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اأ�ساليب الت�سال واحلركة يف موقع  قرح الأثري مبحافظة العا 

د. اأحمد بن حممد العبودي
ا�ستاذ م�سارك بق�سم الآثار، كلية ال�سياحة والآثارــ جامعة امللك �سعود

ملخ�ض البحث :

ك�سفت التنقيبات الأثرية التي جتريها جامعة امللك �سعود، ق�سم الآثار بكلية ال�سياحة 
والآثار مبوقع قرح  )املابيات( عن جملة من الظواهر الأثرية لعنا�سر معمارية متنوعة. 
للمنفعة  وعنا�سر  واحلركة،  لالت�سال  واأخرى  لالإن�ساء  عنا�سر  العنا�سر  تت�سمن هذه 
اإ�سافة لعنا�سر ال�سالمة الوقاية والتي. ومن واقع هذا الت�سنيف نتناول جانب من تلك 
واملداخل  ال�سوارع  والتي متثلها  واحلركة  الت�سال  بعنا�سر  املتعلقة  املعمارية  الظواهر 
بتلك  ومقارنتها  والتدقيق  بالفح�س  وال�ساحات  والدكاك  والأ�سطح  وال�سالمل  والنوافذ 
القدمية  العال  وبلدة  واحلجر،  كاخلريبة  الأثرية  املواقع  يف  لها  امل�سابهة  العنا�سر 
)الديرة( وكل ذلك من اأجل ربط العنا�سر بحا�سرها وما�سيها �سواء القريب منا اأم 

البعيد بهدف تف�سر املنتج وا�ستخال�س الدللة واملوؤ�سر الأثري.
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The Mobile and Communication Architectural  
Features Discovered in Al-Mabiyaat, Al-Ula 

Overrate

Ahmad Bin Mohammad Al-Abodi

Dept. of Archaeology – King Saud University

The archaeological excavations at Al-Mabiyat in Al-Ula region 
conducted by the Department of Archaeology at the faculty of 
Tourism and Archaeology at King Saud University revealed a number 
of archaeological elements. These features were varied: some of 
these	 architectural	 elements	 can	 be	 classified	 as	 elements	 of	 the	
construction, elements of communication, elements of mobility, and 
elements	of	benefit.	One	of	the	common	architectural	elements	were	
also	the	floral	decorative	elements.

This paper will deal with the mobile and communication elements 
like streets, entrances, windows, stairs, roofs, and platforms in the site 
of Al-Mabiyat like Al-Kuraibah )Dadan( and the ancient site of Al-Ula 
(Al-Deerah).	Furthermore	the	cultural	significance	of	these	elements	
will be studied.
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اأوًل: مقدمة :

 تقع مدينة قرح »املابيات« مبحافظة العال  التابعة ملنطقة املدينة املنورة يف اجلزء 
ودرجة   37.55.58 الطول  خط  على  ال�سعودية  العربية  اململكة  من  الغربي  ال�سمايل 
عر�س 26.36.29  و�سط واد يعد من اأ�سهر اأودية اجلزيرة العربية بتاريخه القت�سادي 

وال�سيا�سي والديني وبغزارة مائة وكرث ب�ساتينه واعتدال مناخه)1( )خارطة: 1(.

متيزت قرح قبل الإ�سالم مبوقعها اجلغرايف على طريق اللبان والبخور وهو الطريق 
الذي ا�ستغل كدرب  للحاج ال�سامي امل�سري بعد تلك الفرتة، فجل امل�سادر الإ�سالمية 
وق�سبتها)2(  الوادي  حا�سرة  اأنها  على  »قرح«  تذكر  القرى  وادي  عن  تتحدث  عندما 

)خارطة: 2(.

من هذا املنطلق ح�سي الوادي وحا�سرته قرح بذكر الرحالة كاملقد�سي 375هـ حينما 
واليمن  احلجاز  هي:  الكور  اإن  وقال  نواحي،  واأربع  كور  اأربع  اإىل  العرب  جزيرة  ق�سم 
بقوله:  و�سفها  التي  وقرح  واليمامة  والأ�سجار  الأحقاف  والنواحي هي:  وعمان وهجر، 
»وناحية قرح ت�سمى وادي القرى ولي�س باحلجاز اليوم بلد اأجل واأعمر واآهل واأكرث جتارًا 
واأمواًل وخرات بعد مكة من هذا عليها ح�سن منيع على قرنته قلعة، قد اأحدق به القرى 
واكنف به النخيل، ذو متور رخي�سة واأخبار ح�سنة ومياه غزيرة ومنازل اأنيقة واأ�سواق 
حارة عليه خندق وثالثة اأبواب حمددة واجلامع يف الأزقة وهو بلد �سامي م�سري عراقي 

حجازي غر اأن ماءهم ثقيل ومترهم و�سط وحمامهم خارج البلد«)3(.

اأما عن الأ�سطخري 340هـ فقد ذكر وادي القرى ب�سكل عام بقوله: »ولي�س باحلجاز 
اأكرب من اليمامة ويليها يف الكرب وادي القرى وهي ذات نخل  مدينة بعد مكة واملدينة 
وقوام  والأموال  التجارة  كثرة  عامرة  وهي   ..... املدينة  فر�سة  واجلار  وعيون  كثرة 

جتارتها بالُفور�س)4(.

والتوزيع، ط2،  للن�سر  القوافل  مدينتن، دار  ح�سارة  العا ومدائن �سالح -  اأبو احل�سن، ح�سني،  الأن�ساري، عبدالرحمن؛  انظر:  للمزيد   )1(
الريا�س، 2005م، �س 11.

)2(  ن�سيف، عبداهلل، العا درا�سة يف الرتاث احل�ساري والجتماعي، ط1، الريا�س، 1995م، �س31.
)3(  املقد�سي، املعروف بالب�ساري، اأح�سن التقا�سيم يف معرفة الإقليم، ط2، ليدين، 1906م، �س �س 33 – 43.

)4(  الأ�سطخري، اأبي ا�سحاق ابراهيم بن حممد، امل�سالك واملمالك، ليدن، 1937م، �س 19.
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اأورد ياقوت احلموي 626هـ و�سفًا عامًا حلال  اأما عن ا�سمحاللها واندثارها فقد 
وادي القري قال فيه يف معجم البلدان نقال عن ابن املنذر »�سمي وادي القري؛ لأن الوادي 
من اأوله اإىل اآخره قرى منظومة وكانت من اأعمال البالد واآثار القرى اإىل الآن بها ظاهرة 
اأحد«)1(. بها  ينتفع  اأنها يف وقتنا هذا كلها خراب ومياهها جارية تتدفق �سائعة ل  اإل 

لقد زار الرحالة �سار هوبر )1885/1884م( مدينة قرح بعد خروجه من بلدة العال 
متجها اإىل خيرب حيث قال: »قادتنا م�سرة ثالثة �ساعات اإىل اأطالل مدينة �سغرة اأو 
بالأحرى اإىل مدينة مل يبق من اإطاللها �سيء اإذ من املرجح اأنها بنيت من الآجر. ولكن 
بقي �سقا جدارين من الآجر املطبوخ على امتداد كيلو مرت مربع ترى الأر�س مفرو�سة 
بقطع الآجر والفخاريات املطلية والزجاج امللون. غاب ا�سم هذه البلدة ولكن يف العال 

يطلقون عليها ديار الن�سارى اأما البدو فيطلقون عليها املابيات«)2(.

كما زار فريق علمي من جامعة لندن 1967م موقعي اخلريبة و )املابيات( واأجري 
م�سح اأثري ركز على مادة الفخار، ن�سرت نتائجه عام 1970م)3(. كما قامت وكالة الآثار 
واملتاحف باإجراء اأعمال م�سح اأثري لدرب احلج امل�سري ال�سامي عام 1982م، ومثلت 
التعرف  على  ال�ستطالعي  التقرير  نتائج  وخل�ست  الطريق،  هذا  حمطات  اأحد  قرح 
على اأحد حمطات الطريق الذي حدد عند خط 31-26 �سمال، و 58-37 �سرقا، واأبرز 
من  قطع  �سطحها  على  ينت�سر  معمارية  من�ساآت  لبقايا  اأثرية  تالل  وجود  عن  التقرير 

الفخار الإ�سالمي املبكر العائد اإىل ما بني القرن الثاين والثالث الهجري)4(.

لعل اأويل اأعمال التنقيب املنظم مبوقع »قرح« يف �ستاء عام 1984م حيث قامت 
وكالة الآثار واملتاحف بتحديد املوقع على م�ساحة مربعة ال�سكل 800م × 800م، وك�سفت 
التاريخية  البلدان، ج 4، دار �سادر، بروت، 1957م، �س 321. وملزيد من املعارف  معجم  اأبي عبداهلل ياقوت،  )1(  احلموي، �سهاب الدين 

واحل�سارية عن وادي القرى اأنظر: ن�سيف، عبداهلل، »العال درا�سة يف الرتاث احل�ساري والجتماعي« ط1، الريا�س، 1995م، �س 31.
)2(  �سارهوبر، رحلة يف اجلزيرة العربية الو�سطى 1878- 1882م، ترجمة: الي�سار �سعادة، ط1، بروت، 2003م. �س 105.

)3(  املغنم، علي؛ احللوة، �سالح؛ مر�سي، جمال، »م�سروع درب احلج امل�سري وال�سامي - تقرير ا�ستطالعي، 1402هـ - 1982م«، اأطال حولية 
الآثار العربية ال�سعودية ،ع  7، ط  2، وكالة الآثار واملتاحف، وزارة املعارف، الريا�س، 2001م، �س51.

(4)	Parr,	peter,	j.	harding.,	GDayton.	(1970).	Preliminary	Survey	in	North	West	Arabia,	1968›	
Bulletin	of	the	Institute	of	Archaeology	8-9,University	of	London:103-242.



157

جملة علمية حمكمة تعنى بالآثار

اأحد  التنقيبات عن منزلني منف�سلني بهما حجرات واأعمدة واآثار تبليط، كما عرث يف 
بن حممد«  �سليمان  بن  بن حممد  �سليمان  »بيت  يقراأ  كويف  نق�س  على  الأعمدة  قواعد 
كما مت الك�سف عن امل�سلى الواقع خارج �سور املدينة، اإ�سافة اإىل ك�سف اأجزاء من �سور 
املدينة، وقد جاء يف خال�سة التقرير اأن امل�ساهد للوحدات املعمارية املتفرعة التي ك�سف 

عنها ي�سعر بحق اأنه اأمام مدينة اإ�سالمية غنية مبخلفاتها احل�سارية)1(.

