دراسات ف آثار الوطن العرب  ،حوليات مؤتمر
ا ثاريين ،ع2013 ،16 .م.402 ،

8

سم

CGUAA. 2013.3183010.21608/

وادي القري ألن الوادي من سول إل

آخرا قرى منظومة ،وهملذ لهثرل قراا ،و,و بين المدينة وتبوذ ،والعال شمال

المدينة ،نلن مسافة  350ميالً .العمري ،بريذ بن محمد ،غتول مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية ،ط،1.تي ،1.المدينة
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والعال مدينة مذمة من مدن التتيرل العربية ،يتقاطر نن طريقذا الحتاج والمعتمرون وقوافل التتار من

بالد الشام ومصر

11

نلن مهة والمدينة فقوي مرهت,ا اهقتصادي ،12وتمهر المصادر التاريخية سن وادي

القرى(العال) فتح ف السنة السابعة للذترل بعد خيبر ،13وتعرف مدينة العال اإلسالمية القديمة محلياً بالديرل

سو بالبلدل القديمة ،و ,تمثل سنمومتاً فريداً للمدن اإلسالمية القديمة.

 .1الموقع:14

تقع محافظة العال ف التتء الشمال الغرب من المملهة الغربية السعودية نلن خط الطول ،55 ،58

 36ودائرل العرض  ، 26 ،36 ،29بين المدينة المنورل وتبوذ وسط واد يعد من سشذر سودية التتيرل
العربية ،و,و وادي القرى المعروف بتاريخ اهقتصادي والسياس والدين وبغ اترل مائ وهثرل بساتين وانتدال

مناخ  ،و ,تابعة لمنطقة المدينة المنورل وتبعد ننذا بحوال  370هيلومتر ف اتتاا الشمال ونن حائل
 416هيلو متر ف اتتاا الغرح ونن تبوذ  270هيلومتر ف اتتاا التنوح.15
وهانت تحتل العال مهاناً استراتيتيا نلن الطريق الرئي

التتارية الرائتة ف

لتتارل البخور والتوابل ،و,

من س,م المواد

العالم القديم ،16و,ما الطريق يصل بين التتيرل العربية وبين هل من مصر والشام،

فالعال تقع ف واد ضيق بين سلسلة التبال ف الشرق والغرح ،نلن بعد  22هيلو متر تنوح مدائن صالح،
نلن الطريق التتاري القديم المي يربط بين المحيط الذندي نبر غرح التتيرل العربية بالبحر األبيض

المنورل :نمادل البحث العلم بالتامعة اإلسالمية2004،م 45 ،؛ شراح ،محمد بن حسن ،المعالم األثيرل ف السنة والسيرل،

ط،1.تي ،1.بيروت :دار القلم ي الدار الشامية ي دمشق1411 ،ه. 224 ،

 9قرح بضم القاف وفتح الراء وآخرا حاء مذملة ،و,و موضع هان بوادي القرى .انظر شراح ،المعالم األثيرل ف السنة والسيرل،
. 224

 10شراح ،محمد بن حسن ،المعالم األثيرل ف السنة والسيرل. 224 ،

 11اتد,رت وادي القرى بسبح الموقع نلن طريق الحج الشام ؛ ابن رست  ،سحمد بن نمر ،األنالق النريسة ،ط ،1.ليدن:
مطبعة بريل1892 ،م183 ،؛ األصطخري ،إبرا,يم ،مسالذ الممالذ ،ط ،1.ليدن :مطبعة بريل1927 ،م20 ، 19 ،؛
األدريس  ،محمد ،نت,ة المشتاق ف اختراق ا فاق ،تي ،1.القا,رل :مهتبة الثقافة الدينية1422 ،ه.345 ،

12

الشيبان  ،التراث العمران ف العال.67 ،

http://Search.Mandumah.Com/Record/232537.

 13ابن ,شام ،نبد الملذ ،السيرل النبوية ،تحقيق مصطرن السقا وآخرين ،ط،2.تي ،3.القا,رل :مطبعة الحلب 1375 ،ه.338 ،
14خريطة(. )1

 15األنصاري ،سبو الحسن ،العال ومدائن صالح(حضارل مدينتين). 12 ،

 16العقيل  ،تواد نل  ،المرصل ف تاريخ العرح قبل اإلسالم ،ط،2.تي،2.بيروت :دار العلم1978،م .243 ،242 ،راتع
خريطة(. )2
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المتوسط ما اًر بمهة ويثرح وخيبر ومدائن صالح ،و,ما الطريق هان ل الرضل ف اتد,ار مدينة العال خالل
نصور ما قبل اإلسالم.17

وتقع بلدل العال نلن التانح الغرب لوادي القرى نلن بعد  38هيلومتر من مصب ف وادي التتل

المي يصح ف البحر األحمر ،وتحف التبال بموضع المدينة من الشرق والغرح ،19سما تضاري

18

منطقة

العال ،بشهل نام فذ تبلية امتداد لتبال الحتات ف التنوح ،ويتهون إقليم الحتات من الناحية التيولوتية

من الصخور البلورية والمتحولة والتهوينات الرسوبية ،وهملذ التهوينات الحديثة المتحولة مع تهوينات البحر

األحمر.20

يبدس تحصين المدينة اإلسالمية باختيار الموقع المي اشترط المرهرون المسلمون في سن يهون حصيناً

بطبيعت  ،21وبلدل العال القديمة سنمومتاً فريداً للمدينة اإلسالمية ،فقد سقيمت حول القلعة الواقعة ف

التتء

الشمال من المدينة ،ويقال لذا :سم ناصر ،22وقد سناد بنائذا المعت لدين اهلل الراطم سنة ,358ي 968 /م،
وتدد,ا السلطان العثمان سليمان القانون

23

.

هما سن العال القديمة مشيدل نلن ,ضبة صخرية مرترعة نن األودية والشعاح ،وحول القلعة ،وبالتال
تحقق ,دفين من موقع المدينة ،سولذما :سقامة المدينة نلن ,ضبة صخرية لالحتماء من مدا,مات السيول سو

الغتال ويساند الموقع المحصن تحصيناً طبيعيا نلن سذولة الدفاع نن المدينة ،وثانيذما :إقامة المدينة حول
القلعة ،وبالتال تاد التحصين الحرب لمدينة العال بإقامة مدينة العال اإلسالمية حول القلعة.24

17

سبوالحسن ،حسين ،قراءل لهتابات لحيانية من تبل نهمة بمنطقة العال،الرياض :مهتبة الملذ فذد الوطنية1997 ،م32 ،؛

محافظة العال ومدائن صالح(الحتر).
18

Jule, 23, 2014,Podcast, 16:37:14,(Accessed
November,15,2020,http://www.taibanet.net/cms/article/view/799.

وادي التتل بالتيم والتاي ،الوادي المي ب الرحبة ،وسقيا لتتل قرح وادي القري ،ويلق وادي إضم ف نخيل مي المرول .

السمذودي ،نل

بن نبد اهلل بن سحمد الحسن

ت 911ه ،وفاء الوفاء بأخبار المصطرن ،دراسة وتحقيق محمد األمين

ط ،1.تي ،4.بيروت :دار الهتح العلمية1419 ،ه. 161،

 19نصيف ،نبد اهلل ،العال دراسة ف التراث الحضاري واهتتمان  ،ط ،1.الرياض1995 :م. 11 ،
20

الرقير ،بدر بن نادل" ،السياحة ف

محافظة العال ،موارد التمح ومعوقات التنمية ،دراسة ف

السعودية" ،متلة مرهت بحوث هلية ا داح ،نمادل البحث العلم  ،تامعة الملذ سعود1427 ،ه.30 ،

التغرافيا السياحية،

21نثمان ،محمد نبد الستار ،المدينة اإلسالمية  ،ط ،1.القا,رل :دار ا فاق العربية1999،م.136 ،
 22الشيبان  ،التراث العمران ف العال.75 ،

23

سوليا  ،تلب  ،الرحلة الحتاتية ،ترتمة وتحقيق الصرصاف سحمد المرس  ،القا,رل :دار ا فاق العربية. 100 -99 ،

 24متول  ،محمد حمدي ،قلعة العال نلن طريق الحاج الشام دراسة آثارية معمارية تديدل ،هتاح ملتق آثار المملهة العربية
السعودية المنعقد بمدينة الرياض خالل الرترل  18ي 20صرر 1439ه الموافق  7ي 9نوفمبر 2017م.2 ،
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 .2تاريخ مدينة العال:

وقد سهن منطقة العال متمونة قبائل نربية استطانت سن تؤس

دوهً امتد تاريخذا من القرن الساد

قبل الميالد ،إل القرن الثان الميالدي ،هان سولذا هما يري الدهتور نبد الرحمن األنصاري قبيلة دادان

قبيلة لحيان ،26والت

حهمت ألهثر من خمسة قرون متتالية ،وهانت نذاية مملهة لحيان ف

ق1ق.م نلن يد األنباط المين نتحوا ف تأسي

25

ثم

منتصف

المملهة العربية الثالثة والت سميت بمملهة األنباط. 27

 .3التخطيط والنسيج العمراني و المعماري لمدينة العال القديمة:28

29
تتميت العمارل المحلية بالبلدل القديمة بالعال بأنذا مات نسيج نمران متميت ومتررد ،فقد هانت انعهاساً

لترانل المؤثرات الدينية واهتتمانية واهقتصادية واألمنية والبيئية ،الت

شهلت تميعا نمط نمارتذا

وتخطيطذا وبنائذا ،تمثل العمارل السهنية التانح األهبر فيذا, ،ما إضافة إل

العمارل الدينية (المساتد)

وهملذ العمارل الدفانية (القلعة) ،30وتوتد الحقول والبساتين ف الناحية الغربية من البلدل القديمة ،31ويبلغ
ندد المساتد بالبلدل القديمة بالعال خمسة مساتد ،تامع العظام (ويقع ف التاوية التنوبية الشرقية من البلدل

القديمة) ،ومستد التاوي سو(المغاربة) ،ومستد الرويعية(الشمال ) ومستد الصخرل ،ومستد التاوية

(الظذرل).32

25

ديدان سو ددن سقدم الممالذ الت نشأت ف المنطقة ،وقيل  :إن ,ما اهسم نسبة لحاهم المدينة ،وقيل  :إنما ,و نسبة لمعبود

(ود ي ي  ،) waddالمي هان يعبد ف المنطقة منم األلف قبل الميالد ،واسم ود يعن المحبة .الشيبان " :،التراث العمران ف
العال ".69 ،

26

األنصاري ،نبد الرحمن " ،لمحات نن بعض المدن القديمة ف شمال غرح التتيرل العربية" ،متلة الدارل ،ع1975 ،1.م،

.79

 27نصيف ،العال دراسة ف التراث الحضاري واهتتمان  ،20 :11 ،األنصاري وسبو الحسن ،العال ومدائن صالح.24 :14 ،
28
29
30

راتع شهل (.)2
راتع لوحة(.)1

الت,ران  ،نبد الناصر بن نبد الرحمن ،التراث العمران

للبلدل القديمة بمدينة العال والحراظ نلي  ،سدوماتو ،ع،17.

السعودية :مرهت نبدالرحمن السديري الثقاف  ،يناير 2008م. 44 ،
 31راتع لوحة(.)2
32

http://Search.Mandumah.Com/Record/658735.

الت,ران  ،التراث العمران للبلدل القديمة بمدينة العال. 46،
http://Search.Mandumah.Com/Record/658735.
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سما تخطيط بلدل العال القديمة(الديرل) ،فيتهون من حارل الشقيق بالتتء الشمال من البلدل ويتررع منذا

األتقة والرحبات

33

ومنذا سوق الخرابة ،وتقاق الظذرل ،وسوق ابن مساند ،والقطين ،وسوق ابن صالح،

والصحين ،والخوخة ،والدرح ،والمطيري ،وتقاق طاوو  ،والمشراق ،وسوق البدنة ،وحمام التنينة( 34تدنل)،
وسور التنينة(بوابة) ،ويوتد مستد الظذرل ومستد الصخرل المي نرف بمستد اليسرل وتامع الشقيق نسبة

إلن حارل الشقيق. 35

سما التتء التنوب فيتهون من حارل الحلف ويتررع منذا األتقة والرحبات ومنذا تقاق نرفة ،ورحبة ابن

نامر ،وتقاق سبو الحسن ،وسوق العرح ،وسوق الحتاري ،وسوق المحمد ،وسوق القضال ،والدرح،
والخصيصة ،وسوق ابن حمدان ،والسلبيل  ،وسوق العبرل ،ويوتد بذما التتء المستد المعروف بالشمال ،
ومستد التاوية (تاوية المغاربة) ،ورحبة المحمد ،وسور حسناء(بوابة). 36

ويطلق اسم السوق محلياً نلن الطريق النافم ف العال القديمة ،سما األتقة فذ طرقات قصيرل وضيقة

ومتعرتة ،تتررع من الطرق الرئيسة( األسواق) وقد تهون غير نافمل ،والرحاح مررد,ا رحبة و,

المتسع. 37

المهان

والقرية نبارل نن مدينة سهنية متهاملة تتهون من هتلة نمرانية واحدل متالصقة ومترابطة تضم القرية

حوال

 870منتهً ه تتتاوت الدورين تترابط فيما بينذا من خالل الطرقات الضيقة" األتقة" شب مغطال

والمرصوفة بالحتارل للمحافظة نليذا من تأثير األمطار نند سقوطذا نل البلدل.38

33

تضمنت المدن اإلسالمية المبهرل ف

خططذا مساحات خالية من البناء هان يطلق نليذا الرحاح ،هانت تستخدم ف

سغراض مختلرة ،وهانت نقطة التقاء متمونة من الشوارع سو السهذ سو األتقة سو قطانا منذا ،فهانت تيسر المرور هتساع

مقاييسذا نن مقايي

34

الشوارع ؛ للمتيد راتع .نثمان ،محمد نبد الستار ،المدينة اإلسالمية.190 ،189 ،

حمام التنينة :يقع ,ما الحمام ف التذة الشمالية خارج سسوار البلدل قريباً من البوابة المعروفة بسور التنينة و,و يمثل حمام

بلدل العال الرئي

ويعتمد ,ما نلن قنال تدنل الت يرتع تاريخذا إلن ما قبل الميالد ،ويتهون ,ما الحمام من ثالث وحدات

بنائية ،لهل منذا وظيرت الخاصة :اثنتان منذا خاصة بالنساء ،و,ما المورد ومهان الغسيل واهغتسال والثالث خاص بالرتال.

