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ثامنة الة املحاضر   

 عنوان املحاضرة

 املباني التاريخية واملتحفية

 املتاحف 

 متحف شهبا الوطني:

أحدددتاحفددداحظاحااسودددءافي ددديةتف اقددديامدددي ةءااااألدددةاقدددياحت ادددءا ددداآلااف   ةدددءافي ددد اا ددد افي   ددد احددد اف  دددا ا

افإلحب فطي افي وحانياسيليبافيع بيافب احت اءا اآلا.وف وفبتافيفا ةخيءافي فئعءاويعيداأهلاااإلىاحألآلءاح  ا

 تاريخ املتحف:

قددددديابتف دددددءافي دددددفيااعاوأ ادددددا اااأليدددددبايددددد اف  دددددا ايوددددد عافيآلع دددددءاف   ةدددددءااي دددددىابادددددا اأ ددددد  ا ادددددي احا ألدددددءا

فلحماحدددداعافي وحاايددددءافإلحب فطي ةددددءاقدددديافكت اددددءاوقددددياهددددشفافكاددددا او ددددتعاح مييددددءاحدددد افك   دددد اعاف   ةددددءافيااحددددءا

اوييحاعاس ي  ا اح اأ ملاييحاعافي  ي  ا اي ىاح فيىافيعاي .

غ سدددءاوةايدددءاويلمااسودددءاي دددىاهدددشاافيليحددداعاقدددياحاا, دددااف  ددد يابدددا  افي ويدددءااا28 افدددي افيآلادددا اي دددىا

اماباا احفاظاقياا  افكاا .1962ة  ىافكت  ةءافيعاحءايآل ا اوفكفاحظاقيامي ةءاياما

ا

 محتويات املتحف:

ئدةاحد اييحداعاس ي  دا اواا ددف ايدتداحا دااباايدءاحمفداة اوحي ديد اقدياحاا, دااف  د يا   افكفاظا وف

وام لاكلاييحءاأم ي  ا يااايءااواقياحتخلافكفاظاهااكابعضاأ دف افكعابتاوف حجا افكاألي ء.اوأ دف اح ا

و مدددديحاعاييحددداعاس ي  دددا احا دددااييحدددءاس ي  دددا اف ياددددءا اد ددديا حوت ابددداخيت  اوأ ددددف اييحددداعا فعااألدددي ا

 وحاايدءااآلاايددءاوحييفايددءاو مدديحاعالحي ةداعاورياددءاوغ  هدداااوهادداكاقدديافيدتفخلاأ بعددءاييحدداعاس ي  ددا يءابت عددءا

ا إضاسءاإلىاييحف  ااأللفااح افكااطقافملجاو  .ا
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اييحءاس ي  ا احفم ح اام لا أتاام ا اح افي خاماف بيضافيعاجيايإلحب فطي اسيليبافيع بي.ا

ا

رياءافيآلا اقياحاا, دااوام دلاف يادءاقدياومدوافيليحدءاب دع اح يدظاوااديوا  دااا–ااييحءاس ي  ا اا ي 

ااوسيقافلجب ءاأ ااءاحال  ءااايواباييف اا مءافيآلا ااو ي  ااا  اأمد ي  ا يادءا أتاكلدباك ي اف مما

ا  حدا يماقافيآلاا ااوقياإطا افيليحءاام لاأمماكاورياءافلحباوه ا مف ي افيتاس  اوفك فحب.اا

ا

ييحددددءاس ي  ددددا اأيدددد فتاوأسدددد فماأ ةددددا اوةم دددد ام ددددمية اافي  ددددي اف  بعددددءاوام ددددلاف ياددددءا اي ددددءاي ددددىا

فيعددددد  اوحيياددددددااهايدددددءاف ييهيددددددءاأوافيألتفمددددددءاوايضدددددةاف ياددددددءاأ ةددددددا او دددددياا ددددددح  ابددددددالح ياوةألدددددظاد  ح دددددديتاحدددددداحالا

ف .اوفي  دي اف  بعدءافي يلجا .اوبيا ماافيهاحبا دي  ا امدلابيدتاا دعلءاام دلاي دىافاادادافيددو   اقديايألدتاةد ا

ادييلاي ىافمفم ف افلخ باوفلحيا .ا
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ا

ييحددءاأو قددياأواييحددءافكيمدديألا او ددياام ددلاأو قددياا عدددلافكيمدديأللاوهدديا دداي اواادديوافلحييفادداعابددهاا

اوةفضحاأاها لب افيد افي ي  اوةم كابيتااةي ا  اإضاسءاإلىاح مييءاح افلحييفااع.