التنقيب  اأعمال  �سعود  امللك  بجامعة  والآثار  ال�سياحة  بكلية  الآثار  ق�سم  ا�ستهل 
الأثري يف �ستاء عام 2004م وحتديًدا يف اجلزء ال�سمايل الغربي من منطقة التنقيب 
A وكانت ا�سرتاتيجية احلفر التوجه بالتنقيب من اجلهة الغربية للموقع نحو ال�سرق، مت 
خالل املوا�سم الثمان الأوىل )2004-2011م( حفر ما يقارب 36 مربع م�ساحة كل مربع 
10م×10م وما زالت اأعمال التنقيب م�ستمرة باملوقع حتى يومنا احلا�سر)2( )اللوحة: 1(.

ات�سح من خالل الطبقات الأثرية للموا�سم الثمان اأن م�ستوى عمق احلفر يرتاوح 
ما بني 1م اإىل 3م ك�سف من خاللها عن عنا�سر معمارية متنوعة بنيت مبواد متعددة 
مناطق  عنها  تعرب  وجميعها  واجلر  واجلب�س،  والآجر،  والأحجار،  اللنب،  الطوب  منها 

التنقيب )A- B-C-F-I-J( املثبتة على خارطة الرفع امل�ساحي للموقع)3( )اللوحة: 2(.

 -2004( الثمانية  التنقيب   موا�سم  خالل  املكت�سفة  البنائية  الظواهر  واقع  ومن 
2011م( وجدت  جمموعة من العنا�سر املعمارية ذات ال�سلة بو�سائل الت�سال واحلركة 
على  وهى  املعمارية  للمن�ساآت  واخلارجية  الداخلية  الوحدات  بني  النتقال  ت�سهل  التي 

النحو التايل :

 1 - ال�سوارع والأزقة.

2 - املداخل.
)1(  اإبراهيم ، حممد؛ الطلحي، �سيف اهلل »تقرير مبدئي عن نتائج ال�ستك�سافات الأثرية يف موقع املابيات الإ�سالمي. املو�سم الأول 1404هـ 

/1984م«، اأطال، ع 9، وزارة املعارف، الريا�س، �س �س 113- 123.
ــ املو�سم الول لعام  )2(   العمر، عبداهلل؛ ن�سيف، عبداهلل ، واآخرون » تقرير عن اأعمال حفرية مدينة قرح )املابيات( الإ�سالمية بالعال 

1425هـ/2004م«، اأطال، ع 19، وكالة الآثار واملتاحف، وزارة الرتبية والتعليم، الريا�س، 2006م، �س �س 228، 218.    
)3(  العمر، عبداهلل؛ ون�سيف، عبداهلل، واآخرون، املرجع نف�سة، �س 228، 218.   
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3 - النوافذ.

4 - الدكاك.

5 - الدرج.

6 - الأ�سطح.

7 - ال�ساحات.

اأول: ال�سوارع والأزقة :

الطرقات  ب�سوؤون  تهتم  التي  الحكام  من  الكثر  الإ�سالمي  الفقه  م�سادر  ابرزت 
باأنواعها النافذة وغر النافذة وذلك من اأجل منع ال�سرر يف تخطيط املدن الإ�سالمية، 
فكانت هذه الحكام مبثابة القوانني املنظمة عن نظم ال�سوارع ح�سب التوجه املذهبي 
ل�ساكنيها، ومدينة قرح �ساأنها �ساأن املدن احلجازية التي �سرت �سئونها الدينية والدنيوية 
ح�سب املذهب املالكي، فظهر عر�س �سوارعها املنك�سفة ) 3-4م( متوافقة مع توجيهات 

الفقه املالكي الذي يحدد عادة عر�سها ب�سبعة اأذرع)1( )3،25م (.

2008م  اخلام�س  املو�سم  اأعمال  اإىل  قرح  بتنقيبات  لل�سوارع  ظهور  اأول  �سكل 
من  اعتباره  وميكن  3م  وعر�س  20م  بطول   B24 –B23 التنقيب  مربعي  يف  وحتديدا 

الطرق املوؤدية اإىل منطقة ال�سوق )اللوحة: 3(.

1م  وعر�س  4،50م   بطول  دكتني  وجود  املنك�سف  ال�سارع  جانبيي  على  يالحظ 
ال�سارع  على  املطلة  جدرانهما  بنيت  معماريتني  ملن�ساأتني  جانبني  مدخلني  يتو�سطهما 
بحرفية وا�ستقامة متناهية الدقة، كما نلحظ يف اجلانب ال�سمايل من ال�سارع الت�ساع 
بعر�سة 5م بفعل تداخله مع �ساحة احلوانيت، وعلى الرغم من اأن ال�سارع م�ستقيم يف 
اجتاهه ال�سمايل العام اإل اأنه ينحني بطريقة غر ملحوظة نحو اليمني ويعطي �سعورا 

)1(   عثمان، حممد عبدال�ستار، »يف �سوارع املدينة الإ�سالمية«، جملة الع�سور، م 2، ع 2، الريا�س، 1987م، �س �س 198-242، وكذلك انظر: 
الإعان باأحكام البنيان لبن الرامي  درا�سة اأثرية معمارية، دار املعرفة، ال�سكندرية، 1988م، �س 83.
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بعدم نفاذ الطريق)1( )اللوحة: 4(.

التخل�س  )اأماكن  البيارة  وفتحات  الأحوا�س  مداخل  ال�سارع جند  ومن خالل هذا 
من املخلفات الن�سانية ( وهي ظاهرة جند لها ح�سور يف عمارة بلدة العال القدمية)2( 

)اللوحة: 5(.

ومن املظاهر العمرانية على جنبات ال�سارع خا�سة يف نهايته ال�سمالية جند ما ي�سبه 
معلف احليوانات والذي يرتفع جدار حو�سه بطول 20�سم وعر�س 10�سم ومب�ساحة تقدر 

بـ 1م×1م جتاور اأطراف احلوانيت املال�سقة ملنطقة ال�سوق)3(.

ال�سارع ظاهرة معمارية ذات  »اأماكن اجللو�س« املطلة على جنبات  الدكاك  �سكلت 
�سلة بالجتماع كونها متثل نقاط للتجمع واللتقاء، وتوؤدي دور البيع وال�سراء من خالل 
امل�ساكن وهو تقليد كان متبع اإىل وقت قريب يف احلياة التقليدية لبلدة العال القدمية 

التي تبعد عن موقع قرح م�سافة 20كم �سماًل )اللوحة 6(.

وكان  واملتاحف عام 1984م  الآثار  اإدارة  تنقيبات  قبل  ال�سوارع من  اأحد  ك�سف  مت 
عبارة عن �سارع بعر�س مرت ون�سف املرت ميتد بطول 16م )�سرق - غرب( تعلوه طبقة 
املداخل  من  العديد  علية  وتطل  �سكنيتني  منطقتني  بني  يف�سل  وال�سارع  مهدمة  ليا�سة 

لغرف �سكنية)4(.

العربية  اجلزيرة  م�ستوى  على  والتقليدية  القدمية  الإ�سالمية  املدن  عرفت  لقد 
وبلداتها  قراها  داخل  واحلركة  الت�سال  خطوط  يف  متنوعة  اأمناط  العربي  والوطن 
يغلب  )�سد(  النافذ  وغر  النافذة  والأزقة  وال�سكك  الرئي�سة  ال�سوارع  فهناك  ومدنها، 
التخطيط،  بع�سوائية  �سعور  يعطي  الذي  والت�سابك  والتعرج  امل�ساحة  �سيق  عادة  عليها 
و�سوارع قرح لي�ست مبعزل هذه ال�سفات ومزيد من التنقيب امل�ستقبلي �سيك�سف املزيد 

)1(  روؤية نابعة من الواقع الراهن ولعل اإزالة الفا�سل بني املربعني �ستو�سح مدخل ال�سوق. 
)2(  للمزيد من املعلومات عن هذه املهنة، انظر: العبودي ، اأحمد »العنا�سر املعمارية للم�سكن التقليدي ببلدة العال القدمية، درا�سات يف علم 

الآثار والرتاث، العدد 4، اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات الأثرية، جامعة امللك �سعود، الريا�س، 2013م، �س 75.
)3( يظهر يف اأر�سية املعلف بقايا اآثار جت�سي�س. 

)4(  العمر، عبداهلل؛ ن�سيف، عبداهلل واآخرون، املرجع ال�سابق، �س 115.
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من اأمناط ال�سوارع ال�سائدة يف املوقع)1(.

اأهتم الفقه الإ�سالمي من خالل مذاهبة الأربعة باأحكام البناء من اأجل الف�سل بني 
املنازعات التي تنتج من التجاور ال�سكني على اأمر ما كتحديد ملكية اجلدران اأو ال�سقف 
وفتحات الأبواب والنوافذ على ال�سوارع وغره، ولعل موؤلف الإعالن باأحكام البنيان لأبن 
الرامي )القرن الثامن الهجري / الرابع ع�سر ميالدي( من اأهم املوؤلفات التي تناولت 
هذا اجلانب وتدعمه، وتربز الأهمية باأن موؤلفه ميتهن البناء ويطلق على نف�سة يف ثنايا 

الكتاب باأنه »اأجر بناء«)2(.

هذه املراعات الفقهية لعبت دورا رئي�س يف تخطيط املدن والبلدات الإ�سالمية وهي 
مبثابة القوانني التي اأثرت تاأثر بالغ يف ر�سم �سوارع وطرقات املدن ال�سالمية)3(.

ونلحظ ذلك وعلى قدر كاف من الو�سوح ب�سوارع واأزقة و�سكك بلدة العال القدمية 
وريثة قرح جند ال�سوارع الرئي�سة املتجهة )�سرق - غرب( تت�سف بالأت�ساع )3- 4م( 
وال�ستقامة، يتفرع منها �سكك جانبية تتجه نحو ال�سمال واجلنوب بعر�س يرتاوح ما بني 
)1م – 1.50 م( يتفرع من خاللها اأزقة بعر�س 1م غر نافذة )�سد( تتجه ب�سكل ع�سوائي 
بني خطوط الت�سال الرئي�سة لتوؤدي دور يف احلماية وتامني اخل�سو�سية)4( )اللوحة: 7(.

ونلحظ يف واجهات امل�ساكن يف البلدة القدمية مراعاة عدم تقابل الأبواب اخلارجية 
وتعلوا  بارتفاعاتها  امل�ساكن  تتوحد  وتكاد  الأر�سية،  الطوابق  يف  النوافذ  وتختفي  كما 
كفراغ  امل�ساكن  بني  الداخلية  الأحوا�س  وتربز  الطرقات  �سقف  »الطيارة«  ال�سواكف 

عمراين لغر�س عقد  املنا�سبات الجتماعية)5( )اللوحة: 8(.

)1(  مل يك�سف يف تنقيبات موقع قرح خالل الثمان املوا�سم �سوى �سارعني ي�ساف اإليها ال�سارع املكت�سف من قبل اإدارة الثار واملتاحف. ملزيد من 
املعلومات حول �سبكة الطرق والزقة وال�سكك يف العمران التقليدي، اأنظر: القرين، حم�سن، واآخرون، الرتاث العمراين يف اململكة العربية 

ال�سعودية، وكالة الوزارة لتخطيط املدن، وزارة ال�سئون البلدية والقروية، الريا�س، 2002م، �س 136.
)2(   عثمان، حممد عبد ال�ستار، املرجع نف�سة، �س 8.

