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ة الثالثة املحاضر   

 عنوان املحاضرة

 املباني التاريخية الدينية

 كاتدرائية طرطوس: 

 الوصف التاريخي: 

حاضيرة الليأ قلاهيا وخياووها ولي  ال نألسية ا و ي   من اآلثار املسيحية الهامة في  الي ا الميال الاليز ل ي ا 

وا قدل ف  سورية والعالم الالز كرست عل  اسم السيدة العذراء.وتعد ال نألسة من قهم ال نائس ا ثرية املتأثرة 

 الفن ا النية ال نسية الرومانية البيزنطية.

ل ثيييم قعيييد هامييااها فييي  الاييرن الثييياا  387النألييت اللا دراةييية فييي  حريي ة الحييروو الميييزيزية و  ييدمت ال ليي ا  

ل, ققيايييت علييي  قنايييان معبيييد وثايييز قيييدزم وماباليييت وثيييار   ييي ء مييين النييياء اليييروا  1145عمييير وانتبيييه النااهيييا حيييوا   

 ذوي  ان هاا: الماا  , وكانت و   الارون الوسطى مامدا للحجاج من قوروبة حيث كانت  ضم

 صورة لزسيدة العذراء, زاا  قن ا من رسم الاديس لوقا.

 و وا ققدل مذالح مسيح  زاا  قن الاديس الطرس ققال عزيه ذاليحته ا و  .

ل. ويؤكيد 1291ويذكر قحد مؤرخ  الارن الثالث عمر قن ا زاونة  يم نازهيا ه ي  ق ي   في  خيهر وو عيال 

ر  عنيييدما بار ورويييوس قنيييه وييي   الايييرنيين الثييياا  والثاليييث عمييير ماميييدا امليييؤرإل اياري ييي ز هيييذا التييياري  ومايييا ذكييي

للحجاج من كاحة  نحياء  وروبيا حييث زايرون ل يا لزت ي ق الا زاونية الاليز رسياها الايديس لوقيا لزعيذراء   مييا في  

  الارن ا و  املي اي.

العييذراء ومييين حسيييم  ل قويييذوا معهييم قزاونييية1302وعنييد ويييروج المييزيبين مييين قرواا ه يي  ق ييي   فييي  العييال 

 الحظ قن م قاموا النسخ عدة اسخ عن ا ذلك  ن ايزاونة ا صزية حادت حياا بعد.
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وف  حر ة الحروو المزيزية كانت عل  وخك قن   دل من قبزهم ووحا مين قن تسياب الييد قحيد ايويرا  

ر قرار التدعياه و م  حوي ا املتنابعة لزاختماين ضان سور املدزنة ا ساس ز , هل قن الباالا كزياانت الرابع قصد

ه ييي  ميييا يسميييبه قزعييية مطزييية علييي  سيييور املدزنييية. الاييييت  ايييال حييييه العمييياةر الدزنيييية حاليييه منتمييي  الايييرن السيييااس 

 عمر مع  ازص قهاية املدزنة ه   ما يمبه اصطبأ لزااخية ومستواع.

  الفرا ي ز  حيو  ه ي  ل  حو  املباه ه    امع قوزق عزيه الجامع ال بي , وف  حر ة الحيت 1840وف  عال  

 ل قامت الحلومة السورية التحويأ املباه ه   متح  وواز.1956مستواع لألخغا  العامة. وف  عال 

 

 الوصف املعماري:  

 النألت عل  خلأ الابيزيك مستطيأ الملأ ولها الاو ض م   ينه قولبان وباالان  انزيان

مؤلفييية مييين ث ثييية ق نحييية وقرععييية قروقييية, تعزيييو ا عايييدة  يهانيييا ذات ويييراب رومييياا  بعضيييها مييي ين اليييأورا   

ال رميييية والييييبعح اآلويييير زحاييييأ راوسييييا  اثييييأ بعييييح الاديسييييين وقويييير  م ينيييية الييييراوس حبوانييييية وينتبييييز الهيلييييأ 

قوييير   رمييي  ه ييي   المييياا   النمييي  قبييية زتوسيييطها وييياةر قالييييح زرمييي  ه ييي  اليييروا الايييدس, ل ميييلأ صيييزيبا ميييع قخيييلا 

 زوحنا(. -مرقس -لوقا –اينهيزين ا رععة ) ماله 
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 العرض املتحفي:  

العيرن ااويأ املتحي  هيو عبيارة عين وي اةن وبعييت عز  يا الاطيع ا ثريية حسيا املوقيع اليذي اك مييفت  

 مدحن عابار(. -الادموس -حمن سزياان -عاريت - أ ك    -حيه ) قوغاريت

لعميييير الحجييييري و ضييييم قطييييع حيوانييييية ممييييغولة ميييين موقييييع قرن حاييييد وقهييييم الاطييييع املؤرويييية ويييي اةن ا

و ضيم ث ثية وي اةن قهيم ميا ح  يا ث ثية رقيم مسياارية الالزغية ا كاازية تعيوا ه ي   -معروضات موقع قوغارييت  -زحاور 

  .ل.1200العال 

 معروضات موقع عاريت ل  ست و اةن. -ومعروضات  أ ك   و ضم واس و اةن

ياييييية المييييب  ة الاياسييييان وتعييييوا ه يييي  املنطايييية املجيييياورة كطروييييوس وموصييييا هضيييياحة ه يييي  التواالألييييت الفين

مدحن عابار ول  عبارة عن سبعة  واالألت روال و اثا  مدحن عاريت و اثا  الربة حينوس ولهة الجاا , و اثيا  

 ايله الاووس من الروال, و اثا  ايله لعأ من البابلت.

