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قرية القصر االسالمية بواحة الداخمة " دراسة اثرية سياحية"
ػبئشخ ػجذ اٌؼض٠ض اٌزٙبِٟ

سأذا ٚعذٔ ٞظش ؽٕب

عٍ ُ١سث١غ فبسٚق

وٍ١خ اٌغ١بؽخ ٚاٌفٕبدق ،عبِؼخ اٌفَٛ١
الملخص
تعد هف أكؿ الهدف اٚسٛهٓة التْ أستقبمت القبائؿ اٚسٛهٓة هف عاـ ٌ50جرًٓ كتعتبر ىهكذجان فرٓدان

خاصة كفْ جهٍكرٓة هصر العربٓة عاهة حٓث تضـ اكثر هف عىصر
لٗثار اٚسٛهٓة فْ الكاحات
ن
هعهارم اسٛهْ ،كقد شٓدت عمِ ىظاـ الهدف اٚسٛهٓة فْ العصكر اٖكلِ (الهجمس اٖعمِ لٕثار،
ٓ )1993عكد اىشاؤٌا الِ ها بٓف " ٌ646-637ػ " "1249- 1240ـ" فْ عٍد الصالح أٓكب بف الكاهؿ

(حىفْ ،)2012 ،لقد ابدع البىاء القصرم فْ تخطٓط شكارع بمدة القصر ك اٚسمكب الهتضاـ لمهباىْ
كأحد الكسائؿ الدفاعٓة كلهىع تعرض كاجٍاتٍا لمعكاهؿ الجكٓة هثؿ أشعة الشهس كرٓاح الخاهسٓف الهحهمة
بالرهاؿ كٌذا ٓؤدم الِ اىخفاض درجة الح اررة  ،تحتكم القرٓة عمِ الهىشآت الهدىٓة كعصارة الزٓتكف
كالحكاىٓت كالطكاحٓف كالهقاعد كهدرسة كهحكهة القصر كافراف الفخار ،كالهىشآت الدٓىٓة كجاهع الحهٓة

كهسجد الشٓخ ىصر الدٓف ك جاهع ضاح ،كتحتكم القرٓة عمِ هتحؼ الدكتكرة عمٓة فٍك هتحؼ أثىكجرافْ
تـ افتتاحً رسهٓا عاـ  2002بحضكر رئٓس الهجمس اٖعمِ لٛثار ،فالهعرض هقاـ بهىزؿ الشرٓؼ أحهد

أٓضا
كٌك كىز قكهْ لمثقافة الهادٓة كالٛهادٓة لمكاحات عبر التارٓخ (السعٓد، )2003 ،كها تحتكم القرٓة ن

عمِ هعرض لمصىاعات البٓئٓة فْ القصر أقاهً اٖستاذ هاٌر عز الدٓف كٌك هف أبىاء القصر الهٍتهٓف
بجهع كؿ الهقتىٓات الخاصة باٖكاىْ الهستخدهة فْ اٖزهىة القدٓهة بالقرٓة.
أسباب اختيار الموضوع:

عهارة القصر ذات أٌهٓة كبٓرة لمعهارة التقمٓدٓة فْ هصر ،فٍْ تعتبر الىهكذج الكحٓد الكاهؿ لمعهارة

التقمٓدٓة هف العصر العثهاىْ حٓث تضـ العدٓد هف الهىشآت التْ شكمت الىسٓج الهعهارم لبمدة القصر
اٚسٛهٓة ك تسهح لقرٓة القصر بأف تككف رائدة فْ الهجاؿ السٓاحْ .
أهداف البحث:
 -1دراسة قرٓة القصر هف الىاحٓة اٖثرٓة هتهثمة فْ الهىشآت الدٓىٓة كالهدىٓة كالدفاعٓة بالقرٓة.

 -2التعرؼ عمِ الهحاكر كالهشركعات التْ ٓهكف تىفٓذٌا بقرٓة القصر لتىهٓتٍا سٓاحٓان حتِ ٓككف لٍا
شأىان عظٓهان هف الىاحٓة السٓاحٓة كاٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة كاٚثرٓة.
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 -3ﺇلقاء الضكء عمِ بعض القطع الٍاهة بالهتحؼ اٖثىكجرافْ كهعرض تراث القصر.
 -4التكصؿ فْ ىٍآة الدراسة الِ ﺇىشاء هتحؼ بقرٓة القصر ٓضـ بعض القطع اٚثرٓة كالكثائؽ التْ تـ
أكتشافٍا بهىطقة القصر.

منهجٌة الدراسة
تعتهد الدراسة عمِ الهىٍج التارٓخْ الكصفْ التحمٓمْ حٓث دراسة تارٓخ كاحة الداخمة كقرٓة القصر كتتبع

الهصادر الهصرٓة القدٓهة التْ كردت بٍا أسهاء كاحة الداخمة كقرٓة القصر ،أضؼ ﺇلِ ذلؾ الهىٍج
الكصفْ التحمٓمْ فْ كصؼ كتحمٓؿ هىشآت قرٓة القصر اٚسٛهٓة.
تمهٌدي :نبذه تارٌخٌة عن واحة الداخلة

تقع هحافظة الكادم الجدٓد فْ الجزء الجىكبْ الغربْ هف جهٍكرٓة هصر العربٓة ،كتهتد غرب كادم الىٓؿ

فْ الصحراء الغربٓة  .كٓحدٌا هف الشرؽ هحافظات الصعٓد الخهس  :الهىٓا كأسٓكط كسكٌاج كقىا كأسكاف
 ،كهف الشهاؿ هحافظة هطركح كالكاحات البحرٓة التابعة لهحافظة الجٓزة كهف الغرب لٓبٓا  ،كهف الجىكب

السكداف  ،تبما هساحة الكادم الجدٓد  458الؼ كـ 2أم ها ٓعادؿ  %45.8هف الهساحة الكمٓة لجهٍكرٓة

هصر العربٓة كحكالْ  %67هف هساحة الصحراء الغربٓة  ،اذا كاىت هحافظة الكادم الجدٓد اكبر

هحافظات هصر هف حٓث الهساحة فإىٍا هف أقمٍا هف حٓث الكثافة السكاىٓة (الهجمس اٖعمِ لٕثار،