 دلافيليحددءان دا اوريادءافلحدبا  ااس ددي اي دىاح دباأمدد حءاييحدءاأس ود دواواأو يد ارياددءافلجمدا ااوام

اف ياءااوفيليحءاحدةاءاباياألي اوفيدخا ل.اا

ا وييحءااوا اح ا أ اأ ايم افيهافي يتاياتافإلغ ةقاقيافلحماماواآلتواأ ايم ام فا احةاو ي ات ا.

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 متحف بصرى: 



  

4 
 

ااحيدءايدتدافكيفةدةاف   ةدءاوفك   د اعااافلافكا ألءافلجايبيءاقيامدي ةءا احدي ف  اأهميدءاخا دءاحد ا

افي  احااادف اقياغايآلية ااقياحايءاح افلح ظافلجيتاح لاب  ى.

ومعتاحا ألءاحي ف اح اأحو افيي ااعافي  ام فألآللاةوف فاح اأااا افيعاي اكلهاس الاي اإلىاأ, ااو اءا

حت اددءاأواة ةدددءاا ددتاااة ددداابألا ددااأ  ةدددءالح دددا فعايعلمددا اف  دددا اواا  دد افكيفةدددةاف   ةددءاي دددىاأ فضدد  ااكلادددااوقددياكدددلا

اةت مء.

وةم دد افيألددي اإلددىاأ احا ألددءاحددي ف ارددياحيةددةاأ دد  ابأبعددادا ددخمءاأواأاددهابادد احدد اف  ددا اي ودد  افكيفةددةا

اف   ةءافي  ا   ةااا ةخاااح اي ي احااةآللافيفا ةخاوح ىافيع  افلحت ث.

المدددي يءافي ددد احددداااددددف اباايدددءا يدددت احددد افلح دددظاحددد احمدددااإ, دددااوفحدددت احددد اأحوددد افكاددداطقاي دددىابا  دددا افي 

افيأل  اف و اق.ماوح ىابتف ءافيع  افإلمالحي.

 عدددتاحفادددظاحيةدددةاب ددد ىاف  ددد  احددد اأبددد ةافكفدددداحظاف   ةدددءاقدددياحا ألدددءاحدددي ف اوةفم دددحابأادددهاوفحدددتاحدددد ا

تفخلاسيدددهافيآلألا ددداافكيفةدددةافيألليلدددءاقددديافيعددداي افيدددش احددداااددددف افلحيدددا اح دددفم  اسيدددهادو افاأل دددا اابايدددثاا ددد فح اوافددد

اف   ةءاوفكعما ةءاي ح ا فعافيب  ةءاكلااافي  اح عاباكا ألء.

وة دد افكيةددةاا ف ددااف  ةدداا عدديداغ ددىافلح ددا فعاكلادداافي دد امدد افهادو افاأل ددا ااوأهمادداافك دد مافي وحددانيا

 ددد ىاب  ددداابايدددواي دددىايدددت اح فحدددلاخدددال افيع ددد افإلمدددالحيار دددا احفادددظابا12فيدددش اب ددد احييدددهاةلعدددءاافدددأيظاحددد ا

فك اظاحمفاظاحيةةا  بواسيهاي ضافيلأللاف   ةءاحةافيدةدا  افكيتفايدءاياوفبدتاف   ةدءااقديافكيةدةافيدش اأ دآل ا

احفا ااح  يسااقيافيايف افي لقااوااألقايدوف اا حلءايب افيدح املخفلظاح ا فعافإلن اايء.

 وتشمل أماكن العرض في بصرى: 

احفاظافيفألاييتافي عآليء.

 فكفاظافك  يل.

 حفاظاف  ا افي المي يءاوفإلمالحيء.

 حفاظافيفألاييتافي عآليء:ا
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مااأوا ألددتما ددي  ايدد احيددا امدداا احددي ف ا فعافي ددابةا1975حدد افيأللعددءاااأم ددواا5 ألددةاقدديافيبدد  ا ةدد ا

فيد فرديااوة دد اأدوفعاوحعددتفعاديمددواباي دي افيفيضدديايءااساادداكافك دداسءاقدديافي د  ااوفك ددآلخاوحدداا ايةددهاا دد ا

غ سددءافيعدد وتاوطألدديتافيدددوف ااويدد ضاامددا  افيلآلدداتافملح دديافيفألليددت ااوامددا  احدد افلحآلددي اغ سددءافلخددد ا دد ا

