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كما أتوجه  دعموني في الحصول على بعض المراجع التي تخص الدراسة ، نالذی، ر  جمعة كشبو 

العبد الصالح  /الفاضل خص بالذكر األخأجمیع العاملین بمكتبة شحات ، و  إلىوالعرفان بالشكر 

جمیع  إلىالجزیل أتوجه بالشكر  و ، معاملة حسن و تعاون من أبداه لمامن مراقبة آثار شحات 

عدلي محمود بادي الذي قام بتحلیل بعض /األستاذ الجیولوجي  ىلإ بنغازي ، و  ثارآالعاملین بمراقبة 

 وكل وقته ، من جزءاً  منحني من كل إلى والعرفان بالشكر أتقدم كماالمواد التي تخص الدراسة ، 

 .التي تخص الدراسة  المعلومات على الحصول في من ساعدني

  . به شكرًا هللا عز وجل علي توفیقه لي قدمتألال أجد خیرًا من قوله تعالي في كتابه العزیز  وأخیرا

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

َضاهُ وَ "  َل َصالِحًا تَرْ َأْن َأْعمَ الَِديَّ وَ َعَلى وَ َت َعَليَّ وَ مْ تََك الَِّتي َأْنعَ مَ َْشُكرَ ِنعْ ِزْعِني َأْن أ بِّ َأوْ َأْدِخْلِني رَ

ْح  الِِحیَن ِبرَ اِدَك الصَّ ِتَك ِفي ِعبَ    صدق اهللا العظیم"       مَ
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  الدراسةملخص 

مواد البناء واسالیب االنشاء في العمارة الرومانیة وانعكاسها على نماذج مختارة من العمارة 
  الرومانیة في لیبیا 

  ابتسام نصر خیراهللا بوجواري/ اعداد

  فؤاد حمدي بن طاهر. د.ا/المشرف

  الملخص

خدمها الرومان هذه الدراسة تتألف من جزئیین رئیسیین األول منهما یتعامل مع مواد البناء التي است

في تشیید مبانیهم العامة والخاصة ، التي من أهمها األحجار والطین واألخشاب والجیر والرمل 

والجبس والمونة الخرسانیة والمعادن ، في هذا الجزء ركزنا على الخصائص الطبیعیة لهذه المواد ، 

، قد قدمنا وأوضحنا ذلك وكیف نجح الرومان في تهیئتها وتشذیبها ومناولتها ونقلها وربطها ببعض 

بأشكال مصاحبة للطرق المختلفة التي قدمها الرومان في عملیات التشیید ، وكیف كانوا  قادرین 

على توظیف هذه المواد في خلق أهم العناصر المعماریة مثل األعمدة والركائز واألقواس والقباب 

رومانیة عامة وخاصة شیدت  الجزء الثاني قد خصص لدراسة نماذج مختارة من مباني. والعقود 

في لیبیا ، من خالل هذه النماذج توصلنا إلي فهم انعكاس هذه المواد والتقنیات التي استخدمها 

الرومان في هذه المباني ، وكیف إنهم تأثروا كثیرا باستخدام مواد الخام الطبیعیة الموجودة في البیئة 

ود بعض المواد مثل مادة البوزوالنا المستخدمة المحلیة النجاز األمثلة المشابهة ، ونظرا لعدم وج

في عمل الكونكریت في لیبیا وشمال أفریقیا بصفة عامة ، نجد أن المباني التي استخدمت فیها هذه 

المادة مثل الصهاریج المقنطرة في مدینة طلمیثة قد استعیض فیها عن استخدام مادة البوزوالنا 

   .ًا محلیاً طابعو بمادة الجیر المحروق مما أعطاها نكهة 



 

1 

 مقدمـــة
وقتنا الحاضر ،  ىستمر منذ فجر التاریخ إلااإلنشاء مكون أساسي من مكونات العمارة ،         

وقد تطلب ذلك من اإلنسان تشكیل المواد المتوفرة واستخدامها بكمیات على أنماط تعرف علیها 

راغات صغیرة و بنفسه من الطبیعة حوله ، حیث استطاع بحسه اإلنشائي وبعد تجارب عدیدة بناء ف

 ،وذلك لتقاوم العوامل والظروف البیئیة المختلفة  سیًا ،أكبیرة ، منفردة و متكررة ، تمتد أفقیا و ر 

  .مثل الضغط والریاح والبرق والزالزل والحریق وغیرها 

ـــــادین العامـــــة         ـــــاني العامـــــة والخاصـــــة فـــــي مـــــدنهم، مثـــــل المی لقـــــد اهـــــتم الرومـــــان بإنشـــــاء المب

وكـذلك اهتمـوا بإنشـاء  غیرهـا ،و والحمامات العامة والقنوات المائیة والصهاریج  )دار العدالة(والبازیلیكا

زال بقایــاه موجــودة حتــى اآلن ، یــبعــض هــذه المبــاني ال و  المبــاني الخاصــة مثــل القصــور والمســاكن ،

وكـذلك الخرسـانیة والخشـب  ةفكانـت الحجـارة والمونـ وذلك بسبب المواد التـي اسـتخدمت فـي إنشـائها ،

هــذه  الطــین والرمــل والكلــس والجــبس والمعــادن مــن أهــم المــواد التــي اســتخدمت فــي أعمــال اإلنشــاء ،

عناصـر البنـاء األساسـیة مثـل األساســات  عمـلمختلفـة لغــرض بأسـالیب إنشـائیة المـواد تـم اسـتخدامها 

اصــر اإلنشــائیة وغیرهــا مــن العنو األعمــدة والركــائز والجــدران واألســقف واألقبیــة والقبــاب واألرضــیات 

وتطــویر اسـتخدام هـذه المــواد  اسـتیعابعبقریــة الرومـان فـي  ىكـل هـذه التقنیــات أثبتـت مـد. المختلفـة 

، وأحیانــا  وطـرق تتفــق مــع رؤیـتهم وأفكــارهماســتخدامها بأســالیب و  والتقنیـات مــن الحضــارات السـابقة ،