 ،)1993العاصهة اٚدارٓة لمكادم الجدٓد ٌْ هدٓىة الخارجة التْ تبعد عف القاٌرة حكالْ600كـٌ ،2ذي
الهحافظة تضـ ثٛث كاحات هف بٓف الكاحات الخهس الرئٓسٓة التْ تضهٍا أرض هصر  ،كٌذي الكاحات

ٌْ  :الخارجة كالداخمة كالفرافرة ك ،أها الكاحتاف اٖخرٓاف  ،فٍها البحرٓة تتبع هحافظة الجٓزة  ،سٓكي تتبع

هحافظة هطركح (ىكر الدٓف ،)2009 ،الكاحات جهع كاحة كٌْ اسـ لكؿ هىخفض فْ الصحراء فًٓ هاء
كأشجار،كمهة كاحات كاىت تطمؽ عمِ هجهكع الكاحات السبع(*) التْ عرفٍا الهصرٓٓف القدهاء فْ زهاىٍـ.

لقد عرؼ الهصرٓكف القدهاء الكاحة باسـ "أكتك  "otouأم هكاف التحىٓط كها عرفت باسـ "كٓت  " waitأم
الهكهٓاء كك ٛاٚسهٓف هتصمٓف هع بعضٍـ البعض،عرفت فْ المغة القبطٓة باسـ"كاٌْ

"wahy

كهعىاٌا العاهرة أك الهعهكرة،عىدها زار ٌٓردكت الهؤرخ الٓكىاىْ هصر كجد الهصرٓٓف ٓطمقكف عمٍٓا جزر

الرحهة ،أطمؽ الركهاف عمٍٓا اسـ "أكٓسز  " oasisأم ىٍآة الراحؿ أك هحطة اٚستراحة ( كاكد ك هرعْ،
، )1957كلقد ذكر "آٔف جاردىر" فْ أف هسهِ الكاحة قد أشتؽ هف كمهة ً
"الق ٍد ًر"حٓث ٌىاؾ تشابً بٓف

(*) -الواحات السبع كما جاء فً نصوص معبد ادفو هم ( :الخارجة ،الداخلة ،الفرافرة،واح الجند وهً واحة ببن الفرافرة والبحرٌة
،البحرٌة،سٌوة،وادي النطرون) ،أما األن الواحات المعروفة خمسة فقط هم( الخارجة ،الداخلة ،الفرافرة،البحرٌة ،سٌوة).
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ً
،فالق ٍد ًر
طبٓعة الكمهتٓف

ٓغمْ فًٓ الهاء كأرض الكاحة تجعؿ بٍا الهاء تصؿ الِ درجة الغمٓاف

).(Gardiner, 1969

كاحة الداخمة هركز ٓتبع هحافظة الكادم الجدٓد كٌْ احدل كاحات صحراء هصر الغربٓة تهتد ىحك 80كـ
هف الشرؽ الِ الغرب كحكالْ 25كـ هف الشهاؿ الِ الجىكب ،كتقع عمِ الطرٓؽ الكاصؿ بٓف كاحة

الخارجة شرقا ككاحة الفرافرة شهاٚن  ،تبعد الداخمة عف هحافظة اسٓكط حكالْ 400كـ كالهتجً هف الداخمة
الِ اسٓكط ٓتجً شرقان الِ كاحة الخارجة عاصهة الكادم الجدٓد هسافة قدرٌا 180كـ ثـ ٓتجً هف الخارجة
ىاحٓة الشهاؿ الشرقْ هسافة تقدر بحكالْ 220كـ لٓصؿ الِ هحافظة أسٓكط الكاقعة عمِ هجرل ىٍر الىٓؿ

جىكب هصر ،كهف اسٓكط تبدأ رحمة جدٓدة الِ القاٌرة كالكجً البحرم شهاٚن أك الِ اٚقصر كأسكاف
كالكجً القبمْ جىكبان ،كتستغرؽ ٌذي الرحمة الِ القاٌرة حكالْ  12ساعة قابمة لمزٓادة تبعان لظركؼ الطقس

(هركز الهعمكهات كدعـ أتخاذ القرار)2017 ،

كاىت الكاحة الداخمة تسهِ "كىهت" كعاصهتٍا "دس-دس"أم "أقطع-أقطع" بهعىِ قطع اٖرض كشقٍا

لزراعتٍا (التداكم ،)2011 ،كتكرر ذكر الداخمة فْ الىصكص الفرعكىٓة لجكدة ىبٓذٌا ككفرة كركـ اٚلة
أهكف رع فْ ٌذي الكاحة (أدٓب)2000 ،
العوامل المإثرة فً نشؤة قرٌة القصر
ً
أوالً المعنى اللغوي للقصر
ٌك البىاء الهشٓد العالْ الهشرؼ ،هشتؽ هف الحبس كالهىع  ،القصر تطمؽ عمِ أهاكف كبمداف هتعددة فْ

جٍات هختمفة ،فالقصر بالداخمة التِ ىحف بصددٌا اٖف  ،كالقصر بالخارجة كقصر الغكٓطة كقصر زٓاف
كقصر بارٓس كالقصر بالبحرٓة كقصر الفرافرة كالقصر بهرسِ هطركح كقصر الركـ فْ كاحة سٓكة ،ككؿ
هكاف ٓىعت بالقصر ٚبد كاف ٓككف بجكار أثر قدٓـ خمفً القدهاء كٚبد أف تككف البمدة التْ ٓطمؽ عمٍٓا اسـ

القصر ٌْ أقدـ البمداف الهحٓطة بٍا (كاكد ،هدائف الصحراء ،)1950 ،لقد ذكر الدكتكر ركدلؼ بٓترس اف
اسـ القصر جاء هف الكمهة الٛتٓىٓة التْ تعىْ القمعة" "Castra