)3(   عثمان، حممد عبد ال�ستار، املرجع نف�سة، �س 82.
)4(   العبودي، اأحمد، »العنا�سر املعمارية للم�سكن التقليدي ببلدة  العال القدمية )الديرة(«، درا�سات يف علم الآثار والرتاث، جملة حمكمة 
تعني بالآثار والرتاث واحل�سارة يف اجلزيرة العربية، ت�سدر عن اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات الأثرية ع 4، 2013م، جامعة امللك �سعود، 

الريا�س، �س 97.
)5(  العبودي، اأحمد، املرجع نف�سة، �س 108.
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املتفرعة  بال�سكك  ن�سبيا مقارنة  الوا�سعة  الرئي�سة مب�ساحتها  الطرقات  وتوؤمن  كما 
واأحكام  الطريق  ل�سعة  املالكي  الفقه  يراعيه  توجيه  وهو  اإمكانية مرور جملني حمملني 
ارتفاعات ال�سواكف )الطيارة( اإ�سافة اإىل مراعات فتحات ال�سنادي�س )البيارات( على 

الطرقات ملنع ال�سرر)1( )اللوحة: 9(.

وا�ســـتغالل فـــراغ الطريـــق للتمـــدد ال�ســـكني فـــوق �ســـاكف الطريـــق بحكمـــة الفقه 
الإ�سالمي)2(.

اخلام�س  2007م-  الرابع  )املو�سم  قرح  املنك�سف مبوقع  ال�سارع  نخل�س يف جانب 
2008م( وجود م�سرتكات جتمع بني مظاهر الطرق ال�ساخ�سة يف بلدة العال القدمية 
ومظاهر الطرق يف موقع قرح كعر�س ال�سوارع وبروز الدكاك على جنبات الطرق واختفاء 
النوافذ من الرفوف ال�سكنية الأر�سية، كل هذه امل�سرتكات متنحنا تطابق اثنوغرايف بني 
بني  والتوا�سل  والتطابق  والتجاور  القدمية(  العال  )بلدة  وال�ساخ�س  )قرح(  الدار�س 
املوقعني فر�سة �سانحة لالأثري من اأجل ربط حا�سر العن�سر مبا�سية القريب والبعيد 

من خالل واقع املحيط الثقايف على طول وادي القرى. 

ثانيًا: املداخل:

ك�سفت التنقيبات الأثرية خالل موا�سم التنقيب الثمان الأوىل  2004م – 2011م 
عن اأمناط  متعدد من املداخل التي �سكلت حلقة الو�سل والتوا�سل بني العام )ال�سوارع(  

واخلا�س )امل�ساكن / احلوانيت()3( )اللوحة: 10(.

 B23  - Y24- A24-B24تتفاوت املداخل التي ك�سف عنها يف مربعات  التنقيب
يف م�ساحتها واطاللتها على ال�سارع اأو ال�ساحة التي تتقدمها، ولكن تكاد تتفق باأ�سلوب 
بناءها  املعتمد على املدخل املنك�سر لالأبواب الرئي�سة )Y24( اأما عن املداخل اجلانبية 
التي  كالأحوا�س  الغالب  يف  خدمية  فراغات  اإىل  تف�سي  مبا�سرة  مداخل  فنجدها 

)1(  العبودي، اأحمد، املرجع نف�سة، �س 97.
)2(   العبودي، اأحمد، املرجع نف�سة، �س  128.

)3(   العبودي، اأحمد بن حممد، »ا�سا�سات العنا�سر املعمارية يف موقع املابيات الأثري مبحافظة العال« جملة جامعة امللك �سعود، العدد الثاين، 
املجلد ال�ساد�س والع�سرون، �س 28.
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التنقيب  مربعي  يف  جندها  التي  والأحوا�س  واخلرزات  والآبار  اخلزنات  على  حتتوي 
:)A24-A23(. وميكن لنا تف�سيلها على النحو التايل :

 1 - املداخل املنك�سرة:

ا�ستخدم املدخل املنك�سر على نطاق وا�سع ومبكر يف العمارة العربية قبل الإ�سالم 
وبعده و�سمي بهذا ال�سم كونه يجرب الداخل اإىل النعطاف نحو اليمني اأو الي�سار لبلوغ  
و�سط الدار اأو الق�سر اأو القلعة كنوع من التح�سني الأمني وحماية للم�ساحة الو�سطى 

من اأعني الغرباء)1(.

اإن اأقدم ك�سف عن هذا النوع من املداخل عرف يف ق�سر اأوغاريت يف بالد ال�سام 
يف الألف الثاين قبل امليالد، كما وجد بعمائر اليمن قبل امليالد باأ�سوار املدن ال�سبئية 

واملعينية واحلمرية )4 ــ 3 ق.م(  ومنها بوابات ميفعة وحنو الزرير)2(.

القرى جنده حا�سرًا يف موقع  وادي  النمط يف  لهذا  الدار�سة  النماذج  اأقرب  ولعل 
احل�سن الإ�سالمي مبوقع اخلريبة )تنقيبات جامعة امللك �سعود( والذي يعتمد املدخل 
املنك�سر يف املدخل الرئي�س الذي يف�سي اإىل فراغ 4م×4م يطوف حول ترابيعه دكة ينفذ 

من جهتها ال�سمالية مدخل يوؤدي اإىل و�سط احل�سن)3( )اللوحة:11(.

امل�ساكن  يف  خا�سة  التقليدية  عمارتنا  يف  �ساخ�س  املعماري  التقليد  هذا  ولزال 
الطينية و�سط اململكة العربية ال�سعودية )4(.

مت الك�سف يف املو�سم الثالث 2006م عن اأوىل النماذج املعمارية للمداخل املنك�سرة 
وهي ملن�ساأة �سكنية تقع يف منطقة التنقيب وحتديدًا يف املربع )Y24 ( بنيت من الحجار 

)1(   العبودي، اأحمد حممد، املرجع نف�سة، �س 30.
)2(  احلداد، عبداهلل عبد ال�سالم، ال�ستحكامات احلربية مبدينة زبيد منذ ن�ساأتها وحتي نهاية الدولة الطاهرية 204��923ه��/ 819 ��� 1517م 

درا�سة اأثرية  معمارية، ا�سدار وزارة الثقافة وال�سياحة، �سنعاء، 2004م، �س �س 330ــــ331.
الذيبي، حممد »ح�سن اإ�سالمي مكت�سف مبوقع دادان الأثري«، درا�سات يف علم الآثار والرتاث، ع  3، اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات الأثرية،   )3(

الريا�س، 2011م.
(4) William Facey, with An Introduction by prince Sultan bin Salman, 1997 . Back to Earth 

Adobe Building In Saudi Arabia , . Al-turath In association With The London Centre of Arab 
studies.pp:53.69

 وكذلك انظر: العبودي، اأحمد بن حممد، امل�ساكن الفاحية التقليدية مبحافظة عنيزة و�سط اململكة العربية ال�سعودية، كر�سي الأمر �سلطان 
بن �سلمان لتطوير الكوادر الوطنية يف ال�سياحة والآثار، جامعة امللك �سعود، كلية ال�سياحة والآثار، 2012م، �س 100.   
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الرملية املهندمة واملنقولة باأحجام خمتلفة من موقع اخلريبة الأثري )700 ق.م( �سمال 
قرح مب�سافة 20كم )1(.

ي�سل عر�س املدخل للق�سر الغربي بحدود 1م يطل على اجلهة اجلنوبية ويف�سي 
اإىل فراغ غر نافذ جند يف ركنه ال�سرقي بقايا بيت للدرج وعتبات مبنية من بالطات 

الآجر توؤدي اإىل الطابق الأول للمن�ساأة )اللوحة: 12(.

وفـي املربع املجاور ) Z24 ( ك�سف عن مدخل منك�سر نافذ بعر�س 1،50م يفتح 
اأ�سلوب  ومبقارنة  ال�ساحة.  و�سط  اإىل  يف�سي  مبدخل  يت�سل  ال�سكل  مربع   فراغ  على 
التخطيط للمدخلني نالحظ يف النمط الأول وجود الفراغ داخل �سور املن�ساة بينما يف 
الثاين جندة خارج ال�سور رغم انتمائهما اإىل من�ساأة معمارية  واحدة، وهي دللة على 

اأهمية هذه املن�ساأة ال�سكنية التي ميكن و�سفها بالق�سر)2( )اللوحة: 13(.

مت الك�سف يف املربع )B24( مدخال جانبيا يف�سي اإىل فراغ مربع ال�سكل 2م×2م 
املدخل  يف  ويالحظ  الو�سطية  امل�سكن  �ساحة  اإىل  الولوج  قبل  منك�سر  مدخل  عن  يعرب 
يرتفع  الذي  يتو�سط حافة جدار املدخل  الباب(  ال�سبة )ُقفل  ل�سان  بقايا فجوة  وجود 
بحدود 40�سم عن من�سوب ال�سارع، وهذا الرتفاع يتمثل بالدكة 30�سم و عتبة املدخل 

10�سم )اللوحة: 14(.

2 - املداخل املبا�سرة:

ك�سفت التنقيبات الأثرية عن العديد من مناذج املداخل  املبا�سرة ملن�ساآت �سكنية 
يقع  كونه  املداخل  النمط من  التنقيب )A24( خر من ميثل هذا  مربع  ولعل  متنوعة 
على اأحد ال�سوارع بعر�س 80�سم ويتمتع بو�سوح كامل لظواهره اخلا�سة والعامة حيث 
يف�سي اإىل فراغ خدمي يحتوي على بقايا ظواهر اأثرية  تتمثل بالبئر واحلو�س واخلزان، 
)1(   تقوم جامعة امللك �سعود باأجراء تنقيبات اأثرية يف موقع اخلريبة )ددان( منذ عام 2004م مبحافظة العال، وملزيد من التفا�سيل عن نتائج 
التنقيبات باملوقع انظر: ال�سعيد، �سعيد؛ الغزي، عبدالعزيز؛ الديري، حممد واآخرون، كنوز اأثرية من دادان � نتائج تنقيبات املوا�سم ال�سبعة 
الأوىل، درا�سات اآثارية ميدانية )1( �سل�سلة علمية حمكمة ت�سدر عن اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات الأثرية، 2013م، جامعة امللك �سعود، 

الريا�س، �س10.
العمر، عبداهلل؛ ن�سيف، عبداهلل، واآخرون، املرجع ال�سابق، �س 115.  )2(
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بعر�س 65�سم   �سم  ال�سكل طولها4.50م  م�ستطيلة  دكة  تو�سطه  املدخل  بهذا  ويالحظ 
وارتفاع 30�سم )اللوحة: 15(.