للمتيد راتع .نصيف ،نبداهلل" ،حمام التنينة (تدنل) بالعال ،بالمملهة العربية السعودية" ،متلة تامعة الملذ سعود ي ا داح،

متي ،10 .ع1998 ،2 .م. 357 ،

http://search.mandumah.com/Record/518924

 35نصيف ،العال دراسة ف التراث الحضاري واهتتمان 48 ،؛ راتع شهل(.)2
36

نصيف ،العال دراسة ف التراث الحضاري واهتتمان  48،؛ راتع شهل(.)2

 37المحروظ  ،التوتيع المهان لمتال

العشائر ف مدينة العال القديمة .283 ،

 38األنصاري ،سبو الحسن ،العال ومدائن صالح(حضارل مدينتين). 35 ،
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شيدت بيوتذا من سنقاض المبان

التا,تل للبناء ف

العدد 2021( 23م)

األثرية الت

تلبت من منطقة الخريبة  ،حيث تم استخدام الحتارل

تشييد معظم مناتلذا ،سو لتتيين بعض واتذات النوافم واألبواح ،39و,و ما يرسر وتود

العديد من النقوش والهتابات والتخارف نلن العديد من حتارتذا .40

تتميت مبان بلدل العال بعدل خصائص ف تصميمذا  ،فذ ه تحتوي نلن فتحات لإلضاءل والتذوية ف
الطوابق السرلية الت تطل نلن الشوارع ،مما يتعلذا محصنة ضد سي انتداء يقع نليذا من الخارج وتوتد

النوافم ف الطوابق العليا ،وتتهون األسقف ف ,ما المناتل من تموع النخيل والتريد المرروش نليذا طبقة

من الطين ،41هما سن بعض مناتل العال(بيوتذا) تتهون من طابقين سو ثالثة وسغلبذا من طابق واحد .

ويتضح من تخطيط البلدل سن بيوتذا قد شيدت متالصقة مع بعضذا البعض وهأنذا مبنن واحداً،

وتشهل بملذ سور البلدل المي يحتوي نلن سربعة نشر باباً هانت تغلق ليالً للدفاع نن البلدل ضد سي

انتداء ،42بحيث ه يمهن سن يدخل سحد إلن البلدل إه من خالل بوابات معلومة يطلق نلن هل واحدل منذا

صور ي ي سي بوابة هبيرل بلذتة س,ل العال ي ي تمع سصوار ،43وندد ,ما األصوار سربعة نشر صو اًر ترتح نلن

ستقة متعرتة تؤدي للمناتل ،تقرل ليالً وترتح نند الصباح. 44

39

الشيبان  ،التراث العمران ف العال.76،

40

راتع لوحة (.)3

 41نصيف ،العال دراسة ف

http://Search.Mandumah.Com/Record/232537.

التراث الحضاري واهتتمان  ،46 ،العبودي ،سحمد بن محمد" ،العناصر المعمارية للمسهن

التقليدي ببلدل العال القديمة الديرل" ،دراسات ف

األثرية2013،م.79 ،

نلم ا ثار والتراث ،ع ،4.الرياض :التمعية السعودية للدراسات

42

نصيف ،العال دراسة ف التراث الحضاري واهتتمان  ،46 ،العبودي" ،العناصر المعمارية للمسهن التقليدي ببلدل العال "،

43

سصوار :يطلق نل البوابة اسم صور ومنذا بالعال صور حسناء،صور سبو حويان ،صور سبو مياح ،صور ابن نامر،

.79

صور ابن نبدالهريم ،صور ابن نيد ،صور الشواهين،صور آل حميد .المحروظ" ،التوتيع المهان لمتال

العشائر ف مدينة

العال". 283،

 44الشيبان  ،التراث العمران ف العال.76،
252
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 .4نظام الدور بالعال القديمة
تتهون المناتل ف الغالح من دور واحد و,ناذ بعضذا من دورين

45

يتألف الدور األرض من صحن

سوسط سو فناء واسع في تتء للدواح وآخر للرحن لطحن الحبوح ،ويحيط بالصحن غرفتان تسمن هل منذما
شتاء سو تهون مختناً.46
قانة ،واحدل تهون متلساً للرتال والثانية تستخدم للنوم ً

ويستمد الدور األرض اإلضاءل والتذوية من فتحة الدرج وفتحات سخرى سحياناً تهون ف األسقف تسمن

محلياً التلو ،47ويربط الدرج الدور األرض بالدور األول ،و,و مبن من الحتر والطين وتموع النخيل سو
األثل ،يستخدم سسرل بيت الدرج مستودناً لتختين الحطح والرحم للوقود والتدفئة ف
نلي البعض (بيت الرحم) ،هما يستخدم لتختين سنالف الحيوانات. 48

فصل الشتاء ويطلق

سما التتء المتبق من نمارل المسهن والمتعلق بالسطح فينقسم إل سربعة ستتاء  :المربد ،49و,و السطح

المهشوف والخال من التسقيف ،والصحن و,و الرراغ المحاط بثالثة تدران  ،بينما ترذ التدار المطل نلن

المربد مرتوحاً ،والطيارل :50و ,فراغ مسقوف من تذت العلوية والسرلية ومعلق إنشائياً بين طرف المساهن،

45
46

راتع شهل(.)3

الشيبان  ،التراث العمران ف العال.80 ،

للمتيد نن مناتل بلدل العال راتع .

http://Search.Mandumah.Com/Record/232537

--- NASIF,ABDALLAH, AL-ULA,an Historical and Archeological Survey,KSU,Riyadh, 1988,pp130-132.
47

الحرب  ،محمد بن حمد "،القيمة المعمارية لمبان العال القديمة(الديرل)" ،متلة العرح ،تي،11.تي،12.الرياض :دار اليمامة

للنشر والتوتيع2006 ،م. 951 : 939 ،

48

الت,ران  ،التراث العمران للبلدل القديمة بمدينة العال.47 ،

49

المربد :يستخدم ف سيام الشتاء للتدفئة (وتسم مشراقة)؛ نظ اًر لسقوط الشم

http://Search.Mandumah.Com/Record/658735.

نلي  ،وف سشذر الصيف تستخدم للنوم ليالً،

ويستخدم سيضاً لتتريف الحبوح بعد حصاد,ا ،وهملذ نندما يراد حشو التمر ف القرح .الت,ران  ،التراث العمران للبلدل
القديمة بمدينة العال.47 ،
 50الطيارل, :

http://Search.Mandumah.Com/Record/658735.

التتء المسقوف من الشارع والحامل لرراغ الطيارل وتتم طريقة بنائذا بإيصال سواري خشبية بين مسهنين

متقابلين ويتم تسقيرذا بنر

طريقة تسقيف الرراغات السهنية ،و,و تقليد نتدا ف العمارل النتدية ويعرف بالمسوهف؛ العبودي،

سحمد بن محمد ،المساهن الرالحية التقليدية بمحافظة ننيتل  (،هرس األمير سلطان بن سلمان لتدريح الهوادر الوطنية ف

السياحة وا ثار) ،الرياض :هلية السياحة وا ثار /تامعة الملذ سعود131 ،2012 ،؛ للمتيد راتع نثمان ،المدينة اإلسالمية،

189؛ راتع شهل (.)4
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والسندا

العدد 2021( 23م)

و,و بيت الماء الخاص بقضاء الحاتات ،ويحرص نلن اختيار موقع من السطح ف

متطرفة ،ويتم نقل المخلرات نبر باح مطل نلن الشارع. 51

تذة

ومن س,م الوحدات المعمارية بالدور السهنية ببلدل العال ( ,القذول) و ,نبارل نن وحدل سهنية تؤدي

وظيرة الضيافة ،وقد صممت لعقد اهتتمانات من ستل التشاور وتبادل ا راء ف
واهتتمانية واهقتصادية واإلدارية ،وتحتل القذول سهبر مهان ف

3.5×9م.52

الموضونات األمنية

المنتل حيث يصل سبعاد,ا إلن حوال

 .5أهم آثارها:
مسجد العظام:
مهر ياقوت الحموي " العال" ف معتم بضم سول  ،والقصر ،و ,تمع "العليا" و,و اسم لموضع من
ناحية " وادي القرياً" بينذا وبين الشام ،نتل بذا الرسول صل اهلل نلي وسلم ف طريق إل

مهان مصالا مستد.53

تبوذ ،وبن

ويتميت المستد بط ارتا المعماري الرريد وقد تم بناؤا بمواد البناء المحلية حيث استخدمت الحتارل

المقطونة المبنية بمونة الطين ،وتم سقر من تموع النخيل المغطن بتريد النخيل وتبلغ مساحة المستد
اإلتمالية 676.03م ,2ويتسع لنحو  560مصالً ،ويتهون المستد من بيت للصالل وب المحراح والمنبر،
هما يوتد ب غرفة صغيرل يقع مدخلذا بحائط القبلة تستخدم همستودع ،ويحتوي المستد نلن مدخلين يقعان
بالضلع الشمال

للمستد ،هما يوتد مدخل آخر بالحائط الغرب

الشمال الغرب ويبلغ ارترانذا نحو 9.75م.54

للمستد ،وللمستد مئمنة تقع ف

الرهن

 51العبودي ،العناصر المعمارية للمسهن التقليدي ببلدل العال92 ،91 ،
 52الت,ران  ،التراث العمران للبلدل القديمة بمدينة العال.48 ،
53

الحموي ،ياقوت ،األمام شذاح الدين اب نبداهلل الحموي الروم

1977م.144 ،

http://Search.Mandumah.Com/Record/658735.

البغدادي معتم البلدان ،متي ،4.بيروت :دار صادر،

 54سحد شوا,د نذد النبول بالعال ،وهالة األنباء السعودية ،نشر ف  23إبريل2019م.
April, 23, 2019,Podcast,(Accessed November,21,2020. http:// www.spa.gove.sa
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قلعة العال:55

ويظذر من خالل الصور القديمة لقلعة العال سن استخدم ف بنائذا الحتر الرمل المقتطع من التبال

الرملية المحيطة بمدينة العال ،واتبع ف

بناء القلعة البناء المتتان  ،و,و البناء بحتارل من تن

واحد

ومات مقاسات مختلرة ،هما اتبع ف بناء القلعة البناء بحتارل الدبش ،56هما يبلغ ارتراع القلعة 45م نن
مستوي مدينة العال القديمة ،واقامة القلعة نلن ,ضبة نالية نتج نن ارتراع السور المحيط بالقلعة نن
مستوى سطح األرض والمدينة اإلسالمية المحيطة بالقلعة. 57
هان الذدف من بناء القلعة ,و حماية قوافل الحج الت

تمر بمدينة العال إحدى محطات طريق الحج

الشام  ،وهان للقلعة دور ف الدفاع نن مدينة العال و حماية المدينة ومعالمذا ومرافقذا المائية والترانية

واهقتصادية ،هما هانت قلعة العال بمثابة برج مراقبة ،ونقطة إنمار مبهر لهشف العدو قبل مذاتمة

المدينة.58

الطنطورة:

59

تقع إلن التنوح من مستد العظام وتطل نلن فناء الدرح ،60و ,متولة شمسية ي ي سي سانة شمسية ي ي يتم

فيذا حساح الوقت وفصول السنة ،و ,تمتد شرقا وغرباً خالفاً للعلم 61وارترانذا حوال خمسة سمتار. 62

55

من المرتح سن محل تلذ القلعة هان ب بدايات قديمة إلنشاء قلعة فقد مهر سوليا تلب سن قلعة العال شيد,ا سيدنا ,ود

( 4000ي ي  4500ق.م) ،هما هان بالذضبة الصخرية الت شيدت نليذا قلعة العال آثار قديمة تعود إل ممالذ ديدان ولحيان
(ق 6ق.م ي ي ق 2ق.م) واألنباط( ق 4ق.م ييق  2ق.م) ،وقد نسح العديد من الباحثين تلذ القلعة إل موس بن نصير ولهن
تانبذم الصواح ،ومهر الرحالة سوليا تلب سن الخليرة المعت لدين اهلل الراطم سناد بناء القلعة ف سنة ,358ي968 /م ،وسناد
بناء قلعة العال نائح الشام نيس باشا ف نذد السلطان سليمان القانون ما بين سنة  934ي ي ,941ي ي  1527 /ي ي1534م) ؛

للمتيد راتع متول  ،قلعة العال نلن طريق الحاج الشام

 56متول  ،قلعة العال نلن طريق الحاج الشام

.6،

متول  ،قلعة العال نلن طريق الحاج الشام

.8 ،

57

 58متول  ،قلعة العال نلن طريق الحاج الشام

.3،2،
Saudi Archaeology Convention.naf.org.sahttp://www.

