
 
صولُها، واعتباراتها 

ُ
القصور األموية في الشام: أ

 *هاينز غاوبه   السياسية واالقتصادية
األردنية، وعلى  –في الصحراء السورية  :الموقع -1
حواشيها الغربية، تقع وتنتشر خرائب أكثر من عشرين 
 .مبنًى مما صار ُيعرف بالقصور الصحراوية

التاسع وقد اكُتشفت بعُض هذه المباني في القرن 
عشر من جانب رّحالة أوروبيين وُوصف جمالُها 
ورومانسيُتها وسط ذاك المحيط البلقع أَو الُمعادي، دون 
أن يخطر لهم السؤال عن أصولها أَو عن وظائفها في 

(. وظل الوضع على هذه الحال حتى 1تلك القفار)
مطلع القرن العشرين حين أتى إلَى تلك النواحي 

(، الذي أجرى 2واس موزيل)المستعرب النمساوي أل
بحوثاً مستفيضًة عن بدو سورية واألردّن، واكتشف 
أهمَّ تلك القصور المعروف بُقصير عمرة؛ فكتب بحوثاً 
صول القصور الصحراوية. 

ُ
أورد فيها السؤال بشأن أ

م 1907وهكذا فقد كان كتابه )قصير عمرة( الصادر عام 
مي خطوًة أولى واسعة في التعرف على الفن اإلسال

المبكر، وفي استكشاف تاريخ بالد الشام فيما بين 
القرنين الخامس والثامن للميالد. وعلى خطى موزيل 

( الذي كتب مقالتين عن 3سار أرنست هرتسفيلد)
م( كتب 1910أصول الفن اإلسالمي. ثم في )العام 

( دراسته: )البادية والحيرة في ظل 4هنري المنس)
ل فيها تقديم شروحٍ السيطرة األُموية(، والتي حاو

وإيضاحاتٍ ثقافية وسوسيولوجية وتاريخية لقصور 
الصحراء. ويتوافق موزيل وهرتسفيلد والمنس على 



نسبة بناء تلك القصور إلَى األمويين الذين أقاموا 
إمبراطوريًة امتدت ما بين المحيط األطلسي والهند. 
في حين يؤرّخها آخرون بين القرنين الرابع والتاسع 

د. وفي العقود األخيرة اكُتشفت كتاباٌت، كما للميال
جرت العودة للمصادر األدبية، وللفن المعماري الذي بدا 
في تلك القصور والتزيينات الظاهرة في قاعاتها، ويشير 
ه بالفعل إلَى أّن تلك المباني من صنع األُمويين 

ُّ
ذلك كل

 .أَو تعود إلَى فترتهم
ك اتفاٌق بين ليس هنا :نظرياٌت بشأن الوظائف -2
الباحثين بشأن وظائف تلك القصور، كما ساد بشأن 
حقبة بنائها. فحتى الثالثينات من القرن العشرين، 
ذهبت أكثرية الباحثين إلَى أّن األمويين استخدموا تلك 
القصور للنزهة والراحة واالندفاع في المسرات، بعيداً 
عن صخب المدينة. وما وافق المستشرق الفرنسي 

( على هذا التفسير بشأن المقر 5فاجيه)جان سو
م(، ثم 1939الريفي أَو الصحراوي، في مقاٍل أول )عام 

م(. فقد ذهب 1967في دراسٍة نُشرت بعد وفاته )عام 
سوفاجيه إلَى أّن المباني الثالثين التي أحصاها 
ودرسها من الداخل والخارج، إنما كانت مراكز 

د الُبناُة من خاللها لمستعمراتٍ أَو مستقراتٍ زراعية، أرا
 .إعمار بالد الشام واالستغالل الزراعي والنباتي
إّن ما أودّ القياَم به هنا إنما ينحصر في إلقاء ضوء على 
ظروف البادية في األزمنة القديمة، والتي كانت ذات 
أهميٍة خاصٍة لبالد الشام في العصر األُموي. فالحزام 

لشرق، كان إجراًء الزراعي في سورية الداخلية باتّجاه ا
 75قامت به اإلدارة الرومانية اإلقليمية. إذ بين )عامي 