وفى مدينة العال القدمية جند ح�سورا للمداخل املبا�سرة ولكن تختلف عن مداخل 
واقع  العام واخلا�س من  يتم بني  النتقال  �سبق ذكرها، كون  التي  والق�سور  احل�سون 
املدخل دون و�سع ميول ولكن الغالبية العظمى من امل�ساكن تعتمد املداخل املنك�سرة عن 
الغرباء واملارة عن مركز  اأعني  طريق بناء حاجز من جدار طيني الغر�س منه حجب 

الن�ساط العائلي الذي يتو�سط هذا امل�سكن )اللوحة: 16(.

ما  اإىل  حاجب  جدار  بها  يتوفر  ل  التي  العالويه  امل�ساكن  تعتمد  كثرة  اأحيان  ويف 
يعرف  بقر�س رحى الباب وهي تقنية تتيح للباب اخل�سبي الرئي�سي للم�سكن الرتداد 

اإىل و�سع الأغالق)1( )اللوحة: 17(.

الباب وكالهما  برفا�س  يعرف  ما  اليوم  يقابلها يف عمارتنا احلديثة  التقنية   هذه 
توظف حلجب الفراغ اخلا�س عن الفراغ العام.

اأن ننوه لظاهرة جندها تتكرر  اأن نختم احلديث عن املداخل  املنك�سرة نود  وقبل 
الظاهرة يف  املغلقة؛ هذه  باملداخل  واملتمثلة  القدمية  العال  وبلدة  فيما بني موقع قرح  
�سورتها الدار�سة ل ميكن لنا تف�سرها من واقع معطياتها امليدانية كون اإغالق الأبواب 
والنوافذ قد تكون بفعل التغر الذي قد يحدث للمن�ساآت بعد بنائها اأو تكون نتيجة اإعادة 
لال�ستيطان من قبل فئة من النا�س لفرتات مت�سلة اأو منقطعة ينتج عنها اإحداث التغر، 

كفتح اأبواب جديدة واإغالق اأخرى وهو ديدن املواقع الأثرية اأثناء مراحل ال�ستيطان.

هذه الظاهرة بقرح جندها تتكرر بالظهور يف عمارة بلدة العال القدمية واملتجول يف 
�سوارع املدينة �سيالحظ انت�سارها ب�سكل وا�سح، ومن خالل املعاي�سة مع املجتمع التقليدي 
للمدينة ات�سح لنا ال�سباب احلقيقية لهذه الظاهرة تنتج بفعل حتقيق امل�ساهرة لالأبناء 
الجتماعية  التقاليد  ح�سب  الأبوية  الدار  �سمن  بالعي�س  اإجبارهم  يتم  الذين  الذكور 
فيحدث التغر نتيجة تق�سيم الدار اإىل جزاأين م�ستقلني عن طريق اإغالق بع�س النوافذ 

العبودي، اأحمد، »العنا�سر املعمارية للم�سكن التقليدي ببلدة  العا القدمية، �س 106.  )1(
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واملداخل، وهذا يوؤدي اإىل ما يعرف بالن�سقاق ال�سكني �سمن الوحدة ال�سكنية الواحدة 
وميثل اأوىل مراحل التو�سع امل�ساحي ل�ستقبال الو�سع اجلديد)1( )اللوحة: 18(.

هذا الأثر للفعل الجتماعي على ت�سكل املادة جند نقي�سها يف املناطق الداخلية من 
و�سط اململكة وكذلك املناطق اجلنوبية التي ت�سدد على بقاء الأبناء الذكور عند حتقيق 
امل�ساهرة �سمن الدار الأبوية  دون احداث اأي ان�سقاق �سكني مما يوؤدي اإىل تو�سع راأ�سي 

للم�سكن التقليدي كحال امل�ساكن الع�سرية  والنجدية)2(.

ظواهر  مع  تطابق  جند  قرح  موقع  يف  املعمارية  للظواهر  الأثرية  املادة  واقع  ومن 
بعد  قرح  من  قدموا  العال   بلدة  �سكان  اأن  على  دللة  وهي  القدمية  العال  بلدة  عمارة 
اأن يراعي  الآثاري  ال�سابع الهجريني وا�ستقروا بها. وعلى  ال�ساد�س  اندثارها يف القرن 
يف ق�سايا التف�سر الأثري بوادي القرى فر�سة توفر تعاقب طبقي على هيئة م�ستوطنات 
متتد من 500 ق.م اإىل يومنا احلا�سر )ددان – احلجر- قرح - البلدة القدمية - البلدة 
احلديثة( وعلى الآثاري ا�ستغالل هذا التعاقب الثقايف يف حتليل ومقارنة وتف�سر املنتج 
اأجل  املنتج مبا�سية من  اإل من خالل ربط حا�سر  يتم  ل  اأثنواركيولوجيا وهذا  املادي 

ا�ستخال�س الدللة واملوؤ�سر الأثري)3(. 

ثالثًا : النوافذ :

ك�سفت التنقيبات الأثرية خالل املوا�سم الثمان الأوىل عن اأمناط متوا�سعة من 
النوافذ تتمركز حول منطقة ال�سوق )G( وت�سر املعطيات امليدانية نحو هذه الفتحات اإىل 

�سرورة توخي احلذر يف ن�سبتها اإىل النوافذ لعتبارين اأهمها:

املمتد  ال�سارع  من�سوب  عن  2م  بحدود  ترتفع  ال�سارع  على  املنك�سفة  اجلدران  اأ - 

.106 �س  العبودي، اأحمد، “العنا�سر املعمارية للم�سكن التقليدي ببلدة  العا القدمية”،   )1(
ال�سعودية، ر�سالة دكتوراه، ق�سم  العربية  اململكة  غربي  جنوب  يف  التقليدية  ال�سكنية  للعمارة  الآثارية  املوؤ�سرات  اأحمد حممد،  العبودي،   )2(
الآثار واملتاحف، عمادة الدرا�سات العليا والبحث العلمي، جامعة امللك �سعود، الريا�س، 2005م. )حتت الن�سر( وكذلك انظر: احلوا�س، 
الرتاث  خ�سائ�ض  فهد بن �سالح »عمارة املنزل مبنطقة حائل«، ط1، وكالة الآثار واملتاحف، الريا�س، 2002م، �س ؛ النوي�سر، حممد، 

العمراين يف اململكة العربية ال�سعودية منطقة جند، دار امللك عبد العزيز، الريا�س، 1999م.
الأمني، يو�سف خمتار، الأثنواركيولوجيا - الدرا�سة الآثارية للثقافة املادية املعا�سرة، دار القوافل للن�سر، الريا�س، 2008م، �س 61.  )3(
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هذه  النوافذ.  دون  الأبواب  ظواهر  بقايا  جنباته  على  وتربز  جنوب(   - )�سمال 
من  )املفقود(  العلوي  اجلزء  يف  النوافذ  وجود  امكانية  نخمن  جتعلنا  الظاهرة 
املدن  بناء  القدمي يف  العربي  النمط  تكون عمارة قرح قد اعتمدت  اأو  اجلدران. 
الذي يتجنب فتح النوافذ يف الطوابق الأر�سية خا�سة املطلة على ال�سارع من اأجل 

حتقيق اخل�سو�سية واحلماية )اللوحة: 19(.

ال�ساد�س  املو�سم  2004م حتي  الأول  املو�سم  من  بها  التنقيب  التي مت  املربعات  ب - 
منها  البع�س  ال�سوق  منطقة  حول  تتمركز  لنوافذ  مناذج  عن  ك�سفت  2009م 
حلوانيت تطل على �ساحتني متظاهرتني اأو من خالل بع�س الق�سور الواقعة غرب 
منطقة  نحو  اطاللتها  تقع  النافذة  ي�سبه  ما   )B21( املربع  يف  جند  حيث  ال�سوق 
مت  الذي  ال�سارع  هذا  على  املطلة  الوحيدة  النافذة  اعتبارها  وميكن   )G( ال�سوق 

الك�سف عنة يف اأعمال  املو�سم الرابع )1( )اللوحة: 20(.

ولتف�سر ماهية هذه الفتحة )النافذة( يجدر بنا اأن ننوه اإىل اأن م�ساكن بلدة العال 
وال�سراء خا�سة  البيع  التقليدي اعتمدت مداخل م�ساكنها يف  القدمية يف منط حياتها 
رمانة  اأبو  مبيزان  واملعروفة  املعلقة  املوازين  وبقايا  اآثار  ومازالت  الفالحية  املحا�سيل 
ظاهرة على جنف اأبواب امل�ساكن العالوية اإىل يومنا احلا�سر، ولعل هذه الدللة موؤ�سرا 
جيدا حول توظيف الأبواب والنوافذ ال�سكنية املطلة على منطقة ال�سوق مبوقع قرح كانت 
نقطة توا�سل بني البائع وامل�سرتي ولعلها دللة على اأن امل�ساكن كانت جزءا ل يتجزاأ من 

موارد اقت�ساد املدينة.

النوافذ  اآخر من  الثاين 2005م منط  املو�سم  املنك�سفة يف  املن�ساأة املعمارية  �سكلت 
مبوقع قرح فالتخطيط ال�سكني اأعتمد على احلو�س الو�سطي واملعروف بعمارتنا التقليدية 
العربية  اململكة  من  والو�سطى  اجلنوبية  املنطقة  احلوي )عمارة  بطن  اأو  احلوي  بلفظ 
الداخل  نحو  النكفاء  باأ�سلوب  للنوافذ  يوؤمن اطاللة  الو�سطي  الفراغ  ال�سعودية(. هذا 
والتي حتر�س  الإ�سالمية  العربية  الجتماعية  والقيم  الطبيعية  البيئة  مع  يتوافق  الذي 

)1(  املريخي، م�سلح؛ العبودي اأحمد؛ العامر، فوؤاد؛ م�سبي، اإبراهيم، “تقرير مبدئي عن اأعمال التنقيبات الأثرية يف موقع املابيات )قرح( ـ 
املو�سم الرابع “حتت الن�سر”، اأطال ، 1428/1427هــ، �س 9.
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على حفظ خ�سو�سية العائلة وعدم و�سول اأعني الغرباء ملركز الن�ساط العائلي)1(.

ولزال هذا التقليد حا�سرا يف عمارة امل�سكن يف البلدة القدمية مما يعد دللة على 
ال�ساحة  على  تعتمد  البلدة  م�ساكن  فجل  قرح،  زوال  بعد  التخطيط  منط  ا�ستمرارية 
يكمن  بينهما  فيما  والفارق  والقاعات  ال�سفاف  ترابيعها  حول  يطوف  التي  الو�سطية 
العنب  بعرائ�س  الداخلية  ال�ساحات  ت�سقيف  اعتمد   - قرح   - الأوىل  ففي  بالت�سقيف 
املحمولة على اأعمدة دائرية من الآجر ويف الثانية - البلدة القدمية اعتمدت الت�سقيف 

بالطني وجذوع ال�سجار والدعامات امللت�سقة باجلدران)2( )اللوحة: 21(.