.10 : 1 ،

Saudi Archaeology Convention.naf.org.sahttp://www.
Saudi Archaeology Convention.naf.org.sahttp://www.

 59ونظ ار أل,مية الطنطورل ،فذناذ مذرتان سنوي يقام ف مدينة العال القديمة ،وبدس المذرتان ف  21ديسمبر 2018م  ،وهان
يقيم سلسلة من الحرالت الموسيقية لموسيقيين من الطرات العالم  ،باإلضافة إلن سنشطة وفعاليات سخرى؛ راتع لوحة(.)4
September,14,2016, Podcast,(Accessed November,22,2020, http://www. Tripadvisor.com.eg

 61العلم , :و حائط ارتران متر ونصف وطول حوال ثالثة سمتار يقا
ممتداً بين الشمال والتنوح .الحرب  ،نيون الماء ف العال،

62

الحرب  ،نيون الماء ف العال.424 ،

ب الوقت حسح الظل لتحديد حصص الماء ويهون

CGUAA. 2013.3183010.21608/.424
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ثانيا .مدينة القصر القديمة:
 ,إحدى مدن صحراء مصر الغربية ،63ولقد ا,تم هثير من الباحثين بالعمارل التقليدية بمدن الصحراء

الغربية ومنذا مدينة القصر ،وصراً وتحليالً ،هما تاء مهر,ا ف العديد من المصادر التاريخية .

 .1الموقع:
تقع مدينة القصر اإلسالمية نلن بعد  35هم إلن الشمال الغرب من مدينة موط ناصمة واحة الداخلة،
الت  ,إحدي مراهت محافظة الوادي التديد إحدى محافظات تمذورية مصر العربية ،والوصول إليذا نن
الطريق المتت إلن الررافرل ،و,

نقطة التقاء لعدل دروح قديمة  ،إم هانت تقع نلن الطرق المختصة

بالقوافل التتارية والحتيج ،64حيث تقع البلدل القديمة نلن ,ضبة مرترعة ترترع من تنوبذا حوال 20م ،
وقد ,يأ لذا موقعذا نلن الذضبة العديد من المتايا فساند نلن انتدال مناخذا وبعد,ا نن تأثير الرمال
المتحرهة ،والرياح الضارل،هما سدى ارتراع منسوبذا إلن بعد,ا نن المياا التوفية ،مما ساند نلن حرظ
نمارتذا الطينية.65

وبالنظر إلن موقع بلدل القصر نتد سنذا تترق مع شروط اختيار البالد التن سقر,ا الرهر اإلسالم  ،حيث

اختيار ,ضبة مرترعة إلنشاء البلدل ,يأ لذا خاصية استراتيتية ومناخية تميتت بانتدال المناخ واهسترادل من
طيح الذواء والتحصين ،وهملذ قوافل الحتيج القادمة من والن المغرح العرب  ،وقوافل الحتيج من والن

السودان ووسط وتنوح إفريقيا.66

ومثلما يطرقذا التتار والحتيج  ،فقد يذاتمذا سيضاً المعتدون والغتال وقطاع الطرق ،وهملذ قد تذاتمذا

الرياح الشديدل  ،ومن ,نا شهلت نمارل مدن ,ما المنطقة الصحراوية بنظام دفان حرب لمقاومة سسباح

المخاطر البشرية والطبيعية ،67ولعل ,ما النظام المعماري الدفان ,و المي تعل مؤرخ العرح منم القرن

 63الصحراء الغربية :تتءاً من سضخم نطاق صحراوي ف

العالم ،يضم الصحراء الهبري األفريقية ،ويمتد من المحيط

مصر فخري ،سحمد ،واحات مصر،ترتمة تاح اهلل نل

تاح اهلل ،مج ،1واحة سيول ،القا,رل, :يئة ا ثار المصرية،

األطنلط غرباً إل البحر األحمر شرقاً ،وتشغل الصحراء الغربية مساحة تبلغ نحو 861.000هم ،2سي سهثر من ثلث مساحة

1993م26 ،23 ،

 64مسعود ،محمود " ،العمارل الدفانية الباقية بواحت الداخلة والخارتة ف العصرين البيتنط واإلسالم " ،رسالة دهتوراا ،هلية
ا داح /تامعة طنطا2017 ،م .97 ،

 65مسعود ،العمارل الدفانية الباقية بواحت الداخلة والخارتة . 98 ،

 66شذاح ،سعد نبد الهريم ،بلدل القصر وآثار,ا اإلسالمية ،القا,رل :دار ا فاق العربية 2001 ،م. 81 ،
67

مسعود ،العمارل الدفانية الباقية بواحت الداخلة والخارتة.89 ،
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الثالث الذتري يصرون الواحات بأنذا حصينة ،وسن يصروا مدنذا بأنذا حصون ،68ومهرتذا الروايات التاريخية
بأنذا مسورل ،واستخدم الهثير من المؤرخين والتغرافيين مصطلح الحصن نند حديثذم نن مدن الواحات.69

 .2تاريخ مدينة القصر:70
يمهر البعض سن سبح تسمية مدينة القصر بذما اهسم يرتع إلن سن مناتلذا مشيدل فوق تل مرترع بالنسبة
لبلدان الواحات المتاورل لذا ،وسن ربما يرتع سيضاً لما سشارت إلي األدلة األثرية من وتود معبد فرنون
بالمدينة ما تالت ستتاء من تدران ممثلة ف

بعض الواتذات الحترية بمبان

البلدل ونليذا نصوص

,يروغليرية ومناطر تقديم القرابين لآللذة ،ولما هان العرح يطلقون نلن المعبد القديم مصطلح "قصر" مثلما

نرفت األقصر بذما اهسم لهثرل معابد,ا ،فقد سطلق نلن مدينة القصر ,ما اهسم لوتود ,ما المعبد بذا .
إه سن نتائج الحرائر الت

قامت بذا بعثة الحرائر المصرية التابعة للمتل

2008م وهملذ بعثة المعذد الذولندي موسم 2010 ، 2006م

71

األنلن لآلثار موسم

بمدينة القصر اإلسالمية سثبتت مؤخ اًر

سن تسمية المدينة بذما اهسم يرتع إلن وتود حصن منيع هتال متبقياً سسرل مبانيذا ،حيث تم الهشف نن
ستتاء من سسوار حصن يرتع تاريخ إلن العصر البيتنط

يعد سضخم حصون الواحات نلن اإلطالق،

حيث يبلغ طول ضلع  50،0م  ،وسمذ تدران يتتاوت ستة سمتار دنمت سسوارا بأبراج نصف دائرية,72
وفوق ,ما الحصن البيتنط شيد الحصن اإلسالم المي انبثقت من مدينة القصر اإلسالمية  ،والمي مهر

ف وثائق البيع والشراء وحتج الملهية الت حررت بمدينة القصر اإلسالمية.73
لم يرد مهر واحات الصحراء الغربية ف

مصدر تاريخ

سو تغراف

إه وهانت القصر ف

مقدمة

بلدانذا ،74وسقدم مهر لبلدل القصر تاء ف هتاح " صورل األرض " هبن حوقل ( ت ,367ي 977 /م) حيث
68

شذاح ،سعد نبد الهريم ،سنماط العمارل التقليدية ف صحراء مصر الغربية( دراسة تحليلية مقارنة) اإلسهندرية :دار الوفاء

للطبانة والنشر2008 ،م.17 ،

 69مؤرخ متذول ،اهستبصار ف نتائح األمصار ،تحقيق سعد تغلول نبد الحميد ،بغداد :دار الشئون الثقافية العامة ،د.ت،
147؛ البهري ،سب نبد اهلل البهري ت 487ه1094/م ،المغرح ف مهر بالد افريقية والمغرح،بغداد :مهتبة المثن  ،د.ت،

 51؛ ابو رحاح ،محمد السيد "،درح السندادية بواحة الخارتة ف الصحراء الغربية (دراسة آثارية مقارنة)" ،بحث منشور ف
هتاح العمارل التقليدية ف

واحت

الداخلة والخارتة بالصحراء الغربية ف

اإلسهندرية :دار الوفاء لدنيا الطبانة والنشر2019 ،م. 22 ،

70

العصر اإلسالم (دراسات وبحوث) ،ط،1.

وربما ترتع تسميتذا بالقصر إل وتود قصر حاهم الواحات بذا نل مر العصور ،ويؤهد ملذ وتود مقر حهام الواحات

بالقصر خالل فترات من العصر اإلسالم .
72

LEEMHUIS . F, report on research and restoration activities, QasrDakhleh project, 2010, 5.

للمتيد نن حصن القصر البيرنط راتع مسعود ،العمارل الدفانية الباقية بواحت الداخلة والخارتة.22 -18 ،

 73مسعود " ،العمارل الدفانية الباقية بواحت الداخلة والخارتة" . 111 - 110 ،

74

شذاح ،سعد نبد الهريم ،بلدل القصر وآثار,ا اإلسالمية.17 ،
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مهر" سن بلد الواحات ناحيتان ويقال لذما الداخلة والخارتة ،وبين الداخلة والخارتة ثالث مراحل وستلذما
الناحية الداخلة ،و,

واسطة البلد وقرار آل نبدون ملوهذا وسصحابذا ،وفيذا مساهنذم وسموالذم وندتذم

ومخائر,م ،و,ما حارتان بينذما نصف بريد وبهل حارل منذما قصر إل

تانب مساهن لحاشية من ينتل

وخاصت وسصحاب وسضياف وفيذا حرمذم ،وتعرف إحدي الحارتين بالقلمون واألخرى بالقصر".75

ترتع نشأل القصر همدينة سهنية إلن ما قبل الرتح اإلسالم لمصر ،ويؤهد ما هان بذا من منشآت

ومبان مرترعة ،وهملذ إلن بقايا تدران المعبد الررنون  ،والمي نرى من بعض الواتذات ف داخل الهتلة

التراثية ،حيث يمهر سن القصر هانت سنمر مناطق الواحات ف العصور الررنونية ،وهانت المدينة القديمة
المعروفة ا ن باسم سمذدا ،حيث توتد بقايا مدينة قديمة هانت فيذا معابد مشيدل بالحتارل حتن سوائل القرن

الماض  ،ونلن مقربة من الذضبة الت تقوم نليذا بقايا تلذ المدينة تبانات من نصور مختلرة ،إحدا,ا
ترتع نلن األرتح إلن سوائل الدولة الوسطن ،وهانت ,ناذ سيضا بلدل سخرى ،حيث تقوم بلدل القصر الحالية

وفيذا معبد اإلل تحوت ،وما تالت توتد من سحتار استخدمت ف بناء بعض مناتل القرية. 76

ويعد سول إشارل إلن واحات الصحراء الغربية ترتع إلن سنة 284ه897/م ،والت مهر,ا اليعقوب ف
هتاب "البلدان" حيث مهر " :سلواح الخارتة و ,بالد فيذا حصون ومتارع ونيون مطردل ومياا تارية ونخل
وسصناف الشتر والهروم ومتروع سرت وغير ملذ ،ثم إلن الواح الداخلة ولذا مدينة يقال لذا  :الررفرون وس,لذا

سخالط من س,ل مصر وغير,م" ،77وتريد ,ما الراوية سن واحة الررافرل (الررفرون) هانت تابعة آنماذ لواحة

الداخلة ،مما يشير إلن تروق الداخلة ي ي الت

يوتد بذا مدينة القصر ي ي نن غير,ا من واحات الصحراء

مقر لحهام الواحات.78
الغربية ،وه سيما سنذا اتخمت اً

 3ــ التخطيط والنسيج العمراني و المعماري لمدينة القصر:
مدينة القصر اإلسالمية تشب ف نشأتذا العواصم اإلسالمية المبهرل ف مصر من حيث إنذا خططت

تبعاً للعائالت الت هانت تسهنذا ،فإما هانت مدينة الرسطاط قد خططت بحيث هانت ,ناذ حارل أل,ل الراية
وحارل للرارسيين وحارل لبن يشهر وغير,م ،فإن مدينة القصر خططت سيضا تبعاً للعائالت الت سهنتذا مثل