ثانٌا ً موقع قرٌة القصر االسالمٌة:
تقع مدٌنة القصر فً منتصف الصحراء الغربٌة على بعد  531كٌلومترا الى الجنوب الغربً من
القاهرة  ،وعلى بعد  375كٌلومترا الى الغرب من مدٌنة االقصر وفً منتصف المسافة بٌن وادي النٌل
والحدود المصرٌة اللٌبٌة الحالٌة ( بٌترس ،)2111 ،تقع القرٌة على بعد 22كم شمال مدٌنة موط (التداوي،
 ، )2111على مسٌرة 37كم نحو الغرب من موط وهً آخر بلدان الخط الغربً الذي ٌتكون من (القصر،
بدخلو،الراشدة ،الموشٌه،الجدٌده ،القلمون ، )...،وكلها تزرع بالنخٌل (واكد ،مدائن الصحراء.)1951 ،
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ثال ًثا  :تارٌخ قرٌة القصر االسالمٌة
تعد هف أكؿ الهدف اٚسٛهٓة التْ أستقبمت القبائؿ اٚسٛهٓة هف عاـ ٌ50جرًٓ كتعتبر ىهكذجان فرٓدان

خاصة كفْ جهٍكرٓة هصر العربٓة عاهة حٓث تضـ اكثر هف عىصر
لٗثار اٚسٛهٓة فْ الكاحات
ن
هعهارم اسٛهْ ،كقد شٓدت عمِ ىظاـ الهدف اٚسٛهٓة فْ العصكر اٚكلِ (الهجمس اٖعمِ لٕثار،
ٓ ، )1993عكد اىشاؤٌا الِ ها بٓف" ٌ646-637ػ " "1249- 1240ـ" فْ عٍد الصالح أٓكب بف الكاهؿ

هقر لحاكـ ﺇقمٓـ الكاحات كجرجا،كقد تـ اختٓارٌا لتككف هركز القٓادة الهتقدـ فْ اتجاي الغرب
،كاىت القصر نا
خطر لقدكـ الغزكات هف اٚتجاة المٓبْ (حىفْ،
نا
كٌك اتجاي الصحراء الغربٓة كالتْ كاىت دكها تشكؿ
 ،)2012تهت هكافقة هجمس ﺇدارة ٌٓئة اٚثار الهصرٓة بجمستٍا الهىعقدة بتارٓخ الحادم عشر هف شٍر

ىكفهبر لعاـ1992ـ عمِ تسجٓؿ هدٓىة القصر بكاحة الداخمة بالكادم الجدٓد بشكارعٍا كدركبٍا كأزقتٍا
كهىازلٍا كهىافعٍا العاهة بها فٍٓا هف أثار ضهف اٚثار اٚسٛهٓة كتهت هكافقة ك ازرة الثقافة بقرار رقـ

154لسىة 1994ـ عمِ أف تسجؿ كأثر هف اٚثار اٚسٛهٓة كالقبطٓة بهحافظة الكادم الجدٓد بشكارعٍا
كدركبٍا كأزقتٍا كهىازلٍا كهىافعٍا بها فٍٓا هف أثار ضهف اٚثار اٚسٛهٓة كالقبطٓة كذلؾ ٓتـ ىشر ٌذا

القرار بجرٓدة الكقائع الهصرٓة
دراسة معمارٌة فنٌة لمنشآت قرٌة القصر
 -4بقاٌا االثار الفرعونٌة والرومانٌة بالقرٌة
كبعد اٚكتشافات الحدٓثة بالهىطقة) (Leemhuis, Fred, 2010يعثر عمِ بقآا اثار فرعكىٓة كركهاىٓة
بالقرٓة كبذلؾ ٓفترض الباحث بأف تارٓخ الهىطقة أقدـٓ ،بدأ بالكجكد الفرعكىْ ككاف عمِ اٖرجح هعبدا ثـ
الكجكد الركهاىْ باىشاء كاست ار ركهاىٓة كٓىتٍْ بالعصر اٚسٛهْ حٓث

آٚكبْ كتـ تجدٓدٌا بالكاهؿ فْ العصر العثهاىْ

قرٓة القصر ترجع لمعصر

كٓؤٓ د الباحث استىتاجات البعثة بكجكد حصف فْ الهىطقة ٖف ها تكصمت الًٓ البعثة أشار الًٓ الجغرافْ

العظٓـ أبك عبٓد البكرم " كتسٓر هف الفرفركف الِ ألكاح الداخؿ أربع هراحؿ فْ صحراء  ٚهاء فٍٓا كٚ

عهارة كٌذا الكاح الداخؿ كثٓر اٖىٍار كالعهارات كالحصكف ،هىٍا حصف ٓسهِ بالقصر ،فْ كسطة عٓف

هاء ثرثار تتشعب هىً أىٍارتسقْ زرعٍـ كىخمٍـ كثهارٌـ " (البكرم)1991 ،
 -2المنشآت الدفاعٌة والمدنٌة
أوالً :المنشآت الدفاعٌة
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ٓعتبر اٚهف كاٚهاف احد اٌـ الهعآٓر اٚساسٓة لقٓاـ الهجتهع الحضرم الهستقر ،كتتهثؿ فْ أختٓار هكقع
البمدة كالحؿ الهتضاـ لمهباىْ ك تخطٓط الشكارع كعهارة دفاعٓة
 موقع القرية
أختٓار هكقع البمدة ٓتهتع بتحصٓىات تعٓىة عمِ دفع اٚخطار عىد ٌجكـ اٚعداء الذٓف ٓطهعكف فْ
السٓطرة عمٍٓا أك ىٍب ثركاتٍا بالقرٓة ،تتهتع بهٓزات تحصٓىٓة طبٓعٓة فٍْ هبىٓة فكؽ ٌضبة هرتفعة (عبد

الستار)1988 ،

 الحل المتضام لممباني
الهىازؿ تـ تشكٓمٍا كجعؿ كاجٍاتٍا لمداخؿ بحٓث تفتح هداخمٍا عمِ شبكة الطرؽ الداخمٓة كتٛحـ جدراف

الهىازؿ هع بعضٍا البعض حٓث تبدك كأىٍا سكر خارجْ ٓحٓط بالبمدة (كزٓرم.)2004 ،
 تخطيط الشوارع كعمارة دفاعية

لقد ابدع البىاء القصرم فْ تخطٓط شكارع بمدة القصر ،اذا زرت هدٓىة القصر ستجد اىؾ فْ هتاٌة تحتاج

الِ دلٓؿ  .العهارة الدفاعٓة تعتهد عمِ البكابات كالدركب الداخمٓة الفاصمة بٓف اهتداد الحارة ،الهىازؿ كزعت

فْ حا ارت تقفؿ عمٍٓا دركب ،تخطٓط الشكارع بٍذا التصهٓـ جعؿ الكاحْ القصرم ٓتحكـ فْ السٓطرة عمِ
ام اضطرابات أك حكادث تؤثر فْ حالة اٖهف.