رابعًا: الدكاك:

يعد عن�سر الدكاك اخلا�سة باجللو�س على جانبي الطرق  ويف ال�ساحات ال�سعبية 
العال  كبلدة  والبلدات احلجازية  املدن  التقليدية خا�سة  العمارة  املظاهر يف  اأهم  اأحد 
القدمية وجدة ومكة املكرمة واملدينة املنورة والتي كانت تخ�س�س لتنظيم اأمور احلياة 
الجتماعية ب�سقيها املادي واملعنوي وكان لكل عمداء الأحياء واحلرفيني دكاك خم�س�سة 

لهم)3(.

والدكاك كظاهرة معمارية لها ح�سورها البنائي الذي ي�سبق تاأريخ عمارة احلجاز 
التقليدية بقرون ودللة ذلك ما جندة يف خملفات الثقافة النبطية )100 ق م -200ب. 
ثالثة  من  واملحكوم  الرملي  بال�سخر  واملنحوت  اأثلب  بجبل  الديوان  منطقة  يف  م( 

اجتاهات بدكاك مرتفعة لغر�س اجللو�س )اللوحة: 22(.

تتو�سط  مرتفعة  م�سطبات  عن  »ددن«  اخلريبة  موقع  يف  الأثرية  التنقيبات  ك�سفت 
املعبد الرئي�س يعتليها  بقايا متاثيل منحوتة من احلجر الرملي تخ�س معبودات الع�سر 
تي ...  ْت يل جارمَ )1(  من �سفات مكارك الخالق قبل الإ�سالم غ�س الطرف عن اجلار ففي قول عنرتة بن �سداد العب�سي  )واأمَُغ�سُّ طريف ما بـدمَ
ْت رياٌح ببيتها ... تغافلت حتى ي�سرت البيت جانبه (. وهذا التوجه  يقره  حتى ُيواري جارتي ماأْواهـا( ويقول عروة بن الورد:)واإْن جارتي األومَ

اِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك اأَْزَكى َلُهْم( )�سورة النور اآية 3 .) وا ِمْن اأَْب�سَ ْلُموؤِْمِنَن َيُغ�سُّ الدين ال�سالمي ويدعمه كما يف قولة تعاىل: )ُقل لِّ
)2(  العبودي، اأحمد، »العنا�سر املعمارية للم�سكن التقليدي ببلدة العال القدمية«، �س 89.

)3(  مكي، حممد �سوقي، »النمو العمراين وتغري مامح تركيب املدينة املنورة«، اأبحاث من ندوة املدينة العربية خ�سائ�سها وتراثها احل�ساري 
الإ�سالمي، منظمة املدن العربية، املعهد العربي لإمناء املدن، وزارة ال�سئون البلدية والقروية، الريا�س، 1981م، �س 148.
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اللحياين )500 ق.م(.

اأما يف احل�سن الأموي )750/662م( الذي مت الك�سف عنه بنف�س املوقع وجودت 
اأنها  يبدوا  طويل،  ب�سكل  وهي  احل�سن  لهذا  اجلنوبي  املدخل  جانبي  على  الدكاك 
موقع  من  اجلنوب  اإىل  الأثري  قرح  موقع  تنقيبات  ويف  احل�سن،  بحرا�سة  ا�ستخدمت 
اخلريبة ُك�سف عن ظواهر بنائية لدكاك داخل الفراغات العامة )ال�سوارع، الأ�سواق( 

.)1()G( وحتديدا يف منطقة التنقيب )واخلا�سة )امل�ساكن

اإن اأبرز النماذج للدكاك الداخلية هي تلك التي وجدت يف  املو�سم الثالث وحتديدًا 
يف مربع التنقيب ) y23 (. وهي عبارة عن دكه م�ستطيلة ال�سكل 2م ×3م تقع يف الركن 
اجلنوبي الغربي من ال�ساحة الو�سطية لأحد امل�ساكن الأنيقة، ترتفع عن م�ستوى اأر�سية 
ال�ساحة بحدود 50�سم مت تبليط �سطحها ببالطات اآجرية مربعة ال�سكل )20×20�سم( 

يبدو اأنها خ�س�ست للن�ساط العائلي )2( )اللوحة: 23(.

التنقيبات الأثرية يف املو�سم الرابع 2007م عن مناذج للدكاك خارجية  ك�سفت 
دكتني   )A24-B24( املربعني  يف  وحتديدًا  ال�سوارع  اأحد  جانبي  على  وجدت  حيث 
بنيت  30�سم  وارتفاع  50�سم  بعر�س  4م  دكة  كل  طول  �سارع  بينهما  يف�سل  متقابلتني 

بالطوب اللنب وك�سيت بطبقة من اجل�س )اللوحة: 24(.

ل�سك باأن هذا النمط من الدكاك  قد ا�ستغل يف تدابر احلياة الجتماعية العامة 
كالتجمع والت�سامر والبيع وال�سراء ويحتمل ا�ستغالله من قبل الن�ساء يف ت�سويق منتجاتهن 

العائلية خا�سة تلك الدكاك القريبة من منطقة ال�سوق.

لقد ا�ستمر ح�سور عن�سر الدكاك الداخلية واخلارجية يف عمارة بلدة العال القدمية 
والتي لزالت �ساخ�سة اإىل يومنا احلا�سر وحتت�سن مناذج متعددة من الدكاك الداخلية 

)1(   العبودي، اأحمد بن حممد، املرجع نف�سة، �س 10. 
)2(   العبودي، اأحمد بن حممد، املرجع نف�سه، �س 11.
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واخلارجية وميكن اعتبارها �سمة من �سماتها العمرانية وت�ستغل من اأجل حتقيق التوا�سل 
العائلي والجتماعي، وعادة ما يكون لكل دكه ميزة متيزها عن الأخرى خا�سة الدكاك 
للم�سايخ  ودكاك  ملعلمي احلرف  دكاك  وهناك  الأحياء  لعمد  دكاك  فهناك  اخلارجية، 

ودكاك للحرفيني وجميعها تدعم وتنظم احلياة الجتماعية اليومية بني ال�سكان)1(.

اأن ظاهرة  الدكاك يف طراز البحر الأحمر جنده ميتد اإىل 500 ق.م وهذا مينحنا 
دللة على اأن التوا�سل احل�ساري لوادي القري مل ينقطع منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا 
الع�سر  من  القرى  وادي  يف  وال�ساخ�سة  الدار�سة  الدكاك  بني  الت�سابه  ولعل  احلا�سر 
اللحياين وحتى الع�سر التقليدي دللة على هذا التوا�سل من خالل هذا العن�سر املعماري.

خام�سًا: الدرج: 

ولكن  الدرج  من  متوا�سعة  مناذج  عن  قرح  مبوقع  الأثرية  التنقيبات  ك�سفت   
اأعمال املو�سم الثالث  2007م ك�سفت عن منوذج اأنيق من الدرج بني من بالطات الآجر 
امل�ستطيلة ال�سكل 20�سم×10�سم× 5�سم ،  يف املربع Z23 مل يتبقى من ارتفاعه �سوى 
1.20م وعدد خم�س عتبات بطول 1م وارتفاع 20�سم لكل عتبة ترتكز على عمود من 
باأنه كان ميثل  الآجر دائري ال�سكل ويالحظ وجود بقايا قو�س منهار من الآجر يعتقد 
الناحية  من  الدائري  والعمود  ناحية  من  اجلدار  على  ترتكز  التي  الدرج  بيت  �سقف 

الأخرى )اللوحة: 25(.

يالحظ يف هذا النموذج  البنائي املت�سل باأحد اأهم و�سائل الت�سال واحلركة، اأن 
جل املواد امل�ستخدمة يف بناءه هي من بالطات الآجر املثلثة 20�سم ×20�سم × 10�سم 
يتكرر  مل  منفرد  منوذج  وتعترب  20�سم×10�سم  وامل�ستطيلة  ×20�سم  20�سم  واملربعة 

ظهوره بعد املو�سم الثالث وحتى املو�سم التا�سع 2012م )اللوحة: 26(.

خنادق  حفر  دون  املبا�سر  البناء  العن�سر  لهذا  املعمارية  الكتلة  يف  املالحظ  اأن 
البنائي  للهيكل  ارتكاز  نقطة  ال�سكل  الدائري  الآجر  العمود  اعتبار   وميكن  لالأ�س�س، 

)1(   العبودي، اأحمد، »العنا�سر البنائية، �س 94.
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للدرج، وخ�س�ست بالطات الآجر املربعة  لتك�سيه العتبات وامل�ستطيلة لتك�سيه اجلدار 
الفا�سل حلدود الدرج.

ومن مناذج الدرج ما جندة يف مربع التنقيب B23 عبارة عن بقايا لثالث عتبات 
واأخرى.  عتبة  العتبات بني  م�ساحة  بها  تتفاوت  كتلة طينية  بنيت على  بارتفاع 1.20م 
ويالحظ بعد العتبة الثالثة بروز تقو�س لبالطات الآجر م�ستطيلة ال�سكل 20×10�سم من 
جهة واحدة نحو عقد القو�س لرتتفع عن م�ستوي الأر�سية بجدود 60 �سم. هذا التقوي�س 
من خالل بالطات الآجر يعيدنا اإىل النموذج الأول باملربع Z23 حيث تكرر ظهوره بنف�س 
ال�سلوب البنائي ولكن يزيد عنه بربوز الطرف املقابل لعقد القو�س الذي يبدوا اأنه ميثل 

بيت الدرج احلامل للعتبات )اللوحة: 27(.

الأكادي  ال�سومري  الع�سر  اإبان  الرافدين  بالد  وزخرفة يف  بناء  كمادة  الآجر  برز 
)2051-1945 ق.م( و�سكلت املقابر امللكية التي تعود اإىل �ساللة اأور الثالثة اأوىل النماذج 
املعربة عن �سناعة بالطات الآجر وكانت التي وجدت مثبيتة مبادة القار، وا�ستمر احلال 
 ) ق.م   1400 ق.م-   1420( الكي�سية  ال�سيادة  ع�سر  يف  وحتديدا  البابلي  الع�سر  اإىل 
حيث عرث يف تنقيبات معبد املعبودة انانا يف الوركاء على ابنية ودكاك ودرج وجدران 

بنيت بالآجر)1(.