م( جرى بناء طريقٍ تجاري طويل من خليج 106و 
العقبة إلَى بصرى ودمشق وتدمر وإلى سورا على 
الفرات. وعلى طول هذا الطريق الذي يمر بمناطق 

(. وفي 6صحراوية شاسعة جرى بناء اآلبار والمسالح)
لث الميالدي، وبخاصٍة خالل حكم ديوكلتيان القرن الثا

م( جرى بناء شبكٍة من الطرق غربي خط 284-305)
(. ومن خالل هذا اإلجراء كان 7الفرات) –دمشق 

ديوكلتيان وخلفاؤه يستجيبون للتحدي الذي برز بقيام 
م(. وما كان ممكناً 226الدولة الساسانية بإيران )عام 

ية بخط دفاعٍ واحد. ولذلك مقاومة خيَّالة تلك الدولة الفت
فقد صارت االستراتيجية لحماية سورية تتمثل في 
التحصينات والطرق القوية وأبراج المراقبة والمراكز 
المسلَّحة وآبار المياه والقرى المحصَّنة. وقد ُسّمي 
ذلك النظام )حدود خانقين(، والمعنيُّ بها قنَّسرين 

ُع وسط العصور الوسطى اإلسالمية، والتي كانت تق
(. 8م()265ذلك الطريق، كما صار ُيعرف حوالي )العام 

وقد أدى هذا الطريق إلَى مّد الحزام الزراعي في 
سورية الداخلية؛ ألّن المقصود ما كان مدافعة الفرس 
فقط؛ بل وحماية الحواضر من هجمات البدو الذين كانوا 
يتمددون بمواشيهم ومراعيهم إلَى الغرب من خط 

وهكذا فيما بين القرنين الرابع  سورا. –دمشق 
والسادس للميالد ُبنيت القرى في كل مكان، واخضرّت 
كلُّ قِطَع األرض التي أمكن استصالُحها في تلك 
الفيافي. وظهرت مراكز تلك الحواضر الصغيرة المزروعة 
في السهوب شرق حماة وحمص وجنوب شرق حلب 

ح وجنوب دمشق، حيث كانت مآخذ المياه والتربة تسم



بإقامة زراعٍة شبه دائمة. وهذه المراكز ما جرى 
ناسٍ فالحين من الخارج، أي من 

ُ
إعمارها باستقدام أ

(. وقد 9األرمن؛ بل من طريق استقرار البدو، أي العرب)
شكّل هؤالء وسيطاً بين سكان سورية الداخلية، 
وسكّان البادية والمترحلين في أرجائها. وقد ساعدت 

قيمت  تلك االستراتيجية في
ُ
حماية سورية كلها. إذ أ

معسكرات ضخمٌة للجيوش على مقربة من الحواضر. 
أما مناطق البوادي وجوارها فقد انعقدت فيها اتفاقات 
مع شيوخ القبائل لضبط البدو، وللدفاع عنها في وجه 
الُفرس إن أرادوا الهجوم. وخالل مائتي عام، ورغم 

فاظ والتطوير اختراقات إيرانية متعددة، فقد أمكن االحت
لعشراتٍ من القرى والبلدات في ذلك الجزء المزروع 
حديثاً من سورية. وقد قمُت باختباٍر لمدى نجاح تلك 
السياسة الطويلة المدى من على جبل َحّس جنوب 

كلم عثرُت على  30×30شرق حلب، فعلى مساحة 
 :الخرائب التالية
 .مدن، كلها على سفوح تلك الجبال 4 -
و قرية كبيرة، على السفوح أَو في بلدة أَ  17 -
 .السهول
 .قرية صغيرة 16 -
 .مركز أَو معبد منتشرة في شتى األنحاء 14 -
في هذه األجزاء من شرقي سورية، ظهرت ثقافة هي 
مزيٌج من البيزنطية والسورية والبدوية. ومن خالل هذا 
المزيج المتكون، يستطيع الباحث تعليل التعريب 

ث إّن األُمويين وطوال قرٍن من السريع لسورية، بحي
الزمان، ما كانوا يخَشون اضطراباتٍ داخلية. وأقدم كتابٍة 



