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 المنشآت المتمٌزة تراثٌاً وأثرٌاً وفنٌاً) قصٌر عمرة ودٌر القدٌس هٌالرٌون  أنموذجاً(

Distinguished installations in The Heritage, Archeology and art (Qusayr 

Amra and Saint Hilarion Monastery as A model( 
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 :الملخص

قصٌر عمرة: هو األكثر شهرة بٌن القالع  الصالاراوٌا الواق الا شالرر األرين حالً مااحزالا ال رقالاث    اٌالل ٌشالم  الموقال  

مجموعا متنوعا من البقاٌا األثرٌا) اللواات الجيارٌا, الروار األوسط ,الروار الشالرقً ,قاعالا ال الرا, السالاقٌا و مجمال  

يارٌا التصالوٌرٌا حالً ال الالم مالن ال تالرة اةسالعمٌا المبكالرة وهالو ٌ تبالر الامامات الذي ٌضم أكبر مجموعا من اللواات الج

وااياً من اهم األمثلا لل ن اةسعمً المبكر والهنيسا الم مارٌا, وقي تم إيراج قصٌر عمالر  ضالمن قاةمالا الٌونسالكو لتالرال 

 .م5891ال المً عام 

جم  بٌن عيي كبٌر من النماذج الم مارٌا, ٌق  موقال  تال  يٌر القيٌس هٌعرٌون :هذا اليٌر الذي ٌ ي نموذجا م مارٌا حرٌيا  

كم جنوب ميٌنا غ ة , كان اليٌر بمثابا ماطالا مهمالا علالى م تالرر 1 9أم عامر)خربا أم التوت( حً  النصٌرات  على ب ي 

 .الطرر بٌن مصر وحلسطٌن وسورٌا وبعي ما بٌن النهرٌن

 :أهداف البحث

 .واق تقيٌم صورة واضاا ومتكاملا عن هذ  الم

 .الوقوف على أهم ال ناصر الم مارٌا حً هذ  المواق -

 :منهج البحث

 سؤعتمي المنهج الوص ً التالٌلً حً جم  الم لومات المت لقا حً ال ناصر الم مارٌا الموجوية حً هذ  المبانً 

 الكلمات المفتاحٌة:

 اليٌر, الساقٌا, ال رٌسكو 

Abstract: 

Qusayr Amra: It is the most famous of the desert castles located in eastern Jordan in the 

Governorate 

Zarqa. Where the site included a variety of archaeological sites (frescoes, hallway) 

The middle, the eastern portico, the throne hall, the water wheel and the bath complex which 

contained the largest group 

It is considered one of the most photographic wall paintings in the world from the early 

Islamic period 

The most important examples of early Islamic art and architecture, and his short life was listed 

UNESCO World Heritage in 9122 AD. 

Saint Hilarion Monastery: This monastery, which is a unique architectural model, brought 

together a large number of people 

Architectural Models The Tell Umm Amer site (Khirbet Umm al-Tut) is located in Nuseirat, 

2.2 km away 

mailto:munasa1994@gmail.com
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 0202العدد األول                                                         فبراٌر  – المجلد االول –التراث والتصمٌم مجلة 

67 

South of Gaza City, the monastery served as an important station at the crossroads of the 

House of Egypt and Palestine 

Syria and Mesopotamia 

research aims: 

Provide a clear and complete picture of these sites. 

Find out about the most important architectural elements in these sites. 

Research Methodology: 

I will adopt the descriptive analytical approach in gathering information related to the existing 

architectural elements 

In these buildings. 

Keywords: 

Monastery, waterwheel, al fresco. 