اكل اإلنشـائیة التـي واجهـتهم وذلك لحـل المشـ، مل الطرق السابقة تكَ  جدیدة ابتكار طرق ىاضطروا إل

لفراغـات الكبیـرة فـي مبـانیهم تهم لتغطیو مما ساعدهم في االتساع بمبانیهم أفقیا وراسیا ،  أثناء البناء ،

  .مبانیهم حتاجها ت تتوفیر المعالجات البیئیة التي كانكذلك ساعدهم في و  ،

 تشــیید مبــانیهملرومــان فــي ســتخدمها اااألساسـیة التــي  البنــاء هــذه الدراســة دراســة مــواد تتنـاول

تتنـاول  مـاوالخشـب ، وك ةالخرسـانی ةمثل الحجر و الطین و الرمل و الكلس والجبس والمعادن والمونـ
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عناصـــر البنـــاء األساســـیة مثـــل  عمـــلاإلنشـــاء التـــي اســـتخدمها الرومـــان فـــي  وأســـالیب طـــرق دراســـة

 ، شـــكالها المختلفـــةأاألساســـات واألعمـــدة والركـــائز والجـــدران واألســـقف والقبـــاب واألقبیـــة واألرضـــیات ب

بعــض المنشــّات الرومانیــة  نافــي تطــویر العمــارة الرومانیــة بشــكل عــام ، ثــم درســ بــدورهاســاهمت  التـي

 المـواد و ى وجـه الخصـوص باسـتخدام هـذهوالتـي تمیـزت علـ ،التي بنیت في منـاطق مختلفـة مـن لیبیـا

معرفــــة  نــــاتحلیلهــــا بشــــكل تفصــــیلي ، حتــــى یتســــنى لبدراســــتها و  نــــاالتقنیــــات بشــــكل واضــــح  ، وقم

اإلنشاءات المعماریة الرومانیة ومتابعـة التطـورات المعماریـة والبنائیـة  التـي طـرأت علیهـا ، هـذا بـدوره 

تشـابهها مـع األسـالیب اإلنشــائیة  ىومـد دمت فیهـا ،مـن معرفـة األسـالیب اإلنشـائیة  التـي اســتخ نـامكن

التــي كانــت شــائعة عنــد الرومــان، والتــي تعكــس فــي الوقــت نفســه العدیــد مــن الجوانــب التقنیــة والبنائیــة 

  . همة مال

أساســیا فــي الدراســات األثریــة  ءاً یعــد جــز  وأســالیب اإلنشــاء البنــاء الرغم مــن أن دراســة مــوادفبــ

الرغم مــن وجــود عــدد كبیــر بــو  باالهتمــام الكبیــر فــي كثیـر مــن الدراســات ، ظإال أنهــا لــم تحــ، الحدیثـة 

لـم  هـااإلنشـائیة إال أن األسـالیباسـتخدمت فیهـا العدیـد مـن التـي من المباني العامة والخاصة في لیبیا 

حیــث ال  فــي جزئیــات بســیطة ضــمن الدراســات ، اإال مــن خــالل التطــرق لهــ البــاحثین ، اهتمــام تنــال

  .متطورة  تقنیةكاملة تدرس هذا الموضوع باستخدام أسالیب توجد دراسة مت

العناصــر و  البنــاء األساســیة،تكمـن أهمیــة هــذه الدراســة فــي كونهــا ســتلقي الضــوء علــى مــواد 

 علــى انعكاســهاوتصــنیفها ، و عنــد الرومــان اإلنشــائیة المختلفــة التــي اســتخدمت فــي البنــاء والتفاصــیل 

   .ومعرفة تفاصیلها المعماریة وتقنیاتها البنائیةالمحلیة الرومانیة بعض المنشّات 

منهجي یمكن من خالله استنباط أهم  إطاركان الهدف الرئیسي من هذه الدراسة هو إیجاد         

و تحدید أهم العوامل التي أثرت  ة ،الرومانی فترةخالل ال مواد وأسالیب اإلنشاءالمالمح التي میزت 

أهم الحلول اإلنشائیة التي ساعدت في الحصول علي  إلىالتعرف  ، التي من خاللها تم هاتطور  في
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المعالجات التصمیمیة التي استخدمت أثناء اإلنشاء  إلىوكذلك التعرف  اإلضاءة والتهویة الجیدة ،

التي بدورها ساعدت في الكشف على القیمة اإلنشائیة والوظیفیة والجمالیة في استخدام هذه ، 

   .التقنیات

مـــن  وأســالیب اإلنشـــاءبعثــات األثریـــة األجنبیـــة فــي لیبیـــا ، تناولــت دراســـة مـــواد العدیــد مـــن ال

لتفاصـیل التقنیـة واإلنشـائیة التـي با كثیـراً  هـتمخالل دراسة المباني التي ثم الكشف عنهـا غیـر أنهـا لـم ت

اســـتخدمت فـــي هـــذه المبـــاني ، كمـــا أن هنـــاك بعـــض الدراســـات غیـــر العربیـــة والقلیـــل مـــن الدراســـات 

  .التي تطرقت لجزئیات تتعلق بموضوع الدراسة  العربیة

ا كتــاب ـــــــوكــان مــن أهمه،  علــى العدیــد مــن المصــادر األدبیــةفــي هــذه الدراســة  ناقــد اعتمــدل 

غلـب تلـك أ ىإلـ نــــــارجع وقـد ، The Ten Book Architectureاري فتروفیـوس ـــــــالمهنـدس المعم

 ، الــــــمـن الترجمـات لتلـك األعم ناادتــــــولكـن هـذا ال یعنـي عـدم استف ، ةــــــادر في لغتها األصلیـــــالمص

ـــاوكــذلك استخدم ـــمــن الكتــب التــي تتعل اً كبیــر  اً عــدد نــ ـــق بموضـــــ ـــوع الدراســـ ـــأهمهمــن ة وكــان ـــــ ا كتــاب ـــ

Roman Building: Materials and Techniques    للكاتب Adam , J . P،  وغیرهـا مـن

الكتب التي تطرقت إلي دراسة مواد البناء وأسالیب اإلنشاء التي استخدمت فـي الفتـرة الرومانیـة جزئیـا 

