


 تكسٜس عٔ

 ( في منطقة المدينة المنورةسد معاوية ) 
 شٜاز٠ ٚاضتطالع

 أ. صاحل بن حممد املطريي
 حماضر بكلية التقنية يف املدينة

 

ايباسح د. ضعد ايساغد قسأت ايٛؾف ايرٟ نتب٘  قد نٓت

ايذرٟ  ٚ أبٞ ضفٝإ  بٔ َعا١ٜٚ عٔ ضد اإلضال١َٝ باآلثاز املختـ

. فأنربت عٓدٖا َا جت٢ً  (1)املٓٛز٠ٚادٟ اخلٓل باملد١ٜٓ  يف غٝدٙ

ايبٓا٥ني  قبٌ َٔ َٚطاس١ٝ ١ٝٚتؿُُٝ ٖٓدض١ٝ بساع١ َٔ ايبٓا٤ ذيو يف

اإلضال١َٝ ، أٟ َٓر  احلكاز٠ عؿٛز َٔ َبهس عؿس يف املطًُني

(. فسغبذت ثثذس    ٖذذسٟ )الذالٍ سهذِ َعاٜٚذ١      50سٛايٞ عذاّ  

ا ممٔ ذيو  يف شٜازت٘ ٚايٛقٛف عًٝ٘ ، ثال أْين فٛد٦ت بإٔ نجرًي

 قد مسع ب٘ َٔ قبٌ ، بعكِٗ نإ ٚثٕ ، َهاْ٘ ٜعسف ال ضأيتِٗ

ا َٔ ايٓاع مل ٜطُع ب٘ َٔ قبٌ إٔ نجرًي ٚددت نُا ، بعٝد شَٔ َٓر اْٗاز قد ٚأْ٘

ذيذو إٔ ايطذد َذبين يف دٗذ١ بعٝذد٠ عذٔ ايٓطذام         ;أبًدا . ٚنٌ ٖرا يف ْظسٟ َذربز  

سم املعبد٠. يرا مل أدد يٞ ٖادًٜا ايعُساْٞ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ ، ٚيف َهإ ْا٤ٍ عٔ ايط

بأْ٘ ٜكع دٓٛب غذسم َطذاز املدٜٓذ١ عًذ٢     ، يًٛؾٍٛ ثيٝ٘ ثال ٚؾف ايساغد ملهاْ٘ 

-520ًؽ /  242-262-4ًثسذذذداثٝات )  عًذذذ٢ ٜكذذذع ٚأْذذذ٘ ، اخلٓذذذل ٚادٟ اَتذذذداد

(. يذرا أالذرت   GPSم ( ، ٖٚرٙ ال تعسفٗا ثال أدٗص٠ ايتٛدٝ٘ املالسٝذ١ )  552-392

 عًين اخلٓل( )ٚادٟ ايعاقٍٛ يٛادٟ اخلًفٞ االَتداد ع٢ً املٓطك١ وتً يفأحبح بٓفطٞ 

 ٜكطذع  ٚايرٟ ، يكؿِٝا ثىل املتذ٘ ايطسٜع ايطسٜل يف أالرت إٔ ، ٚنإ ايطد ويذ أدد

 املٓطك١ أٌٖ بعض أضاٍ إٔ فكسزت ، املد١ٜٓ َٔ نًَٝٛرًتا عػسٜٔ بعد اخلٓل ٚادٟ

٘  ٜديْٛٞ عًِٗ احملًٝني  ايطذسٜع  ايطسٜذل  بٗذا  ميذس ،  ٓذاى ٖ قسٜذ١  يف فتٛقفذت  ، عًٝذ
                                                           

 ال١َٝ املبهس٠ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ .ضثاز اإلدزاضات يف اآل:  يف نتاب٘ (1)
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ايطذهإ ٚقًذت يذ٘ : ثْذٞ أزٜذد ايطذد املذرنٛز يف         أسذد  فأٚقفذت  ، )احلذاز(  امسٗا