 :المقدمة

ً من المبانً الم مارٌا بتنو  البٌةا والثقاحا والتقالٌي حً سلسلا من التطورات الاضارٌا,   ترك لنا أجياينا تراثاً عرٌقا

وجاثت كلها على شك  م ابي أو مقابر أو هٌاك  أو مينا تارٌخٌا كاملا لها مبان مت يية األغراض واألشكا  اٌل أن هذ  

ما حنٌا وجمالٌا واضارٌا وتمث  قٌما علمٌا عالٌا منها ما هو موجوي حً مصر و المبانً والمواق  األثرٌا تام  قٌ

 األرين وحلسطٌن أٌضاً 

سوف أرك  يراستً حً هذ  اليراسا على أهم المواق  والمبانً األثرٌا التً تاوي ال يٌي من ال ناصر الم مارٌا كموق   

 مرة حً يولا األرين يٌر القيٌس هٌعرٌون حً حلسطٌن ميٌنا غ ة أٌضاً قصٌر ع

 أهداف البحث:

 تقيٌم صورة واضاا ومتكاملا عن هذ  المواق  

 الوقوف على أهم ال ناصر الم مارٌا حً هذ  المواق  -

 :المصطلحات

 اليٌر: مكان اختعث الرهبان, وعاية ما ٌكون ب ٌي عن ال اما وبه كنٌس 

 ً ت لق علها يالث غٌر مشيوية على ااحتها الخارجٌا وهناك نمطان  الساقٌا: عجلا كبٌرة ٌبلغ طو  قطرها أاٌاناً أرب ن قيما

 من السواقً إما عمويٌا أو أحقٌا 

ال رٌسكو: تصوٌر جصً وهو ااي أشكا  ال ن التً ٌتم من خعلها استخيام الجص كماية لتملٌط أو تجمٌص سقف أو 

 جيران بشك  حنً 

 اشكالٌة البحث: 

 تتمث  حً قلا المصاير والمراج  

 منهج البحث:

 سؤعتمي المنهج الوص ً التالٌلً حً جم  الم لومات المت لقا حً ال ناصر الم مارٌا الموجوية حً هذ  المبانً 

 

 

 



 0202العدد األول                                                         فبراٌر  – المجلد االول –التراث والتصمٌم مجلة 

68 

 :دٌر القدٌس إٌالرٌون/هٌالرٌون

 

,كانت ت  أم عامر/خربا أم التوت حً  )طابثا( هً مسقط رأس  ٌ ي من أكبر األيٌرة وأقيمها حً حلسطٌن وبعي الشام 

تتلمذ  على أٌيي أنطونٌوس  هو أو  من أيخ  نزام الرهبنا حً بعي الشام ب يم , 082القيٌس إٌعرٌون/ هٌعرٌون 

 ( 0()5)المإسس الاقٌقً لنزام الرهبانٌا حً مصر

 022حً ميٌنا غ ة,   ا له حً موق  خربا أم التوتم عنيما وض  أو  صوم908أسس يٌر  المسمى باسمه حً عام 

م كان وصو  اةمبراطور جولٌان لل را سببا حً 920شماس بيأوا بتنزٌم ب ض ال ماةر الخ ٌا او  الكنٌسا وحً عام 

م توحً هٌعرٌون حً قبرص ثم قام تلمٌي  ه ٌخٌوس بنق  975إجبار هٌعرٌون على الهرب وتيمٌر  يٌر , وحً عام 

 إلى غ ة ويحنه حً ن س المكان الذي بنى حٌه صوم ته األولى  جثمانه

(م شهي اليٌر إعاية بناث وإعمار توس ا 159-080حً نهاٌا القرن الخامس حً عهي اةمبراطور أنستاسٌوس األو  ) 

ضٌا كنسٌا اليٌر ال يٌاي عيي المت بيٌن وتم ال ثور على اسم االمبراطور إٌعرٌون ميون حً نص تؤسٌسً على أر

 حسٌ ساث مذبح الكنٌسا ب ي التوس ا الثانٌا الذي جرى لها 

أما حً القرن السايس ايل تطوٌر لك  منشآت اليٌر على األغلب أن ٌكون األسقف ماركٌانوس قي ساهم بشك  كبٌر حً 

ً للنهضا الم مارٌا التً تبناها اةمبراطور جوستنٌان ) الثا تم توسٌ  م( وهذ  المرة الث121-109هذا التطور ومصاابا