بالخطّ العربي وجدناها في شرق سورية، وليس 
اإلغريقي  -السرياني–بداخل الجزيرة. فالنقش العربي 

م(. 512المعثور عليه بَزبَد في جبل ُشبيط يعود )للعام 
لك االمتزاج بين وهذا النقش بالذات دليٌل على ذ

الحضارات الثالث. والملحوظ أنه في كل الكتابات التي 
تظهر بشرق سورية قبل اإلسالم، وفي صدر اإلسالم؛ 
فإّن العنصر السرياني يتقدم على العنصرين اآلخرين، 
حيث كانت السريانية هي اللغة المستعملة في 
الكالم والكتابة. وهذا األسلوُب الممزوج هو الذي يظهر 

ضاً في العمران. أما اقتصاُد تلك النواحي فقد تميز أي
بحقول القمح والشعير واألعناب. وما تزال آثار تلك 
المدرجات لزراعة العنب ظاهرًة على سفوح جبل حّس 
وجبل ُشبيط. وقد جرت هناك تربية األغنام والماعز 
ُر إلَى سورية  والخيول. وكانت فوائض المحصول تُصدَّ

ة، ومن هناك يجري استيراد الزيتون الداخلية والساحلي
والزيت. وقد تعرض ذلك العالم الهانئ لالنهيار تدريجياً 
في القرن السادس الميالدي حين تحطم التحالف 

 611القبلي الذي كان يتزعمه الغساسنة. وبين )عامي
( اجتاح الساسانيون سورية وخرَّبوها وضربوا 614و

ة. وفي )العام اقتصادها الزراعي والرعوي ضربًة قاسي
( جرت معركة اليرموك التي أخرجت البيزنطيين 636

م( ظلت دمشق 750من بالد الشام. وحتى )العام 
 .عاصمًة للدولة األموية
 دور البدو في تاريخ سورية -3
اعُتبر األُمويون الدولة العربية  :البدو السوريون

(. وقد 10الوحيدة خالل التاريخ اإلسالمي الطويل)



لك ألّن المواقع الرئيسية في الدولة كانت اعُتبرت كذ
بيد العرب. بيد أّن الدولة كانت في الحقيقة 
سوريًة/عربية. فُكلُّ الموارد كانت تصب في العاصمة 
دمشق. وكان البدو السوريون المنتشرون بين الفرات 
والبحر األحمر العمود الفقريَّ لجيش الدولة. وهم ما 

ون األربعة قبل اإلسالم ظهروا من العدم. إذ طوال القر
كان البدو قد أصبحوا مكوّناً رئيسياً من مكوّنات 
المجتمع هناك. وقد ساعدت سياسات األُمويين 
المتسامحة تجاه سكان البالد األصليين، إلَى سرعة 
االندماج بين مختلف العناصر، فعاد االزدهار الذي ظهر 

لطيبة أيام الرومان والبيزنطيين. لقد اعتمدت العالقات ا
بين البوادي والحواضر على حصول البدو على حصتهم 
العادلة من الثروة بحيث يحجمون عن التعدي على 
القرى والفالّحين والمدن. وبعد اختفاء دولة تدمر )عام 

م( صارت العالقُة مباشرًة بين الرومان والبيزنطيين 272
خرى. وصرنا نسمُع تسمية 

ُ
من جهة، والبدو من جهٍة أ

للزعماء البدو بالبطريق، وتسمية المصادر  الفاتحين
العربية لهم بالملوك. وفي القرن الرابع عاد الغساسنة 
للعب الدور الذي كانت تلعُبُه تدمر من قبل، وصاروا 
بسبب سيطرتهم بمثابة البوليس، والحاجز الفاصل 

(. وبذلك فقد 11بين البدو الرعاة والقرى والحواضر)
طرفين، وعاد لقب تشكّل متحد متضامن بين ال

مراؤهم 
ُ
البطريق إلَى العرب الغّسانيين. وقد كان أ

يملكون ُدوراً بداخل المدن، كما يملكون مراكز صيفية 
ورعوية في الجوالن، كما أنهم صاروا ُرعاة وُحماة 
الفرقة المونوفيزية المسيحية في سورية. وقد صار 



