
 كور األثریة  غحدیقة أن

  Angkor Archaeological Park 

تقع في )  ( Khmerكانت أنغكور عاصمة إمبراطوریة الخمیر 
 ) .بالقرب من مدینة سیام ریب(أعماق غابات شمال كمبودیا 

عام، من القرن التاسع  600ازدھرت امبراطوریة الخمیر لمدة 
وحتى القرن الخامس عشر، أنتجوا حضارة ممیزة تطورت 
بوضوح في مدینة أنغكور التي اتخذوا منھا عاصمة ومقرا 

ألمبراطوریتھم الواسعة، التي تعد من أشھر المواقع التاریخیة في 
العالم، لما تتمیز بھ من معابد غایة في اإلبداع والتصمیم 

المعماري، وتماثیلھا، وبحیراتھا الشاسعة، ومساحتھا الكبیرة التي 
كیلومتر مربع، لذا تعد أكبر موقع أثري في  400تمتد إلى أكثر من 

 .العالم

ًا تمثل أھم موقع  ھناك العدید من المعابد في أنغكور، وھي مع
 ویرتادھا سنویا نحو ملیون زائر , . للھندسة المعماریة الخمیریة

وقد تم ضم محمیة أنغكور وات وأنغكور ثوم كموقع تراث عالمي (
 ).للیونسكو
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شید حكام الخمیر في مدینة أنغكور خالل تعاقب فترات حكمھم 
 :أكثر من ألف معبد ، من أشھر تلك المعابد 

المتمیزمعبد  الشھیر، ) Angkor Wat  -أنغكور وات ( معبد  
 و  )   Angkor Thom -في أنغكور ثوم     Bayon  -بایون ( 
 ) .   Ta Prohm -معبد تا بروھم  ( 

 

 Wat   لھذه المعابد الثالثة الشھیرة  توضیح   -یعني المعبد
 .أدناه

بدأت تایالند البلد المجاور لكمبودیا في شن ھجمات  1369عام 

في القضاء على  1444متتالیة على المدینة، إلى أن نجحوا عام 
حكم الخمیر، كما نھبوا الكثیر من ثروات المدینة ثم تركوھا، 

فھجر السكان المدینة، وظلت مھجورة مغمورة بین أشجار 
الغابات، معرضة للخطر جراء عملیات سلب ونھب الكنوز 

الموجودة بھا إلى أن اكتشف وجودھا عالم التاریخ الفرنسي 
ووجھ أنظار العالم، إلى ما بھا من , 1860ھنري ماھوت عام 

 .كنوز تاریخیة یجب المحافظة علیھا 

من االشیاء المثیرة لالھتمام ھو استخدام مدینة انغكور كاملة  
 .لكمیة  من الحجر تتجاوز االحجار  المستخدم في اھرامات مصر مجتمعة وتعتبر مساحتھا اكبر بكثیر من مدینة باریس حدیثا 

 .كم من الجبال 40كور منغطن ویتم نقلھا إلى أن 1,5مالیین قطعة من الحجر الرملي ویبلغ وزنھا األقصى  10مالیین إلى 5من 

 

 

 See Dunia - Siem Reap                                                               سیام ریب - شوف الدنیا

   Angkor Thom -أنغكور ثوم 



المعبد ھو قلب وروح كمبودیا ومصدر فخر وطني وھو أكبر نصب دیني في العالم ، على 
 .ھكتار وھذا ھو جذب البالد الرئیسي للزوار 162.6مساحة 

  -شیده الملك سرفارمان الثاني )   أنغكور وات  یعني معبد المدینة (  أنغكور وات  
Suryavarman II  -    في بدایة القرن الثاني عشر لیكون المعبد الرسمي للدولة

ا بوذیًا.  وعاصمتھا ا ھندوسیًا مكرسًا لإللھ فیشنو، ثم أصبح معبدً وأصبح .  حیث كان معبدً
ا لكمبودیا یظھر على  علمھا الوطني، إلى جانب كونھ عامل الجذب الرئیسي للزوار في  ً رمز

 .الدولة

َ أنغكور وات لیمثل جبل میرو، وھو موطن اآللھة في األساطیر الھندوسیة م ِ م وتوجد ثالثة . صُ
أروقة مستطیلة الشكل تعلو أحدھا األخرى داخل خندق مائي محاط بجدار خارجي یحیط المعبد 

 . وتنتصب خمسة أبراج في وسط المعبد على شكل زھرة اللوتس. كیلو متر 3.6یبلغ طولھ 

 