الكنٌسا وهً التوس ا الموجوية االٌا المرتبطا م  قبو اليٌماس الكنسً الذي ٌاتوي على تابوت به رحات القيٌس 

 هٌعرٌون  

م 707استمر هذا اليٌر عامراً اتى منتصف القرن الثامن المٌعيي إذ أن اله ة األرضٌا القوٌا التً ضربت غ ة عام 

 ( 0()9ر اليٌر والهجر النهاةً للمكان)كانت سببا رةٌساً حً تيمٌ

5 
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ٌاتوي موق  يٌر القيٌس هٌعرٌون على كنٌستٌن وقبو اليٌماس الكنسً به تابوت عثر على ج ث من غطاث  كان بياخله 

رحات هٌعرٌون  , واوض الت مٌي ,وم صرة  ٌتون , وقاعات للرهبان مبلطا بال سٌ ساث الملونا  خرحا نباتٌا وأخرى 

أنهار الجنا األرب ا المذكورة بالكتاب المقيس وما به من أسماك, وغرف ط ام باةضاحا لذلك تم تجهٌ  اليٌر  رسم ألاي

 بامامات تتكون من ثعل غرف الساخنا وال اترة والبارية 

 تم ت وٌي اليٌر بمراحق بنٌا تاتٌا جٌية , بما حً ذلك خ انات المٌا  واألحران ال خارٌا وقنوات الصرف  

اته مرصوحا ج ةٌاً بالاجر الجٌري والبعط الرخامً وال سٌ ساث الملون الم ٌن بمنازر نباتٌا واٌوانٌا  وتم وض  أرضٌ

حسٌ ساث كبٌرة من القرن الخامس على أرضٌا كنٌسا صغٌرة  تاتوي األرضٌات أًٌضا على نقا ٌونانً م ٌن ب خارف 

 (0()5 )ياةرٌا

0 

 بعض أرضٌات الفسٌفساء:

 

 التٌجان واألعمدة التً عثر علٌها فً الموقع:بعض 
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 قصٌر عمرة:

 صور الموقع بشكل عام:

 

 كم شما  شرر ال اصما عمان 552ٌق  القصر حً شما  الصاراث األرينٌا حً منطقا األ رر اوالً 

م وٌتكون القصر من واللواات 751-721شٌي حً عهي الخلٌ ا األموي الولٌي بن عبي الملك سايس الخل اث األموٌٌن  

الجيارٌا والساقٌا قاعا استقبا  مستطٌلا الشك  ذات عقيٌن ٌقسمانها إلى ثعثا أروقا لك  روار سقف من قبو نصف 

كبٌرة على جانبٌها غرحتان صغٌرتان تطعن على ايٌقتٌن  ياةري وٌتص  الروار األوسط من الجها الجنوبٌا بانٌا

 (0()5)9وت يان أرض الغرف والقاعا بال سٌ ساث التً تمث   خارف نباتٌا أما الغرف األخرى حمكسوة برخام 

 قاعة االستقبال وما ٌلحق بها من مبان:

 هذه المنطقة مقسمة إلى ثالثة أجزاء وهً:

أٌضا تغطٌها أقبٌا ثعثا طوٌلا مرتك ة على يعامات أرب  وهذ  الصالا تقضً إلى انٌا الصالا الرةٌسا ومسااا مستطٌلا 

 ال را  المستطٌلا الشك  والمغطاة بقبو نصف ياةري منخ ض على المستوى من سقف صالا االستقبا  

والقسم الثالل بهذ  المنطقا هو وهناك صورة  ٌ تقي أنها للخلٌ ا الولٌي بن عبي الملك ت ٌن اليخلا التً بصير هذ  الانٌا 

مكان إقاما الخلٌ ا والمكون من غرحتٌن مستطٌلتٌن تق ان على جانبً انٌا ال را هذ  وشك  سق هما على قبو برمٌلً 

 (5ونواحذها هاتٌن الغرحتٌن عبارة عن حتاات عالٌا تط  على صالا االستقبا  حً جهتهما الشمالٌا )

