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 "قلعة دمشق"
 األيويباالسالمية منوذج لفن العمارة العسكرية  الزاوية الشمالية الغربية من دمشق القدمية

 الباحثة نبيلة القوصي

 : أعيان"و  خويت قراء زاوية "معاملإ
 رلةة يف..  التاريخ اإلنساين كتبتكشف يف  نو  نبحث تعال، "املعترب املتعظ"يها السائح أ

هذا  يهمس، جلو  عز   مبعثه اخلالق ا  نداء فطري اليت حتمل تشاف الذات اإلنسانيةسيالية تبدأ باك
 لسبيل لالرتقاء حنو قيمكيف ا،  خططو  تأمل مث فكرو  قرأا: يف ضمري االنسان حلاحإو  النداء باستمرار

عمارة ه عن اسألو  ؟ملاذا خةقنا اهلل عز وجل: أيها اإلنسان اسأل نفسك؟ ةخةود األزيلمبادئ لو 
الذي ينشد خالفة اإلنسان  كينونة  فاحلضارة ما هي إال مثرة تفاعل بني .. عمارة األرضقبل   ذاتال

  ... مكونات األرض بنيو  ،هاهلل مبا يرضي
 ؟.. ماذا تعرف عنها قةعة دمشق
يف موقع يصعب  شيدفهي احلصن املنيع الذي ي   ،قةوعو  قالعو  ةعق   هامجع: "لقةعةبداية  "ا
"قةعة دمشق" و ،عةى أرض منبسطة نادرا  و  ،عةى حبر عةى قمة جبل أو م شرف غالبا  و  الوصول إليه،

 .املغولو  منوذج لعدد من القالع الكثرية املبنية فوق أرض الشام حلماية البالد من غزو الصةيبنيهي 
سوار اليت تتحصن املدن اها األف، احلصون .. فاحلصن أكرب من القةعةو  فرق بني القالعهناك و 
 ةالرعيو  يقطن خةف تةك األسوار الراعي كثرية هي املدن احملصنة باألسوار،و  ،مى لصونتس
أي  صد  و  الدفاعو  أما القةعة فهي بناء لريب يف منطقة اسرتاتيجية مهمتها املراقبة املؤسسات اخلدمية،و 

 .غزو خارجي
أن الغرب قد أخذ من : الغرب"رب تسطع عةى هونكة يف كتااها الشهري "مشس الع زجيريد تقولو 

متثل القةعة لكاية  إذن، غزوهم الشرق العريبو  املسةمني تقنية عمارة القالع بعد لرواهم الصةيبية
قد ظهر هذا النوع من و  ،طمع االستعمار اخلارجيو  األمان من شر  و  االنسان الذي ينشد األمن

املظةمة و  رفت بالعصور الذهبية بالنسبة لةمسةمنياليت ع   يف فرتة العصور الوسطى العمارة اإلسالمية
 ... وريبلةعامل األ
 التأمل يفو  الوقوفو  تدعونا لةسري حنوهااليوم ،قةعة دمشق ...هي عنوان رلةتنا السيالية و 

 أرجائها...
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 "قةعة دمشق"
 

 
 

مبنية يف تكن مل أهنا  سهل يطل عةى ضفاف هنر بردى، واملؤكدالقةعة الوليدة املبنية فوق تعد 
 لكنها، الرومانيةو  صور اهلةنستيةنيت يف العمل يثبت أي دليل عةى أن القةعة قد ب  و  العصور القدمية

راء احلرب ألد أم "آتسيز بن أوق"عةى يد األمري 4771 /  174عام يف العهد السةجوقي  نيتب  
صالح و  يف عهد نورالدين  ذاعت شهرهتاو  ،"السةجوقي ألب أرسالن" مث أكمل بنائها، الرتكمان
 ،نيت القةعة من جديد يف العهد األيويبب  و  زالتو  دمتمث ه  ، كل مةوك األتابكة  من مثو  الدين

لىت أصبحت ..  اجتماعيا  و  دار إمارة لتصريف شؤون البالد سياسيا  و  ،لةسالطني ا  فأصبحت مقر 
 ،دمساجو  محاماتو  ان يف داخةها قصوركو  املياه،كانت حماطة خبندق ميأله مدينة بداخل مدينة، و 

 نيف.و  استمرت لوايل مئة عامو 
 
كانت ،  4171 /555إىل احلكم   ،أخو صالح الدين ،عندما جاء املةك العادل أبوبكرو 

اللظ أن القةعة غدت و  ها بالرغم من انتصارات صالح الدين،احلروب الصةيبية مازالت عةى أشد  
 صرهم. أضعف من أن تةيب أو تساير ع
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أشرف بنفسه عةى و  ،أضخم بنيانا  و  أكثر قوة بشكل ليعيد بنائها من جديد املةك القةعةهدم 
كما مساها ،  ظهرت لةوجود باسم ) القةعة املنصورة(و  أبنائه،و  ادهاقتسم العمل مع قو  و  مشاريع البناء

هتا الضخمة البارزة لجار و  البالغة االرتفاع أبراجها االثين عشرو  سوارها املنيعةبأ، ءاملؤرخون القدما
 منها.
 