العدید مـن الـدوریات التـي تتعلـق بموضـوعات  نااستخدم ماكأو كلیا والتي دوناها في قائمة المراجع ، 

التــي تتعلــق بمــواد وتقنیــات البنــاء لعــدد مــن الكتــب والــدوریات  نااســتخدم ىباإلضــافة إلــهــذا  .الدراســة

بدراســتها فــي لیبیــا ، وكلهــا مثبتــة فــي قائمــة المصــادر والمراجــع فــي  نــاالتــي تخــص المبــاني التــي قم

   .نهایة الدراسة

ألهـم  المراجـع  نـاهذه الدراسة تسلك مـنهج الدراسـة النظریـة والتحلیلیـة، وذلـك مـن خـالل مراجعت    

المتعلقــة بموضــوع الدراســـة ، وأیضــًا الدراســـة المیدانیــة للمبـــاني المشــیدة فـــي لیبیــا، مـــن خــالل دراســـة 



4 
 

، وتوضــیحها بالرســومات المعماریــة بطریقــة تیســر  البنــاءالمســتخدمة فــي اإلنشــائیة  واألســالیبالمــواد 

  . فهمها

وتعقبهـــا خاتمـــة ومالحـــق ، وقائمـــة فصـــول مســـبوقة بمقدمـــة  ةتتـــألف هـــذه الدراســـة مـــن ثالثـــ      

التـــي اســـتخدمها الرومـــان فـــي إنشـــاء  البنـــاءیتنـــاول الفصـــل األول دراســـة مـــواد .  والمراجـــع المصـــادر

مباحـــث ، یتنـــاول المبحـــث األول  ة، یقســـم هـــذا الفصـــل بـــالنظر لتعـــدد هـــذه المـــواد إلـــي ثالثـــ مبـــانیهم

ر وطـــرق اقـــتالع الحجــارة منهـــا وتشـــذیبها دراســة الحجـــارة بأنواعهـــا المختلفــة ، وكـــذلك دراســـة المحــاج

واألدوات ووحـــــدات القیـــــاس والتـــــدقیق المســـــتخدمة فـــــي إعـــــدادها ، كـــــذلك دراســـــة اآللیـــــات والطـــــرق 

المســتخدمة فــي نقلهــا ،  ویتنــاول المبحــث الثــاني دراســة الطــین وطــرق اســتخدامه فــي إعــداد  قوالــب 

قرمیـــد وطـــرق تصـــنیعه وتجهیـــزه وال، وقوالـــب الطـــوب المحـــروق   ،الطـــوب المجفـــف بأشـــعة الشـــمس

وكـــذلك دراســـة  الكلــــس والجـــبس، والرمـــل ، والمعــــادن،  زمـــة الســـتخدامه فــــي البنـــاء ،لالواألســـالیب ا

ة یالخرســـانالمونـــة یتنـــاول دراســـة خصـــائص فالمبحـــث الثالـــث أمـــا راض اســـتخدامها فـــي البنـــاء ، أغـــو 

عــداده قبــل عــدادها وكــذلك دراســة الخشــب وخصائصــه و إونشــأتها ومكوناتهــا وطریقــة  طــرق تهیئتــه وإ

كــــــل هــــــذه الدراســــــات مرفقــــــة بالرســــــومات عملیــــــة البنــــــاء، واألدوات المســــــتخدمة لهــــــذه اإلغــــــراض ، 

  .التوضیحیة

، ویقســم هــذا  یــةالمســتخدمة فــي العمــارة الرومان اإلنشــاء أســالیبالفصــل الثــاني یتنــاول دراســة      

دراســــة العناصــــر اإلنشــــائیة الثالــــث والثــــاني و مباحــــث ، یتنــــاول المبحــــث األول  ةالفصــــل إلــــي ثالثــــ

األساســــات ، واألعمــــدة ، والعــــوارض فـــي المبحــــث األول علــــى المكـــون منهــــا البنــــاء والتــــي تشــــمل 

الجـــدران وتقنیـــات وطـــرق بناءهـــا مـــن خـــالل دراســـة التفاصـــیل الخاصـــة بكـــل و بأنواعهـــا المختلفـــة ، 

والقبــاب  واألقبیــةألقــواس افإنهــا تشــتمل علــى المبحــث الثــاني  أمــا فــيعنصــر مــن هــذه العناصــر ،  

الطــرق المختلفــة إلنشــائها وتحلیــل كیفیــة ثباتهــا فــوق األعمــدة والجــدران مــن  إلــىومحاولــة التعــرف 

یتنــاول دراســة  خــالل دراســة التفاصــیل الخاصــة بكــل عنصــر مــن هــذه العناصــر، والمبحــث الثالــث
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الطــرق المختلفــة  إلــىأو جمالونیــة ،  ومحاولــة التعــرف  ســطحةشــكالها المختلفــة ســواًء مأاألســقف ب

 ، أنواعهــا و كیفیــة إعــدادهابوأیضــا دراســة األرضــیات و  ة ،یــمقاومتهــا للظــروف البیئومــدي إلنشــائها 

  .كل هذه الدراسات مرفقة بالرسومات التوضیحیة

فیهـا  یظهـرالتـي فـي لیبیـا  المعماریـة یتنـاول دراسـة بعـض المنشـّاتمن الدراسـة الفصل الثالث      

هــذا وقــد قســمنا مــواد وأســالیب اإلنشــاء علــى نحــو واضــح مــن الناحیــة التقنیــة واإلنشــائیة ، اســتخدام 

المبـاني العامـة نمـاذج مـن دراسـة والثـاني خصصـناهما لمباحـث ، المبحـث األول  ةالفصل إلي ثالثـ

نـــاء بشـــكل واضـــح ، التـــي شـــیدها الرومـــان فـــي لیبیـــا والتـــي یظهـــر فیهـــا اســـتخدام مـــواد وتقنیـــات الب

هـذا بالنسـبة للمبحـث األول ، أمــا حمامــات الصـید فـي مدینـة لبــدة و البازلیكـا السـیفیریة والمتمثلـة فـي 