 See Dunia - Siem Reap                                                               سیام ریب - شوف الدنیا

 Angkor Watمعبد أنغكور وات  

 Angkor Watمعبد أنغكور وات                    

من أوائل  1586كان الراھب البرتغالي أنطونیو دي ماجدالینا الذي زار المعبد في عام 
الزوار الغربیین، وقال عنھ أنھ بناء استثنائي یعجز القلم عن وصفھ، خاصة أنھ ال یشابھھ 
 .أي بناء في العالم، وأن أبراجھ وزخارفھ وكل التحسینات فیھ ال یتصورھا إال أنسان عبقري
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 Angkor Wat -معبد أنغكور وات 

. تقریبًا جمیع األسطح واألعمدة  وحتى األسقف محفورة
من النقوش التي توضح مشاھد من األدب  متوجد على بعد ك

الھندي بما في ذلك وحید  القرن ، والعشور ، والتنین 
المجنحة التي تجر العربات وكذلك المحاربین الذین یتبعون 

ا على ظھر الفیل  ً تم تزیین جدار المعرض وحده . زعیم
 .متر مربع تقریبًا 1000بمساحة 

 الجدار الخارجي

ا في  1025(یحتوي الجدار الخارجي المستطیل  ً  800متر
ا ً على بوابة من كل جانب ، ولكن المدخل الرئیسي ، ) متر

ا غني بالزخارف والمنحوتات 235وھو رواق بعرض  ً  .متر

ا وعرضھ  475یبلغ طول الشارع  ً ا من  9.5متر ً متر
المدخل الرئیسي للمعبد المركزي ، ویمر بین مكتبتین  ومن 

ثم حمامان ، أحدھما شمالي مكان شھیر لمشاھدة شروق 
 .الشمس

من  3000كور وات بحصولھا على أكثر من غتشتھر أن
. المنحوتة في جدرانھا) الحوریات السماویة(ار الخداع صأب

 .كل واحد منھم فرید من نوعھ

ا یبلغ طولھ   190ویحیط أنغكور وات بھا خندق بعرض  ً ً عمالق ا ، والذي یشكل مستطیال ً ا على بعد 1.5متر ً  .كیلومتر 1.3كیلومتر

ًا للنقوش ، فإن إنشاء معبد أنغكور وات یضم  5صنعت  من كمیات ضخمة من الحجر الرملي تعادل حجم  أكثر من  ملیون طن  وفق

 .عاما لبناء 40آالف من األفیال  وأخذ حوالي أقل من  6ألف عامل و  300

. 

  

 

  

 

 

  

   Angkor wat towers -أنغكور وات أبراج   

 أنغكور وات الجدار الخارجي



 

 
 

، العاصمة األخیرة واألكثر " المدینة العظیمة"كور ثوم غكانت أن
تم تأسیسھا في أواخر القرن الثاني . دیمومة إلمبراطوریة الخمیر

،   Jayavarman VII -عشر من قبل الملك جیافارمان السابع 
 .كیلومتر مربع 9وتغطي مساحة قدرھا 

من القرن )  معبد الملك ( في قلب أنغكور ثوم ، یوجد معبد بایون 
 .و إنھ المعبد الثاني األكثر زیارة بعد أنغكور واتالثاني عشر 

ا ، ولكل برج أربعة وجوه عمالقة ، یبلغ إجمالي  54ھناك  ً برج

ا مبتسماً  216عدد وجوھھا  ال یزال ھناك نقاش حول . وجھً

كیلومتر من النقوش البارزة  1.2اصحاب  الوجوه وھي مزینة بـ 

 .رقم 11000غیر العادیة التي تضم أكثر من 

على عكس أنغكور وات ، التي تبدو مثیرة لإلعجاب من جمیع 
فقط عندما تدخل . الزوایا ، تبدو بایون كومة من األنقاض  من بعید

ا  .المعبد وتشق طریقك إلى المستوى الثالث یصبح سحره واضحً

 

 

 

 See Dunia - Siem Reap                                                               سیام ریب - شوف الدنیا

 معبد  بایون  في أنغكور ثوم 

 Angkor Thom - Bayonمعبد  بایون              -أنغكور ثوم  
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)  Jayavarman VII( بنیت في عھد الملك جیافارمان السابع  
واشتھر باسم معبد حیث تم ترك أشجار متشابكة مع الحجارة، بقدر ما 