ٖرٙ اجل١ٗ ، فكاٍ يٞ َٓدًدا َٚٗٛاًل : َٚاذا تسٜد ب٘ ؟ ثٕ ب٘ دًٓا ٚعفازٜت ، ٚيكذد  

فطكطت بٗذِ فٝذ٘    ، َٓ٘ سذس ألالر ٚاؤدا ، )الٛادات( بٗا ضكطت ب٘ طا٥س٠ نإ

ذس ايرٟ فٝ٘ ايٓكؼ ايتأضٝطٞ يًطد ( . يهذٓين أالربتذ٘ أْذٞ أزٜذد     ، ) ٜكؿد احل

ايذذرٖاب ثيٝذذ٘ ٚزؤٜتذذ٘ عًذذ٢ أٜذذ١ سذذاٍ، فذذأالربْٞ بذذإٔ ايطسٜذذل ثيٝذذ٘ ميذذس عذذرب دلذذس٣ 

ٓ ًدا )أٟ عهذذظ املذذداز املذذا٤( ثىل إٔ ٜؿذذٌ اجلبذذٌ ايذذرٟ فٝذذ٘ . يهذذٔ    ايذذٛادٟ َطذذ

ٚعذذدت  ،فأزدذذأت ايبشذذح ثىل ايٝذذّٛ ايتذذايٞ   ، أدزنذذين ايظذذالّ يف ذيذذو ايٛقذذت   

 يًُد١ٜٓ .

ٞ  ايّٝٛ يفٚ ٘  ايطذسٜع  ايطسٜذل  أالذرت  ، ايتذاي ِ ا ثىل املتذذ جتذاٚشت   إٔ ٚبعذد  ، يكؿذٝ

ا باجتاٙ ْصيت ميًٝٓ، ايرٟ ع٢ً ايطسٜل حبٛايٞ نٌٝ ْٚؿف ، دطس ٚادٟ اخلٓل 

ا يف دلس٣ ايٛادٟ ْفط٘ )أٟ ٚاد اخلٓل( ، ٚدلس٣ ايٛادٟ ضا٥ًس ، ايػسقٞ اجلٓٛب

قد سفسٖا ، ، ٚجتد ْفطو تطري بني ٚادٗات ؾخس١ٜ ٖرا ميس بني دباٍ نجري٠ 

دسٜذإ املذذا٤ يف ايذذٛادٟ عذذرب ايكذذسٕٚ، ٚيف أثٓذا٤ ذيذذو جتذذد دبذذٝاًل ؾذذػرًيا ٚاقًعذذا يف   

عذٔ ايبكٝذ١ . نُذا     ٚقد سفس املا٤ داْبٝذ٘ ٚتسنذ٘ َٓفؿذالً   ، ٚضط دلس٣ ايٛادٟ 

نًَٝٛرتات ايك١ًًٝ ، ٚبعد سٛايٞ ضبع١  ٚايبٝٛت ايؿػري٠ املصازع ببعض ايطسٜل ميس

٘ ايذذراٖع عًذذ٢ ايبعذذد أَاَذذ٘ دبذذاٍ ، ٚجتذذد إٔ تٛاد ذذ، َذذٔ ايطذذري يف بطذذٔ ايذذٛادٟ 