 الحمام وملحقاته:

ى ٌسار صالا االستقبا  وهو من ثعل غرف رةٌسٌا وهً القاعا البارية والقاعا الياحةا والقاعا الساخنا الامام ٌق  عل

وٌغطٌها قبو طولً بماو عامويي على الصالا االستقبا  وتغطٌها رسوم ماةٌا والقاعا الياحةا  وهذ  الغرف مرب ا الشك  

tipiarium ها الشمالٌا انٌا بمصطبا للجلوس وٌغطٌها قبو متقاط  ولها وٌتوص  إلٌها من باب القاعا البارية حً الج

ٌكون الوصو  إلٌها عن طرٌق  القاعا الياحةا الثانٌا وتختلف حً  calidaiumناحذة تط  على الخارج والقاعا الساخنا 

القاعا ٌوجي  مسقطها وطرٌق تسقٌ ها حهً مكونا من مسااا مرب ا مغطاة بقبا ضالا مقاما على مثلثات كروٌا  وحً هذ  

اوض مثمن رخامً ٌص  إلٌه الماث عن طرٌق أقصاب حخارٌا مخ ٌا حً باطن األرض أنٌا من الموق  لتسخٌن المٌا  

 (0)0المستخيما حً الامام وهً ب ٌي عن مكان وهً كغٌرها من القاعات الم خرحا بالرسوم باأللوان الماةٌا أٌضاً 
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 الرسوم الجدارٌة: 

ستامام ورسوم رم ٌا آللها الش ر وال لس ا والنصر عني اةغرٌق وأخرى عن مراا  ال مر تنوعت بٌن رسوم صٌي وا

المختل ا وب ض النجوم وإلى جانب ك  هذا صورتان األولى تمث  الخلٌ ا الولٌي بن عبي الملك على عرشه واوله هالا 

األبٌض حور خل ٌا  رقاث وحوقه مزلا ترتك  على عمويٌن ال ونٌٌن وٌجف به شخصان وكتابا كوحٌا باللون 

(والثانٌا هً صورة كتب حوقها كلما نٌخ بم نى النصر وهً ذات ععقا مباشرة بالصورة الشهٌرة )أعياث احسعم( 5 )

والتً تتؤلف من ستا أشخاص ٌرتيون المعبس ال اخرة ثعثا حً المقيما وثعثا حً المإخرة وحور أرب ا منهم كتابا 

و  من الٌسار حوقه كلما )قٌصر( بال ربٌا والٌونانٌا والثانً حً الصف الخل ً حوقه كلما) الذرٌق بال ربٌا واةغرٌقٌا حاأل

(  آخر ملوك القوط حً اسبانٌا والثالل حً الصف األمامً حور كلما كسرى والراب  حً الصف الخل ً حوقه كلما ) 

ورٌات كبٌرة حً اٌن رسم حً الصف الخل ً النجاشً( والرسم ٌبٌن أن األشخاص الذٌن حً الصف األو  ملوك إمبراط

( وإلى ٌمٌن الصورة منزر استامام ومجموعا من الرجا  تمارس التمارٌن الرٌاضٌا ومنازر 0ملوك يو  صغٌرة)

 ( 9الصٌي وبقاٌا صورتٌن م  كلمتً تارٌخ وحلس ا  )

انٌا كاليب الموسٌقً, غ الن, طٌور  ٌنت غرحا تغٌر المعبس بؤشكا  نباتٌا, وأشكا  اٌوبالنسبا لرسومات الامام   

ورسوم المرأة نصف مستلقٌا ثم امرأة تمسك بط   وإلى ٌمٌن الباب تيخ  امرأة أخرى والنساث مالك الا ٌن, وراقصات, 

حً الصورة عارٌات أما غرحا الامام الساخنا ت رض صور لألبراج حٌوجي حً الوسط اليب األكبر واليب األصغر 

هذ  التصاوٌر تمٌ ت بالتنو  غٌر االعتٌايي للموضوعات ثم االنتقا  الم اجئ من موضو  إلى ٌ صلها ذٌ  التنٌن و