نائلة الدينارية ،والشذابية ،و القرشية وغير,م  ،وقد تتسدت ف نمارل مدينة القصر اإلسالمية مختلف فنون

العمارل الدينية مثل مئمنة وتامع نصر الدين من العصر العثمان وهملذ العمارل التنائتية مثل ضريح الشيخ

75

ابن حوقل،سبو القاسم بن حوقل النصيب ت367ه ،صورل األرض ،بيروت :دار مهتبة الحيال1992 ،م. 145 : 144 ،

 76نصراهلل ،محمد خليل ،الوادي التديد سو الواحات تاريخ ورتال1997 ،م.59 ،

 77اليعقوب  ،سحمد بن سب يعقوح ت 284ه ،هتاح البلدان ،ليدن :مطبعة بريل1890 ،م.120 ،
 78حتاتي ،حنان" ،واحة الداخلة دراسة حضارية ف
الوادي2004 ،م . 20 ،
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نماد الدين ،وسهثر العمائر الباقية  ,العمارل المدنية مثل المقاند و المناتل والحوانيت وطواحين الحبوح

ونصارل التيتون  ،ومعظم ,ما العمائر تعود إلن العصر العثمان .79

وتحترظ بلدل القصر بمثال نادر متهامل للعمارل التقليدية بمصر ،حيث هتالت تحترظ بذيئتذا العمرانية

إلن حد بعيد ،وقد استخدم النظام المتضام هأسلوح ,ندس ف التخطيط العام للبلدل ،فقد تتاورت دور ,ما
البلدل بحيث تشهل ظذور,ا ,يئة السور الت ترتح ب بوابات توصل إلن شبهة الطرق الداخلية الت تتنوع
فيذا الطرقات ما بين النافمل وغير النافمل ،واتخمت لذا سبواباً تتحهم ف تأمين ,ما الطرقات الت تصطف

نلن تانبيذا الدور وغير,ا من المنشآت العامة ،وتتدرج مستويات اتساع ,ما الطرق بين اهتساع والضيق،

هما تتخم شبهة الطرق بعض الرحبات 80الت تسذل حرهة المرور.81

وهان الشهل العام للبلدل هالحصن ويحيط بأسطحذا سترات مبنية ثبت بأنال,ا تريد النخيل ليتيد من
ارتراع السترات ويمد ,ما األسطح بالظالل ،وتبدو الطرق ضيقة ومتعرتة ،وغطيت ستتاء منذا بساباطات

82

تشتمل نلن وحدات معمارية تخص الدور المتواتدل نل تانب الطرق.

 .4نظام الدور بالقصر القديمة:
المالمح العامة للدور السهنية ببلدان الواحات متشابذة إلن حد هبير ،83وف

القصر تتهون معظم
ليال

الدور من ثالثة طوابق يعلو,ا سطح محاط بسترل ،حيث يستخدم ,ما السطح للنوم ف

الصيف ،

ويتهون التخطيط الداخل للدار من متمونة من الحترات (حواصل للتختين) ف الدور األرض يتوسطذا
فناء مهشوف يتوصل إلي من خالل المدخل الرئي

للدار ،ويشتمل الدور األرض

سيضا نلن حترل

للضيوف "مضيرة "سما الطابق األول فيتوصل إلي من خالل درج سو سهثر  ،فذو يتهون من متمونة من
الغرف بنر

تقسيم الدور األرض

تستخدم للمعيشة والنوم ،سما الطابق الثان

فقد وظرت غرف ألغراض

مختلرة وب درج سلم يوصل للسطح ،وتشتمل بعض الدور نلن المضيرة بالطابق الثان .84

79
80

تقارير منطقة آثار الداخلة  ،قطاع ا ثار اإلسالمية والقبطية 2017 ،م .

نند س,ال بلدل القصر يطلقوا نل الرحبة اسم الر,بة و ,الساحة المتسعة ،مسعود ،العمارل الدفانية الباقية بواحت

الداخلة والخارتة . 140 ،

 81سبو رحاح ،درح السندادية بواحة الخارتة. 89 ،
82

الساباطات, :

تلذ العناصر المعمارية الت

نبدالستار ،المدينة اإلسالمية.189 ،

تعلو الشارع لتربط بين المبان

نل

تانبي  .للمتيد راتع نثمان  ،محمد

 83سبو رحاح ،محمد السيد ،مالمح نمارل بلدل القلمون التقليدية بواحة الداخلة ف الصحراء الغربية( دراسة آثارية معمارية)،

بحث منشور ف هتاح العمارل التقليدية ف واحت
2019م. 119 : 118 ،

الداخلة والخارتة ،ط ،1.اإلسهندرية  :دار الوفاء لدنيا الطبانة والنشر،

 84سبو رحاح ،درح السندادية بواحة الخارتة . 89 ،
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 .5أهم آثارها :
مسجد نصر الدين:85
يعد مستد نصر الدين من س,م العمائر الدينية الموتودل بمدينة القصر ،و,و يقع ف منتصف التتء

التنوب من مدينة القصر اإلسالمية ،ويضم المستد الضريح 86والمئمنة ،والمستد نرس بسيط و,و نبارل
نن مبنن مستطيل األبعاد حوال 9×7م ،تتوسط دنامة ف التدار التنوب  ،ويقع المحراح ف منتصف

التدار الشرق  ،والن التنوح منذما يقع المنبر وقد شيد من الطوح اللبن و,و نبارل نن خم
تنتذ

درتات

بمقعد الخطيح ،وقد تم بناء المستد من الطوح اللبن ،بينما سقف السقف من سفالق تريد النخيل

وهملذ خشح السنط والتيتون ،ويعلو المدخل الرئي

للمستد نتباً من الخشح نلي نص تأسيس  ،يمهر سن

المستد تدد نلن يد األمير درويش نل سفندي حاهم الواحات نام 1273ه ،وترتع مئمنة تامع الشيخ
نصر الدين إل العصر العثمان  ،ويبلغ ارترانذا 21م ،شيدت من الطوح اللبن وتتهون من ثالثة طوابق،

يعلو,ا القمة(التوسق) ،واستخدمت شرفة المئمنة هملذ هبرج للمراقبة.87
منزل القاضي عمر:88

يقع ف التنوح الشرق من مدينة القصر اإلسالمية بحارل الشذابية ،ويطل نلن الحارل بواتذة غربية
ارترانذا 1.80م ،والمنتل يتهون من ثالثة طوابق يعلو,ا السطح ،ويتوسط ,ما الواتذة فتحة الباح ،والت

يعلو,ا نتح من الخشح نلي نص تأسيس و,و" بسم اهلل الرحمن الرحيم نت يدوم وسعادل ه تنقض وبلوغ

ما تذوى النرو
القاض

وترتض

نمر بن القاض

سعادل مقرونة بسالمة مادم يهتح سسود ف
السبان

العثمان

الواح

الطرف األيسر ف سطرين نمل المعلم نالم النتار.89

القصري ف

سبيض ي سنشا ,ما المنتل المبارذ

ثالث نشر محرم سنة  ،1113وف

المدرسة (المحكمة):
يقع ,ما المبنن ف التتء الشمال من مدينة القصر اإلسالمية بحارل نائلة خلف اهلل ،و,و نبارل نن

فناء مستطيل الشهل نلن تانبي إيوانان ،وف التتء الغرب من التدار التنوب يوتد تتويف(سدلة) تطل
نل

85

الرناء بعقد مدبح ،وبداخل ,ما السدلة يوتد العديد من األرفف الموتودل بالتدران ،ويطل نلن ,ما

راتع لوحة(. )5

 86راتع لوحة(. )6

 87مسعود ،محمود محمد "،سشذر العمائر الدينية والتنائتية بواحت الخارتة والداخلة" ،رسالة ماتستير ،هلية ا داح /تامعة
طنطا. 291 : 284 ،2014 ،

 88راتع لوحة(. )7

 89تقارير منطقة آثار الداخلة  ،قطاع ا ثار اإلسالمية والقبطية2017 ،م.
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الطابق الثان
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ندل حترات ،ويمهر مصطرن نتيح سن ,ما المبنن قانة لمقر إقامة الحاهم

العثمان  ،ثم استخدمت بعد ملذ همدرسة ،ثم استخدمت ف وقت متأخر همحهمة.90

عصارة الزيتون:91

تعد نصارل تيت التيتون من س,م العمائر المستخدمة ف

الحيال اليومية بالمدينة ،وهانت تستخدم

هستخراج التيت ،وتقع ف وسط مدينة القصر اإلسالمية ف حارل خلف اهلل ،و ,تتهون من تتءين ،التتء

األول و,و آلة لترش التيتون ،ويتهون من قاندل من الحتر مثبت ف وسطذا نمود من الخشح ،ويدور
حولذا حتر دائري الشهل وملذ بواسطة بعض الحيوانات ،سما التتء الثان وفذو آلة لعملية العصر ،ويتهون

من تمنين من تموع الشتر مثبت بينذما قطعة من الخشح بذا تتويف حلتون  ،وقد وضعت تحتذا العديد
من قطع الحصير والت يتم وضع التيتون المتروش بينذما ومن خالل الضغط نلن الحصير يتقطر التيت

إلن سسرل بداخل حوض من الرخار وبملذ تهون قد تمت نملية العصر وتم استخالص تيت التيتون.92
ثالثاً .العوامل المشتركة في تشكيل العمارة و العمران بين البلدين:

انعهاسا لترانل المؤثرات الدينية والبيئية
تتميت العمارل المحلية بمدينت العال والقصر بأنذا تعد
ً
واهتتمانية والدفانية واهقتصادية الت شهلت نسيتذما المعماري والعمران .
 .1مراعاة فقه العمران اإلسالمي:
ف

وضع ابن الربيع شروطاً ستة لنشأل المدينة اإلسالمية واختيار موقعذا،هما حدد رؤيت لتخطيط المدينة

ثمان

نصائح سو توتيذات للحهام ،تمهنذم من إنشاء مدن إسالمية قادرل نلن تحقيق الغرض من

إنشائذا ،والمتمثل ف توفير حيال رغدل لهل ساهنيذا  ،وف شروط اختيار موقع المدينة يمهر ابن الربيع سنذا
ستة شروط ,

المياا المستعمبة  ،وامهان الميرل المستمدل  ،وانتدال المهان وتودل الذواء  ،والقرح من

المران و اهحتطاح ،وتحصين مناتلذا من األنداء والمنار  ،وسن يحيط بذا سور يعين س,لذا(.)93

سما شروط تخطيط المدينة واقامة نمرانذا هما حدد,ا ابن الربيع فذ  :سن يسوق إليذا الماء ليشرح

حتن يسذل تناول  ،وسن يقدر طرقذا و شوارنذا حتن تتناسح وه تضيق ،وسن يبنن فيذا تامع للصالل ليقرح

نلن تميع س,لذا ،وسن يقدر سسواقذا لينال سهانذا حوائتذم نن قرح ،وسن يميت بين قبائل ساهنيذا بأه يتمع

سضداداً مختلرة متباينة ،وان سراد سهنا,ا فليسهن سفسح سطرافذا ،وسن يحوطذا بسور مخافة سندائذا؛ ألنذا
بتملتذا دار واحدل ،وسن ينقل إليذا من س,ل الصنائع بقدر الحاتة إلن سهانذا حتن يهتروا بذم من الخروج

 90تقارير منطقة آثار الداخلة  ،قطاع ا ثار اإلسالمية والقبطية2017 ،م.
91

راتع لوحة(. )8

 92تقارير منطقة آثار الداخلة  ،قطاع ا ثار اإلسالمية والقبطية2017 ،م.