الصـــهاریج المقنطـــرة وقنـــاة بطولیمـــاس لجـــر المیـــاه فـــي مدینـــة المبحـــث الثـــاني فتناولنـــا فیـــه دراســـة 

منـــزل  المتمثلــة فــية المبــاني الخاصـــنمـــاذج مــن دراســة خصصــناه لالمبحــث الثالـــث و بطولیمــاس ، 

كــــل هــــذه ومنـــزل جیســــون مــــاجنوس فـــي مدینــــة كیرینـــي  ، ، لیوكاكـــاتیوس فــــي مدینـــة بطولیمــــاس 

  .الدراسات مرفقة بالرسومات التوضیحیة 

 فــي هــذا البحــث امشــاكل التــي واجهتنــالوفــي النهایــة یجــب التطــرق إلــي أهــم الصــعوبات أو         

الحصــول علــى المراجــع المتعلقــة بموضــوع صــعوبة أي باحــث ، وكــان أهمهــا  وهــى عــادة مــا تواجــه

لزیــارة عــدد مــن الجامعــات فــي مــدن مختلفــة والتــي تكبــدت فیهــا العنــاء،  االتــي اضــطرتن، الدراســة 

 اوكذلك كانـت معظـم هـذه المراجـع بلغـات مختلفـة فكانـت الترجمـة مـن أهـم الصـعوبات التـي واجهتنـ

ا اســتغرق منــفــي هــذه الدراســة ، كمــا أن  قــد ال  الً طــوی اً وقتــ اتجـــمیع المــادة ومتابعــة الدراســة میــدانیً

الـدوریات الكتـب و یتفق مع الوقت الممنوح إلتمام الدراسة، هذا باإلضافة إلى أن مكتباتنـا تفتقـر إلـى 

  .  الحدیثة
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هـــذه  نفـــي إعطـــاء صـــورة واضـــحة عـــ نـــاكـــون قـــد وفقنخـــرًا أرجـــو مـــن اهللا أن آأخیـــرًا ولـــیس 

 أسـال اهللا، و لبنـة جدیـدة فـي مجـال علـم اآلثـار والهندسـة المعماریـة   ناكـون قـد أضـفنوأن  ، الدراسة

  .أن تكون هذه الدراسة خالصة لوجهه الكریم وخدمة العلم والوطن  في ختام هذه المقدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  یةالرومان العمارةالمستخدمة في وتقنیاتها مواد البناء : األولالفصل 

  .، وتقنیاتها عند الرومان (Stone)الحجارة :  األولالمبحث 

      ، )Lime (الجیر أو الكلس،  (Sand ) الرمل ، (Clay)الطین :  المبحث الثاني

  .) Metal (، المعادن ) (Gypsumالجبس                

  .(Wood) الخشب ،)mortar(  ةالمون: المبحث الثالث
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 المبحث األول

  ، وتقنیاتها عند الرومان  (Stone)الحجارة 

أوائل المواد التي وهو من  وجد في صورة كتل ضخمة ،غالبًا ما ی،  مادة طبیعیة الحجر          

وأكثرها متانة ، ووفرة ، وهو مادة ثقیلة نسبیًا تتطلب مهارة أكثر في  استخدمها اإلنسان في البناء ،

العمل مقارنة بالمواد األخرى التي استخدمت في البناء، ألنها مادة تتحمل الضغط الواقع علیها ، 

إمكانیة  فيثر ؤ ریق، وهذه الخصائص تمقاومة العوامل الجویة ، والتعریة، والحقدرة علي وأكثر 

  .)1(غراض البناء أو التزین ألاستخدامها 

استخدمت األحجار بصفة عامة في األجزاء المختلفة للبناء ، بینما هناك أحجار  

في  وجودهفمثال نوع الحجر المستخدم في البناء یتحدد بحسب  ،غراض معینة كتزین ألاستخدمت 

البیئة المحیطة، كما یتحدد شكل الكتل الحجریة المستخدمة في البناء بقدرة البنائین ومهارتهم في 

عملیة القطع ، واألدوات التي یستخدمونها في عملیة التشذیب، وكذلك الطرق المستخدمة في الرفع 

  .)2(والربط

كالحضارة (  ارات السابقةاستخدم الرومان كل أنواع الحجارة التي استخدمت في الحض          

حیث إن نوع الحجارة المتوفر في المنطقة هو الذي یحدد  ،) واإلغریقیة، واألتروسكیة المصریة ،

                                                             
(1) S, P ,Timoshenko, History Of Strength Of Materials ,Dover Publications, Inc ,New York,1972,p.2; P,J Alexander  , 
The Ancient World To A.D.300, The Macmillan Company ,New York,1968,p.108. 
(2) H, Hodges, Technology In The Ancient World, Barnes &Noble Books, New York,1992,pp. 168-169; B, Andreae, 
The Art Of Rome, Museum Of London ,London,1978,p. 20. 
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هم استخدموا ما هو متوفر محلیا مثل الحجر الجیري و األسلوب المستخدم في عملیة التشیید ، 

  .)1(بازلتوالرملي ،كما استخدموا بعض األنواع المستوردة مثل الجرانیت وال

مختلفة من األحجار منها التوفا البركانیة الملونة  اً روما نفسها،استخدم الرومان أنواع وفي

Tufaوالترافرتین الصلب ، Travertine و ،Pepenino  نوع حیث اختلف  .المحبب الرمادي

المستخدم فیه ، وأحیانًا أدت العوامل السیاسیة  ىالبناء تبعًا لنوع المبنالحجر المستخدم في 

  .) 2(واالقتصادیة إلى استخدام مواد  وتقنیات منخفضة الجودة 

  ةأهم أنواع الحجارة المستخدمة في العمارة الرومانی  

   Limestoneالكلسي / الحجر الجیري  - 1

كربونات (الصخور الرسوبیة ، یتكون بصفة أساسیة من كربونات الكالسیوم  هو نوع من

، مثل السیلیكا ، والطفل ، وأكسید الحدید ،  ، مع نسبة صغیرة ومتغیرة من المواد األخرى)الجیر

 لصالدة ،وكربونات الماغنیسیوم ،وتتباین األنواع المختلفة من الحجر الجیري تباینًا كبیرًا في درجة ا