املراعيي  (.   -الن يير  -ر ال بييي  الميياا   ل)لهيية)  البحييرهضيياحة ه يي  ثيي ت لوحييات حسيفسيياء رومانييية ميين الن يي

ولوحيييية حريسييييك  اثييييأ اوييييو  السيييييد املسيييييح ه يييي  الهيلييييأ. وبالتييييا   الجنيييياا ا زايييين عييييرن وثييييار ا بمنيييية التاريخييييية 

الادزاة وف  الجناا الرةألس عرن وثار العميور ايسي مية, قميا في  الجنياا الجيانمز ا زاين حايد  وميص لزفنيون 

 الساحزية. المعبية 
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 التكية السليمانية في دمشق:

 ،م 1566 /هرررررر  974واكتلرررررن الفيرررررا   ررررر   رررررام  م،1554/هررررر 962طان سررررر الان اليرررررا     السررررر  الزنائ ييييياأمرررر  

فاف برررر ا   رررر  هررررر  الارررراه  با رررر    اليررررر  ضررررزار السرررر طان سرررر الان اليررررا     امعرررر   رررر   ف  ررررا   رررر  ما فعيرررر 

 وبع  رحا ه أم  ب  مه وإ عا  التكاة الس الا اة مكا ه     ي  املعلار سيان باشا. ،األب  (

 

الوصيييي  املعايييياري:  ليييي  عبييييارة عيييين قسيييياين الت ييييية ال  يييي   الالييييز  تييييأل  ميييين مسييييجد ومدرسيييية والت ييييية 

 المغر   تأل  من حرل لزم ة وباحة واسعة.

و تييأل  الت ييية ميين وييحن  توسيييطه الركيية ميياء  تييوبع حولييه مهاوعييية ميين املبيياا  مسييتازة عيين بعضيييها  

ل( زخر قييييه اليييياو ميييين الجهيييية الغربييييية وقويييير الالجهيييية المييييرقية زمييييأ الت ييييية  94× 125زحيييييب ل ييييا سييييور مسييييتطيأ )

النييييية الالييييز الجهيييية الميييياالية  ولاييييد غطييييت الحييييداةق وا  ييييجار  ايييييع الفراغييييات الييييين ا    الالسييييو  وبيييياو ثالييييث فيييي

  زتخززهيا ميداون 
ل
 تادمها قروقة مساوحة الاباو منخفضة ووزفها قاعيات مسياوحة الابياو مااثزية قكري  ار فاعيا

 .عل  خلأ مآذن صغي ة
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ل(  16املسيييييجد فييييي  الاسيييييم الابلييييي  )الجنيييييوع ( ويتيييييأل  مييييين قاعييييية لهيييييا خيييييلأ مرعيييييع ويييييو  ضيييييزعه )ويايييييع  

ويحايييأ الابييية قرععييية   اسييية نمييي  كرويييية مميييفحة الالرصيييا ليييية لهيييا رقبييية كثيييي ة النواحيييذ  ووامسييياو  الابييية ع

ويفييتح فيي   ييدران الااعيية ا رععيية نواحييذ عليي  الحييداةق وهييذ  النواحييذ مييع نواحييذ  ,ققييواس مزتميياة الهييدران الااعيية

 .ون الابة كانت من الجص املعمق الال  اج املز

عثاانيييييية فييييي  خيييييلأ امل ذنييييية تيييييا فييييي  ركايييييز الجيييييدار المييييياا  .و  هر التييييييأثي ات الاهضييييياحة ه ييييي  م يييييذنتين ققي 

والابييييياو والعايييييوا وفييييي  امليييييداحن الحجريييييية الاليييييز   ييييي ب اليييييين مبييييياا  الغييييير  وبينيييييت الت يييييية اليييييألواا ال ييييي   املرععييييية 

وخييييازت مواضيييييع  .  يييياج املزييييون الميييياة الع)الااخيييياا ( هضيييياحة ه يييي  الفسيفسيييياء الروامييييية والنواحييييذ الجمييييية امل

 .ميك املزونة )ا الزق(استخدال املدا م املارنمات لتمبح الزات  كاا 

 



  

7 
 

كا رررررك التكارررررة الررررررء   مرررررعو  ل ء  رررررا  وح فرررررة الع رررررو و  رررررو الاررررر م املت ررررر  ا   بررررر  السررررر ر  وسررررر   

 الريا ات الععفاة.

 

 

 