93نثمان ،المدينة اإلسالمية96،؛ مسعود  ،العمارل الدفانية الباقية بواحت الداخلة والخارتة. 96 ، 95 ،
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إلن غير,ا ،94وبالنظر إلن نمارل ونمران هل من مدينة العال القديمة ومدينة القصر اإلسالمية نتد سن قد

توافرت لهل منذما تميع ,ما الشروط الت حدد,ا " ابن الربيع".
فنتد س,م مصدر للمياا العمبة لمدينة العال القديمة  ،وما يقوم نلي من المتارع والنخيل ,

تدنل" شمال العال القديمة ،حيث شهلت ف الماض المصدر الرئي

نين"

لمياا الشرح وتميع األغراض المنتلية

والبنائية لتميع سهان العال القديمة ,95ويصف المقدس البلدل باهسم القديم لذا و,و" قرح" فيقول " :قد سحدق

ب القرى وسهنف ب النخيل مو تمور رخيصة وسخبار حسنة ومياا غتيرل ". 96
وف

بلدل القصر انتمد س,ال

المدينة نلن نين الحامية لسد احتياتاتذم من الماء وري نخيلذم

وترونذم ،وموقعذا ه يتال موتوداً بحوار مستد الحامية القديم بالتانح الشرق من المدينة ،)97وقد مهر,ا

البهري ف هتاب "المغرح ف مهر بالد سفريقية والمغرح فيقول " :و,ما سلواح الداخل هثيرل األنذار والعمارات

والحصون منذا حصن يسمن القصر ف

وثمار,م ".98

وسط نين ماء ثرثار تتشعح من سنذار تسق

ترنذم ونخلذم

هملذ وفقد توافر للمدينتين الميرل وسذولة الوصول إليذما من خالل وقوع هل منذما نلن طرق التتارل
والحج ،فالعال القديمة تقع وسط وادي القرى

99

المي يقع نلن طريق الحج الشام

وطريق التتارل بين

األقطار اإلسالمية ،100والقصر تقع نند التقاء ندل دروح قديمة هانت بمثابة الطرق الخاصة بالقوافل
التتارية وطرق الحتيج وخاصة القادمة من بالد المغرح العرب .101

وقد هان لوقوع مثل ,ما المدن نلن الدروح والمسالذ وطرق الحج والقوافل التتارية ما يضمن لذا

التدنيم والحماية بالعامل البشري  ،لما تتمتع ب ,ما الطرق من المدن الواقعة نليذا والقوافل التتارية وقوافل

الحتيج الت تمر بذا ،102غير سن هل من البلدتين العال والقصر صممت بطريقة يسذل الدفاع ننذما فبدت

94نثمان ،محمد نبد الستار" ،نصائح الحهام المسلمين ف متال العمران وتخطيط المدن ف ضوء المصادر العربية اإلسالمية
لتاريخ اهتتماع السياس " ،بحث بالمؤتمر المعماري الرابع للعمارل والعمران ،سسيوط  :هلية الذندسة2000 ،م .16 ،

 95المحروظ ،التوتيع المهان لمتال

العشائر ف مدينة العال .295 ،

96

الشيبان  ،التراث العمران ف العال .74 : 72 ،

97

سميت نين الحامية بذما اهسم :نظ ار هرتراع درتة ح اررل مائذا .

http://Search.Mandumah.Com/Record/232537.

 98مسعود  ،العمارل الدفانية الباقية بواحت الداخلة والخارتة . 111 ،
 99الت,ران  ،التراث العمران للبلدل القديمة بمدينة العال.40 ،
 100الشيبان  ،التراث العمران ف العال .73 ،
 101مسعود  ،العمارل الدفانية الباقية بواحت الداخلة والخارتة . 97 ،

http://Search.Mandumah.Com/Record/658735.
http://Search.Mandumah.Com/Record/232537.

 102مسعود  ،العمارل الدفانية الباقية بواحت الداخلة والخارتة . 97 ،
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دار واحدل يحيط بهل منذا سور نشأت نن تراص المناتل وتداخلذا ،فالسبيل الوحيد
هل منذا ف تملتذا اً
للدخول إلن ,ما المدن والوصول إلن هتلتذا السهنية المرهتية  ,تلذ األبواح الت تتخلل سسوار,ا.103

فر العال القديمة يطلق نلن البوابة "سور " وقد بلغ ندد,ا سربعة نشر بوابة ترتح نند الصباح وتغلق

مساء ،س,م ,ما البوابات  ,بوابة سبو حويان ،وبوابة سبو مياح ،وبوابة ابن نامر وتسمن بوابة العسهر،
ً
وبوابة سم سالم ،وبوابة الشواهين ،وبوابة ابن نيد ،وبوابة آل حميد ،وبوابة حسناء ،وبوابة الخصيصة ،وبوابة
الدرح ،وبوابة الحسين

القريبة من نين تدنل ،وبوابة الشريعة ،وبوابة الظذيرل ،والتنينة وغير,ا ،104وف

مدينة القصر بوابة مبارت ،وبوابة القرشية ،وبوابة الررافرل وغير,ا.105

و يقوم تو,ر تخطيط هل من المدينتين نلن المبان والمنشآت الت تتخللذا الشوارع واألتقة الضيقة النافمل

وغير النافمل ،والت

ه يتيد اتسانذا نن مترين ويالحظ فيذا ظا,رل التعرج واهنحناء ،وه تتقابل مداخل

مساهنذا المتقابلة التتاماً بخاصية التنهيح ،106و,ما الشوارع الضيقة واألتقة سقرت بعض ستتاء منذا وسقيمت
فوق بعضذا غرف تريد ف توسعة المنتل بالطابق العلوي هما تعد مات س,مية هبرى ف نملية مراقبة المارل

والدفاع نن المدينة.

 .2العادات والتقاليد االجتماعية:
إن العادات القبلية الموروثة تعد من س,م العوامل الت شهلت نمارل بلدل العال القديمة ،فنتد سن سقدم

العشائر الت استوطنت العال القديمة  ,نشيرل " القرون " والعشائر الت انحدرت من قبيلة "بن صخر"
والت سهنت حول تبل سم ناصر سو التبيل بالعال القديمة  ،ثم تم استيطان القطاع التنوب من التبيل ف

فترل هحقة من قبل العشائر األحدث نتوحا إلن العال ،وقد ظلت سسر هل نشيرل تعيش متتاورل مع بعضذا

بسبح الظروف األمنية السيئة السائدل آنماذ ،وقد انعه

سهنن ,ما العشائر ف مختلف سنحاء العال القديمة

ف مسميات طرقاتذا ورحابذا وسبواح البلدل القديمة الت سميت بأسماء سشخاص ينتسبون الن تلذ العشائر

القاطنة ف العال.107

103
104

الت,ران  ،التراث العمران للبلدل القديمة بمدينة العال46 ،؛ سبو رحاح ،درح السندادية بواحة الخارتة .89
الت,ران  ،التراث العمران للبلدل القديمة بمدينة العال.46 ،

http://Search.Mandumah.Com/Record/658735.
http://Search.Mandumah.Com/Record/658735.

 105تقارير منطقة آثار الداخلة  ،قطاع ا ثار اإلسالمية والقبطية 2017 ،م
106

تنهيح األبواح :تعن سن فتحات مداخل المناتل المتقابلة ه تتقابل وه تقع نلن محور واحد  ،للمتيد راتع  ،نثمان ،

المدينة اإلسالمية341 ،؛ مسعود  ،العمارل الدفانية الباقية بواحت الداخلة والخارتة . 138 ،

 107المحروظ ،التوتيع المهان لمتال

العشائر ف مدينة العال .282 ،
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وهما ,و الحال ف العال القديمة ،فإن العادات القبلية الموروثة انتبرت من س,م العوامل الت هان لذا

دور,ا ف نمارل بلدل القصر ،حيث تم تقسيم المدينة إلن سربع خطط سهنية يخص هل خطة منذا نائلة من
العائالت الت

تقطن البلدل ,

القرشية والشذابية والدينارية وخلف اهلل ،إضافة إلن نائلة األشراف الت

اتخمت دور,ا بتوار نائلة القرشية حيث صلة القرابة بينذما ،فهال,ما من قبيلة قريش العربية ،فقد ترهت

دور,م ف تنوح شرق ووسط البلدل التنوب  ،سما الدينارية فترهتت بالتانح الشمال الغرب من البلدل ،
بينما ترهت دور آل خلف اهلل ف التانح الشمال والشمال الغرب من البلدل  ،بينما ترهتت نائلة الشذابية

ف وسط البلدل.108

سيضا سدت العادات والتقاليد اهتتمانية الموروثة إلن اإلسذام ف تشهيل شبهة الطرق من حارل إلن

درح وتقاق داخل الهتلة السهنية ،حيث إن الدرح سو التقاق الواحد هان يقطن سبناء نائلة واحدل سو سبناء

حرفة واحدل لهونذم س,ل وسقارح ،وقد سدى ملذ إلن هثرل البوابات الت ترصل بين تتء والمي يلي من حارل،

سو ترصل بين حارل ودرح سو بين درح وتقاق ،بل إن بعض األتقة بذا سهثر من بوابة بحيث تقتصر البوابة
نلن سبناء األسرل الواحدل داخل تقاق سو تتء من تقاق  ،وقد سدى ملذ إلن ظذور األتقة النافمل واألتقة غير

نافمل.
وثمة وحدات معمارية من األ,مية بمهان ف نمارل مدينت العال القديمة والقصر اإلسالمية ،هونذا
مردوداً واضحاً للعادات والتقاليد اهتتمانية الموروثة والسائدل ف البلدتين ،ومرتبطة بحسن األخالق وهرم

الضيافة ونبل الذدف ،إنذا وحدل اهتتماع الت شيدت بغرض اتتماع العشيرل سو العائلة أل,داف تتعلق بحل
المشهالت وخالف  ،وقد ارتبطت بالمناتل إه سنذا مستقلة وترتح نلن الخارج  ،و ,ف العال القديمة نرفت
بالمقا ، ,بينما نتد,ا ق القصر نرفت بالمقاند.
فر العال القديمة سدت المقا ,سدوا ار مذمة اتتمانية واقتصادية وسمنية  ،ولي

لذا طابع تتاري ،فذ

مهان إلهرام الضيوف وسماع ونشر األخبار بين النخبة من سف ارد العشيرل  ،والتشاور بين موي الرسي من سفراد
العشيرل والعشائر األخرى ،وتبادل ا راء وسن القوانين ووضع األنظمة واإلنداد لألفراح واألنياد والمناسبات،
وتررض فيذا التتاءات ضد مخالر

األنظمة ،وتحل فيذا المشهالت بين المتخاصمين ،وتدار من خاللذا

موارد المياا ،وقد افتتح هل شيخ نشيرل قذول خاصة ف منتل سميت القذول باسم سو باسم نشيرت وقد يحق
ألي فرد من سفراد العشيرل فتح قذول ف منتل طالما لدي القدرل نلن ملذ ،لقد سلرت المقا ,بين سهان العال

القديمة رابطة اتتمانية قوية ومتماسهة للتعاون فيما بينذم نلن توفير األمن وحرظ  ،ومن سمثلتذا بالعال

القديمة قذول البدير وقذول القرون وتقع ف سوق ابن صالح و,و شيخ العشيرل (.)109

 108ويمهن تتبع ,ما التوتيع المهان لعائالت القصر من خالل النصوص اإلنشائية الت تعلو مداخل مناتل المدينة والت تعد
وثائق ملهية لذما المناتل

109المحروظ ،التوتيع المهان لمتال
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ومقر هتتماع سبنائذا لحل مشهالتذم
القصر اإلسالمية اتخم المقعد هوحدل خاصة بالمنتل
اً

والتشاور فيما بينذم واهحترال بالمناسبات المختلرة واهرام الضيوف والغرباء نن البلدل ،والمقاند الخاصة
بالعائالت ف القصر استقطعت من المناتل وترتح نلن الخارج ومن سمثلتذا مقعد األشراف بحارل األشراف

ومقعد القرشيين بمنتل الحاج محمد شم

الدين ،وف القصر سيضا المقاند العامة الت خصصت هستقبال

واقامة الغرباء ،ومن سمثلتذا مقعد الررافرل والمي هان مخصصا هستقبال القادمين من الررافرل وخاصة التتار

منذم.

غير س ن المقاند ف

القصر لم يتعد دور,ا ملذ اإلطار اهتتمان

المتعلق باهحتراهت وفض

المناتنات البسيطة والتشاور ف األمور الخاصة بالعائلة واستضافة الغرباء ،فلم تختص بالتشريع والتتاءات
هما ,و الحال ف

مقا,

مدينة العال القديمة ،ربما لوتود المحهمة الشرنية بمدينة القصر وسنمال نظام

القضاء .

 .3البيئة المحلية:
نشأت هل من العال القديمة والقصر اإلسالمية وسط بيئة صحراوية فرضت نليذما ندل مؤثرات من األ,مية

بمهان ف تشهيل نمارل وتخطيط البلدتين  ،لعل سبرت ,ما المؤثرات ,و المناخ القاري  ،ومواد البناء.
(أ) .المناخ القاري:
فرض المناخ القاري نلن العمارل تقليل ح اررل الشم

وتوفير الظل وتقليل البرودل ،و,و األمر المي

حدا بالمعماري إلن تقليل النوافم مع سمذ التدران والمناور العلوية واألفنية الداخلية ،والتشهيل المتضام
وتالصق المبان  ،وضيق الشوارع مع ارتراع المبان إلن طابقين سو ثالثة وتغطية ستتاء منذا.
فالعال القديمة الت نشأت وسط بيئة صحراوية قاحلة ،110وشيدت تحت تبل شا,ق نال
شتاء،
,ضبة صخرية مستطيلة الشهل ،111ومناخذا يميل إل الح اررل صيراً وال البرودل
ً

112

اهرتراع وحول
نتد سن المعمار

 110الشيبان  ،التراث العمران ف العال.80 ، 79،
 111الت,ران  ،التراث العمران للبلدل القديمة بمدينة العال.40 ،

http://Search.Mandumah.Com/Record/232537.
http://Search.Mandumah.Com/Record/658735.