( والمإثرات ال نٌا حً هذا القصر تنوعت بٌن األسالٌب الكعسٌكٌا والساسانٌا إلى جانب ال ناصر الشرقٌا 0آخر)

اركت منزما ال متناهٌا حً شك  المسٌاٌا وهذ  الرسومات ياخ  عناصر هنيسٌا وتكررت ياخ  مرب  أو م ٌن حً 

  هنيسً وهذا األسلوب ٌ طٌنا حكرة عن الصٌغا المتمٌ ة لل ن اةسعمً

  

 

1    

 الساقٌة:

م , وخ ان 02- 92تق  الى الشما  من المبنى الرةٌسً ومااذٌا له, توجي منطقا ياةرٌا لسٌر الاٌوانات وبةر ماث ب مق 

لضمان الضغط الكاحً لتيحق المٌا  عبر سلسلا من القنوات لتغذٌا مجم  من مٌا  اٌل ٌرت   مترٌن عن سطح األرض 

الامامات  وٌتم ت بةا خ ان المٌا  بواسطا نزام مٌكانٌكً ٌتكون من جها  رح  ٌيٌر  امار او جم  يور او  عموي حً 

ا اراسا لمراقبا سٌر ال ملٌا  الوسط, وٌتم نق  المٌا  باركا مٌكانٌكٌا عبر أوعٌا اتى تص  المٌا  الجوحٌا  وتوجي غرح

 نات التً قي تايل حً وايي البطم الى الغرب من الساقٌا ٌوجي جيار استنايي لاماٌا الساقٌا والامام من ال ٌضا

 محٌط الموقع األثري:

تات اليراسا الساقٌا الثانٌا, القصر الرةٌسً, برج المراقبا, السي الماةً, المسجي, و مجموعا من البقاٌا األثرٌا ال  الت 

 2( 0( )5منها الكهوف ومبنى شما  القصر)
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 بعض الجدارٌات قبل وبعد الترمٌم:

م قام حرٌق إسبانً بتغطٌا جمٌ  الرسومات الموجوية حً القصر بماية الشلق وهً ماية ص راث ماية لا ز 5878

سنوات 52وترمٌمها مية المشرو  قام ال رٌق اةٌطالً بالرجو  إلى هذ  الرسومات لتنزٌ ها  0220الرسومات, حً 

 الهيف من المشرو  هو إزهار الرسومات بشكلها األصلً وإ الا ماية الشلق وإزهار ألوان الجيارٌات 
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حً صالا االستقبا  حً األعلى مشهي صٌي, وحً األس   من الٌمٌن إلى الٌسار مشهي الرٌاضا ومشهي المرأة اللغ  ومشهي 

 الملوك الستا 

 

 النتائج:

هدفت هذه الدراسة إلى تسلٌط الضوء على أهم المواقع والمبانً األثرٌة , بعد الدراسة السابقة ٌمكن الخروج بعدد من 

 النتائج :

  ًتبر االاتع  الصهٌونً أاي أهم ال وام  التً تمن  ترمٌم وصٌانا المبانً األثرٌا وإيخا  المواي لترمٌم المبان ٌ

 والمواق  األثرٌا 

  ٌوجي يلٌ  كاحً وشام  للمواق  األثرٌا الموجوية حً قطا  غ ة ال 

  ض ف اةمكانٌات المايٌا والبشرٌا ليى المإسسات الم نٌا باألثار حً قطا  غ ة 

   عم  التنقٌبات األثرٌا حً المبانً الماٌطا لقصٌر عمر 

  ٌجب يخو  السواح ضمن مراا  وذلك لضٌق القصر من الياخ 
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 التوصٌات:

 ات العالقة بالمحافظة على المبنى األثري:توصٌات ذ

تن ٌذ أعما  الترمٌم من خع  مجموعا عم  مت اهما من خبراث ال ٌ ٌاةٌٌن والكٌمٌاةٌٌن واألثرٌٌن والمهنيسٌن الم مارٌٌن -