غعب١ ثىل ايػسم ، ٚأالس٣ ثىل اجلٓٛب ، ٚباالجتاٙ  ، غعبتني ذٖع قد ْفط٘ ايٛادٟ

ايطدُّ ْفط٘ )ضد ٚادٟ اخلٓل( بني دبًني  ٜكع ، اجلباٍ تًو قاؾًدا اجلٓٛب َع اميًٝٓ

قد ُبٓٝت َٔ ايؿخس األضٛد ٚايطد مما ًٜٞ املد١ٜٓ  ٚاد١ٗ ألٕ ْٚظًسا ، قٝل ممس يف

 ، ألٕ يْٛٗا َػانٌ يؿخٛز اجلبٌ . عٍدٔ ُبعْ٘ قد ٜؿعع متٝٝصٖا إف

ٜٚعذذع  ٜكع ايطد نُا أضًفت يف ممس قٝل بذني دذبًني ،   

، ألْ٘ قد  ملٔ االتاز َهاْ٘ (اجلٝٛيٛد١ٝ)املس٤ يًرباع١ املطاس١ٝ 

ٕ عًذ٢ طذٍٛ ايذٛادٟ نًذ٘ ،     ال تٛدد ْكط١ أقٝل َٔ ٖرا املهذا 

ٚزمبا دا٤ اضِ ايٛادٟ ْفط٘ )أٟ اخلٓل( َٔ ٖرا املُس أٚ اجملس٣ 

ايذرٟ بذين فٝذ٘ ايطذد . ٜٚٛدذد      ، ذٟ اجلٛاْع ايػذاٖك١  ، ايكٝل 

اختيااار منااا  
الساااد عرا اااة 
مسااااااااااااااا ية 

 جيولوجية
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أضفٌ ايطد دسف عُٝل قذد زضذِ فٝذ٘ املذا٤ الطًٛطذا قذد ازتفعذت        

 ع٢ً َا١ٝ٥ ٚأعػاب طشايع آثاز ٜس٣ نُا ، أَتاز ضت١ حلٛايٞ

ٚال شايت بك١ٝ َٔ املا٤ فٝ٘ ،  َهح طٍٛ ع٢ً ٜدٍ مما ، يًذسف ؿخس١ٜاي اجلٛاْع

، فُٝذا اْٗذاز ٚضذط     ايطد َب١ٝٓ بكسَٝدٖا األمحس احملسٚم ثابت١ يف قعس اجلذسف 

داز اجلذ ٜٚالسظ إٔ ايطد ٚبكٞ َٓ٘ نتًتإ قخُتإ ثابتتإ يف دٛاْع اجلبٌ ، 

ايسغبذ١ يف شٜذاد٠    ، ٚميهٔ تعًٌٝ ذيو : ايطد َبين ع٢ً غهٌ َدززايباقٞ َٔ 

ا( َذرتً  30قاعد٠ ايطد ، نُا أْ٘ ْظًسا الزتفاعذ٘ )سذٛايٞ   : َكا١َٚ ايكاعد٠ ، أٟ 

ٚبٓا٤ بك١ٝ املذدزدات أٚ  ، فإْ٘ بٛقع٘ املدزز ٖرا  ٜطاعد ايعُاٍ يف ايؿعٛد عًٝ٘ 

ثىل ايطبكات اييت فٛق٘ ، ٚبٗرا ٜػِٓٝٗ عٔ االضتعا١ْ بأالػاب أٚ ملٖٛذا يًٛؾذٍٛ   

٘ ٜطٌٗ عًِٝٗ ؾٝاْت٘ ٚايعٓا١ٜ ب٘ ٚتسَِٝ َا قد حيدخ يف دذدازٙ  ألع٢ً . نُا أْا

بذايفسٕ ايذرٟ بٓٝذت َٓذ٘ ٚادٗذ١ ايطذد        َٔ ؾدٚع أٚ السٚم . ٚبذايٓظس يًطذٛب املعذد    

زغِ َسٚز أنجس  يٝشاز املس٤ ملتا١ْ ذيو ايطٛب ٚدزد٘ َكاَٚت٘، فإْ٘ املكاب١ً يًُا٤

َذٔ غذد٠ ؾذالبت٘    ;  ض١ٓ ع٢ً ثْػا٥٘ ، ست٢ يٝخاٍ املس٤ أْ٘ َٔ ايؿخس 1350َٔ 

، َٚكاَٚت٘ يًهطس . ٚعٓدَا ٜؿٌ اإلْطإ ثىل قاع اجلسف أضذفٌ ايطذد َباغذس٠    

     ّ  قذد  ٜس٣ اجلٛاْع املتٗد١َ َٓ٘ بٛقٛح أنجس ، نُذا ٜذس٣ إٔ ايطذد عٓذدَا اْٗذد

 ٚاْدفعتا،  قد اضتكستا يف قعس اجلسف نيت ؾخسٜنياجلبٌ نتًت داْع َٔ َع٘ قًع

داالًذ١ يف داْذع   ، ايتٝاز مما ًٜٞ املد١ٜٓ ، ٜٚس٣ اإلْطإ َكًعُٗذا ٖذ٠ٛ نذبري٠     َع

ْظذًسا  ; اجلبٌ قد عػػت فٝٗا دٛازح ايطذري ، يذرا فإْذ٘ ٜؿذعع املذسٚز عذرب املُذس        

 هلرٙ ايؿخٛز ايكخ١ُ .