والبني، وهو سهل التشكیل قلیل وله ألوان مختلفة منها األبیض، واألصفر، والرمادي، واألحمر، 

مْ ، ویتأثر بشكل سيء بالحرارة ، والرطوبة ، مما یجعله  900الفراغات، یقاوم الحریق حتى 

ویستعمل بشكل رئیسي في  وسطحه یتمیز بخشونة لذلك یسهل تشكیلة ، وصقله ، عرضة للتلف ،

  . )3(كحصى في الردم  القطع الصغیرة منهالبناء ، وتستخدم أعمال 

                                                             
(1) D, Macaulay, City: A Story Of Roman Planning And Construction ,Library Of Congress Cataloging, New 
York,1974,P.23; J. P, Adam, L Arte Di Costruire Presso I Romani Maeriali E Tecniche , T: Maria Padala Guidobaldi 
,Vol 10 ,Milano,1998,p. 50. 
(2) S, P, Timoshenko,op .cit ,p.3; A, Boethius, Etruscan And Early Roman Architecture, Penguin, Harmondsworth, 1987, 
p.93; A, Boethius,((Ancient Town Architecture And The New Material From Olynthus)), American Journal Of Philology 
,Lxix(4), New York,1948,p.45. 

عناصر التصمیم بوردین ، ایزنست ؛ 69.،ص1984، دار الراتب الجامعیة ،القاھرة،مواد البناء واختباراتھا القیاسیةمحمد على بركات ، )3(
التركیب ((جمعة رجب طنطش ، ؛94.،ص1999باھمام،جامعة الملك سعود،الریاض،على بن سالم بن عمر :، تمرجع بصري:المعماري

  .41،73 .ص ،ص2،2003ع،جامعة الفاتح،مجلة كلیة اآلداب،))الجیولوجي والثروات المعدنیة 
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، وكان مادة )1(وهو من مواد البناء شائعة االستخدام قبل القرن السادس قبل المیالد   

،  غلب المباني في الحضارات السابقة لكونه حجر رخو سهل التشذیب والتشكیلأأساسیة في بناء 

داخل  تفقد استخدم ةغیر الجیداألنواع ما أالجید منه في واجهات المباني ،النوع استخدم 

وخصوصًا األنواع الناعمة  ،)3(،واعتبر مادة اعتیادیة عند اإلغریق لتوفره في محاجرهم)2(البناء

، وفي جدران  Olymipaالمستخدمة في معبد زیوس في ،Parosالسمراء المعروفة باسم باروس 

انتشر  وقد ،)4(المدن والحصون، وكذلك في األساسات واألجزاء غیر المرئیة من المباني الرخامیة

بطبقة  ؤهكسااوالذي یتم  استخدامه بأنواعه المختلفة ، حیث سطحه الخشن الممتلئ بالتجاویف،

  .)5(سمیكة من المالط لمعالجة سطحه 

في الفترة الرومانیة استخدم الحجر الجیري المحلي المتوفر لرخص ثمنه، فأكثر استخداماته    

 Arpinum ینات العسكریة ، وأشهرها أسوارشیوعًا في عمل األسوار المحیطة بالمدن ، والتحص

في القرن الخامس قبل المیالد، وفي الفترة الجمهوریة استخدم بكثرة ،ألن الرومان نادرًا ما  المشیدة

شكال األحجار الجیریة باختالف األنواع المتاحة في أوتتنوع  ،)6(مكلفة في البناء ااستخدموا موادً 

، ففي روما  في البناء التي سیتم استخدامها المناسبة تشییدالمنطقة ، بالتالي یحدد أسالیب ال

الرمادي  ى،الذي یتراوح لونه من الرمادي الخفیف والمحبب الدقیق إلىاستخدام الحجر الجیري المحل

 . )7(الداكن الخشن

                                                             
   .409.،ص1953،القاھرة،2مج ،1جلجنة التألیف والترجمة والنشر، محمد بدران ،: ت ،حیاة الیونان: الحضارة قصةدیورانت،  ول )1(

 (2)  محمد أنور شكري ، العمارة في مصر القدیمة ،الھیئة المصــریة للتألیف والنشــر،القاھرة،1970،ص.44. 
(3)ullen Timothg ,Ancient Greece :Architecture And City Planning ,Sophia Zarambouka ,Newyork, 1992 
,P.103; J,C ,Anderson , ,Roman Architecture And Society ,Johns Hopkins University Press,1997,p.32. 

 ..46،ص 2010،اإلسكندریة ،   جامعة اإلسكندریة ،عمارة اإلغریق  مني حجاج  ،)4(
(5)Hill Donald, A History Of Engineering In Classical And Medieval Time , Clays Ltd ,London, 1997, 
P.104 ,R  ؛   Brilliant, Roman Art From The Republic To Constantine, London,1974,p.43. 
(6) Tadgll Christopher,Origins ,Classicism And New Rome, Routledge,New York,2007,P.525; E, R, Caley, J, 
F ,Richards , Theophrastus: On Stones, Ohio State University Prass ,Columbus, 1956,p.234. 
(7) Mark Robert, Architectural Technology Up To The Scientific Revolution, Mit Press Cambridge, London, 1990, 
P.80; R, S, Boynton , Chemistry And Technology Of Lime And Limestones,2nd,Jphn Wiley &Sons, New York, 1980, p. 
57; M ,Bieber, A History Of Greek And Roman Theatre, Oxford University Press,London,1961,p.203. 
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عمال البناء ، نظرَا أالحجر الجیري من أهم األحجار التي لها أهمیة اقتصادیة في           

،وهو من المواد )1(والكیمائیة ووجوده في جمیع المناطق األثریة في لیبیا لخصائصه الطبیعیة

األساسیة المستخدمة في مدینة لبدة ، حیث استخدم في عمل الجدران، وخاصة في األماكن التي 

تتعرض للثقل ،والتآكل ، والضغط ، وعوامل التعریة األخرى، وأیضا في عمل بعض المنحوتات 

الصلب الذي یغلب علیة اللون الرمادي الفاتح ،أو األصفر  فیة ، وهو من نوع الحجرالزخر 