ثانياً :المنشآت المدنية
 العصارة(عصارة الزيتون)
ٓعتبر عصارة الزٓتكف هف أٌـ العهائر الهستخدهة فْ الحٓاة الٓكهة بالهدٓىة ككاىت تستخدـ ٚستخراج

الزٓت كتقع العصارة فْ كسط هدٓىة القصر اٚسٛهٓة فْ حارة عائمة خمؼ اهلل كٌْ تتككف هف جزئٓف ألة
الجرش كالة العصر.
 الحوانيت
حكاىٓت قرٓة القصر استقطعت هف هىازؿ كاف كاف ٓبدك لىا اىٍا هستقمة عمِ اساس اف اجزاء كبٓرة هف

الهىازؿ تٍدهت كهف أهثمة الحكاىٓت الهىتشرة بالقصر "حاىكت بدآة الشٍابٓة ك حاىكت الهعركؼ باسـ
الحاىكت الكبٓر"
 الطواحين
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طكاحٓف قرٓة القصر اٚسٛهٓة هف الخدهات اٚجتهاعٓة بالقرٓة كٌْ طاحكىة عاهة ،كؿ هف ٓرٓد أف
ٓطحف الحبكب بٍا كاف عمًٓ أف ٓستعهؿ هاشٓتة أك دابتة لكْ تعهؿ  ،حٓث أستخدهت الدابة فْ هصر
اٚسٛهٓة ككسٓمة ٚدارة الطكاحٓف لطحف الغٛؿ الهكجكدة بٍا كها كاىت تقكـ بىقؿ الغٛؿ هف الهىازؿ الِ

الطكاحٓف ،ككاىت ٌذي الطاحكىة شٓئا اساسٓا فْ القرٓة فكاىت عاهؿ رئٓسْ فْ اىشاء القرل ،كهف أهثمة

الطكاحٓف الهىتشرة بالقصر ،طاحكىة أسهاعٓؿ عبد الحافظ كطاحكىة الشٓخ احهد سٛهة.
 المقاعد

لقد استخدهت الهقاعد فْ قرٓة القصر اٚسٛهٓة لهراعاة حرهة الهىازؿ ككاف لكؿ عائمة هقعد هىفصؿ عف
الهىزؿ لهىاقشة الهسائؿ الحٓاتٓة فٓها بٓىٍـ كهف أهثمة الهقاعد بالقرٓة هقعد القرشٓة كهقعد الج ازرٓف كهقعد

ابك حهاـ

 -3المنشآت الدينية



جامع الحمية

ٓقع جاهع الحهٓة فْ الىاحٓة الجىكبٓة الشرقٓة هف بمدة القصر القدٓهة كالجاهع هشٓد هف الطكب المبف
ٓعمكي طبقة هف الهٛط الطٓىْ ثـ ٓعمكٌا طبقة هف الطٛء الجٓرم الحدٓث كلقد تـ تجدٓد الهسجد

عاـٌ1129ػ هف قبؿ اٖهٓر عمْ جكرباجْ ابف هحهد القرشْ كٌذا ها اثبتتً البعثة الٍكلىدٓة فْ هكسـ
، 2008الجاهع هستطٓؿ الشكؿ تـ تسقٓفة بخشب الىخٓؿ كجرٓدة كٓطؿ عمِ الخارج بكاجٍات أربع كالجاهع
همحؽ بً هئذىة هىفصمة تقع فْ الجاىب الشهالْ هف الفىاء الغربْ الكاجٍة الشهالٓة ٓقع فٍٓا الهدخؿ

الرئٓس لمجاهع ،كاثىاء التفتٓش البصرم لمهسجد كازالة الكثٓر هف الجص كالحجر أصبحت العتبة هرئٓة كتـ
تطٍٓرٌا كتىظٓفٍا بالكاهؿ فكجدت البعثة العتبة فرٓدة هف ىكعٍا ٖىٍا هف الحجر كهىقكشة كٌك تطكر

كاضح لمهعهارم الكاحْ القصرم حٓث هعظـ العتب بالقرٓة كاف هف الخشب)، (Leemhuis, 2008
ً َّ ً
ً
آه ىف بًالمَّ ًً
كالعتبة هىقكشة بسطرٓف ٓبدأ السطر اٖكؿ ،بسـ اهلل الرحهف الرحٓـ {إَّى ىها ىٓ ٍع يه ير ىه ىساج ىد المً ىه ٍف ى
ً
ش إً َّ ٚالمًَّ ۖ فىعسِ أيكلىئً ىؾ أىف ٓ يك ي ً
ً ً
َّٛةى كآتىِ َّ
ٓف{ ،السطر
الزىكاةى ىكلى ٍـ ىٓ ٍخ ى
ى
ى
كىكا ه ىف اٍل يه ٍٍتىد ى
ىى
ىكاٍل ىٓ ٍكـ ٍأخ ًر ىكأىقى ى
اـ الص ى ى
الثاىْ ٓذكر اف الهسجد تـ تجدٓدي فْ ٌ1129ػ هف قبؿ اٚهٓر عمْ جكرباجْ ابف هحهد القرشْ كاهٓر
اخر اسهة غٓر هقركء كٌك ابف ابك بكر القرشْ



مسجد الشي نصر الدين

ٓعتبر هسجد الشٓخ ىصر الدٓف هف أٌـ العهائر الدٓىٓة الهكجكدة بهدٓىة القصر اٚسٛهٓة ،كٓقع الهسجد
فْ هىتصؼ الجزء الغربْ هف هدٓىة القصر اٚسٛهٓة كٓضـ الضرٓح كالهئذىة ،لقد شٓد الهسجد هف

