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 املحاضرة الرابعة 

 عنوان املحاضرة

 القالع 

العمرررااة اليررروالة   اللررررب ذهرررالب رة خترررأع العاررررااة صرمررر  رعمررراب الانررررا  لق رررر ا ررر   ا ان   رررر   عطرررر

م. تر ى عليه الكثير م  اذحلايا, كاناعاث اائحة العطر مر  564نقش  فوق امل صب الرئيس  الأي يح   العام 

     املطر  ذلك ألنه  ني م  الطين  نااتات عطرلة.حهااته 

 ليلة جااب الياحب اليواي  الرلفة لتييطر على املمرات. انتشرت القالع  اذح ون فوق س

 قلعة صالح الدين:

كررش قررال الالذ يرة  ررف اذحتررة, تروضر  القلعرة علرى ارث ارركري مثلر  الشرلب, مرررت 33تقر  علرى بعر  

ترة الايزنطية  ال رلييية  اسسرالمية. قي  القلعرة منيعرة  ير  ال رليييين فتررة  وللرة  القلعة  ثالث فترات  هل الت

 م.1188حتى    م صالح ال ي  إليتا عام 

 

 أقسام القلعة: 

الربض:  هو ما ييمى  اي  امل ينة  سرك  هرأا امللران صرالب التتررة ال رلييية  اسسرالمية  لرش يار  منره 

 إال بعض األ الب م  املااني. 

م 158م   ولره  30اذكن ق: ترش حترر صنر ق عمير  لرل الفركر لت رب القلعرة عر  الرربض عمقره حروا ل

ر ررا  القلعرة  رسروااها   ر  نحرر  اذهرر   بشرلب م, تشلب ر رافه جر فا اكرلة تيتن  عليترا 20-14 عرضه  

 يتناسب م  األ را .
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امليررررلة: لررررل  سررررا اذكنرررر ق مرررر  اذهمررررة الشررررمالية  لار ررررب عمررررو    ميررررلةة منحوتررررة لررررل الفرررركر ترتترررر  

مة  لل األعلى اسركمل   م اميك حهرلة ااتتاعمرا صميرة رمرراا لر عش ممرر صشرتي   مرحرراة ي رب الرربض 27 

 ية م  القلعة  لؤ ي إ ى  اف معل   جوااع ر را  ن ف  ائرلة.الوا    اذهمة الشر 

 

 

 الاوا ة املر لة  البر : تع  امل صب الرئيس للقلعة حي  يرش ال صوب إ ى  اصب القلعة.

 
 األبراج:

وبيرررة مررر  البرررر  األ ب:  هرررو  رررر  صرررليتي مؤلرررف مررر   رررا قين  هرررو رحررر  األ ررررا  ال فاعيرررة لرررل اذهمرررة اذهن

  ييرخ م اآلن كمركز اسرعالم السرقااب الز اا.القلعة , 

البر  الثاني:  هو  ر  صليتي  فاعل مؤلف م   ا قين  هو مشري   راذرهر الكايرر اذرهرش  هرو مرا يميرز 

 العمااة ال لييية لل القلعة.  
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 البر  الثال :  هو  ر  صليتي  ني على  قايا سوا  يزنطري  ولرب يمرر  مر  قرماب القلعرة إ رى جنوخترا  هرو

 م.20مؤلف م  ثالث  وا   يالغ ااتتاعما حوا ل 

م   رر   نرري 25البررر  الرررئيس:  هررو البررر  ال ررليتي األهررش مؤلررف مرر   ررا قين يشرركالن مكعاررا  رروب ضررلعه 

   .  15م  رحهاا كايرة  املقاانة م  غيرع م  األ را  ي ب  زن بعض حهااته إ ى 

 

 املنشآت األخرى:  

مترررر مكعررب تررررش تعاألررره مرر  األسرررطل املهررا اة مرر  صرررالب فرحررات لرررل  2000صررزان ميرراع: يتيررر  ألك ررر كررش 

مر  مكعرب ري را يعار  عر   رلر  األسرطل 4000سقته  هو ضم  التترة ال لييية. إضرافة إ رى صرزان اكبرر يتير  

 املها اة.