ايذذٓكؼ ايتأضٝطذذٞ  ًذذعَك زؤٜذذ١ ميهذذٔ ، ايطذذد َذذٔ يًُدٜٓذذ١ املكابذذٌ اجلذذداز ٚيف

ًٝذذ ايذذٓكؼ حيذذٟٛ ايذذرٟ احلذذذس ذيذذو ٜٚسقذذد ، يبٓا٥ذذ٘ ايذذرٟ ٜذذ ز   ايذذٛطين املتشذذف يف اساي

، ٚنذذإ قذذد نذذا َذذٔ أٜذذدٟ يؿذذٛف اآلثذذاز ، ألْٗذذِ عذذذصٚا عذذٔ محًذذ٘     بايسٜذذا 

أعذالٙ ، ٚنُذا ٜذرنس ايساغذد يف دزاضذت٘( .       احملًٝني )نُا أغاز أسد ايطهإ

ٕ إيذذرا ف َٓذذر َذذد٠ ، ا ألٖذذٌ اآلثذذاز أٚ ايطذذٝاح َعسًٚفذذ ْذذ٘ َذذٔ املعتكذذد إٔ ايطذذد نذذا

 يٝطت بايكؿري٠ .

ًُأثال ، ٚثىل ايػسم َٔ ٖرا ايطد ضد آالس َجً٘   ا ، ٖٚذٛ َٓٗذاز  ْ٘ أؾػس سذ

 يإلبذٌ ، متذس بذني    َطسٚقذ١  داد٠ عربٙ ٜٚٛدد ، باجلبٌ ايالؾكتني نتًتٝ٘ عدا اأًٜك
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ٚ  ٚعذس  ممذس  يف ٠املتٓذاثس  ؾخٛزٙ ٘  ٜبذد ُ    أْذ  ، (1)ملدٜٓذ١ ثىل اتذذ٘  ال ٜٛدذد أقؿذس َٓذ٘ يً

َٓر ايكدِٜ ممًسا يًشذاز ، ثذ ٜرنس أبٛ ثضشام احلسبٞ   َعا١ٜٚ ضد نإ ٚقد

َُعا١ٜٚ  َٚٓذ٘  ، ؾاسع نتاب )املٓاضو( إٔ طسًٜكا َٔ املد١ٜٓ ثىل َه١ ميس بطد 

(2)ضذذًِٝ بذذين َعذذدٕ ثىل
ًَا ستذذ٢   َٗذذد ايذذرٖع  :  ، ٚزمبذذا  ذذٌ ٖذذرا ايطسٜذذل َطذذتخد

)ٚادٟ اخلٓذذذل( ، ايذذذرٟ فٝذذذ٘ ايطذذذد ، ٜظٗذذذس قذذذُٔ  ايعؿذذذٛز احلدٜجذذذ١ ، ثذ نذذذد 

ذلطذذات ايطسٜذذل ايػذذسقٞ بذذني َهذذ١ ٚاملدٜٓذذ١ ، ٚذيذذو بٓذذا٤ عًذذ٢ اخلازطذذ١ ايذذيت      

 أٚا٥ٌ ايكسٕ املٝالدٟ املٓؿسّ .،  (3)زمسٗا ايًٛا٤ ثبساِٖٝ زفعت أَري احلر املؿسٟ

فٝتذداٍٚ ايٓذاع سهاٜذ١ ال ٜذدز٣      ايعسٜذل ٚأَا عٔ نٝف١ٝ اْٗٝذاز ذيذو ايطذد    

ملد١ٜٓ ْصيٛا ع٢ً ثىل اإٔ اثٓني َٔ احلذاز ايراٖبني : ٖٞ أّ ال ؟ َ داٖا  أؾشٝش١

فعًٛا غ٦ًٝا  أِْٗ ايكّٛ مل حيطٓٛا ثيُٝٗا أٚ يهٔقّٛ ناْٛا َكُٝني عٓد ايطد ، 

أثذذاز ْكُتُٗذذا ، فذذدعا احلادذذإ عًذذِٝٗ بذذإٔ ُٜػذذسقِٗ اإ بٗذذرا ايطذذد ، ثال أُْٗذذا       