112

العنتي ،تين ،معتم وتاريخ القري ،ط1416 ،1.ه241 ،؛ الشيبان  ،التراث العمران ف العال.68،
http://Search.Mandumah.Com/Record/232537.
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انتمد نلن الطين إلن حد هبير ف

بناء نمائر,ا لما ل من خصائص ف

تأخير وصول الح اررل والبرودل إلن داخل المبنن.113

قلة النرامية الح اررية ومن ثم

هملذ تالصقت المبان وظذرت هأنذا مبنن واحداً ،واألتقة ضيرة سقرت بعض ستتاء منذا وه يتيد

اتسانذا نن مترين ف
تقليل النوافم ف

معظمذا مع ارتراع المناتل المطلة نليذا والمهونة من دورين سرض ونلوي ،مع

الدور األرض

وانتماد المناتل ف

إضاءتذا وتذويتذا من داخلذا ووتود "المشراقة "،114
وتوفير

وهلذا نوامل تتسد نبقرية المعمار لمقاومة المناخ الصحراوي القاري من حيث تقليل سشعة الشم

شتاء.
الظل صيرا والحصول نلن الدفء
ً

وف القصر اإلسالمية الت نشأت ف قلح صحراء مصر الغربية ظذر تأثير المناخ واضحاً هملذ ف

شهل المبان وتالصقذا ،فتقاربت األسطح ،بل واتصلت ف هثير من األحيان ليترذ المسار الضيق سسرلذا

للمشال ،وهانت الرهرل األساسية الت تحهم األحياء السهنية  ,توفير سهبر قدر من الظالل115؛ لملذ ترنن

المعماري المسلم ف نمل نناصرا ووحدات المعمارية بما يتالءم مع ,ما المناخ ،فنتد ملذ واضحاً ف نمل

السقائف والمالقف الذوائية وتصميم الرتحات ،واألفنية داخل البيوت ،واألسطح المستوية الت تستخدم صيراً

للتغلح نل

درتات الح اررل المرترعة داخل البيوت ،116وهان اختيار الطوح اللبن والطين ف

البناء ,و

اهختيار األمثل ،لما يوفرا من راحة ح اررية فالطين ل خصائص فيتيائية نالية مثل خاصية العتل الحراري

والعتل الصوت .117

(ب).مواد البناء المحلية:
باتت العالقة وثيقة بين البيئة ومواد البناء المستخدمة ف

إنشاء مبانيذا

118

فالعال القديمة تمتد بين

التبال ،ومن الناحية التيولوتية يتهون إقليم الحتات من الصخور البلورية والصخور المتحولة والصخور
الرسوبية إضافة إلن التهوينات التيولوتية الحديثة ،وتحيط بالبلدل من التذتين الشمالية والشرقية سشتار
 113العويد ،نبد اهلل محمد" ،مالمح العمارل التقليدية طبقا لالختالفات التغرافية بالمملهة العربية السعودية " ،متلة العقيق ،مج
 ، 19ع ، 38 ، 37 .المدينة المنورل :نادي المدينة المنورل اهدب والثقاف  ،شوال  ،1422يناير2002 ،م،

 114الت,ران  ،التراث العمران للبلدل القديمة بمدينة العال.47 : 45 ،
115

.256

http://Search.Mandumah.Com/Record/658735.

إسمانيل ،سذام سحمد ،نمران ونمارل بلدل القصر بالواحات الداخلة ف

هلية ا داح /تامعة سسيوط2018 ،م.24 ،

ضوء األحهام الرقذية(دراسة معمارية تحليلية)،

 116إسمانيل ،نمران ونمارل بلدل القصر بالواحات الداخلة . 23 ،
117الت,ران  ،التراث العمران للبلدل القديمة بمدينة العال.49 ،
118يوسف ،وائل حسين" ،سس
.134
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تصميم إسهان الصحراء بمصر" ،رسالة ماتستير ،هلية الذندسة /تامعة سسيوط1990 ،م،
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النخيل المالئمة للبيئة والمناخ الصحراويين119؛ لملذ فقد انتمدت المدينة ف

الرمل والتيري والطين والتص

120

سو ما يعرف بي " النورل "

121

تشييد نمائر,ا نلن الحتر

وتموع وتريد وسعف النخيل وتموع األثل ،

غالباً بالحتر سواء مشمبا سو غير مشمبا ،122وما يعلوا يهون باللبن المترف

فقد شيد الدور األرض

والطين ،وتسقف البيوت بتموع وسعف وتريد النخيل ومن سنواد األثل القوية.123

ولي

وتلي

التدران بالطين و,و ما يعرف بالتلويق ،وسخي اًر التتصيص بالتص "النورل " و,و من المحسنات

من الضروريات ،وللتص قدرل ,ائلة نلن امتصاص الرطوبة واهحتراظ بذا ف المناطق الحارل.124

سما تتيين التدران فهانت ,ناذ سصباغ نيلية وخضراء وصرراء يرسم بذا بشهل تقليدي خطين سفقين
متواتيين يتوسطان تدران القانة وترسم بينذما مثلثات ومربعات متواتية يلون بعضذا باللون األحمر ،هما

ترسم نلن التدران رسومات سخرى ألشتار الليمون والنخيل ،و,ناذ صبغة سوداء مستخلصة من طبقات
اهحتراق المتراهمة ف

بطن طاتن الخبت تتدد منذا الخطوط السوداء المرسومة نلن الباح الخشب

 119الت,ران  ،التراث العمران للبلدل القديمة بمدينة العال.41 ، 40 ،
http://Search.Mandumah.Com/Record/658735.

 120التص :يتم إحضار التصة من الصخيرات مهان متاور لمدينة العال ويستخدم ف

تبييض التدران ويعرف" بالقصة"

ويوتد نل نمق نحو ثالثة سمتار تحت سطح األرض ويتم سحق الهسر التصية ثم تحميصذا بالنار ثم تخمير,ا ف الماء،
هما هان يدخل التص لعمل طبقة من المالط المي يوفر نته ح اررياً تيداً للرراغات ويحافظ نل احتراظ الرراغات الداخلية

بذوائذا البارد معظم سانات النذار سثناء ارتراع درتة ح اررل الذواء بالخارج  .نصيف ،العال دراسة ف التراث الحضاري

واهتتمان 157 ،؛ العبودي ،العناصر المعمارية للمسهن التقليدي ببلدل العال85 ،؛ درويش ،محمود ،التراث العمران بعنيتل
ف ضوء هتابات الرحالة األوروبيين،بحث منشور ف موسونة الدراسات والبحوث ا ثارية،ط ،1.تي ،3.المنيا :دار المعرفة

للطبانة والنشر2016 ،م.155 ،

 121يتم تلبي

المناتل بمادل " :النورل" إما توافرت ,ما المادل  ،وامتلذ صاحبذا القدرل المادية نل تلبيسذا وتخرفتذا .العويد،

مالمح العمارل التقليدية.224 ،

122

الت,ران  ،التراث العمران للبلدل القديمة بمدينة العال.45 ،

123

الشيبان  ،التراث العمران ف العال.76،

 124الت,ران  ،التراث العمران للبلدل القديمة بمدينة العال.50 ،

http://search.mandumah.com./Record/500637 .
http://Search.Mandumah.Com/Record/658735.
http://Search.Mandumah.Com/Record/232537.
http://Search.Mandumah.Com/Record/658735.
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للمدخل ، 125ويالحظ استخدام سهان البلدل القديمة سحتار من آثار موقع دادان لغرض البناء بوضعذا ف
صلح بنائذم سو لتتيين بعض واتذات األبواح والنوافم.126
وف

القصر شاع استخدام الطوح اللبن المهون من الطرل والرمل والتبن المخلوط بالماء ف

الحوائط ،نظ اًر لتوافر الطم

بناء

المترسح من آهف السنين ،ولرخص تهاليف اإلنشاء ب  ،وهملذ للمميتات

األخرى المتصلة بطبيعة البناء هالعتل الحراري سو الصوت  ،127واستخدمت سفالق النخيل وتموع سشتار
الدوم ف تسقيف الوحدات المعمارية ،لتوافر,ا  ،ويتم تتذيت سفالق النخيل بشق إلن نصرين ثم تد,ن بالقار

وتترذ لتتف ،سما شتر الدوم فذو سسطوان الشهل ،هان يستخدم بهامل مقطع  ،سما فروع النخيل (التريد)

فيستعمل ف نملية الررش فوق التموع ف اهتتاا العمودي ،ويربط بين التريد بعض البعض بواسطة سوراق

النخيل السعف ،ثم يوضع غطاء نلوي بسمذ  20سم نبارل نن خليط من الطرل والرمل المعتون بالماء

ليعمل نلن ملء الرراغات ونمل سطح نلوي ناتل للح اررل ،128وف القصر استخدمت ف بعض واتذات
ومداخل المنشآت سحتار من نمائر قديمة وتدت حيث تقوم بلدل القصر الحالية الت هان بذا معبد اإلل

تحوت ،وما تالت موتودل سحتار من استخدمت ف بعض مناتل القرية.129

 .4عوامل الحماية والدفاع:
يعد اختيار الموقع تتءاً من استراتيتية التحصين للمدن اإلسالمية نند المسلمين ،فإن ما يرد ف

المصادر التاريخية من فهر وسحداث يؤهد ,ما األمر ،فقد سسذم المرهرون المسلمون إسذامات بارتل ،فيما
يتصل بتخطيط المدن واختيار مواقعذا ،وتعه

آراؤ,م ملذ المستوى ،وتلذ األس

الت هانت تحهم ملذ

فمهروا سن الواتح ف سوضاع المدن سصالن مذمان :دفع المضار ،وتلح المنافع ،ودفع المضار نونان:
سحد,ما سرضية ودفعذا بإدارل السياج األسوار نلن المدن ،ووضعذا ف

مهان ممتنع ،واما نلن ,ضبة

متونرل من التبل ،سو باستدارل بحر سو نذر حتن ه يتوصل إليذا إه بعد مشقة العبور نلن تسر سو

قنطرل.130

125نصيف ،العال دراسة ف التراث الحضاري واهتتمان 159 ،؛ العبودي ،العناصر المعمارية للمسهن التقليدي ببلدل العال،
.86

 126الت,ران  ،التراث العمران للبلدل القديمة بمدينة العال.45،

127نثمان ،محمد نبد الستار ،دراسات ف العمارل التقليدية ف
2012م.11 ،

 128يوسف ،سس

http://Search.Mandumah.Com/Record/658735.

المنطقة العربية ،القا,رل :المصرية للتسويق والتوتيع إمدهو،

تصميم إسهان الصحراء بمصر.138 ، 137،

 129نصراهلل ،الوادي التديد سو الواحات تاريخ ورتال.59 ،

 130نثمان ،محمد نبد الستار "،العمارل الحربية بين النظرية والتطبيق" ،متلة هلية الملذ خالد العسهرية ،ع1984 ،74.م،
.170: 169
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وتتشاب هل من البلدل القديمة بالعال ومدينة القصر اإلسالمية ف سن هل منذما توافر فيذا اختيار

الموقع بعناية ،مما يوفر لذا التحصين سواء من الناحية البشرية سو الطبيعية.

إه سن من س,م نوامل التحصين ف هل من البلدتين ,و وتود المبان المحصنة بهل منذما ،131فقد

سقيمت العال القديمة حول القلعة الواقعة ف التتء الشمال من المدينة فوق تبل سم ناصر ،ف حين تضم

مدينة القصر اإلسالمية الحصن هأحد س,م نمائر,ا المحصنة.132
ومن العوامل الت

توفرت سيضاً الحماية و اهنرتاح نل

الداخل ،وتوافرت ف

مبان

هل من العال

والقصر ،حيث هانت العالقة بين نناصر المبنن وبصرة خاصة المبنن السهن  ،والطرقات المحيطة ب

نالقة ثانوية بوت نام ،تارهة بملذ التدران الخارتية نلن ,ما الطرقات صماء ف معظمذا من الرتحات

الصغيرل خاصة ف
المنعهسة

133

الطابق األرض

بذدف تأمين الخصوصية إلن تانح الحماية من األشعة الشمسية

ومن س,م وسائل التحصين سيضا  :التشهيل المتضام ،بمعنن تالصق خلريات المناتل نلن ,يئة سور,
وهملذ السقائف الت تغط الشوارع وتريد ف

التعدي ،والمداخل المنهسرل والضيقة والبوابات الت

المراقبة,وتالصق سسطح المناتل لسذولة اهتصال سثناء

تغلق نلن الحارات والشوارع الضيقة المغطال المظلمة

الت توفر خاصية المتا,ة للغرباء داخل المدينة.
وسخي ار األبواح ،حيث يتح سن تتصف بالمتانة لحماية المنتل وسهان  ،وتصنع األبواح ف العال من تموع

النخيل ،134وتغلق األبواح باألقرال الخشبية الت

تغلق من الداخل وترتح من الداخل( ،)135سما بالنسبة

لألبواح ف مدينة القصر فهانت تصنع من خشح السنط القوي.

 .5العوامل االقتصادية:
نندما ندقق ف

والتهامل والتتان
131

الظروف الحياتية( اهقتصادية واهتتمانية) الت

يترق مع تخطيط وبناء المدينة القديمة الت

وسط بيئة صحراوية قاحلة،

الشيبان  ،التراث العمران ف العال.75،

 132مسعود ،العمارل الدفانية الباقية بواحت الداخلة والخارتة .107 ،
133

وتدت ف

ناشذا س,ل العال نتد الترابط

http://Search.Mandumah.Com/Record/232537.