 لهم نفوٌذ حتى داخل البالط بالُقْسطنطينية، بحيث ظل
المؤرخون يتذكرون زيارة الحارث بن َجبَلة الغّساني 

م(. وعندما ُجّن 565-578للبالط أيام جوستين الثاني )
جوستين، كانوا يعمدون لتهدئته وتخويفه بالقول: 

12الحارث قادم) )!. 
ال نكاد نعرُف شيئاً عن البطارقة العرب  :الغساسنة

في األوائل. أما األخبار عن الغساسنة فهي ُمتاحٌة 
المصادر البيزنطية والعربية. ويبدو للدارسين أّن 
التحالف القبلي بزعامة الغساسنة لم يختلف عّما 
نعرُفُه من تحالفاتٍ مشابهة في القرن التاسع عشر؛ 
سرٍة أَو 

ُ
حيث كانت مجموعات من القبائل تلتف حول أ

بطٍن قبلي، ويصبح زعيم البطن متحدثاً باسمهم 
ئداً في المعارك. وبسبب القوة وممثاّلً لمصالحهم، وقا

التي امتلكها الغساسنة، وامتداد مساحة نفوذهم، 
فقد صارت لهم مراكز استقبال وقصور وُدور في سائر 

شأن اإلمبراطور في العصور  –مناطق نفوذهم 
الوسطى األوروبية. وهذا هو التعليُل الوحيد لتلك 
الكتابات المنتشرة عنهم على الصخور من الفرات 

جنوب سورية الحالية؛ رغم أّن مراعي غّسان  وحتى
ما كانت تتجاوز األجزاء الجنوبية من المنطقة. وبعض 
تلك الكتابات منفردة أَو على الصخور كما سبق القول، 
بينما بعُضها اآلخر موجوٌد على أبنية مثل ذاك الذي 
في الُرصافة على مقربة من الفرات، واآلخر الذي في 
 .الحيّات بجنوب سورية
كان المعتقد أّن البناء الذي له بقايا  :أبنية الغساسنة

( ما هو إالّ كنيسة. بيد أّن سوفاجيه 13في الرصافة)



على المدخل والتي تقول: ليَْحَي الذي الحظ الكتابة 
م(؛ 582و 569المنذر! الذي كان البطريق بين )عامي

قال: إّن هذه الكتابة ال تليُق بأن تكوَن فوق المذبح، 
شبه المباني الرومانية التي تُبنى وهي ت

(. فالبد أن تكون هي قاعة استقبال 14لالستقباالت)
م( جاءت بعثٌة بيزنطيٌة لزيارة 575المنذر. وفي )عام 

المنذر، الذي طلب إليهم المجيء إلَى الرصافة، والبد 
 .أن تكون القاعة هذه هي التي استقبلهم فيها
الذي كان  فهي منزل فالفيوس سوس أّما الحيّات،
قائد حرس المنذر. وللمبنى طبقتان، وله أسوار نحو 
الخارج. وهو يذكّر في هندسته ببعض قصور األمويين 
الصحراوية، وبخاصٍة ذاك الواقع شرق الحيّات: خربة 
 .البيضاء
مبنًى في الصحراء تماماً، يتكئ  :(16)البيضاء خربة
على تٍل من الخرب، وهو مفتوٌح على الشرق، على 

 تتفجر فيه المياه في موسم األمطار. وليس وادٍ 
للمبنى تاريخ، لكن البد أنه ُبني أيام الغساسنة. وهو 
طابٌق واحٌد، ينفتح على باحة داخلية، ومن حولها 
أجنحة في كٍل منها ثالث ُغرف أَو أربع. ومن الخارج 
تشبه خربة البيضاء حصناً بيزنطياً، مثل خان منقورة 

فهي خيمٌة لكنها مبنيٌة  شمال شرق دمشق. وهكذا
 .باألحجار
قاعة االستقبال في الرصافة،  :عندنا إذن نموذجان
وخربة البيضاء. وكال المبنيين يطالّن بنا على ما ُعرف 
فيما بعد بقصور األُمويين في الصحراء. ويمكن استناداً 
إلَى مَثليهما الذهاب إلَى أنه بين الرصافة ودمشق 