 م.17اذهام :  هو معلش إسالمي يعو  للتترة األيوبية,  جاناه مئأنة  ااتتاع 

 كي يق  إ ى الشماب الشرال م  الق ر  ل عى حمام اذهنو .حمام  ال  ن:  هو حمام مملو 

 

املنااة الايزنطية: تروسا القلعة حاليا  لحريا خترا سروا ذ   ال رات لليرمام  املرحة املعرالش ممرا يؤكر  

م.   رر  اسرررخ م  سعطررا  اسقررااات 16علررى راتررا ر ب األعمرراب الترري تررش  نالهررا لررل القلعررة.  ترتترر  هررأع املنررااة حتررى 

ع  اذح ررون املهرا اة لرل اليراحب اليرواي.   لقر  جنروف املنرااة  قايررا لنراا,  ترسرب اسقرااات إ رى  راال القرال  ذلرك  ا

 كنيية لل القيش املنختض .

 هنرراا مجموعررة مرر  الاقايررا الايزنطيررة:  هررل   ررر الانررات ذ  اس اللررة املميررزة  ييرررخ م حاليررا كملرران 

قيرش املرنختض إضرافة إ رى  رر  مرا ارة يكشرف الروا ي.  املع ررة الستراحة الرز اا.  اليروا الايزنطري املحريا  ال

التررري لرررل القيرررش املرتتررر  مررر  القلعرررة مطلرررة علرررى الزا لرررة اذهنوبيرررة الشرررر ية,  هرررل عارررااة عررر  ا اق كايرررر ذ  سرررقف 

يشلب  اوا سرلرا   ع ر  اصله على مجموعة م  اذكزانرات املحترواة لرل الفركر.  ميررو عات اذحاروف  الزلروت 

 ملنااة  ت صأ قلب اذهراا املغر سة لل األاض  هل ذات سعة كايرة ي ب ااتتاعما إ ى ثالثة رمراا. تق  قرق ا
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 قلعة املنيقة:

   نمات ذات مو   هام. 10كش على  رل   ا ي القل ,  تيرغب مياحة 25تاع  ع  م ينة جالة 

مؤمنررة حمايررة  ايعيررة لمررا مرر  اذهمررات الررثالث,  مرر   نيرر  علررى ه رراة ارركرلة تحرريا ختررا ثالثررة ر  يررة 

اذهمررة الشررمالية تر ررب هررأع الم رراة  اذهارراب املحيطررة امررر ا   ايسررل,  بنرري للقلعررة سرروا ملرركش مرر عش األ رررا  

 يشلب  اجمة تظمر القوة  املنعة.

ت صرررأ القلعرررة قررركال مرطرررا ال غيرررر هن لرررعي مرنررراغش مررر  الطايعرررة  ترررش  نرررا  سررروا صررراا ل مالصررر  لليررروا 

 صلل للقلعة. األ 

 ما يميز هأع القلعة  جو  األ اية  هل سرة  مغااة ترش اسررخ امما   ر  تميرزت القلعرة  وجرو  النوافرأ 

 مرامررري اليرررمام  األ رررواث  العقرررو   طرلقرررة بيررريطة.    ررر  لررروحو فيترررا رالررر  ر ررررا   املرررحة  القلعرررة مررر  اذرهرررر 

 الللسعي.
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 قلعة الخوابي:

كرش  تعربرر هرأع القاعرة النمروذ  الوحير  20  ا   ر روثة تيرعر  عر   ر روث خ  تق  لل منطقة الشي

اللامب تقرلاا للقلعة اسسماعيلية. تعو  تيمية القلعة  اذكوالي إ ى اذكا ية  معنى اذها ية  اللغة اآلاامية ملان 

 اذحتو  الرخزل .