الطكب المبف كالجدراف ههمطة بهٛط طٓىْ ٓعمكي طبقة هف الطٛء الجٓرم الحدٓث،جدد الهسجد عمِ ٓد
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اٖهٓر دركٓش عمْ أفىدم حاكـ الكاحات عاـٌ1273ػ ،تعتبر الكاجٍة الجىكبٓة ٌْ الكاجٍة الرئٓسٓة
لمهسجد ،الهسجد هرتفع عف هستكل الطرٓؽ كٓصعد الًٓ عف طرٓؽ درج صاعد ،كاجٍة الهسجد ٓتكسطٍا
فتحة الباب الرئٓسْ كىصعد الٍٓا عف طرٓؽ درج صاعد ستة درجات كعمِ ٓهٓف الدرج الصاعد سٓاج،

،

كىٛحظ ٓعمك باب الهسجد عتب هستقٓـ هف الخشب هثبت عمًٓ لكح خشبْ هكتكب عمًٓ الىص اٚىشائْ
ً
ً َّ ً
ً َّ ً
ً
ً
َّٛةى كآتىِ َّ
الزىكاةى ىكلى ٍـ
بسـ اهلل الرحهف الرحٓـ {إَّى ىها ىٓ ٍع يه ير ىه ىساج ىد المً ىه ٍف ى
آه ىف بالمً ىكاٍل ىٓ ٍكـ ٍأخ ًر ىكأىقى ى
اـ الص ى ى
ً
ش إً َّ ٚالمًَّ ۖ فىعسِ أيكلىئً ىؾ أىف ٓ يك ي ً
ٓف{ جدد ٌذي الهدرسة اٖهٓرم الهخدكهْ دركٓش عمْ
ىٓ ٍخ ى
ى
ى
كىكا ه ىف اٍل يه ٍٍتىد ى
ىى

أفىدم حاكـ الكاحات بتارٓخ رابع شٍر يجهادل اٖكلِ ٌ1273ػ،ثـ ٓعمك الباب الرئٓسْ ىافذة كٓعمك فتحة
الباب عقد ىصؼ هستدٓر ،تتهٓز الكاجٍة بكجكد صفاف هف الىكافذ ،الصؼ السفمْ ىافذتاف هستطٓمتاف
كالصؼ العمكم ثٛث ىكافذ ذات ىٍ آة هدببة بٓىها اهتداد الكاجٍة الجىكبٓة الِ الغرب هف الباب الرئٓسْ

كاجٍة الضرٓح كبً ىافذتاف هستطٓمتاف



جامع وضاح

شٓد بالطكب المبف الههمط بهٛط طٓىْ ٓعمكي طبقة هف الطٛء الجٓرم الحدٓث كسقفة هف الخشب الىخٓؿ
،كٓتهٓز الجاهع بارتفاعة عف هستكل سطح اٚرض كلً هدخمٓف ٓؤدم الِ ساحة الجاهع كٓصعد لك ٛهىٍـ
بكاسطة درجٓف صاعدٓف احداٌها فْ الجاىب الجىكبْ كاٚخر فْ الجاىب الشرقْ ٓؤدم الِ باب ساحة

الصٛة هباشرة.
 -2مقتنيات المتحف االثنوجرافي ومعرض تراث القصر
أوالً المتحف االثنوجرفي
لقد حصمت الدكتكرة عمٓة عمِ قرار هف الهجمس اٖعمِ لٕثار لتخصٓص هىزؿ بقرٓة القصر ا٘سٛهٓة
اٖثرٓة بالكاحات الداخمة فْ  ،1999 /7/27كتـ ترهٓهً عمِ ىفقتٍا الخاصة بهبما ٓتجاكز  250ألؼ

جىًٓ كفقان لشركط الهجمس اٖعمِ لٕثار باستخداـ خاهات البٓئة فْ الترهٓـ ،كقد تـ افتتاح الهتحؼ رسهٓا

عاـ  2002بحضكر رئٓس الهجمس اٖعمِ لٛثار ،فالهتحؼ هقاـ بهىزؿ الشرٓؼ أحهد ،كٓحتكم الهتحؼ
عمِ العدٓد هف الهقتىٓات الىادرة ،سكاء كاىت هٛبس كأزٓاء كحمْ كفخار كهشغكٚت ٓدكٓة فضٓة كصكر

عاها هف البحث العمهْ
هجسهة لمتجسد العادات كالتقالٓد الىادرة قاهت بتجهٓعٍا الباحثة عمِ هدار  50ن
لمتراث الكاحاتْ هف سٓكة كالداخمة كالفرافرة
ثانيا المقتنيات التراثية بمعرض تراث القصر
ً
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ٌك هعرض لمصىاعات البٓئٓة فْ القصر أقاهً اٖستاذ هاٌر عز الدٓف كٌك هف أبىاء القصر الهٍتهٓف
بجهع كؿ الهقتىٓات الخاصة باٖكاىْ الهستخدهة فْ اٖزهىة القدٓهة بالقرٓة
تنمية وتطوير قرية القصر سياحياً
ٌىاؾ عدة هحاكر لتىهٓة قرٓة القصر اٚسٛهٓة سٓاحٓان كٌْ:
المحور األول تنمية السياحة العالجية بالقرية
تهتاز قرٓة القصر عف البمداف اٚخرل بكثرة هائٍا الحار الذم ٓهىع عف اٌالْ القرٓة أهراضان كثٓرة ففْ

عٓكىٍا الحارة حهاهات طبٓعٓة ٓمجأ الٍٓا كؿ ذم ألـ هف جراء البرد كالىزٚت كالركهاتٓزـ فٓشفِ هف كؿ ٌذي

اٚهراض ( كاكد ك هرعْ ، )1957 ،كهف ٌذي اٚبار :
•

بئر الدٓىارٓة الذم ٓرتفع درجة ح اررتٍا إلِ أربعٓف درجة هئكٓة ،فْ حٓف ٓككف درجة ح اررة الجك

•

بئر العهدة التْ ٓعتبر هف أجهؿ آبار الصحراء كتصؿ درجة ح اررة هائٍا إلِ أربعٓف درجة بٓىها

•

عٓف الحاهٓة ٓقكؿ الهعهركف فْ القصر اىٍا كاىت تىضج البٓض اذا ها كضع فْ هجراٌا بعد

ٚتزٓد عف 31درجة هئكٓة ( هحهد)2014،
تككف درجة الٍكاء 32درجة هئكٓة.