افي  ااد  اواما  احاا ءايآلعضافي يي اوفلحييفااعافي  امعيشاقيافكا ألء.ا

 املتحف املكشوف: 

احءاا عيدااأمي هاإلىااا ةخاإياد ااأهيلاهشاافيآلاا11-10-4 ألةاقيافيآلاحءافي ماوةءافييفةعءاب  اف ب ف اا

قيافيأللعءاحيثااأللاغل  ااحاايااعافيفما يلافلحج ةءاوفي فاباعافلحج ةءااو آل دوافيفما يدلافلحج ةدءاوفي خاحيدءا

ووةيددددواي ددددىاأ اددددا اضددددم افي دددداحءاقددددياحددددد  اوضددددعوافكاايادددداعافيدخ سيددددءاوفي فابيددددءاي ددددىاف  ضاحآلا دددد  ااحمددددداا

اي ضواييحءاحآل   اح افي  ي  ا اي ىاأحتا ت ف افي احء.

 اآلثار الكالسيكية واإلسالمية:متحف 

ماويع ضافيلألدلاف   ةدءافي د اا  دةاإلدىاي دي افلح دا فعا1969ح افيأللعءااأم واا7 ألةاقيافيب  ا ة ا

فيب وادةددددددءاوفياآل يددددددءاوفي وحاايددددددءاوفإلمددددددالحيءاا ددددددا وافملجمييدددددداعاف   ةددددددءابا ددددددبافكدددددداد افك دددددداييءاوا اهلددددددوا

افلح ا  افي  اانفم اإي  ا.

خ دددددبيءا فعاوف اددددداعاة ا يدددددءاوا ادددددي ابددددد  افيلألدددددلافي خا ةدددددءاوفلخدسيدددددءاوفلح دددددياوضدددددعوادفخدددددلاخدددددد ا

اوفملجيه فعاوفياأليداوفك ايكاعاوفكاايااعافي خاحيءاوف دوفعافلحج ةءاوف دوفعافيد ا يء.

ح ددد اح بدددةاحأل دددمءاإلدددىاخمددد ا دددااعاافدددية احدددي اس دددحءاح حدةدددءاقدددياومدددواا150ح ددداسءافكفادددظاااددديا

 ادددددعابددددا   اي دددد اخدفاددددءاخ ددددبيءايعدددد ضافملجمييدددداعاف   ةددددءا.اا اددددي اأ ددددااياااحدددد افيآلاددددا اي ددددىاامددددواف وفوةدددد اا

ا تف ةءاأواأ ضيءاوأ ضيءاه حيءاافيموافيألايء.

وحدددد اييددددي اهددددشفافكفاددددظاأ افكع وضدددداعاس  دددداا ميعددددااغ دددد اح دددد وحءابآل اةدددداعاحمددددااإ, ددددااغ دددد اح ددددا ءا

اب الا يت.



  

6 
 

ا

 

 الحفاظ على املباني التاريخية: 

ا–يفددددا ةليايلمت اددددءا ع دددد افإلبألددددا اي ددددىاحدددداااف ددددماهاحدددد اةددددي ا:افيأليمددددءافكعما ةددددءافلح دددداىاي ددددىافييمددددواف

اوكلاهشاافيألي ا م  اإ ماياا:اا-في ياميءا-فاةف اد ءا-فيي ا أليءا-في وحيءا–فا فماييءاا-ف   ةءا-فيفا ةخيء

تثاحعد  اقديافيأليمءافيفا ةخيء:او ياحاامع يهافكت اءاوباا  ااحد اةدي ايلميدءامعبد ايد اي د احعد  اأواحد

ااا ةخافيب  ةء.

فيأليمدددءافي ايدددء:او دددياالدددكافيأليمدددءافي ددد امعبددد ايددد اأحدددتاخ دددا قافكآل دددىاف  ددد  اوفي ددد اافددديف ىاحدددةاةيمفدددها

 فكعما ةءاوفيفا ةخيء.

فيأليمءافيعمليء:او يافي  اافمفةا  اافكي و داعافكعما ةدءافي د احاةفيدوام دفختماح دىافييديمااأواي دىاف ةدلا

  م  اإياد افمفختفحاااأواايظي ااايفؤد ادو فاقياحيا افياات.ا

سايأليمءافيعمليءاياييءا تفالجاحةاوحاي ءااح الا , مااحاةفاا  فختحا اح ىافيييماواف ا  افيأليمءا

 ءا  احآل ىاي ا عتا ؤد اوظي ءاأواااي اإلىاح  داحدف امياحي.فيعملي

 