 
 
من باب الفرج  متتد هيو  ،دينة دمشق القدميةمل يراها الداخل من الزاوية الشمالية الغربيةكن أن مي

زال باب الفرج ما يو  مها بابان من أبواب املدينة،و  ،ىل باب النصر يف السور الغريبيف السور الشمايل إ
مكانه مدخل و  ،أما باب النصر فقد زال يف القرن التاسع عشر ،باسم باب املناخةية عرفي  و  موجودا  

 سوق احلميدية.
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 لشرق العريب،لقبة تارخيية هامة من تاريخ ا هذه القةعةمتثل و  مرت مربع، ألف 33تبةغ مسالتها 
يدعى باب احلديد، والثاين يؤدي إىل داخل املدينة و  بابان رئيسيان: األول يصةها مبخارج املدينة هلاو 

هناك أبواب سرية و  شر..هو باب السجن يف القرن التاسع عو  مكانه يف الشرق عند سوق العصرونية،
 ة  عند الةزوم...ليطت خبندق عميق مي  كما أ  مع جسور متحركة،  

 : ما يةيلةقةعة فيعية الدفا القوةتتجةى 
 .العالية أبراجهاو  سورهاـ  4
 احملرقة عةى العدو املهاجم.الزيوت  مرامي النبال املوزعة يف أعايل األبراج، وظيفتها صب  ـ  1
 .أعايل األبراج تدعى ) الرواشن(شرفات بارزة يف  ـ 3
نجنيق الذي يقذف ـ آالت احلرب الثقيةة اليت تنصب عةى أسطحة األبراج خةف املتاريس كامل 1

 قنابل النفط.و  القنابل احلجرية
كن عندما استمر ل، وقفت القةعة بصمود قوي يف وجه أطماعه ،لغزو الشامعندما جاء هوالكو و 
قوهتا، و  هلا متانتها أعادو  م القةعةرم  و  "الظاهر بيربسجاء " إىل أن، سقطت ألشهر القتالو  احلصار

 هم خائبني.ترد  و  ليعود املغول بعد أربعني سنة فتصمد
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لعهد العثماين يف التتحول وظيفتها  طان يف العهد املمةوكي لفرتة،لنائب السة مث غدت القةعة مقرا  
 خطرنتيجة ابتعاد و  املدافع،و  لبارودثكنات عسكرية نتيجة تطور أسةحة احلصار املتمثةة با جمرد إىل

 اخلارجي. الغزو
 

    
 
أما ، معاملها معظم تغطيو  حتيط بالقةعة غريمهاو  العصرونيةو  دأت األسواق كسوق احلميديةمث ب

 سجن املدينة.و  غةت مبصاحل الشرطةداخةها فقد ش   من
 
ديرية ولتبدأ امل ،القةعة عمل ليعملنقل السجن إىل بناء يف بةدة عدرا و  هافقد مت إخالء لاليا   أما

 و  اترتميمالجراء املتالف بإو  العامة لآلثار
 
 إزالة امل

 
 ،من مث نقل املتحف احلريب إليهاو  حدثةنشآت امل

  ..ثقافيا  و  فكريا   عترب رمزا  ت   صارتو  الفنية بإشراف وزارة الثقافة، لةفعاليات الثقافية ا  مركز صارت  قدو 
فمىت ، األمنو  موئل كل من ناشد السالمو  الزالت مالذو  اليت كانت دمشق  ، يا إخويت، هذي

 ؟اجلاللو  لةجمال ا  متحفو  األمانو  األمنو  السالم أرض  دمشق الشام كما كانت  تعود
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التأمل يف سرينا فوق و  ةتفكريدفعنا ل اآلثار املتنوعةبني  سيالة اجلالل يفو  اجلمال تذوقإن 
ذوق اليف مراتب  لتدرجاو  لبناء اإلنسان نه نداءإ، لننصت لةنداءو  فيها .ا اليت استخةفنأرض اهلل 
 امتنان هلل عز وجل أن أقامنا يف هذه األرض املباركة.و  بشكر ،ق احملمدية  خل  او  اجلمايل

 ... مجيال   ا  اها إليك رد د  ر  نـ  ، عماقاألتنبعث من  صادقة   وبة  بت رضاكو  الةهم أدركنا بعفوك
 ...يباعدنا عن رضاكعن كل وصف تنا نألس نلص  الةهم 

يف  نية االتباع تصبح كقةعة بقةبك مستحضرا  و  ا  كن أيها اإلنسان ألقوال املصطفى مالزملتو 
 ...  حمصنة نو لص
 .... م تسةيما  سة  و  صحبهو  آلهعةى أبدا  و و  دائما  م عةى لبيبك سة  و  الةهم صل  و 
 

 : املراجعو املصادر
 ن / أليب ياقوت احلمويمعجم البةدا 
 لسان العرب / البن منظور 
 قةعة دمشق / لعبد القادر الرحياوي 