القاض  ،شوهت لطر " ،العمارل اإلسالمية بين النظرية والتطبيق" ،رسالة دهتوراا ،هلية الذندسة /تامعة سسيوط1998 ،م،

54 ،53

135 --- NASIF, , AL-ULA,an Historical,pp147-148.
136 --- NASIF, , AL-ULA,an Historical,pp131-147.
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منقطعة نن المدن الحتاتية الهبرى ،و ,المهان الوحيد ف تلذ األنحاء وتوتد ب مقومات الحيال  ،وقد

سدى ضغط اهحتياتات األمنية وضعف اإلمهانيات اهقتصادية وبساطة الحيال المعيشية إلن إنشاء مناتل

صغيرل المساحة ف بلدل العال ،136بينما ف القصر وضحت اإلمهانيات اهقتصادية بشهل سفضل نلن األقل
ف قطاع هبير من نمائر المدينة والمي تتسد ف نوامل اهتساع واهرتراع والرونق التخرف المي سادت

غالبية مناتل البلدل  ،والرصل بين الحارات واألتقة بالمصاريع القوية المصنونة من خشح السنط القوي.

نتائج البحث:
تمتد التمور التاريخية لموقع العال القديمة إل ما قبل اإلسالم فقد سهنت منطقة العال متمونة قبائل



استطانت سن تؤس

دوهً امتد تاريخذا منم القرن الساد

قبل الميالد إل

القرن الثان

الميالدي ومنذا

مملهة دادان ،ويالحظ استخدام سهان البلدل القديمة بالعال سحتار من آثار موقع دادان لغرض البناء ،هملذ
ترتع نشأل القصر إل ما قبل الرتح اإلسالم لمصر ،ويؤهد ملذ بقايا تدران المعبد الررنون المي نرى
من بعض األحتار الت استخدمت ف واتذات تدران بعض مناتل مدينة القصر اإلسالمية.
الحيت التغراف



لمدينة العال القديمة المسورل يقصد ب ح

خارج سور البلدل القديمة فذ

الديرل ،سما بقية األحياء المأ,ولة الواقعة

تمثل العال الحديثة ،هملذ فإن الحيت التغراف

لمدينة القصر اإلسالمية

فيقصد بذا الهتلة السهنية المسورل بالتشهيل المتضام ،سما األتتاء السهنية الواقعة خارج ,ما السور فذ تمثل
قرية القصر الحديثة.
,ناذ متمونة من العوامل المشترهة بين مدينت العال والقصر شهلت العمارل والعمران ف هل منذما



حيث تتميت العمارل المحلية بمدينت العال والقصر بأنذا انعهاساً لترانل المؤثرات الدينية والبيئية واهتتمانية
والدفانية واهقتصادية الت شهلت نسيتذا المعماري و العمران  ،وتمثلت ,ما العوامل ف مرانال فق العمران
اإلسالم  ،والعادات والتقاليد اهتتمانية ،ونوامل الحماية والدفاع ،ونوامل البيئة المحلية ،وهملذ العوامل
اهقتصادية.
انتمدت بلدل العال القديمة ف تشييد نمائر,ا نلن الحتر الرمل



والتيري والطين

والتص ؛ نظ اًر

ألن المنطقة المحيطة بالعال تبلية وهملذ للتهوينات المتتولة مع تهوينات البحر األحمر ،سما ف القصر فقد
شاع استخدام الطوح اللبن المهون من الطرل والرمل والتبن المخلوط بالماء ف بناء الحوائط لتوافر الطم
المترسح من آهف السنين.

136

الشيبان " ،التراث العمران ف العال".80 ، 79،
http://Search.Mandumah.Com/Record/232537.
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اختلرت المصطلحات الدالة نلن العمارل ف هل من البلدتين مثل الساباط المي نرف ف العال باسم "

الطيارل" وف القصر نرف باسم " السقيرة" ،والبوابات ف القصر يطلق نليذا ف العال " صور" بوابة هبيرل
بلذتة س,ل العال ،سما السطح المهشوف الخال من التسقيف نرف ف العال باسم " المربد" ،والسندا

و,و

بيت قضاء الحاتات بالعال.


وحدل الضيافة واهتتمانات بالمناتل نرفت ف العال باسم " القذول" بينما ف القصر نرفت باسم "

المقعد" سو " المضيرة" .


سغلقت سبواح مناتل البلدل القديمة بالعال بمصاريع خشبية قوية من النخيل ،بينما مصاريع سبواح مناتل

بلدل القصر من خشح السنط.


يرتع التررد المعماري الناتج نن تبادل الثقافات والثراء اهقتصادي لمدينت

العال القديمة والقصر

اإلسالمية إل وقونذما نلن طرق التتارل والحج.


يمهن انتبار بلدل العال القديمة والقصر اإلسالمية من المدن اإلسالمية المحصنة ف المقام األول ،فقد

توافرت لهل منذما نوامل التحصين بداية من موقعذما وتخطيطذما وانتذاء بوتود المبان

المحصنة بهل

منذما ،والتشهيل المتضام للمبان المتالصقة.


س,م آثار بلدل العال تتمثل ف

مستد العظام والطنطورل والقلعة ،سما القصر فأ,م آثار,ا مستد الشيخ

نصر الدين ومنتل القاض نمر ونصارل التيتون.

التوصيات:
 نمل مشرونات متهاملة للصيانة والترميم المعماري والدقيق لمدينت

العال والقصر وانادتذما إلن

سصولذما المعمارية القديمة بما يتطلح ملذ من توفير الموارد المالية الالتمة لتنريم تلذ المشرونات.
 إقامة متاحف للتراث بهل من العال والقصر تعرض ,ما المتاحف تراث هل بلدل من البلدتين والعادات
والتقاليد المرتبطة بهل منذما .
 ترعيل برامج التنمية المستدامة لمدينت

القصر والعال هستمرار صيانتذما والحراظ نليذما واهسترادل

منذما ف النواح اهقتصادية.
 ضرورل تضافر التذود العلمية للتخصصات المختلرة ومختلف التذات المعنية والمذتمة بالحراظ نلن
التراث ،لوضع الحلول المناسبة للحراظ نلن ,ما المدن والحد من المخاطر الت من الممهن سن تتعرض لذا
هل مدينة من المدينتين.
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- al-ʿUwaīd, ʿAbdullah Muḥammad, Malāmiḥ al-ʿimāra al-taqlīdīya ṭibqan liʾl-ẖilāfāt al-ǧuġrāfīya biʾlmammlaka al-ʿarabīya al-suʿūdīya,

: السعودية، دراسة ف التغرافيا السياحية، موارد التمح ومعوقات التنمية، السياحة ف محافظة العال، بدر بن نادل،ي ي ي الرقير
.ه1427 ، تامعة الملذ سعود،  نمادل البحث العلم،مرهت بحوث هلية ا داح

- al-Faqīr, Badr bin ʿAdil, al-Sīyāḥa fī muḥāfaẓat al-ʿulā, Mawārid al-ǧadb wa muʿawiqāt altanmīya, Dirāsa fī al-ǧuġrāfya al-sīiyāḥīya, Saudi Arabia: Faculty of Arts Research Center, ʿimādat
al-baḥṯ al-ʿilmī, King Saud University, 1427A.H.

.م1998 ، تامعة سسيوط/ هلية الذندسة،رسالة دهتوراا،""العمارل اإلسالمية بين النظرية والتطبيق،  شوهت لطر، ي ي ي القاض
- al-Qāḍī, Šawkat Luṭfī, al-ʿImara al-Islamīya baīn al-naẓarīya waʾl-taṭbīq, Ph.D, Faculty of
Engineering, Assiut University, 1998A.D.

: سوسة، دراسة حول المخاطر والحلول،"  "إشهالية الحراظ نل التراث العمران ف الوطن العرب، محمد محمد،ي ي الهحالوي
.م2007  إبريل7  ي ي5 ، مذرتان المبدنات العربيات الثان نشر حول المبدنة العربية والبحث ف التراث العمران

- al-Kaḥlāwī, Muḥammad Muḥammad, .: « Iškālīyat al-ḥifāẓʿalā al-turāṯ al-ʿumrānī f al-waṭan
al-ʿarabī», Dirāsat ḥulūl al-maẖāṭir waʾl-ḥulūl, Sūsa: Mahraǧān al-mubdiʿāt al-ʿarabīyat al-ṯānīʿašr
ḥaūl al-mubdiʿa al-ʿarabīya waʾl-baḥṯ fī al-turāṯ al-ʿumrānī, 5-7April 2007A.D.

متلة الدراسات،"العشائر ف مدينة العال القديمة بمنطقة المدينة المنورل

 " التوتيع المهان لمتال،يم سليمان, إبرا،ي ي المحروظ

.م1999 ، تامعة المنيا/ هلية دار العلوم:رل, القا،4. ع،العربية

- al-Maḥfūẓ, Ibrāhīm Sulaymān, .: « al-Tawzīʿ al-makānī limaǧālis al-ʿašāʾir fī madīnat al-ʿUlā
al-qadīma bimanṭiqat al-madīna al-munawwara», Maǧalat al-dirāsāt al-ʿarabīya 4, Cairo: Faculty
of Dar Al Uloom/ Minia University, 1999A.D.

.م1890 ، مطبعة بريل: ليدن، هتاح البلدان،(ه284 : سحمد بن سب يعقوح )ت، ي ي ي اليعقوب
- al-Yaʿqūbī, Aḥmad bin Abī Yaʿqūb (D:284A.H), Kitāb al-buldān, Leiden: Maṭbaʿat

brayl,

1890A.D.
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.ت. د، دار ا فاق العربية:رل, القا،  الصرصاف سحمد المرس: ترتمة وتحقيق، الرحلة الحتاتية،  تلب،ي ي سوليا
- Ulyā, Ǧalabī, al-Riḥlah al-ḥIǧāzīya, Translated by: al-Ṣifṣāfī Aḥmad al-Mursī, Cairo: Dār al-afāq
al-ʿarabīya, d.t.

.م2017 ، قطاع ا ثار اإلسالمية والقبطية،ي ي ي تقارير منطقة آثار الداخلة
- Taqārīr manṭiqat aṯār al-dāẖla, Qiṭāʿ al-aṯār al-islāmīya waʾl-qibṭīya, 2017A.D.

 تامعة تنوح/ هلية ا داح بقنا،رسالة ماتستير،" العصر اإلسالم

 "واحة الداخلة دراسة حضارية ف، حنان،ي ي ي حتاتي
.م2004 ،الوادي

- Ḥiǧāzī, Ḥanān, .: «Wāḥat al-daẖla dirāsa ḥaḍārīya fī al-ʿaṣr al-islāmī», Master Thesis, Faculty
of Literature in Qena South Valley University, 2004A.D

،1. ط،موسونة الدراسات والبحوث ا ثارية، "" التراث العمران بعنيتل ف ضوء هتابات الرحالة األوربيين، محمود،ــ درويش

.م2016 ، دار المعرفة للطبانة والنشر: المنيا،3.تي

- Darwīš, Maḥmūd, .: « al-Turāṯ al-ʿumrānī biʿinīza fīḍūʾ kitābāt al-raḥḥāla al-ʾūrubyīn»,
Mawsūʿat al-dirāsāt waʾl-buḥūṯ al-aṯārīya, 1st ed, vol.3, Minya: Dār al-maʿrifa liʾl-ṭibāʿa waʾl-našr,
2016A.D.

.ه1411 ، دار القلم ي الدار الشامية ي دمشق: بيروت،1. تي،1. ط، المعالم األثيرل ف السنة والسيرل، محمد بن حسن،ي ي ي شراح
- Šurāb, Muḥammad bin Ḥasan, al-Maʿālim al-aṯīra fī al-sunna waʾl-sīra, 1st ed, vol.1, Beirut: Dār
al-qalam- al-Dār al-šamīya- Damascus, 1411A.H.

.م2001 ، دار ا فاق العربية:رل, القا،ا اإلسالمية, بلدل القصر وآثار، سعد نبدالهريم،ي ي ي شذاح
- Šihāb,Saʿd ʿAbd al-Karīm, Baldat al-qaṣr wa aṯārha al-islamīya, Cairo: Dār al-afāq al-ʿarabīya,
2001A.D.

 دراسة مقارنة مع مثيالتذا بالبطالية بالمملهة العربية: "مساتد بالط التقليدية بواحة الداخلة بمصر، سحمد نبدالقوي،ي ي نبداهلل
.م2010  يوليو،5.  ع، تامعة تنوح الوادي/ متلة هلية ا ثار: قنا،"السعودية

- ʿAbdullah, Aḥmad ʿAbd al-Qawī, .: «Masāǧid balāṭ al-taqlīdīya biwāḥat al-dāẖla bimiṣr:
Dirāsa muqārana maʿa maṯīlātha bilbaṭṭālīya biʾl-mammlaka al-ʿarabīya al-suʿudīya», Qena:
Maǧalat kullīyat al-aṯār ǧāmiʿat ǧanūb al-wādī 5, July2010A.D.