م( عدة دور 600و 400كانت توجد فيما بين )عامي
 .وقصور لها هذه الوظيفة
 األُمويون في سورية -4

األُمويون –الغساسنة  خالل الفترة السابقة على  :
الفتح العربي لسورية، كثرت النزاعات بين البيزنطيين 
والغساسنة مما أدى إلَى إضعاف األخيرين. وفي 
معركة اليرموك وبعد الهزيمة لجأ الغساسنة إلَى 

البيزنطية؛ فانحلَّ تحالُُفهم، وبرزت عليهم األراضي 
(. كانت مواطن كلب 17القبيلة الكبيرة: كلب بن وبرة)

في نواحي تدمر، وهي قبيلٌة مسيحيٌة في معظمها. 
-661وقد تزوج منهم الخليفة األموي األول معاوية )

م(. وميسون الكلبية هي أمُّ ابنه ووريثه يزيد 680
البدوية تقاليد حضرية م(. وقد كانت لكلب 680-683)

كما سبق أن قدمنا؛ في حين أّن خصمها التحالُف 
القيسي، والذي جاء إلَى الشام في سياق الفتوحات، 
وربما تملك بعض المراعي مما خرَّبه الفرس وأْخلَوُه 

م(. لكن عندما نشأت الدولة األموية، وجد 611-614)
القيسيون أنفسهم بدون مجال؛ في حين ثبت تحالف 

مع األُمويين. ولذلك فقد انتظر القيسيون الفرصة  كلب
وثاروا على األُمويين مع عبد هللا بن الزبير. ولملم 
اليمنيون بزعامة كلب وابن بحدل صفوفهم وأتوا بمروان 
األول إلَى سدة السلطة. والتقى الطرفان المتصارعان 
بالجابية، مصيف الغساسنة قبل اإلسالم. وال ينبغي 

ابن بحدل لألمويين على أنه مسألة أن نفهم تحزب 
مبدأ؛ فقد كان أقوى العرب منذ أيام معاوية، ولو سقط 
األُمويون فلن يتبقى له شيء. ويذكر المسعودي 



)وليس من الضروري أن يكون ذلك تاريخياً( أّن معاوية 
جعل زعامة اليمانية في أخالف ابن بحدل. لكن على 

حالف الغّساني أي حال؛ فإّن ذلك التحالف َخطََف الت
قبل اإلسالم. وقد انتصر اليمنيون على القيسيين، 
وصاروا بزعامة األسرة األُموية ليس ُحماة الُمْلك 
 .بالشام فقط؛ بل وُحماة اإلمبراطورية
 منازل األُمويين
كان على عبد الملك أن يستخدم تكتيك  :عبد الملك
الغساسنة في السيطرة على القبائل، أي أن يملك 

إلقامة في مناطقهم. وفي الواقع فإّن عبد مواطن ل
الملك هو األُموي األول الذي ملك قصوراً متعددًة في 
سائر أنحاء حواشي البادية وتخومها. وكان يقضي 
الشتاء على مقربة من بحيرة طبريا ثم يتحرك إلَى 
الجابية، وفي آذار وحتى نوّار كان يقيم على مقربة من 

ة فيقضيها في بعلبك. دمشق، أما شهور السنة الحار
ثم يعود إلَى دمشق في الخريف، ليغادر العاصمة إلَى 

(. وقد يمكن تعليُل ذلك 18طبريا بعد ذلك خالل الشتاء)
بحالة الطقس؛ لكّن السبب ليس كافياً. فالصحيح أن 
الرجل كان يتنقل بين مراكز القبائل اليمنية فالقيسية. 