لقلعة  حوزة محم     علرل  ر  يعو  تاالخ القلعة إ ى القرنيين العاقر  اذحا ي عشر امليال ي,  كان  ا

هرر سريطر االسرماعيليون عليترا إضرافة إ رى  رالع 535 -م1140م.  حروا ل 1011حام , الأي سلمما لل رليييين عرام 

 رصرى  سمي   قالع ال عوة,  م  توا ل األح اث رصاح  للمماليك.

 ترميز  لعة اذكوالي  مو عما اذح ين  االستراتيجل  تر لف م  حااتين: 

: حرررااة سرررنان ااقررر  الررر ي   هرررل رعلرررى مرتتررر  ممررر  مركرررز القلعرررة   ررر  زالررر  معاملمرررا بيررريب إ امرررة األ  رررى 

 األ اية اذح يثة.  احرتظ  هأع اذحااة  اعض معاملما الق يمة كاأل اية  مرا ا اذكيب.

الثانيررررة: حررررااة اليررررقي  لررررش يارررر  مهتررررا  ررررعي  علررررى اس ررررالق  هررررل عاررررااة عرررر  ر ررررالب مرررر  اذرهررررااة املكرلتررررة 

 م لايوت سكنية   يمة.األحها
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 قلعة املرقب:

كرررش.  نيررر  القلعرررة 5 لواترررا تجرررا ا الاحرررر املروسرررا  ال تيرعررر  عررر  قرررا ئه رك رررر مررر   ترميرررز  لعرررة املر رررب

.
ً
  حهااة  ازلرية عكس  الع الياحب املااية  حهااة كليية  ي ا  ر  صترا  مما رعطاها تتر ا

تقررر   لعرررة املر رررب  ررررف م ينرررة  انيررراث  تتربررر  علرررى ه ررراة اررركرلة. ذات مو ررر  منيررر  مررررحكش  رررالطرل  

 .الياحلل الق يش

عرفر  القلعررة   سررما  ع ير ة   مااكررا وثة    مااكا ررانة  ر لر  عليتررا العرررف اسرش  لعررة املر ررب معناهررا 

 اذحااث املرا ب كواتا تشر  على الاحر  الرالب املها اة  نقوم    ا اذحااث ر  املرا ب.

ما صالح ال ي  تأكر امل ا ا رن العرف امليلمون ر ب م   ناها ثش اسرو ى عليتا الايزنطيون.  لش ي صل

 رررب  رررام امللررررك الظررراهر غرررازي  رخرلررررب رسررروااها  لرررش يرررر صلما ثرررش جرررا  اليررررلطان  رررال  ن,  حترررر نتقررررا ثرررش   ررررتما 

  املنجني , ثش اسرخ م  كسه  لل التترة العثمانية.

 
 الوصف املعماري:

كوا. ميقا القلعة عاااة ع  مثل  ضي  مياحره زا لره اذحا ة نحو اذهنوف  لن مج حرفه م  الف

 القلعة عاااة ع  سوا مز    رحر هما صراا ل  اآلصرر  اصلرل لزلرا ة تح رين القلعرة  مناع تا.كمرا تقيرش القلعرة 

 إ ى  يمين: 

 القلعة اذكااجية: التي تشمب األ اية اليكنية.

القلعررة ال اصليررة: الترري تر ررم  مجموعررة األ ايررة ال فاعيررة املح ررنة  رر  را   ائرلررة  ميرررطيلة يعلوهررا 

 لرئيس,     ز  ت  مرامي اليمام  اذرهااة بشلب تنع م فيه النقاط امليرة تماما.البر  ا

  لحيا  اليوا اذكاا ل م  اذهمة الشر ية صن ق عمي  محتوا م  الطاقة الفكرلة. 