دقائؽ ككاف هكقعٍا فْ الجٍة الشرقٓة هف البمدة ككاىت تستعهؿ فْ اٚغراض الهىزلٓة
المحور الثاني الفنادق البيئية

تعتبر الفىادؽ البٓئٓة اىعكاسان لمعهراف البٓئْ فْ الكاحات الداخمة حٓث ٓتضح هىٍا كٓفٓة احٓاء الٍكٓة

الهحمٓة هف خٛؿ صٓاغة العىاصر التراثٓة ضهف هفآٌـ الحٓاي العصرٓة بأسالٓب هبتكرة،كلقد فرض هىاخ

الكاحات الداخمة عمِ سكاىٍا طرٓقة البىاء عهكهان فٍىاؾ ارتباط بٓف هكاد البىاء كالهىاخ كالبٓئة كلقد سارت
الفىادؽ البٓئٓة عمِ ىٍج البىاء فْ الكاحة كٓظٍر ذلؾ فْ فىادؽ الطرفة كدٓزرت لكدج.

 فندق ديزرت لودج  Desert Lodgeبقرية القصر االسالمية كنموذج ألحدي الفنادق البيئية (Eco-
:)lodge

تـ بىاء الفىدؽ عاـ  2003ككاف الٍدؼ هف بىائً اف ٓككف عمْ الطراز ا٘سٛهْ لقرٓة القصر ا٘سٛهٓة
التْ تقع أسفؿ الفىدؽ بحكالْ  70هت ار هربعا كٓقع عمْ هساحة  7500هتر هربع كٓضـ  3طكابؽ 32
غرفة هىٍا غرؼ فردٓة كهزدكجة كأجىحة لمعائٛت بتكمفة بمغت  5هٓٓٛف جىًٓ بسبب الخاهات الهستخدهة
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فْ عهمٓة البىاء حٓث إف جهٓعٍا هف اٚحجار كاٖشجار كالىخٓؿ كالخاهات البٓئٓة كجرٓد الىخؿ كالطكب
المبف الهتكاجدة بالكاحات الداخمة.
حصؿ فىدؽ دٓزرت لكدج بهدٓىة القصر ا٘سٛهٓة بالداخمة عمْ الهركز اٖكؿ عمْ هستكم العالـ فْ ىٍآة
شٍر ىكفهبر  2007هف قبؿ اٚتحاد اٖكركبْ العالهْ لمفىادؽ البٓئٓة.
المحور الثالث تنمية الصناعات اليدوية بالقرية
لقد أستغؿ الكاحْ القصرم الهكاد التْ قدهتٍا لً البٓئٓة فعرؼ خصائصٍا كههٓزاتٍا كفكائدٌا كاستطاع

القصرم بكدة كاجتٍادة أف ٓصؿ الِ أفضؿ الصرؽ ٚستخداـ ٌذي الهكاد فْ صىاعة أدكاتة الهختمفة كأف
ٓبرع فْ عدة صىاعات كٓكتسب هٍارة ،ككاف القصرم ٓرث خبرة الهٍىة عف أبٓة كجدة فالصاىع كاف فىاىان

فْ عهمة ٚ،بد هف تطكٓر الحرؼ الٓدكٓة حٓث تهثؿ جاىبان كبٓ انر هف الصىاعات الصغٓرة حٓث ٓسٍـ فْ
هعالجة بعض الهعضٛت اٚقتصادٓة هف أجؿ رفع هستكل الهعٓشْ ٚفراد الهجتهع.

المحورالرابع الترويج السياحي
يمكن تطوير وسائل التسويق والدعاية ببمدة القصر االسالمية عن طريق:
 -1تصهٓـ باقة هف الهكاقع السٓاحٓة عمِ شبكة الهعمكهات الدكلٓة لمتعرٓؼ باقمٓـ الكاحات بصفة عاهة
كقرٓة القصر بصفة خاصة بٍدؼ الكصكؿ الِ شرٓحة عرٓضة هف السائحٓف .

 -2ﺇىتاج هجهكعة هف البراهج التمفزٓكىٓة عف ﺇقمٓـ الداخمة كقرٓة القصر اٚسٛهٓة فْ هختمؼ دكؿ
الهطمب السٓاحْ لجذب أكبر عدد هف السائحٓف.

 -3ﺇعداد أفٛـ تسجٓمٓة هترجهة بعدة لغات هختمفة عف تارٓخ قرٓة القصر كأٌهٓتٍا التارٓخٓة.
 -4ﺇهداد هركز الهعمكهات السٓاحٓة بجهٓع دكؿ الهطمب السٓاحْ بهعمكهات عف القرٓة كالكاحات الداخمة

ككضعٍا فْ البراهج السٓاحٓة ك ﺇ عداد صكر كخرائط الهكاقع السٓاحٓة بعدة لغات هختمفة هها ٓتٓح

الحصكؿ عمِ الهعمكهات التْ ٓحتاجٍا الزائر بدءان هف هرحمة التخطٓط لرحمة الزٓارة باله ازرات السٓاحٓة
بالكاحات الداخمة كزٓارة قرٓة القصر كأحد اله ازرات السٓاحٓة فٍٓا.