 كلَّ عام وكانت البطون التي يقيم في وسطها لفترةٍ 
 .من البطون الهامشية في القبائل
 الوليد
وتغيرت مراكز التنقل واإلقامة أيام الوليد  :قصر ُبرُقع
بن عبد الملك. فالوليد ابن امرأٍة قيسية، وقد بنى 
قصوره الصحراوية وسط مراعي أقوى القبائل القيسية 
واألُخرى اليمنية. وعندما كان الوليد ما يزال وليَّ عهد، 



( على مقربٍة 19بنى حصناً صغيراً هو قصر ُبرُقع)فقد 
من برج مراقبة روماني، على شاطئ بحيرٍة صناعيٍة 
في عمق الصحراء. وقصر برقع هو األقصى شرقاً بين 
القصور األُموية حتى اليوم. ورغم ِصَغر القصر، فهو 
ُيظهر المعالم الرئيسية الظاهرة في خربة البيض: 

ء الداخلي الذي تحيط به من القاعة المركزية، والفنا
 .الناحيتين الُغرف المربَّعة الثالثة أَو األربعة من الجانبين
يقع القصر شمال شرق عّمان. وهو  (20)ُقصير عمرة
يتكون من قاعة استقبال وحّمام. ويبدو أن البناء ُشيّد 
في النْصف الثاني من خالفة الوليد بن عبد الملك بعد 

نى من ثالثة أجزاء رئيسيةم(. ويتكون المب710)عام  : 
 .بئر وخزان مياه -1
البيزنطي -حمام على النمط السوري  -2 . 
قاعة كبرى مثلثة األضالع، مزينة برسوٍم  -3
 .وترقيشات
وتشير بعض تلك الرسوم إلَى الوظيفة األصلية للقاعة. 
ففي الجدار األوسط رسٌم للخليفة جالساً على 

به كتابة )ليحَي العرش، وفوقه كتابٌة تدعو له، تش
المنذر( في الرصافة. وعلى الحائط الشمالي رسوٌم 
للملوك الذين هزمهم المسلمون، وبينهم الشاه 
الفارسي واإلمبراطور البيزنطي، الذي ينظر إلَى 
الخليفة بهيئٍة ضارعة. والقائم هذه كانت قاعة 
استقبال. ومثل قاعة المنذر بالرصافة يجلس الخليفة 

باب يستقبل ضيوفه، حيث يتحدث هنا في مقابل ال
 .إليهم ويتفاوُض معهم



وليس بعيداً عن قصير عمرة، يظهر قصٌر  :قصر خرانا
(. وهو يشبه النمط الثاني 21آَخُر يبلُغ الُعُمَر نفسه)

األردنية، وهو قصٌر محصَّن  -من أنماط األبنية السورية 
مثل خربة البيضاء. وفي الخزانة طابقان، وغرُفُة حول 

حة الداخلية على الجانبين مكوَّنة من أربع أَو البا
خمس واثنتان من تلك الُغَرف فيهما تزيينات بالجّص، 
 .وهما تُظهران مزيجاً من األسلوب السوري واإليراني
يختلف قصر الوليد بن عبد الملك في  :جبل َسيس  

(. فهو يقع على 22جبل سيس عن القصور األُخرى)
 غّساني فيه كتابة. مقربٍة من دمشق بجانب مستقرْ 

ويتضمن المجمع حماماً ومسجداً ومخازن وأماكن 
للخدم. ويتضمن ذلك الموقع ما يشبه الواحة التي فيها 
مياه، أي أنه مكاٌن مثاليٌّ لمراعي البدو، التي يأتي 
إليها الخليفة لالختالط برعيته وجنده. ويتكون القصر 

انة. من طابقين، ويبلغ حجمه أربعة أضعاف قصر الخر
ومثل الخرانة من حول الباحة الداخلية هناك الغرف أَو 
البيوت. لكنها في قصر جبل سيس تمضي 
شمال/جنوب. وتقع في الجهة الجنوبية قاعة 
االستقبال. وهكذا فإن كل أبنية الوليد األول هي منازل 
لإلقامة المؤقتة واالستقبال. إنه ملك البدو، الذي يأتي 

، في مواطن رعي مواشيهم لالختالط بشيوخ القبائل
وحركتهم. وقد بدأ هذا التقليد أيام الغساسنة 
والبيزنطيية وتطور واتسع أيام األمويين مع االحتفاظ 
 .بالوظائف نفسها
 ما بعد الوليد األول -5