 .كشفت أنھ من الغابة

یمكن النظر في حالة یرثى لھا ولكن ھناك جمال غریب في األشجار الرائعة 
خانق التین التي تقدم عرض مذھل من أحضان بین الطبیعة والعمل الیدوي 

 .البشري

كور وات وبایون بسبب غھذا ھو واحد من المعابد األكثر شعبیة بعد أن
 .مزیج جمیل من الخشب والحجر

وباألخص باألبیض واألسود یحبون ھذا الموقع ومعظم  التصویر عشاق 
و تم استخدام لقطات البطاقات البریدیة المذھلة من األشجار تأتي من ھنا 

 .معبد تا بروھم كموقع في األفالم

إنھ أحد المعابد األكثر شعبیة في أنغكور ویتوافد علیھ الكثیر من الزوار 
 .وھو واحد من أكثر االماكن  زیارة في منطقة أنغكور في كمبودیا

 .1992أدرجت الیونسكو تا بروھم على قائمة التراث العالمي في عام  

 

 

 

 

  

 

   Ta Prohmمعبد تا بروھم            



 

 See Dunia - Siem Reap                                                               سیام ریب - شوف الدنیا

عند حجز سیارة أو توك توك لیوم  فإن یوصلك اوال لشراء التذكرة من  
 .المكتب الرسمي وبعد ذلك إلى انغور 

ا بالعلم اآلثار أو  ( معظم الزوار یشترون تذكرة لیوما واحد   ً إذا كنت مھتم
 ) .أیام  7أو  3الفوتوغرافي ، فیمكنك شراء تذكرة  لمدة 

فترة  وفي)   Ta Prohm -معبد تا بروھم  ( ثم إلى ) Angkor Wat-أنغكور وات ( اطلب من السائق أن یذھب أوال أنغكور وات 
 .)  Angkor Thom -في أنغكور ثوم     Bayon -بایون ( ما بعد الظھر،   

ا ) موسم الذروة ( من نوفمبر إلى فبرایر : موعد زیارة أنغكور ً مارس إلى مایو   ،) درجة مئویة  30-25(، عندما یكون الطقس جاف
 .، یونیو إلى أكتوبر ھو موسم األمطار وغیر مریح) درجة مئویة  40(حار 

ا إلى الساعة  7:30من الساعة : ( ساعات الزیارة  ً ً  كل یوم  5:30صباح        ).مساء

 :  كور األثري  غالموقع الرسمي أن      

فقط یمكن شراؤھا من مركز التذاكر  Angkor Pass -كور غتذكرة   أن
ال تباع التذاكر امام (كم من مدینة سیام ریب  4الرسمي، وتقع على بعد 

 .التذاكر المشتراة من الفنادق وشركات السیاحة وغیرھا لیست صالحة). المعبد

 Angkor                 أنغكور

Bayon temple 
 معبد  بایون

Angkor Thom 
 أنغكور ثوم  

 مدینة سیام ریب
SiemReap 

 خریطة أنغكور

 معبد تا بروھم
Ta Prohm 

 معبد أنغكور وات 
 Angkor Wat 

 مركز التذاكر الرسمي

 التوك توك 

 كیف یمكنك زیارة أنغكور 

كم وتستغرق  6كور على بعد حوالي غتقع معابد أن

من مدینة ) دقیقة بالسیارة أو التوك توك 20(
 .م ریباسی

 :عادة یمكنك زیارة عن طریق
الحافالت السیاحیة   ، وھي في الغالب مزدحمة 

 ، ویتراوح  السعر من جدا 

ا  70~25(   ً  ) .دوالر

مع سائق لمدة یوم واحد أو  ةیمكن استئجار سیار
في حین أن جمیع السائقین على درایة . عدة أیام

 .بالمنطقة ، ویتحدث معظمھم االنجلیزیة قلیالً 

ا  في الیوم 50~ 45من (التكلفة    ً  ).دوالر

ننصح باستخدام التوك توك عن طریق الفندق  وبعد االتفاق على السعر، 
 .والدفع في نھایة رحلة 

ا  Angkor Pass -كور غلشراء تذكرة   أن  یمكن دفع تذكرة الدخول نقدً
أو ) بالدوالر األمریكي أو الریال الكمبودي أو البات التایلندي أو الیورو(

 .ببطاقة االئتمان

 دوالر 37 -)  یوم واحد(یوم واحد 

 دوالر  62 -)   أیام 3(لمدة ثالثة أیام 

 دوالر  72  -)  أیام 7(لمدة سبعة أیام 

http://angkor.com.kh/