مثل  خوا�سه  من  حت�سن  مواد  اإليه  امل�ساف  الطني  من  خلطة  عن  عبارة  والآجر 
ت�سكيلة  بعد  يحرق  بحيث  مالئة(  انكما�سه عند اجلفاف )مادة  يقلل من  الذي  الرمل 
بالقالب ويعطي منتجًا �سلبًا ل يتحلل باملاء اأو الرطوبة نتيجة حرقه باأفران ت�سل درجة 
والبوتا�سيوم  ال�سوديوم  وجود  وي�ساعد  مئوية  -1300درجة   900 بني  فيما  حرارتها 
والكوارتز يف الطمي بعملية الن�سهار اجلزئي للطني لت�ستغل بعد ذلك يف بناء اأر�سيات 
مورتكات، انطوان، الفن يف العراق القدمي، ترجمة: عي�سى �سليمان، �سليم التكريتي، مطابع الأديب البغدادية، وزارة الأعالم العراقية،   )1(
�سل�سلة الكتب الفنية، بغداد، �س �س 202-290؛ )تاأريخ مادة الآجر ي�سبق هذا التاأريخ باأكرث من األف عام )2600 ق.م( وذكر يف تفا�سيل 
ملحمة جلجام�س وحتديدا العمود ال�ساد�س من اللوح العا�سر، قال له جلجام�س »اأي اأور�سنابي. اإغل �سور اأوروك، ام�س علية. اإمل�س قاعدته، 
تفح�س �سنعة اآجره، ال�ست لبناته من اآجر م�سوي واحلكماء ال�سبعة من اأر�سى له الأ�سا�س ..«؛ ال�سواح، فرا�س، جلجام�ض ملحمة الرافدين 

اخلالدة، ط1، دار عالء الدين، دم�سق، 1996م، �س 235.
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الفراغات البنائية )الأحوا�س - ال�سفاف - احلوانيت -  ال�ساحات(، الأعمدة الدائرية  
والدعامات، والأبراج)1(.

وبالنظر اإىل عن�سر الدرج املعماري يف ثقافة وادي القرى جند مناذج متعددة منها 
الوظيفي ومنها الرمزي وامل�سرتك بينهما يتمثل بال�ستقامة الإن�سائية )اللوحة: 28(.

النتاج  موؤثرا يف  دورا  لعب  قد  القدمي  الأدنى  لل�سرق  املثيولوجي  الفكر  باأن  ل�سك 
البابلية املدونة وق�س�سها  الأ�ساطر  اإىل ترانيم  القرى فلو رجعنا  لثقافة وادي  املادي 
�سنجد كرثة احلديث عن التوا�سل بني  العامل ال�سفلي والعامل الأر�سي كرمزية للحياة 
واملوت والبعث وهذا يتطلب و�سيلة ات�سال متثلت رمزيتها بالدرج الذي ر�سم ونحت على 
واجهات املقابر النبطية مبوقع احلجر من اأجل الرمز ولي�س للوظيفة ويبدوا اأنه دللة 

على ح�سور ذلك الفكر )اللوحة: 29(.

نخل�س مما �سبق اإىل اأن منط بناء الدرج مبوقع قرح  يت�سابه مع ا�سلوب بناء الدرج 
اللحياين )500 ق.م( والنبطي )300 ق.م /100م( ومل يتوقف عند حدود ع�سر قرح 
ولكن ا�ستمر يف احل�سور يف عمارة بلدة العال القدمية ومن بعدها عمارة الأتراك العثمانية 
العال)2( )اللوحة: 30(. �ساخ�سة يف حميط حمافظة  بقاياها  التي لزالت  )1900م( 

اأ �� الدرج يف املعابد : 

التنقيبات يف حمافظة العال عن مناذج متعددة من الدرج الدار�س  ك�سفت اعمال 
من  نحتت  جلها  الكثيب  وتل  درج  وابو  واحلجر  اخلريبة  موقع  من   كل  يف  وال�ساخ�س 
مادة احلجر الرملي، ويالحظ اأن بناء الدرج  يف معابد اجلبال توؤدي وظيفة حمدد وهي 
ال�سعود اإىل قمة املعبد )ال�سومعة( اخلا�سة بالنعزالية للمتعبد ولعل معبد اأم م�سك 

القريب من جبال ال�سيدليات باحلجر خر من ميثل هذه الظاهرة)3( )اللوحة: 31(. 

)1(	 John	Ashurst,	 Nicola	Ashurst.	 Practical	 Building	 Conservation:	 Mortars,	 Plasters,	 and	
renders, Halsted Press, 1988:33.

)2( العبودي، اأحمد »العنا�سر البنائية، �س 94.
)3(   يقع معبد اأم م�سك �سرق جبل احلوارة الذي ين�سب اإىل مكان ظهور ناقة النبي �سالح ÷، يحده من ال�سمال الغربي جبل ال�سيدليات 
وهو لفظ يبدوا اأنه حمور من ا�سمة القدمي ذو املقطعني ال�سيد لالآت ن�سبة اإىل اأحد اأ�سهر معبودات اجلزيرة العربية قبل الإ�سالم وتنت�سر 

ى( �سورة النجم  الآيه: 19(. اْلُعزمَّ تمَ ومَ اأمَْيُتُم الالمَّ رمَ اآثار زمزياتة حول حميط وادي القرى وقد ورد ذكره بالقران الكرمي يف قوله تعاىل: )اأمَفمَ



172

درا�سات يف علم الأثار والرتاث 

�سعود مبوقع اخلريبة )700ق.م( عن  امللك  الأثرية جلامعة  وك�سفت احلفائر  كما 
هذه  عن  املعربة  النماذج  اأف�سل  ولعل  املعماري،  الدرج  عن�سر  من  متوا�سعة  مناذج 
متنوعة  مبقا�سات  منحوتة  رملية  اأحجار  من  واملبني  التنقيب  مربع  يف  يقع  الظاهرة 
ينك�سف منها ثالث عتبات من م�ستوى الأر�س البكر متتاز بالبناء امل�سمت ذو الجتاه 
امل�ستقيم نحو الأعلى وتوؤدي وظيفة النتقال من خارج املعبد اإىل داخله)1( )اللوحة: 32(.

من  يتطابق  �سنجده  املقطعية  ناحيته  من  اإليه  ننظر  حينما  البنائي  ال�سلوب  هذا 
واملتمثلة  باحلجر  النبطية  املقابر  واجهات  على  الدرج  نحت  ا�سلوب  مع  ال�سكل  ناحية 

باإتقان ا�ستقامة الدرج وتوحيد اأطوال الأعتاب.  

ب �� الدرج يف م�ساكن بلدة العا القدمية:

نالحظ يف عمارة عن�سر الدرج املعماري يف م�ساكن العال القدمية اعتمادها على 
ال�سلوب اللحياين )500 ق.م( والنبطي )300 ق.م - 100م( يف ا�ستقامة بناء عتبات 
الدرج والذي اتينا على ذكره وتف�سيله ولكن نالحظ يف بناء درج امل�ساكن وجود ت�سابه 
ان�سائي بينها وبني درج معبد اأم م�سك فامل�سكاة التي تتو�سط واجهة جدار الدرج ا�سبحت 
الأخذ  مع  يعلوه،  مرفاع  ا�سبحت  اجلانبية  وامل�سكاة  )كانون(  للنار  بيت  امل�سكن  يف 
بالعتبار طريقة البناء التي نالحظها يف كتلة الدرج حيث يتم اجلزء ال�سفلي بحدود 
اأربع اإىل ثالث عتبات ومن ثم تثبت جذوع ا�سجار ال�سلم والأثل نحو حافة اأر�سية ال�سطح 
العلوي با�ستقامة واحدة )�سرير( ينتج عنها فراغ بيت الدرج )بيت الفحم( يف الأ�سفل 
ويطلق على �سقف الدرج )املعيقبه( التي يخ�س�س لتخزين الفر�س)2( )اللوحة: 33(.

 ج - الدرج يف احل�سون العثمانية:

متر �سكة قطار طريق احلجاز �سرق موقع املابيات على بعد 300م تقريبًا من ناحية 
ال�سرق والتي بنيت مطلع القرن الع�سرين من قبل الدولة العثمانية، مازالت اآثار حمطاته 

)1(   ال�سعيد، �سعيد ، والغزي، عبدالعزيز؛ و الديري؛ حممد؛ واآخرون »كنوز اأثرية من دادان » نتائج تنقيبات املوا�سم ال�سبعة الأوىل، درا�سات 
اآثارية ميدانية )1( �سل�سلة علمية حمكمة ت�سدر عن اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات الأثرية، 2013م، جامعة امللك �سعود، الريا�س، �س

)2(  العبودي، اأحمد، »العنا�سر املعمارية للم�سكن التقليدي ببلدة  العا القدمية«، �س  127. 
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وح�سونه ماثلة للعيان اإىل يومنا احلا�سر. نالحظ يف عمارة هذه املحطات وجود منط 
من الدرج بنيت عتباته على قاعدة حجرية ن�سف مقو�سة ت�سابه كثرًا منط بناء العقود 
ال�سامية والتي يعود تاريخ بنائها اإىل الع�سر الأموي. هذا ال�سلوب البنائي يقوم على 
ينطلق  والتي  الأوىل  للعتبات  ال�سلبة  البنائية  بالكتلة  تتمثل  الأوىل  ارتكاز  نقاط  ثالث 
اأما الثانية فتتمثل يف نقطة التقاء طرف القو�س  منها قاعدة قو�س العقد نحو الأعلى. 
مع ال�سقف؛ اأما احلالة الثالثة فتتمثل بالدعامة ال�ساندة لنقطة ارتكاز طرف القو�س من 

اجلانبني وامل�سكل لفراغ بيت الدرج )اللوحة: 34(.

 اإن الق�سد من اإيراد هذه النماذج البنائية عن ثقافة املنطقة املتنوعة هو اإحداث 
اأكرب قدر من التقاطعات الثقافية لفهم بنية الظاهرة وتطورها من ال�سكل “الرمز” اإىل 
الوظيفة عرب 2500عام من وقتنا احلا�سر، والنتيجة اأن الكتلة البنائية لعن�سر الدرج 
الع�سر  يف  بينما  رمزي  مدلول  لها  م�سك(  اأم   - )احلجر  الإ�سالم  قبل  ما  عمائر  يف 
الإ�سالمي )املابيات - مدينة العال القدمية( لها مدلول وظيفي، واملوؤ�سر الأثري الذي 
ن�ستنتجه من الدللة الوظيفية ل�ستقامة بناء الدرج  ت�سر اإىل اأن م�ساكن موقع قرح مل 
تكن م�ساكن متعددة الطوابق فهي من طابق اأر�سي يعلوه �سطح قد يتخلل هذا ال�سطح 
اأو ذاك بع�س الفراغات امل�سقوفة ولكن لي�ست على م�ستوي كامل م�ساحة ال�سطح حالها 

حال م�ساكن بلدة العال القدمية التي ن�ساهدها اليوم ب�سورتها ال�ساخ�سة. 