،وأیضا استخدم في )2( الفاتح،أو المسمر،والذي استخدام في العدید من المباني منها حمامات هدریان

 ذيالنوع المحلي الجید  وأهمهاالمباني السیفیریة المشیدة خالل منتصف القرن الثالث المیالدي ، 

 ،واألصفر المسمر وأیضا األصفر الالمع ، األبیض الفضي الالمع، ىالرمادي األبیض إلاللون 

،واستخــــدم أیضا في )3(لبدة حتى حل محلها الرخام المستوردمدینة وبقي هذا النوع المستخـدم في 

ما في مدینة قرزة استخدم الحجر الممتاز أ،)4(وغطي بطبقة من الجبس مدینـــــة صبراتة بشكل قلیل،

مدینة في أستخدم أیضا ،و )5(األبیض الذي یتغیر لونه بسبب العوامل الجویة إلي األسمر الوردي 

كیریني لكونها كانت تحتوي علي مخزون كبیر من هذه الحجارة التي تقطع من محاجرها ، استخدم 

                                                             
ادي مصطفي بولقمة ، سعد خلیل القزیري، مركز البحوث ـالھ: ، تح احل اللیبيـالس ))احلـجیومورفولوجیة الس((، فتحي أحمد الھرام )1( 

، ))ملخص عن جیولوجیة الجمھوریة العربیة اللیبیة  ((س وآخرون،.ع .حمودة ؛ 87.،ص1997واالستشارات ،جامعة قاریونس ،بنغازي،
 .41.،ص1977،الرباط،تقریر مقدم للموتمر العربي الثالث للثروة المعدنیة

 ؛15.،ص2002،وزارة الخارجیة االیطالیة،روما، مجلة الحوار الثقافي یبن دول حوض البحر المتوسط،)) معبد فالفیو في لبدة ((أیزیكا فیاندرا ،)2(
لبدة ؛ .445،ص1971،بیروت، دار الصادر، منذ أقدم العصور حتى الفتح اإلسالمي:التاریخ اللیبي القدیم  عبداللطیف محمود البرغوثي ،

لمعماریة بالمباني السیفیریة في دراسة  عن الزخارف امحمد ناجي بن عروس ،  ؛39. ،ص1981طرابلس، ،2،ط الكبرى،اإلدارة العامة لآلثار
 . 143.،ص 2003جامعة قاریونس ، ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، )م235- 193(مدینة لبدة ألكبري

(3)Ward ,J.B. Perkins ,The Severan Building Of Lepeis Magna An Architectural Survey, The Department Of 
Antiquities,Tripoli,1993,Pp.90,104-105. 

والمحفوظات  األثریةوث ـــالعامة للبح اإلدارة، الوقت الحاضر حتى الفینیــقي منذ االستیطـانمدینة صبراتة  ،عیسي  علي سالم محمد)4(
                                                                                                                                                                                                                .91. ،ص1996التاریخیة ،طرابلس،

(5) Olwen Brogan, D .J. Smith, Ghirza :A Libyan Settlement In The Roman Period, The Depa Rtment Of 
Antiquities ,Tripoli,1984,P.72. 
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لضرورة تجدید المباني ، وأیضا استخدم  ىا أدمم النوع محدود المقاومة أمام التقلبات الجویة ،

 .)1(عقد من الصوان  هالحجر الجیري األبیض، أو األبیض الضارب للصفرة ب

   Sandstoneالحجر الرملي  - 2

یتكون أساسا من رمل الكوارتز الناشئ عن تفتت الصخور  هو نوع من الصخور الرسوبیة ،

من الطفل  ، صغیرة جدًا من المواد الالصقة، ملتصقًا بعضة ببعض بفعل نسب هاألقدم عهدًا من

وكربونات الكالسیوم وأكسید الحدید أو السیلیكا، وتتوقف صالدته ، وقوته بدرجة كبیرة على حجم 

وهو أكثر مسامیة من  ، ونوع وكمیة المادة الالصقة )كلما كانت أدق زاد الحجر قوة (حبیباته

كن وجود أكسید الحدید یكسبه اللون البني أو ، ول األنواع األخرى، لونه الطبیعي احمر فاتح

والحرارة  وللماء ، مْ 800 التي تصل إليقل صالدة ومتانة، وهو یتحمل الحرارة أالمحمر، ویجعله 

  )2(.عمال البناءأفي كانت غلب استخداماته أو  ،هعلیسیئ تأثیر 

مها الحضارة أه( الحجر الرملي من األنواع الرخوة استخدم في الحضارات السابقة        

غلب المباني ، واعتبر من أهم المواد المستخدمة في بناء ألبناء ، بشكل واسع  )المصریة

، ونظرًا لتوفیر )5( *أنواعه حجر الكوارتزأهم ،ومن )4(، لخفة وزنة ، وسهولة تشكیلة )3(الحوائط

                                                             
مدینة على سالم لترك، ؛25.،ص1983،جامعة قاریونس،بنغازي ، اآلثارالتنقیب والتدریب عن  إعمال:توكرة توفیق احمد سلیمان ،  )1(

علي تاریخ  أضواء((فوزي عبد الرحمن الفخراني ، ؛10.،ص1971،،الدار العربیة للكتاب ،بنغازي  القدیمة توخیرا: توكرة
الدلیل التاریخي ووصف : قورینا وابولونیا ، جودتشایلد رج ؛ 272 .ص ،1971،طرابلس، في البالد العربیة لآلثارالمؤتمر السادس ،))توكرة

  ؛75.،ص1970،األثریةالبحوث  إدارة، المدینتین عام الثار
231.,London,1985,PCyrenaica In Antiquitg, ))Building Materials Of Churches In CyreniacaThe (( ,Harrison ,R 

ترمیم عبدالمعز شاھین  ،  ؛159.، ص 1997، وزارة الثقافة، دمشق ،ترمیمھا وصیانتھا والحفاظ علیھا :المباني األثریة  ، جورج ھزار، دبورة)2(
فن  عبدالرحمن المصري،شوقي شوكیني ، ؛39.، ص1982،اإلدارة العامة لآلثار والمتاحف ،الریاض ، وصیانة المباني االثریة والتاریخیة