عًُٝٗا ٖالن٘ ، فٓؿذشاٙ مبػذادز٠    صَّفع2، اضتػعسا َعسًٚفا َٔ أسد ٖ ال٤ ايكّٛ 

ثْذ٘ مل  : عٓدَا ٜس٣ قس١ٜ ايٌُٓ اجملاٚز٠ تٓكٌ قٛتٗا ثىل اجلبذٌ ، ٜٚكذاٍ   ، املهإ 

ٚأغسم أٚي٦و ايكّٛ .  يهٔ ُٜفِٗ َٔ ايٓكٍٛ اييت ، متس أٜاّ ست٢ اْٗاز ذيو ايطد 

ٚايربانني إٔ ايطد تٗدّ بفعٌ ايصالشٍ ; َ زالٞ املد١ٜٓ  عٔ ايساغد ضعد د. أٚزدٖا

سذاز٠ ايطد  إٔ ٜالسظ إٔ. ٚميهٔ (4)اييت تعسقت هلا املٓطك١ يف ايكسٕٚ ايػابس٠

٘ اييت بين بٗا َتٓاثس٠ ٖٓا ٖٚٓاى يف َٓطكتذ٘ ، ٚبعكذٗا قذد     املذا٤ ثىل َطذاف١    دسفذ

 اضتخدَ٘ ايٓاع يف تطٜٛس أزاقِٝٗ اجملاٚز٠ . ابعٝد٠ ، ٚبعكٗ

يف َٓطك١ املد١ٜٓ املٓذٛز٠ ،  ، ثس١ٜ ٜٚعترب ذيو ايطد َٔ أِٖ املٓػآت املا١ٝ٥ األ

ُٔ ف، يرا  عال١َ تدٍ ع٢ً أْ٘ َٛقع أثسٟ َِٗ ١أٜ ٝ٘ال جيد ايراٖع ثيٚزغِ ذيو 

نْٛ٘ َٔ املٛاقذع األثسٜذ١ املُٗذ١ يف َٓطكذ١      ٜػري ثىلاملطتشطٔ إٔ ٜٛقع عٓدٙ َا 

يطسٜذل  عًذ٢ ا املد١ٜٓ املٓٛز٠ ، َع َعًَٛات َٛدص٠ عٓ٘ . ٚسبذرا يذٛ ٚقذعت يٛسذات     

                                                           

 ملد١ٜٓ، ٚيهٓ٘ أطٍٛ .ثىل ٜٚتذ٘ ، ٜٛدد طسٜل آالس ًٜتف ع٢ً اجلبٌ ايرٟ فٝ٘ ايطد  (1)

 330املٓاضو، ف  (2)

: زضا٥ٌ يف . ٚنريو  380-369: ف 1)املالسل( ، ٚقد ٚؾف ٖرٙ ايطسٜل يف دذ 2َسآ٠ احلسَني ، دذ  (3)

 َٔ ايسضاي١ األٚىل . 6تازٜخ املد١ٜٓ ، محد اجلاضس ، ف 

 43-42دزاضات يف اآلثاز اإلضال١َٝ املبهس٠ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ، ف  (4)
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ثال بايبشذح  ، يٝ٘ أض٠ٛ ببعض املٛاقع األثس١ٜ ، ألْذ٘ اآلٕ ال ميهذٔ ايٛؾذٍٛ ثيٝذ٘     ث

 . ٚايط اٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة
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 املتٗدأؾٛز٠ تبني  دص ّٙ 
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 ؾٛز٠ داْب١ٝ يًطد تبني ددازٙ املدزز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؾٛز٠ تبني عُل اجلسف ايرٟ حتت ايطد

 َكٝك٘ ٚايؿخٛز ايٛاقع١ يف
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