�ساد�سًا: الأ�سطح :

مل يتوفر لنا خالل موا�سم التنقيب مبوقع قرح الك�سف عن ظواهر بنائية لأ�سقف 
�ساخ�سة ن�ستطيع اأن نر�سم �سورة حقيقية حلال هذا العن�سر املتمثل بالت�سقيف، فجل 
املظاهر والظواهر التي يقوم عليها عملية الت�سقيف كاجلدران والدرج والعمدة جندها 
يف حالة متاآكلة مل يتبقى منها �سوى ا�سا�ساتها الأوىل التي ل يتعدى ارتفاعها عن 2م 

تقريبا من م�ستوى الأر�س البكر.
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املعمارية  الظواهر  اأحجام  نحو  بعمق  النظر  علينا  يتوجب  املفقود  اجلزء  ولقراءة 
ومعطيات املوقع من مواد بناء وعر�س احلوائط وحجم لالأعمدة والدعامات عند اإعادة 

ت�سور البناء.

و احلالة املثالية لذلك تكمن بنقل احلالة ال�ساكنة بظواهر قرح اإىل �سياقها احلركي 
يف بلدة العال القدمية والتي جند يف منط ت�سقيف الأخرة العتماد على اأ�سجار النخيل 
اأو  الكامل  ب�سكله  النخلة  جذع  ا�ستغالل  اإىل  البناء  معلم  ويلجاأ  عالية  بن�سبة  والطلح 
تق�سيمة اإىل ق�سمني )�سقيقة( لتوفر اأكرب قدر ممكن من ال�سواري احلاملة بحيث تثبت 
اأطراف اجلذوع الكاملة اأو املق�سمة على طريف اجلداران املتقابلة ب�سكل اأفقي يخالطها 
يف الكثر من حالت الت�سقيف جذوع اأ�سجار الطلح ويكون بني ال�سارية والأخرى م�سافة 

1م من اأجل تعزيز حوامل ال�سقف من خالل احلوائط احلاملة)1(.

عند اإمتام مرحلة ر�س الع�سبان فوق ال�سواري تاأتي مرحلة فر�س جريد النخل وتغطى 
بعد ذلك مبداد احل�سر البالية )خ�سفة( من اأجل تعزيز �سد الفراغات وحماية الطني 

من الن�سياح)2( )اللوحة :35(.

العمارتني  كون  قرح  م�ساكن  فراغات  بت�سقيف  متبع  مكان  هو  الأ�سلوب  هذا  ولعل 
جانبي  اأو  و�سطي  فراغ  ويرتك  �سطح  يعلوه  الذي  الأر�سي  الرف  نظام  على  تعتمدان 

لالإ�ساءة والتهوية.      

�سابعًا: ال�ساحات : 

 يالحظ يف منط التخطيط العمراين العام واخلا�س مبوقع قرح الأثري  العتماد 
على ال�ساحات الو�سطية التي تطوف حول ترابيعها الأروقة وال�سفاف كحال خمططات 
امل�ساكن التي مت الك�سف عنها يف مربعات التنقيب، هذا التخطيط مينحنا دللة على خلو 
�ساحة امل�ساكن الو�سطية من الت�سقيف واإن وجد ف�سيكون على هيئة عرائ�س تظلل ال�ساحة 

)1(   العبودي، اأحمد، »العنا�سر املعمارية للم�سكن التقليدي ببلدة العا القدمية، �س 89.
)2(   ن�سيف، عبداهلل، العا درا�سة يف الرتاث احل�ساري والجتماعي، ط1، الريا�س، 1995م، �س 143.
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باأ�سجار العنب التي جند بقايا جذوعها املزروعة يف اأطراف ال�ساحات)1( )اللوحة: 36(.

 )G( التنقيب  املجاورة  يف منطقت  والأ�سواق  امل�ساكن  من  املتو�سطة  وال�ساحات 
وحتديدًا يف املربعات )B22-B21-C22-C21( كانت يف اأغلب اأحوالها من طبقة اأثرية 
واحدة تعود اإىل منت�سف القرن الرابع الهجري ح�سب دللت احلقل من مادة الفخار، 
وتت�سابه هذه املربعات بظواهرها املعمارية ما مت الك�سف عنة يف املو�سم الثامن 2011م 
امتداد  متثالن  املربعات  من  ل�سابقاتها  املجاورين   )C20-D20( التنقيب  مربعي  يف 

ل�ساحات وحوانيت منطقة ال�سوق)2( )اللوحة: 37(.

هذه ال�ساحات كانت يف املا�سي متثل مراكز للن�ساط الب�سري ب�سقية اخلا�س والعام 
واأماكن لاللتقاء والتوا�سل والت�سال بني النا�س خا�سة اإذا علمنا اأن موقع »قرح« كانت 
من اأ�سهر اأ�سواق العرب قبل الإ�سالم وزاد من �سهرتها ا�ستمرارية الطريق التجاري بعد 
ظهور الإ�سالم لت�سبح حمطة رئي�سة على طريق احلاج امل�سري ال�سامي )اللوحة: 38(.

�سكلت ال�ساحات داخل امل�ساكن وخارجها يف عمارتنا ال�سعبية وعلى م�ستوى اململكة 
العربية ال�سعودية  ثقافة تتوافق مع طبيعة املناخ احلار والقيم الجتماعية التي جتد يف 
الن�ساط العائلي دللة على اأهمية هذه امل�ساحات التي غالبا ما تكون مك�سوفة نحو ال�سماء.

التو�سع  بهدف  للتغر  عر�سة  تكون  قد  للم�ساكن  الداخلية  ال�ساحات  اأن  �سحيح 
امل�ساحي للفراغ بفر�سة ا�ستقبال اأمر جديد كتحقيق امل�ساهرة وهذا يتطلب الت�سحية 
بامل�ساحات املك�سوفة �سواء ال�سطح اأو ال�ساحات الو�سطية )بطن احلوي(، كون الفراغ 
ال�سكني هو امل�ستهدف يف التاأمن وميكن لنا اعتبارها  ظاهرة معمارية لأهمية التوزيع 

امل�ساحي للفراغ ال�سكني الذي تولية الدرا�سات الأثرية الهتمام البالغ)3(.

)1(  العبودي، اأحمد، »العنا�سر املعمارية للم�سكن التقليدي ببلدة العا القدمية، �س 89. 
جمل�ض  دول  العال 2011م«،  الأثري مبحافظة  الثامن مبوقع قرح  املو�سم  تنقيبات  املكت�سفة خالل  املعمارية  »الظواهر  اأحمد،  العبودي،    )2(
التعاون لدول اخلليج العربية عرب الع�سور، جمعية التاريخ والآثار بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي، ع 13، 2012م، م�سقط، �س 

.198
)3(		Ian	Hodder.	Ed,	1978.;	The	Spatial	Organisation	Of	Culture.»Simple	Correlations	Between	

Materil	Culture	and	Society››.	Duck	Kworth,	London.	pp.3,24.
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يف  واأ�سواقها  قرح  م�ساكن  عليها  اعتمدت  التي  الو�سطية  ال�ساحات  ظاهرة  اإن 
التخطيط لي�ست وليدة الزمن الإ�سالمي بقرح واإمنا تعود اإىل فرتة احل�سارة النبطية 
)300 ق.م- 100م( �سواء يف موقع احلجر املجاور لقرح اأو من خالل م�ساكن النباط 
التخطيط  اعتماد  اإىل  ت�سر  التي  الها�سمية  الأردنية  اململكة  يف  عنها  الك�سف  مت  التي 
ال�سكنى النبطي على نظام النكفاء نحو داخل ال�ساحة الو�سطية ولعل مناذج امل�ساكن 
املكت�سفة يف املنطقة ال�سكنية باحلجر ويف اأثره بالقريات اأو يف م�ساكن الزنطور بالأردن 

خر دليل )1( .

)1(		Kolb,B.Keller,D.›Swiss	Liechtenstein	Excavations	on	Az-Zantur	–	Petra:the	Tenth	Season	
‹	ADAJ,44,	 2000.P:355;	 Report	 on	 First	 Excavation	 Season	 at	 MADAIN	 SALIH,2008.
SAUDI	 ARABIA,	 PREPARED	 UNDER	 THE	 SUPERVISION	 OF	 :L.Nehme,Altalhi	 and	
F.Villeneuve	,Saudi	commission	for	tourism	and	antiquities,p:146.	

وانظر: اخلطاطبة، حممد فا�سل، عمارة الأنباط ال�سكنية، ط 1، مكتبة امللك عبد العزيز، 2006م، الريا�س، �س 95؛ الطلحي، �سيف اهلل، 
»منوذج للم�سكن النبطي من مدائن �سالح«، اأدوماتو، ع10، 2004م، �س �س35 -48؛ الطلحي، �سيف اهلل، »تقرير مبدئي عن نتائج حفرية 
احلجر املو�سم الرابع«، اأطال، حولية الآثار العربية ال�سعودية، ع 14، وكالة الآثار واملتاحف، وزارة الرتبية والتعليم، 1996م، الريا�س، 

�س �س 36-23. 
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النتائج :

ن�ستنتج من درا�ستنا للظواهر املعمارية لعنا�سر الت�سال واحلركة يف عمارة موقع  -
)قرح( احلر�س على وجود و�سائل ات�سال وحركة تليق باأناقة العمارة والتخطيط 
ال�سكني واملادة امل�ستخدمة يف بناء الناحية الغربية من املدينة والتي ت�سعرنا بوجود 
احلريف املتخ�س�س واملتقا�سي لالأجر الذي ا�ستطاع بحرفيته حتقيق ال�ستقامة يف 
ال�سوارع وال�ساحات واملداخل، كما وجند الهتمام البالغ مب�ساحات اأبواب الق�سور 
واحلوانيت، ول ن�ستبعد ا�ستغالل خرز الأفالج التي تنت�سر اأ�سفل م�ساكن املدينة يف 

حتقيق الت�سال واحلركة خا�سة اأثناء احلروب واحل�سار.

الظواهر التي اأتينا على ذكرها ل تعني بال�سرورة جل ما يحت�سنه املوقع من هذه  -
يتم  مل  وحركة  ات�سال  خطوط  لنا  يك�سف  قد  التنقيب  من  مزيد  ولعل  الو�سائل 

التطرق لها يف هذا البحث.

امل�سرتكات البنائية التي جتمع بني ثقافات وادي القرى ال�سابقة والالحقة جتعلنا  -
نوؤكد على اأن العمق احل�ساري للوادي قد اختزل ببلدة العال القدمية والتي لزالت 
اأهم مفتاح التف�سر  اأحد  اأنها  اإليها على  �ساخ�سة باأهلها وعمارتها وميكن النظر 

للظواهر املادية التي ي�سعب تف�سرها يف املواقع الأثرية مبحافظة العال.