المحور الخامس تسييالت النقل والمواصالت
تعتبر خطكط الىقؿ كالهكاصٛت هف أسباب التىهٓة اٖقتصادٓة بصفة عاهة كالتىهٓة السٓاحٓة بصفة خاصة

فٓ ٛهكف تىهٓة السٓاحة فْ ﺇقمٓـ ها بدكف تكفٓر تسٍٓٛت الىقؿ كالهكاصٛت الهختمفة التْ تربط بٓف
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الهىطقة السٓاحٓة كاٚسكاؽ السٓاحٓة التْ ٓرتفع بٍا هعدؿ هعدؿ الطمب السٓاحْ عمِ الهىتج السٓاحْ
،كٌىاؾ عٛقة كثٓقة بٓف السٓاحة كالىقؿ كالهكاصٛت فٍْ تعتبر عٛقة طردٓة تربط كٛن هىٍها باٚخر
حٓث ٓٚهكف تكطٓف السٓاحة كٓىهك ىشاطٍا بدكف تكفر خدهات الىقؿ السٓاحْ،عدـ كفآة تسٍٓٛت الىقؿ
كالهكاصٛت هف أٌـ عكائؽ التىهٓة السٓاحٓة حٓث تىخفض قٓهة الهىطقة السٓاحٓة كتطكر كسائؿ الىقؿ

الهتعددة لة أثر تركٓز عمِ زٓادة حركة السٓاحة العالهٓة.
ويمكن تنفيذ ذلك عن طريق األتي:

 -1أستكهاؿ رصؼ الطرؽ التْ تربط بٓف الكاحات كتزكٓدة بالخدهات الهختمفة هف هحطات الكقكد كصٓاىة
السٓارات كاٚسعاؼ كهراكز الشرطة.

 -2اٌٚتهاـ بالطرؽ البرٓة الرئٓسٓة التْ تربط اٚقمٓـ بباقْ أقالٓـ هصر السٓاحٓة هع اٌٖتهاـ بالطرؽ
الداخمٓة لٗقمٓـ خاصة الهؤدٓة لمه ازرات السٓاحٓة هف خٛؿ تحسٓىٍا كحهآتٍا هف الرهاؿ كﺇقاهة الخدهات

عمٍٓا.

-5عهمٓة التىهٓة السٓاحٓة بالكاحات الداخمة تحتاج الِ كجكد هطار دكلْ عمِ أحدث ىظـ الطٓراف العالهٓة
الحدٓثة.

المحور السادس اقتراح انشاء متحف القصر
اقترح اىشاء هتحؼ لقرٓة القصر اٚسٛهٓة لٓصبح هىشأة عمهٓة ثقافٓة ىتٓجة لتجهٓع هقتىٓات عدٓدة

بغرض الهحافظة عمٍٓا فذلؾ الهتحؼ ٓعكس هاضْ كحاضر الهجتهع الكاحْ عاهةن كالقصرم بصفة
خاصة كٓبرز الجاىب الحضارم التْ كاف عمٍٓا ٌذا الهجتهع.

تصور المتحف من جانب الباحث
 قاعة الكثائؽ التارٓخٓة
 قاعة اٚثار الهكتشفة

باٚضافة لىادم اٚطفاؿ كقاعة كافٓتٓرٓا كحدٓقة كهرآب لمسٓارات ككؿ ها ٓمزـ الزائر الهعاصر
أوالً قاعة الوثائق التاريخية
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لقد أدرؾ الهصرم هىذ القدـ أٌهٓة أف ٓؤرخ لهسٓرتة هىذ القركف اٚكلِ كأف ٓحفظ التجربة كتفاصٓمٍا الدقٓقة
عمِ كسائؿ هتعددة كالحجر كالشجر كالعظاـ كأكراؽ البردم كتدرج فْ تىكٓع كتطكٓر كسائؿ الحفظ الِ

الكسائط ا٘لكتركىٓة فْ عصرىا الحالْ.

سٓتـ العرض بقاعة الكثائؽ هجهكعة ىادرة هف الكثائؽ التْ كشؼ عىٍا أثىاء عهمٓة ترهٓـ أحد الهىازؿ

اٖثرٓة بهدٓىة القصر كٌْ هجهكعة كثائؽ عائمة القرشْ التْ تغطْ تارٓخ الكاحات خٛؿ الفترة هف القرف
السادس عشر كحتِ بدآات القرف العشرٓف كتمقْ الضكء عمِ عٛقات الكاحات بالقاٌرة كالصعٓد ،قصة

أكتشاؼ ٌذة الكثائؽ ترجع الِ عاـ2003ـ حٓف أكتشؼ العهاؿ الذٓف كاىكا ٓقكهكف بترهٓـ بٓت هف المبف
ٓرجع لمقرف الثاهف عشر ككاف ذلؾ البٓت ٓعرؼ ببٓت القرشْ الذم أصبح هٍجك انر قبؿ عاـ 1940ـ
قصاصات كاجزاء صغٓرة هف الكثائؽ الِ جاىب هجهكعة هف الكثائؽ الكاهمة أك شبة الكاهمة الهقركءة

كخٛؿ بعثات كشفٓة تالٓة فْ أعكاـ 2007،2005،2004ـ ،تـ الكشؼ عف هزٓد هف الكثائؽ فْ أطٛؿ
بٓت القرشْ ،كتضـ الكثائؽ ىصكصان دٓىٓة كخطابات شخصٓة كىصكصان سحرٓة كتهائـ الِ جاىب 184
كرقة سمٓهة أك شبة سمٓهة هف الهستىدات القاىكىٓة كالهالٓة التْ ٓرجع تارٓخٍا الْ اكخر القرف السادس

عشر الِ اكائؿ القرف العشرٓف ،كتعتبر أقدـ كثٓقة بقرٓة القصر اٚسٛهٓة ترجع لعاـ987ـ كٓبما طكلٍا
أكثر هف هتر ،كلقد تـ ترهٓـ تمؾ الكثائؽ فْ اطار "هشركع قصر الداخمة" حٓث عكلجت كٓهٓائٓان ٘زالة ها
بٍا هف التصمب كالٓبكسة ككضعت كؿ كرقة بٓف لكحٓف هف الزجاج لحفظٍا كتـ ترقٓهٍا كتصكٓرٌا كتخزٓىٍا

فْ هخازف ٌٓئة اٚثار الهصرٓة  ،تفتٓش الداخمة .
لذلؾ أرل اف ٌذي الكثائؽ ٌْ همؾ لقرٓة القصر فٛبد أف تعرض فْ قاعة الكثائؽ بهتحؼ قرٓة القصر بدٚن
هف حفظٍا فْ هخازف ٌٓئة أثار الداخمة أك خزىة هىطقة اثار القصر فٛبد أف تعرض لٛستفادة هىٍا

كالحفاظ عمٍٓا داخؿ العرض الهتحفْ خاصةن أف ٌىاؾ ىدرة فْ الهصادر الهكتكبة الخاصة بالقصر بصفة
خاصة كالكاحات الداخمة بصفة عاهة فاف ٌذي الكثائؽ ستسد ٌذي الثغرة فْ الهقاـ اٖكؿ.