      ؛ 156.،ص1990،عمان،األمل دار ،النحت
16.York,1975.P؛,United Stetes,NewBuilding Construction Handbook, Frederick ,M ,S  

  .99 .،ص2000،اإلسكندریة،اإلسكندریة،جامعة  والفنون القبطیة اآلثارالسید ، عزت زكي حامد قادوس، محمد عبدالفتاح)3(
  .360 -351. ص ص،  ، دار المعارف المصریة ،القاھرة،بدون سنة نشرتاریخ الفن المصري ،عكاشة  ثروت)4(
  .47 .ص ، مرجع سابق ، شكري أنورمحمد )5(

 Silicifiedھو حجر رملي صلد متبلور،یتكون أساسا من الرمل المترابط بالسیلیكا الدقیقة ،أي أنة حجر رملي سیلیسي  :حجر الكوارتز*
sandstone   ھو مقاوم جید للرطوبة ،یتباین في اللون ،والمظھر،فقد یكون ابیض أو ضارب للصفرة،أو درجات متفاوتة من األحمر ،وقد

ً أو خشن،ویعطي مظھر  البناء ،منھا في أعتاب المداخل ونحت في جمیل عند صقلھ ،واستخدم في مصر القدیمة لإلغراض قلیلة یكون ناعما
  بعض غرف الدفن ،وفي الزخرفة،ویتوافر بكثرة في مصر ،حیث سماه المصریون الحجر العجیب
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البناء األساسیة كان مادة من مواد  والرومانیة ، محاجر الحجر الرملي في كل المناطق اإلغریقیة

ویتأثر بالعوامل الجویة، لذلك وجب  وتشكیلة، وهو ضعیف ، عندهم لسهولة استخراجه من المحاجر

 . )1(تغطیته بطبقة من الجبس

 غلب المناطق األثریة ،أوفي  ،)2(وجبال لیبیا  الحجر الرملي یوجد في جمیع سهول  

الحجر  (هو من النوع الهش الضعیف المتوفر محلیًا الكبرى فالحجر الرملي المشیدة منه مدینة لبدة 

 استعمل بشكل كبیر من قبل البنائین في األماكن األقل أهمیة ، والمعرضة للتآكل، )الرملي الناعم

 م،.ق 8،واستخدم في السوق الذي یرجع إلى عام )3(استخرج من محجر رأس الحمام والتعریة،

، واستمر البناأمن  ىقو أو  صغر ،أ اً ن لكونه حجر ؤو واستخدمه البنا  ؤوني حجر كان متاح سابقًا

مادة  أیضا خالل القرن المیالدي األول ، وهوالموجود في المنطقة ن في استخدام الحجر و المحلی

 ،)4(هناكمهمة البناء األساسیة المستعملة في مدینة صبراتة ،نتیجة لذلك دمرت معظم المباني ال

والمناطق  بولونیا ،أیضا في أویا،أتوكرة وطلمیثة و ا مدینة عدة مدن أخرى منهواستخدم بكثرة في 

،الذي استعمل فیه النوع )5(في بناء قوس ماركوس أوریلیوس اماتهأهم استخدكان من و  التابعة لها ،

  .)6(عمال البناء ، والزخرفةأ،واستعمل أیضًا في كافة هالهش لسهولة تشذیب

    Marbleالرخام  - 3

، یتكون من كبریتات الكالیسیوم المتبلورة ، وهو حجر صلد  هو نوع من الصخور المتحولة

ویتمیز بجمال مظهرة نتیجة  یمكن تشكیلة، مقاوم للتآكل ،وغیر مقاوم للحریق ، یتأثر بالرطوبة،
                                                             

(1) M ,A ,Chacon, Architectural Stone , Fabrication, Installation ,And Selection, Simultameously, Canda, 
1999 , P.7. 

  (2) الھادي بولقمة،سعد القزیري ،الجماھیریة دراسة في الجغرافیا،ص. 41.
(3) Ward ,J.B. Perkins, op.cit ،p.90عبد اللطیف محمود البرغوثي،  مرجع سابق ص. 545 ؛ 
(4)  Ward, J.B.-Perkins, op.cit, P P. 104-105  .  

بالفاتوري اوریجبیا ،  ؛104.ص،3،4،1998ع،الشعب  تراثمجلة ، ))قوس ماركوس أوریلیوس بمدینة طرابلس((لخمسي ،ا فاطمة)5(
 ،اإلدارة العامة لآلثار،مجلة لیبیا القدیمةعیسى سالم األسود،: ،ت ))قوس ماركوس أوریلیوس ولوكیوس فیروس في طرابلس((

  . 104 .،ص1969طرابلس،
  .243.،ص 2009،القیادة الشعبیة االجتماعیة،زلیتن،دراسة في العمارة اإلسالمیة :زلیتنسعدي إبراھیم الدراجي، )6( 
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ذا كان نقی  بوجود الشوائب فیكون بعدة ألوان منها ،إما ألونبیض أیكون عادةً  اً وضوح بلوراته، وإ

 ةوفي تكسی عمال البناء ،أود، واألخضر، ویستعمل بشكل أساسي في األصفر، واألحمر، واألس

  .)1(تبلیط األرضیاتو الجدران، 

 الذي یعتبر من األحجار الرخوة ، )كما في الحضارة المصریة (استخدم الرخام المصري     

، وشاع )2(، ویتمیز بدقة حبیباته ، وصالحیته للصقل  ذو اللون األبیض أو الضارب للصفرة

) كما في الحضارة األشوریة(استخدامه خاصة في أسلوب تكسیه جدران المباني برخام اإللباستر

  .)3(هوالحفر علی

یجة إوجزر بحر  في أثینا ، هالرخام كان مادة متمیزة عند اإلغـــریق، نظرًا لتوفر مصـــادر     

العالیة ، لم یكن میز بجودته ، وكان یت) Thasos، وتاسوس Naxos، وناكسوس  Parosباروس(

 ىم، ثم أصبح واسع االنتشار واالستخدام ، وكان أول مبن.شائع االستخدام قبل القرن السادس ق