 وخبراث صٌانا 

اي الياخلا حً مواي يراسا وحاص المنتجات التجارٌا المستخيما حً الصٌانا والترمٌم للوقوف على ميى معثمتها للمو-

 المبنى 

 عيم اةحراط حً عملٌات الترمٌم واالكت اث بالقير الضروري منها لضمان بقاث المبنى األثري -

 عيم القٌام بؤعما  الصٌانا والترمٌم التً قي تإيي إلى اةضرار أو إض اف المواي الياخلا حً تركٌب المبنى األثري -

 :مجال الترمٌم والحفاظ على المبانً والمواقع  األثرٌة توصٌات ذات عالقة بالبحث العلمً فً

 تشجٌ  اليراسات واألباال ال لمٌا المت لقا بمجا  الترمٌم والا از على المبانً األثرٌا 

تطوٌر المناهج اليراسٌا وال لمٌا لطعب الميارس والجام ات والتؤكٌي على المواي التً تبال حً الترال الثقاحً  لقطا  

 وأسالٌب وطرر الا از علٌه غ ة 

 -:توصٌات ذات العالقة بؤهمٌة وأولوٌة الترمٌم

 _ضرورة إٌجاي مجلس أو هٌةا علٌا للا از على المبانً األثرٌا حً قطا  غ ة ,تضم جمٌ  المإسسات التً لها ععقا ب:

 التوثٌق توثٌق المبانً والمواق  األثرٌا بشك  كام  وشام  واستخيام التقنٌات الايٌثا حً 

 إعياي يلٌ  وطنً شام  ل ملٌات الترمٌم الخاصا بالمبانً األثرٌا حً قطا  غ ة 

_تكثٌف الرقابا واةشراف من قلب الجهات الم نٌا ,على عملٌات التيخ  التً ٌقوم بها القاةمون على المبانً األثرٌا 

 بغرض ترمٌمها 

 

 المراجع: 

  أشرف خرٌشا, رةٌس ش با موق  قصر عمرة 

 'ashraf kharishatan rayiys qism mawqie qasr eumratin. 

  ثروت عكاشا, التصوٌر ةسعمً اليٌنً وال ربً, بٌروت المإسسا ال ربٌا ليراسات والنشر تارٌخ اةصيار

5877 

 tharwat eakashat , taswir aldiyanat al'iislamiat walearabiat , muasasat bayrut alearabiat 

lildirasat walnashr , tarikh al'iisdar 1977. 

  جرٌية اليستور األرينٌا 

 sahifat aldustur al'urduniat. 

  ٌي غوي, السٌااا حً األرين  

 zayd ghawi , alsiyahat fi al'urdun 

  سلٌم المبٌض, النصرانٌا وآثارها حً غ ة وما اولها 

 salim almubid almasihiat watharuha fi ghazat wama hawlaha 

  سامً المغلوت, أطلس األيٌان 

 sami almaghlut , 'utlis al'adyan 

  ,عثمان الطبا , اتااف األع ة حً تارٌخ غ ة 

 euthman altibae , 'athara aleizat fi tarikh ghazat. 
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      كامٌرون كرٌ وٌ , اآلثار اةسعمٌا 

 kamirun kariaswil , eilm alathar al'iislamiat. 

 كاٌا الش بٌا  حً األرين ال رقاث  دمحم وهٌب, الا 

 muhamad wahayb alhikayat alshaebiat fi alzariqa' al'urduni 

 مصط ى اليباغ, بعينا حلسطٌن 

 mustafaa aldabagh , watanuna filastin 

 مروان أبو سوٌرح, األرض واةنسان حً ال واٌية 

 marwan 'abu suayrah al'ard walrajul fi alzawayida 

 م 5885وي ح غلً, التصوٌر اةسعمً, اليار المصرٌا اللبنانٌا, مام 

 mahmud fzghly taswir 'iislamiun albayt almisrii allubnanii 1991 m. 

     http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5716   

 /https://www.antiochpatriarchate.org/ar/page/813 
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