ثانياً قاعة االثار المكتشفة
بعد قراءة تقارٓر البعثة الٍكلىدٓة هف هكسـ 2005الِ هكسـ  ،2015قهت بتجهٓع كؿ اٚثار الهكتشفة

كذلؾ ٚستٓفاء فكرة اىشاء الهتحؼ لمحفاظ عمٍٓا كعرضٍا لمزكار كالباحثٓف لتساعدىا عمِ أكتشاؼ الهىطقة

،

أٌـ هقتىٓات القاعة كالتالْ:
 -1قطعة هف الفخار بالزخارؼ الحهراء
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 -2أوستراكا

)) ostracon

التاري  :فترة الدكلة العثهاىٓة
موقع االكتشاف ( :بٓت ابك ٓحْ ) حْ الشٍابٓة.
الوصف :تحتكم عمِ البسهمة كآٓة هف سكرة ابرآٌـ كالىقش كالتالْ(بسم اهلل الرحمن الرحيم لنخرجنكم من
أرضنا) فاالية في سورة ابراىيم رقم ( 13وقال الذين كفروا لرسميم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعوذون في

ممتنا فأوحى الييم ربيم لنيمكن الظالمين).
 -3اوستراكا قبطية
التاري :العصر القبطْ
الموقع:بجكار السكر الركهاىْ
 -4اكستراكا هف السٓراهٓؾ
التاري  :تعكد لمعصر الركهاىْ
رقم الجرد D.09.069
موقع االكتشاف :السكر الركهاىْ .
 -5أىابٓب دخاف عثهاىٓة
 -6شظايا أساور
التاري :أكاخر العصر الههمككْ كأكائؿ العٍد العثهاىْ
 -7هشط خشبْ ٓعكد الِ أكاخر العصر الههمككْ كأكائؿ العٍد العثهاىْ
 -8حمٓة هزٓىة لمباس التقمٓدم
 -9برميل الماء()Water Keg
التاري ٓ:عكد لمقرف الرابع الهٓٛدم
الوصف
421

المجلة الدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة( - )IJHTHتصدرها كلٌة السٌاحة والفنادق – جامعة الفٌوم،
المجلد ( ،)13العدد ( )2سبتمبر 2019

ٌك الجزء العمكم هف برهٓؿ الهاء هع الرقبة كالحافة سمٓهة التْ تحهؿ عٛهة الخزافٓٓف ،فْ الجزء العمكم
هف الجسـ هكتكب ىقش بالٓكىاىٓة كاٖحرؼ ٌْ koct
 -9حجر معبد
التاري ٓ :عكد لمعصر الفرعكىْ
الوصف :حجر هعبد ٓحهؿ ىقكش فرعكىٓة كلقد فسرٌا الدكتكر اكٚؼ كابٓر( )Olaf Kaperأىً ٓحتكم
عمِ القاب الٍة كأىً كاف جزء هف هعبد كلكىً اىٍار.
 -10حجر معبد
التاري :العصر الفرعكىْ
الوصف :تع تبر كتمة الهعبد الثاىٓة الهزٓىة التْ تـ اكتشافعا عمِ ٓد البعثة الٍكلىدٓة فْ هكسـ  2013كتـ
اكتشافٍا بالصدفة ككاىت كتمة الحجر هقمكبة رأسان عمِ عقب كتـ أستخداهٍا كحجر بىاء لمجدار الركهاىْ.
 -11اكستراكا تعكض لمعصر الركهاىْ الهتأخر
 -12اكستراكا ترجع لمعصر العثهاىْ هكتكب عمٍٓا أبك عهر
 -13هصباح زجاجْ كشظآا أىابٓب التدخٓف تعكد لعصر الههالٓؾ أك العثهاىٓٓف
 -14أبارٓؽ تعكد الِ ها قبؿ القرف الرابع الهٓٛدم .
 -15هجهكعة هف الجرار كاكاىْ الطبخ تعكد الِ اكاخر القرف الثالث الِ القرف الرابع الهٓٛدم.
 -16همعقة كهشط هف الخشب

 -17حذاء

 -18شىطة الخضار

 -19هحفظة ىقكد جمد

 - 20سمطاىٓة فخارٓة

 -21خطاب الِ السٓدة حمٓهة بىت الحاج عثهاف

 -22ختـ لمسٓدة حمٓهة بىت الحاج عثهاف
 -23بعض اٚحجبة بأرقاـ جرد ( (D04.177- D04.176- D04.175- D04.168
 -24جزء هف ىص داخؿ الحجاب رقـ D04.168
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الىىىىىوثىىىىىىائىىىىىق
كثٓقة رقـ ()1
قرار وزير الثقافة بتسجيل مدينة القصر االسالمية كأثر من ضمن االثار االسالمية والقبطية

كثٓقة رقـ ()2
قرار تخصٓص هىزؿ الشرٓؼ أحهد ٚقاهة الهتحؼ اٖثىكج ارفْ
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الموحات

لوحة( )2ازالة النقوش الهٌروغلٌفٌة من الجدران

لوحة( )3النقوش الهٌروغلٌفٌة على مدخل بعض المنازل

لوحة( )1وستراكا بكتابات عربٌة

لوحة( )3قطعة من الفخار علٌها نقوش حمراء

لوحة ( )6االوستراكا الرومانٌة

لوحة( )5االوستراكا القبطٌة
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لوحة ( )8اساور تنسب الى أواخر العصر المملوكً

لوحة( )7أنابٌب دخان عثمانٌة

لوحة( )40قطعة زٌنة م

لوحة( )9مشط من الخشب

لوحة( )41وعاء الطبخ

لوحة( )42شنطة الخضار
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لوحة( )46سلطانٌة فخارٌة

لوحة( )45محفظة نقود جلد

لوحة( )48ختم للسٌدة حلٌمة عثمان

لوحة( )47خطاب الى"والدتنا حلٌمة بنت الحاج عثمان

لوحة()20

لوحة( )49بعض االحجبة
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