يبدو أنه جرى إهمال هذه األبنية وهذا التقليد  :هشام
 بعد عبد الملك والوليد. فقد ورث األمراء دولًة شاسعةً 
ومستقرة، وما وجدوا أنهم يحتاجون لفعل المزيد أَو 
حتى لالحتفاظ بما فعله األسالف. فنادراً ما أقام هؤالء 
بدمشق، بل ظلوا يتنقلون في المقرات التي بناها 
خرى. وما تنبه 

ُ
أسالُفُهم في الرملة والرصافة ومواطن أ

سرًة من أقاربهم، هي األسرة 
ُ
هؤالء إلَى أّن أ

قرت بالسلمية على طرف البادية، العباسية، است
وبدأت دعايًة وسلوكاً ما لبثا أن أسقطا األُمويين بعده 
 .ثالث سنوات من وفاة الوليد بن عبد الملك
وما نظر األمويون المتأّخرون إلَى ميراث أسالفهم للبناء 
عليه؛ بل حاولوا تقليد الحصون والقصور الماجدة التي 

يين. فلو تأملنا القصور رأوها لدى الساسانيين والبيزنط
التي بنوها لوجدنا أنها تقطُع مع مباني عبد الملك 
والوليد. وخير مثاٍل على ذلك ما فعله هشام بن عبد 

م(. فقد 743-744م( والوليد الثاني )724-743الملك )
أدى اإلنفاق الهائل على تلك المباني إلَى إفالس 

)يزيد بن خزينة الدولة، بحيث وعد خليفة الوليد الثاني 
الوليد( أن يتوقف عن القيام بأبنية جديدة. ونادراً ما أقام 
هشام بدمشق، بل اتخذ من الرصافة مقراً له. حيث 

(، وقصر صغير. وباإلضافة لذلك 23نجد بقايا مسجد)
بنى هشام قصر الحيرة الشرقي، وقصر الحيرة 
 .الغربي
يقع قصر الحيرة  :قصر الحيرة الشرقي

ن بناٍء بيزنطيٍ قديم. ويتضمن ( في مكا24الشرقي)
كيلومتر، وهو  10وسائل للتروية، وسط واحة حجمها 



يتكون من مبنيين. ويشبه من بعض الوجوه قصر جبل 
َسيس، لكّن البيوت مرتبة بشكل مختلف. أما الجدار 
الشاهق والطويل فيبدو أّن المقصود به كان جمع 
 .المياه من ورائه
نيٌّ أيضاً بجانب أثٍر هو مب :(25)قصر الحيرة الغربي
قديم. واألثر القديم ربما كان ديراً غّسانياً. وله أقنيٌة 
خرى 

ُ
تحت األرض من أجل اإلمداد بالمياه، وأبنية أ

ملحقة ألغراض الخدمة، وطاحونة مياه، وخان، 
 .وحدائق
ظلت األغراض الزراعية مرعبًة في  :ما بعد هشام

وليد أبنية هشام. وليس األمر كذلك في قصري ال
(، اللذين كان 27(، والمشتى)26الثاني: طوبى)

الغرُض منهما اللهو واالستمتاع وإظهار الفخامة 
والعظمة. وما اكتمل القصران ألّن الخليفة ُقتل قبل 
ذلك. بيد أّن قصر طوبى يتكون من ثالثة أبنيٍة ضخمٍة 
يربط بينها ممًش مسوَّر. وليس هناك أثر ألي اهتماٍم 

قصر المشتى، والذي ُيعتبر أفخم  زراعي، وكذلك في
القصور األُموية. وهو مكوٌَّن من ثالثة أبنية، وما اكتمل 
إالّ أوسطُها، مع زينٍة داخليٍة ثقيلة ومتنوعة وتذكّر 

28بالقصور الساسانية والبيزنطية) ). 
خرى على 

ُ
مع سقوط الدولة األموية، وقيام دولة أ

 أَو النمط المركزي الساساني، ما عاد هناك عملٌ 
حاجة لمنازل لملك البدو، وللمنازل المتنقلة مع الرعية 
والجند. ولذلك ما أقدم العباسيون على بناء قصوٍر 
 .مشابهٍة خارج المدن أَو في الصحراء
********************* 
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