.م1984 ،74. ع،متلة هلية الملذ خالد العسهرية،"" العمارل الحربية بين النظرية والتطبيق، محمد نبد الستار،ي ي ي نثمان
- ʿUṯman, Muḥammad ʿAbd al-Sattār, .: «al-ʿImāra al-ḥarbīya baīn al-naẓarīya waʾl-taṭbīq», King
Khalid Military Faculty Journal 74, 1984A.D

 دار الوفاء لدنيا الطبانة: اهسهندرية،)التقليدية( دراسة سثرية معمارية دراسة حالة

 نمارل سدو، محمد نبدالستار،ي ي ي نثمان
.م1999 ،والنشر

- ʿUṯmān, Muḥammad ʿAbd al-Sattār, ʿImārat sadūs al-taqlīdīya ( Dirāsa aṯarīya miʿmārīya
Dirāsat ḥālah), Alexandria: Dār al-wafāʾ lidunya al-ṭibāʿa waʾl-našr, 1999A.D.
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.م1993 ،يئة ا ثار المصرية, :رل, القا، واحة سيول،1. متي، تاح اهلل نل تاح اهلل: ترتمة، واحات مصر، سحمد،ي ي فخري
- Faẖrī, Aḥmad, Wāḥāt miṣr, Translated by: Ǧābballah ʿAlīǦābballah, vol.1, Waḥat sīwa, Cairo:
Hayʾat al-aṯār al-maṣrīya, 1993A.D.

 هتاح ملتق آثار المملهة،"( " قلعة العال نلن طريق الحاج الشام )دراسة آثارية معمارية تديدل، محمد حمدي، ي ي ي متول
.م2017  نوفمبر9 ي7 ه الموافق1439  صرر20 ي18  بمدينة الرياض خالل الرترل:العربية السعودية المنعقد

- Mutwallī, Muḥammad Ḥamdī, "Qalʿay al-ʿUlāʿalāṭarīq al-ḥāǧ al-šāmī Dirāsa aṯārīya
miʿmārīya ǧadīda", Kitāb multaqā aṯār al-mammlaka al-ʿarabīya al-suʿūdīya al-munʿaqid bimadīnat
al-Rīyāḍẖilāl al-fatra 18-20Safar A.H al-muwāfiq 7-9November2017A.D.

 تامعة/ هلية ا داح،رسالة ماتستير،" " سشذر العمائر الدينية والتنائتية بواحت الخارتة والداخلة، محمود محمد،ي ي ي ي مسعود
.م2014 ،طنطا

- Masʿūd, Maḥmūd Muḥammad, .: «Ašhar al-ʿamāʾir al-dīnīya waʾl- ǧanāʾizīya biwāḥatay alẖārǧa waʾl-dāẖla», Master Thesis,Master Thesis, Faculty of Literature /Tanta University,
2014A.D.

.ت. د، دار الشئون الثقافية العامة: بغداد،نبدالحميد،  سعد تغلول: تحقيق، اهستبصار ف نتائح األمصار،ي ي ي مؤرخ متذول
- Muʾrriẖ Maǧhūl, al-Istibṣār fīʿaǧāʾib al-amṣār, Taḥqīq: Saʿd zaġlūl ʿAbd al-Ḥamīd, Baghdad:Dār
al-šuʾūn al-ṯaqāfīya al-ʿāmmah, d.t.

.م1997 ،الوادي التديد سو الواحات تاريخ ورتال، محمد خليل،ي ي ي ي نصراهلل
- Naṣruallah, Muḥammad H̱alīl, al-wādī al-ǧadīd ʾaw, al-wāḥāt tārīẖwa riǧāl, 1997A.D.

.م1995 ، الرياض،1. ط،  العال دراسة ف التراث الحضاري واهتتمان، نبداهلل،ي ي ي نصيف
- Naṣīf, ʿAbdullah, al-ʿUlā Dirāsa fī al-turāṯ al-ḥaḍārī waʾl-iǧtimāʿī, 1st ed, Riyad, 1995A.D.
،10 . متي، متلة تامعة الملذ سعود ييا داح،" بالمملهة العربية السعودية، "حمام التنينة (تدنل) بالعال، نبداهلل، نصيف-

.م1998

Naṣīf,ʿAbdullah Ḥamām al-ǧinīna (Tadʿul) biʾl-ʿUla, bil-Mamlaka al-ʿArabīya al-Suʿūdīya, Maǧalat
Ǧamiʿat al-Malik Suʿūd- al-Adāb, vol.10,1998

 مطابع: الهويت،304  سلسلة نالم المعرفة،  الروافد الت شهلت التعبير اإلسالم: العمارل اإلسالمية والبيئة،  يحي،ي ي وتيري
.م2004 ،السياسة

- Wazīr, yḥya, al-ʿImāra al-islāmīya waʾl-bīʾa : al-rawāfid al-latīšakkalat al-taʿbīr al-islāmī, Silsilat
ʿālam al-maʿrifa304, Kuwait: Maṭābiʿ al-siyāsah, 2004A.D.

.م1990 ، تامعة سسيوط/ هلية الذندسة، رسالة ماتستير،"تصميم إسهان الصحراء بمصر

 "سس، وائل حسين،ي ي يوسف

- Yūsuf, Wāʾil Ḥusayīn, " Ausus taṣmīm iskān al-ṣaḥarāʾ bimiṣr", Master Thesis, Faculty of
Engineering / Assiut University, 1990A.D.

 دار الوفاء: اهسهندرية،)صحراء مصر الغربية( دراسة تحليلية مقارنة

سنماط العمارل التقليدية ف،……………… ي ي ي
.م2008 ،للطبانة والنشر

- ………………..,Anmāṭ al-ʿimāra al-taqlīdīya fīṣaḥarāʾ miṣr al-ġarbīya( Dirāsa taḥlīlīya muqārna),
Alexandria: Dār al-wafāʾ liʾl-ṭibāʿa waʾl-našr, 2008A.D.
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.م1999 ، دار ا فاق العربية:رل, القا،1.ط،المدينة اإلسالمية،…………….ي ي

- ............, al-Madīnaal-Islāmīya, 1sted, Cairo: Dār al-afāq al-ʿarabīya, 1999A.D.
.م2012 ، المصرية للتسويق والتوتيع إمدهو:رل, القا، دراسات ف العمارل التقليدية ف المنطقة العربية،……….. ي ي ي
- …………., Dirāsāt fī al-ʿimāra al-taqlīdīya fī al-manṭiqa al-ʿarabīya, Cairo: al-Maṣrīya liʾl- taswīq
waʾl- tawzīʿ imidkū, 2012A.D.

 هتاح،") "مالمح نمارل بلدل القلمون التقليدية بواحة الداخلة ف الصحراء الغربية( دراسة آثارية معمارية،………………ي ي ي
.م2019 ، دار الوفاء لدنيا الطبانة والنشر:  اهسهندرية،1. ط،العمارل التقليدية ف واحت الداخلة والخارتة

- ………………, "Malāmiḥʿimārat baldat al-qalamūn al-taqlīdīya biwāḥat al-dāẖla fī al-ṣaḥarāʾ
al-ġarbīya((Dirāsa aṯārīya miʿmārīya)", Kitāb al-ʿimāra al-taqlīdīya fī wāḥatay al-dāẖla waʾl-ẖārǧa,
1sted,Alexandria: Dār al-wafāʾ lidunya al-ṭibāʿa waʾl-našr, 2019A.D.

 هتاح سنمال مؤتمر اهتحاد،"  دراسات ف آثار الوطن العرب، "نيون الماء ف العال تاريخ وتقنية وسنراف،........... ــــ
.م2013 ،16.  ع،العام لآلثاريين العرح

-

.............., .: «ʿUyūn al-māʿ fī al-ʿulā tārīẖ wa tiqniya wa aʿrāf, Dirāsāt fī aṯār al-waṭan al-

ʿarabī» , Kitāb aʿmāl muʾtamar al-ittiḥād al-ʿām liʾl-aṯāryīn al-ʿarab16, 2013A.D

،4. ع، دراسات ف نلم ا ثار والتراث، العناصر المعمارية للمسهن التقليدي ببلدل العال القديمة الديرل،……………ــــ
.م2013، التمعية السعودية للد ارسات األثرية:الرياض

- ............., al-ʿAnāṣir al-miʿmārīya liʾl-maskan al-taqlīdī bibaldat al-ʿulā al-qadīma (al-Dīra),
Dirāsāt fīʿilm al-aṯār waʾl-turāṯ 4, Riyad: Saudi Society for Archaeological Studies, 2013A.D.

 نصائح الحهام المسلمين ف متال العمران وتخطيط المدن ف ضوء المصادر العربية اإلسالمية لتاريخ،……………ي ي ي
. م2000 ، هلية الذندسة:  سسيوط، المؤتمر المعماري الرابع للعمارل والعمران، اهتتماع السياس

- …………..,Naṣāʾiḥ al-ḥukkām al-muslimīn fī maǧāl al-ʿumrān wa taẖṭīṭ al-mudun fīḍūʾ al-maṣādir alʿarabīya al-islāmīya litārīẖ al-iǧtimāʿal-siyāsī, al-muʾtamar al-miʿmārī al-rābiʿ liʾl-ʿimāra waʾlʿimrān, Assiut University: Faculty of Engineering, 2000A.D.

 هلية،رسالة دهتو ارا،" " العمارل الدفانية الباقية بواحت الداخلة والخارتة ف العصرين البيتنط واإلسالم،……….. ي ي ي
.م2017 ، تامعة طنطا/ا داح

- ............., " al-ʿImāra al-difāʿīya al-bāqya biwāḥatay al-dāẖla waʾl-ẖārǧa fī al-ʿaṣrayn albīẓantī waʾl-islāmī" , Ph.D, Faculty of Literature /Tanta University, 2017A.D.

 المراجع األجنبية:ًثانيا
- MUSIL, A., The Northern Hegaz,ArabiaDeserta, By American Geographical Society Oriental Studies and
Exploration Newyork,1926 1927.

-

NASIF, A., Al-Ula,an Historical and Archeological Survey, KSU,Riyadh, 1988.

- LEEMHUIS . F, report on research and restoration activities, Qasr Dakhleh project, 2010.
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: المواقع اإللكترونية:ًثالثا

April, 23, 2019,Podcast,(Accessed November,21,2020. http:// www.spa.gove.sa
Desember, 27, 2018,Podcast,(Accessed November,22,2020. http:// www Mobile.sabq. org
February,23,2015,Podcast,Accessed,November,20,2020,http://www.Spa.Gov.SA.
Saudi Archaeology Convention ….naf.org.sahttp://www.
.http://search.mandumah.com./Record/933605
.http://search.mandumah.com./Record/500637
http://Search.Mandumah.Com/Record/658735.
-- Jule, 23, 2014,Podcast, 16:37:14,(Accessed
November,15,2020,http://www.taibanet.net/cms/article/view/799.
September,14,2016, Podcast,(Accessed November,22,2020, http://www. Tripadvisor.com.eg
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العدد 2021( 23م)

أوالً الخرائط واألشكال:

خريطة()1العال بالمملهة العربية السعودية ،نقالً نن متول  ،قلعة العال(شهل.)1

خريطة( )2موقع العال نل طريق التتارل القديم ،نقالً نن متول  ،قلعة العال(شهل)3
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شهل( ) 1يبين بلدل العال القديمة وس,م ا ثار بذا .تم إمدادي بذما الشهل س.د .محسن صالح ،وهيل هلية ا ثار للدراسات العليا
 ،تامعة القا,رل.

شهل( )2يبين مخطط لبلدل العال القديمة نقالً نن نصيف ،العال
دراسة ف التراث الحضاري واهتتمان .
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شهل( )3يبين المسقط األفق للدور األرض والدور الثان ألحد دور بلدل العال القديمة ،نقالً نن العبودي ،العناصر المعمارية
للمسهن التقليدي بالعال ،شهل (.)26

شهل( )4يبين سحد الساباطات الت تعلو شوارع العال حسح المصطلح المحل (الطيارل) نقالً نن العبودي ،العناصر المعمارية
للمسهن التقليدي بالعال ،شهل ( .)15
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العدد 2021( 23م)

لوحة( )1تبين العمارل المحلية ببلدل العال القديمة ،تم إمدادي بذما اللوحة س.د .محسن صالح

لوحة ( )2تبين الحقول والبساتين ببلدل العال ،تم إمدادي بذما اللوحة س.د .محسن صالح
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العدد 2021( 23م)

لوحة( )3تبين سحد تدران دور العال القديمة وبذا سحتار من مبان قديمة
نليذا تخارف وهتابات ،تم إمدادي بذما اللوحة س.د.محسن صالح

لوحة( )4تبين الطنطورل سحد آثار بلدل العال القديمة ،تم إمدادي بذما اللوحة س.د.محسن صالح
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لوحة( )5تبين مستد نصر الدين بمدينة

العدد 2021( 23م)

لوحة( )6تبين ضريح مستد نصر الدين(تصوير الباحثة)

بالقصر (تصوير الباحثة)

لوحة( )7تبين سحد دور مدينة القصر
اإلسالمية و,و منتل (القاض نمر).

لوحة ( )8تبين نصارل تيت التيتون بمدينة القصر
(تصوير الباحثة)

(تصوير الباحثة)
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