رما اذح ر  الر اصلل فمرو عارااة عر   لعرة صرغيرة ميررطيلة الشرلب لمرا حلقرران مر  األسرواا,  لت رلما 

نرراة مائيررة عرل ررة لررل اذهمررة الشررمالية مرر  اذح رر  الرر اصلل,  يشررلب مرر  اليرروا اذكرراا ل عرر  القلعررة اذكااجيررة  

 صطوط  فاعية للح   ال اصلل.
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يرش ال صوب إ ى القلعة عبر  ر  الاوا ة الرئيسعي  الأي يمك  الوصوب م  صاللره إ رى اذح ر  الر اصلل 

 . إ ى القلعة اذكااجية مشكال صلة  صب  ين اليوال  ال اصلل  اذكاا ل

رمررررا  اعررررات القلعررررة موزعررررة لررررل ر راجمررررا  مررررز  ة  لرررروات  مرامرررري اليررررمام. كمررررا تتنررررا ف األ رررررا  ال ائرلررررة 

 امليررطيلة علرى الواجمرات اذكااجيرة,  مرر  ماشرعت القلعرة  رر  الترسران الررأي اسررخ م كمر صب ثرانوي إضررافة 

 للم صب الرئيس. 

 

 
غررررف – مررر  ماشرررعت القلعرررة املممرررة الكنييرررة  هرررل رك رررر األ ايرررة ااتتاعرررا  هرررو  نرررا  موجررره  اتجررراع قررررق 

  والني.

 يعربر البر  الرئيس هو رهش  را  لل القلعة ملون م   ا قين م  متراث  فاعل يرو  الطا   األ ب.

 ائرررري,  هررو مررر   رمررا  ررر   رررال  ن الشررما ل فمررو  ائرررري يرلررون مرر  نرررواة رساسررية مؤلتررة مررر   ررر  ن ررف 

 حهااة  ازلرية كايرة اذرهش  منحوتة  طرلقة مرقنة.

 رررر  املرا ارررة ر   رررر  ال رررتي  هرررو جرررز  ممرررش مررر   فاعرررات القلعرررة يعرررو   نرررالع إ رررى التتررررة ال رررلييية مانررري 

  حهااة  ازلرية  ر يش البر  لم فين مرا اة الياحب  مركز ال فاع ع  القلعة.
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 قلعة الحصن:

 ألهمي تا الراالخيرة  العمرانيرة فقر  اعربر ترا منظمرة الي
ً
ونيرلو  لعرة نق  ضم  محافظة حمص,  نظرا

 تاالخية هامة الحروائتا على تراث إنياني عظيش.

تعربررر القلعررة رهررش  ررالع القررر ن الوسررطن, ر ب مرر  سرركهتا األكرررا  الررأي  اسرررق ممش اس اييررين ذحمايررة 

الرجررررااة, لررررألك عررررر   اسررررش   ح رررر  االكرررررا ة, ثررررش سرررريطر عليتررررا ال ررررلياين صررررالب حملرررر تش, ثررررش فرسرررران صطرررروط 

 االسيراالة, رعا  ال ليييين تج ي ها بع  ع ة زالزب.

ترلون القلعة م  ح نين ر لمما  اصلل  هو  مثا ة  لعة ميرقلة ملونة م   ا قين  لما ر را  عالية, 

م ,  للح رر  ثررالث ر ررراف متروحررة علررى اذكنرر ق  بوا ررة ائييررة تر ررب  ارراف 70يحرريا ختررا صنرر ق مرراطي يالررغ  ولرره 

القلعررررة اذكرررراا ل  واسررررطة  هليررررز  ولررررب منحرررر ا نحررررو الارررراف  ل ررررش الع يرررر  مرررر  األ ايررررة  اذرهرررررات  القاعررررات 

 مرع  ة االسرخ ام.

 مرررر  رهررررش  اعاترررره  اعررررة الترسرررران,  الكنييررررة الترررري تحولرررر  إ ررررى مسرررره ,  امليرررررح الرررر ائري,  مجموعررررة 

.
ً
 األ را  العلولة,   اعة املؤن التي ت ش مخبزا

رمرررررا اذح ررررر  اذكررررراا ل فيرلرررررون مررررر  عررررر ة  وا ررررر  ت رررررش القاعرررررات  اسسرررررطاالت  امليررررررو عات  غرررررر  

  رجا  فاعيا , إضافة إ ى اذكن ق الأي يحيا  ه. 30اذهلوث   
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