�سحيح اإن املادة الأثرية عند ت�سكلها تتاأثر بعوامل عدة كالبيئة والقت�ساد وال�سيا�سة  -
وتقنيات الت�سنيع وجميعها موؤثرات ملمو�سة وم�ساهدة يف عنا�سر عمران قرح، اإل 
اأن هناك عامال حا�سم يف التاأثر يتمثل بالعامل الجتماعي احلامل للقيم والتقاليد 
اأثر  يرتك  اأن  دون  البناء  واأ�سلوب  املادة  ت�سكل  على  كثرة  اأحوال  يف  يوؤثر  الذي 
مادي لذلك العرف اأو ذلك التقليد، وهذا يتطلب ربط احلا�سر )البلدة القدمية( 
باملا�سي )قرح( وا�ستخال�س الدللة واملوؤ�سر الأثري للو�سول اإىل التف�سر احلقيقي 

لالأ�سياء.

اإن التنوع  القائم يف الو�سائل املعمارية التي حققت الت�سال واحلركة بني الفراغات  -
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اخلا�سة والعامة بقرح قد راعت وبدون �سك  الأحكام الفقهية يف دفع ال�سرر عنها 
ولكن قد يتغر احلال حينما ن�سل اإىل عمق املدينة الذي يعود تاأريخه اإىل فرتة ما 

قبل ال�سالم وي�سعب اطالق الحكام يف هذه املرحلة من التنقيب .

التو�سيات : 

واإقليمية، وحملية وهي  اإىل ثالث تو�سيات دولية  البحث  لنا تق�سم تو�سيات  ميكن 
على النحو التايل :

 1 - التو�سيات الدولية:

موقع  - يف  التنقيب  اأعمال  يف  للم�ساركة  عاملية  جامعات  مع  �سراكات  عقد  �سرورة 
قرح لتحقيق التوا�سل مع م�ستجدات طرق التنقيب وادواتها وبراجمها، ملا لها من 

انعكا�س ايجابي على فريق التنقيب خا�سة الطالب.

واإبراز  - والندوات  املوؤمترات  الدولية خا�سة  امل�ساركات  باملوقع من خالل  التعريف 
جهود جامعة امللك �سعود يف هذا املجال .

عقد موؤمتر دويل كل اأربع �سنوات يف حمافظة العال يربز جهود اجلامعة يف جمال  -
يف  التنقيب  ملواقع  الأثرية  للمكت�سفات  متحفى  عر�س  يرافقه  الأثرية  التنقيبات 

املحافظة.

2 - التو�سيات الإقليمية:

امل�ساركة الطالبية بني طالب التنقيبات الأثرية بجامعة امللك �سعود مع اأقرانهم يف  -
دول جمل�س التعاون خا�سة مع اجلامعات ذات العالقة بهدف تبادل اخلربات يف 

احلقل الأثري.

تفعيل ال�سراكات البحثية عن طريق املجموعات البحثية بني اأع�ساء هيئة التدري�س  -
بجامعات دول جمل�س التعاون اخلليجي ذات العالقة يف جمال التنقيبات الأثرية .
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3 - التو�سيات املحلية:

ا�ستمرارية التنقيب �سرقا نحو عمق التالل الو�سطية املمثلة للمنطقة ال�سكنية. -

ربط الواقع الثنوغرايف لقرح بالواقع الثنوغرايف لبلدة العال وا�ستخال�س الدللة  -
واملوؤ�سر الأثري   من خالل ربط احلا�سر باملا�سي القريب )بلدة العال القدمية( اأم 

البعيد )ددان - احلجر(

للظواهر  - الأثري  التف�سر  مفاتيح  اأحد  العال  حمافظة  يف  التقليديون  البناوؤون 
والرتميم  التنقيب  بعمليات  القائمني  وعلى  قرح  مبوقع  املعمارية  والفراغات 

ال�ستعانة بهم.

على  - واطالعهم  اجلن�سني  من  ال�سن  كبار  خا�سة  العال  حمافظة  اأهايل  اإ�سراك 
املادية املكت�سفة يف موقع قرح �سيكون له مردود ايجابي يخدم بالدرجة  الظواهر 

الأوىل التف�سر الأثري.

حتقيق امل�ساركة الجتماعية من خالل اإ�سراك طالب املدار�س العامة يف حمافظة  -
العال بعمليات التنقيب وتدريبهم و�سرف مكافئات مالية ومنح درا�سية للمتميزين 

منهم ليكونوا يف امل�ستقبل حرا�س لآثارهم وثقافتهم وتاريخ مدينتهم.

�سرعة تاأمني ال�سرطة ال�سياحية يف حمافظة العال للحفاظ على املنجزات الثقافية  -
املادية والبيئة الأثرية املحيطة باملحافظة والتي ت�سهد تدمر غر م�سبوق.
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)اللوحة 2(: لوحة الرفع امل�ساحي ملربعات التنقيب حتى نهاية املو�سم الثامن 2009م

B24-B23-B22: اللوحة 3(: موقع ال�سارع املنك�سف يف تنقيبات قرح 2007م ،املربعات(
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درا�سات يف علم الأثار والرتاث 

j اللوحة 4(: تفا�سيل الطريق الذي مت ك�سفة يف املو�سم 4-5 مبدينة قرح ـ منطقة التنقيب(

)اللوحة 5(: بيت اخلال، الكنيف، �سندا�ض )مرحا�ض( يظهر به بيارة جمع املخلفات، عن: العبودي، اأحمد، 
»العنا�سر املعمارية للم�سكن التقليدي ببلدة العال القدمية«، �ض 131.
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جملة علمية حمكمة تعنى بالآثار

)اللوحة 6(: اأحد �سوارع بلدة العال القدمية

)اللوحة 7(: الطرق امللتوية من �سمات �سوارع بلدة العال القدمية
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درا�سات يف علم الأثار والرتاث 

)اللوحة 8(: ال�ساحات يف مداخل وو�سط بلدة العال ت�ستغل يف عقد املنا�سبات الجتماعية

)اللوحة 9(: عن العبودي، اأحمد »العنا�سر املعمارية للم�سكن التقليدي ببلدة  العال القدمية )الديرة(«، 
درا�سات يف علم  الآثار والرتاث
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جملة علمية حمكمة تعنى بالآثار

D20-D21-D22-: اللوحة 10(: اأحد ال�سوارع املنك�سفة  مبوقع قرح تطل علية بع�ض املداخل. املربعات(
D23-D24

)اللوحة 11(: مدخل منك�سر للح�سن الأموي باخلريبة
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درا�سات يف علم الأثار والرتاث 

)اللوحة 12(: املدخل املنك�سر للق�سر الغربي – قرح.

)اللوحة 13(: املدخل اجلنوبي املنك�سر للق�سر الغربي ـــ قرح.
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جملة علمية حمكمة تعنى بالآثار

)اللوحة 14(: مدخل منك�سر مبربع التنقيب B24 ـــ قرح

)اللوحة 15(: مدخل مبا�سر يوؤدي اإىل �ساحة خدمات ـــ املربع:  A24ـــ قرح.
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درا�سات يف علم الأثار والرتاث 

)اللوحة 16(: مدخل منك�سر لأحد دور بلدة العال القدمية ُحجب و�سط الدار عن اأعني املارة بجدار طيني

)اللوحة 17(: رحى الباب يف اأحد امل�ساكن التقليدية ببلدة العال القدمية، عن: العبودي، اأحمد »العنا�سر 
املعمارية للم�سكن التقليدي ببلدة العال القدمية، �ض 106. 
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جملة علمية حمكمة تعنى بالآثار

    
)اللوحة 18(: ظاهرة الأبواب املغلقة ببلدة العال القدمية

)اللوحة 19(: املنطقة ال�سمالية لل�سوق ــــ قرح



196

درا�سات يف علم الأثار والرتاث 

)اللوحة 20(: منوذج لأحد النوافذ ال�سكنية - قرح

  

        
)اللوحة 21(: اعتماد م�ساكن بلدة العال القدمية على ال�ساحات الو�سطية املك�سوفة وامل�سقوفة
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جملة علمية حمكمة تعنى بالآثار

)اللوحة 22(: دكة الديوان النبطي باحلجر

Y23 :اللوحة 23(: اأحد الدكاك املكت�سفة يف موقع قرح ،الق�سر الغربي. املربع(
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درا�سات يف علم الأثار والرتاث 

                   )اللوحة 24(: دكاك  متقابلة بالطريق املوؤدي اإىل منطقة ال�سوق بقرح

Z23 اللوحة 25(: منظور للجزء املنهار من درج الق�سر الغربي ــ قرح ، املربع(                      

Z23 اللوحة 26(: اعادة الت�سور للدرج بالق�سر الغربي ـــ قرح، املربع(          
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جملة علمية حمكمة تعنى بالآثار

)اللوحة 27(: قطاع عر�سي لأحد ظواهر الدرج مبوقع قرح

)اللوحة 28(: ال�سلم الزمني لتطور اأ�سكال عن�سر الدرج بثقافة وادي القرى
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درا�سات يف علم الأثار والرتاث 

)اللوحة 29(: رمزية الدرج على واجهات املقابر النبطية واختفاء الوظيفة

)اللوحة 30(: درج قلعة خ�سم �سنعة - العمارة الرتكية
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جملة علمية حمكمة تعنى بالآثار

)اللوحة 31(: معبد اأم م�سك ـــــ احلجر

)اللوحة 32(: منوذج من الدرج املكت�سف فى تنقيبات موقع اخلريبة – العال
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درا�سات يف علم الأثار والرتاث 

)اللوحة 33(: الدرج يف امل�سكن التقليدي ببلدة العال القدمية، عن: العبودي، اأحمد »العنا�سر املعمارية للم�سكن 
التقليدي ببلدة العال القدمية )الديرة(«، درا�سات يف علم الآثار والرتاث

)اللوحة 34(: درج الربكة الرتكية )قلعة احلجر(
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جملة علمية حمكمة تعنى بالآثار

)اللوحة 35(: طريقة الت�سقيف يف م�ساكن بلدة العال القدمية عن: العبودي، اأحمد »العنا�سر املعمارية للم�سكن 
التقليدي ببلدة العال القدمية

)اللوحة 36(: اإعادة بناء ال�ساحة الو�سطية للق�سر الغربي – قرح
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درا�سات يف علم الأثار والرتاث 

)اللوحة 37(: اإمتداد �ساحات ال�سوق اإىل املربعني C20-D20، عن: العبودي، اأحمد، “الظواهر املعمارية 
املكت�سفة خالل تنقيبات املو�سم الثامن مبوقع قرح الأثري مبحافظة العال2011م، جملة جمعية التاريخ والآثار 

بدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربي، ع 13، �ض  198.

)اللوحة 38(: ر�سم تخيلي للجزء ال�سمايل من منطقة ال�سوق للمربعني C20-D20 ، عن: العبودي، اأحمد 
»الظواهر املعمارية املكت�سفة خالل تنقيبات املو�سم الثامن مبوقع قرح الأثري مبحافظة العال2011م«، جملة 

جمعية التاريخ والآثار بدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربي، ع 13، �ض 199.