 Delphiدلفي  مدینة في Athenian Treasuny بني بالكامل من الرخام، هو الخزانة األثینیة

جزاء التي تتطلب والخاصة في األ) خاصة المعابد( واستخدم في المباني العامة .م.ق 490المؤرخ 

عطاء الملمس الناعم ، واستعمل الرخام المطحون في عمل  نحت دقیق لتفاصیل الزخارف ، وإ

واضحة للعمارة اإلغریقیة ، وأدى توسیع  اً خطوط ىالجص لتغطیة السطوح الخارجیة ، مما أعط

همة في أثینا ملالمستخدم في معظم المباني ا  pentelikالبنتیلك انتشار محاجر اتیكا المنتجة لرخام

األماكن البعیدة، هذه الصناعة أصبحت مصدر ثراء  ىإل دراً م، وأصبح مص.في القرن الخامس ق

والتنقیب عن  المصادر األقرب ، ىم، أصبحوا یتجهون إل.هذه الجزیرة، وبحلول القرن الخامس ق
                                                             

  ؛ 63.،ص 2006،دار البازوري العلمیة للنشر والتوزیع ،عمان،المواد االنشائیةسعید عبدالعال ،  جالل بشیر سرسم ،)1( 
J, E ,Gordon, ,The New Science Of Strong Materials Or Why You Don't Fall Through The Floor,2nd, Penguin, 
Harmondsworth , 1976, p.67; P ,F Jongste ,J, B, Jansen, L ,Moens ,P De Paepe, M, Waelkens,((The Use Of Marble In 
Latium  Between 70 And 150 A. D. IPCAES For Determination Of The Provenance Of White Marbles)), In Waelkens 
Et Al, 1992,p.123; J, Boardman,  Greek Sculpture: The Archaic Period, Oxford University Press, New York,1976,p.209. 

 (2)  محمد انور شكري ،مرجع سابق،ص.47.
  .77.ص 1970،القاھرة، 1جمكتبة األنجلو المصریة ، ، تاریخ العمارة والفنون في العصور األوليتوفیق احمد عبدالجواد ،  ) 3(
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والرخام الملون  .أصبحت المصدر الرئیسي لهذا الرخام التي المحاجر القریبة في مونت بینلیكوس، 

  ).1الشكل ()1( تبلیطأعمال الاستخدامه في العصور الهلنستیة سواًء في عمل األعمدة ،أو في  أبد

ن في ییطالیا، إال أن الرومان في الفترة الجمهوریة كانوا بطیئإبالرغم من وجود الرخام في     

وظل استخدامه نادرًا في  طرق البناء اإلغریقي، ىن علین أصبحوا معتادأاستخدامه، حتى بعد 

م ،ویعلل بلیني ذلك بارتفاع تكلفته، ومع افتتاح وازدهار محاجر .یطالیا حتى نهایة القرن الثاني قإ

م، ونتیجة .في عصر أغسطس الذي أمد ایطالیا بالرخام األبیض منذ القرن األول ق) لوني(كارارا 

ئعة االستخدام في العاصمة روما، وكان سلعة الرخام مادة شا أاالستیراد المتزاید للرخام الملون ، بد

نتیجة لبرنامج البناء في العاصمة  همكلفة في االستخراج والنقل، وكان ذلك بسبب زیادة الطلب علی

ه من بعده ، وكان ؤ وس ،وأكمله خلفایبه تیبیر أ ،مما أعاد تنظیم نظام االستیراد بالكامل ،الذي بد

لمحاجر لإلمبراطوریة، التي  اً ویكون تابع دد یختار بعنایة ،جوهر هذا النظام هو إنتاج محدود الع

  )2(یتم عن طریق االستفادة من میزة النقل المائي الرخیصذلك تقع في إي مكان داخلها ،وكان 

یطالیا علي الرخام المحلي فقط كما فعل الیونان ،لكنهم قاموا باستیراد العدید إلم تعتمد            

بالد الیونان ، شرق البحر (من أنواع الرخام المتعدد األلوان والملمس من أماكن عدیدة مثل 

                                                             
(1  ) P ,Bagenal, J, Meads, Great Buildings ,Tiger Book In  Inerra Tional ,London ,1990,P.19 ; P, Valavanis, I .A 
Phoca, Red Is Covering Ancient Greece: Architecture And City Planning ,Translater :Timothy Cullen ,Sophia 
Zaramrouka ,London,1992,Pp.103-104; B, Risebero ,The Story Of  Western  Architecture, Great Britain 
,London,1979, P.8; M, Robert ,Architecturl Technology Up To The Scientific ,Revolution, The Mit Press 
Cambridge,London,1990. P.75; J,C, Fant ,((Ideology ,Gift ,And  Trade :A Distribution Model For The Roman Imperial 
Marble's)) , Journal Of Roman Archaeology, The Inscribed Economy,1993,p.87. 

؛ صالح لمعي مصطفي، 12.،ص2005،اإلسكندریة،اإلسكندریة،جامعة الیونانیة والرومانیة اآلثارعلم  إليمدخل عزت حامد قادوس ، 
 عبد الحمیدرجب  ؛71 .،ص1979،دار النھضة العربیة،بیروت،المصریة،مابین النھرین،الیونانیة،الرومانیة:عمارة الحضارات القدیمة،
  .205.ص،2،2001قاریونس،بنغازي،ط،جامعة بالوطن العربي وعالقتھ اإلغریقدراسات في تاریخ ثرم، ألا

(2) Ward-Perkins. J. B .Roman Imperial Architecture , Yale University  Press ,2td, Newhaven, London,1981 
,P.117; Pliny, Natural History .L .C .L, T :H .Packham,p88; C, Herubin, T ,W, Marotta, , Basic Construction Materials: 
Method And Testing,3rd Ed ,NJ :Prentice-Hall,  Englewood Cliffs,1987,p.22; K ,Germann,G ,Holzmann, F ,J, Winkler , 
,((Determination Of Marble Limits Of Isotope Analysis)),Archaeometry , Vol 22,1980,p.97; K ,Kousell , E, 
Dimou,((Building Materials (Except For Pentelic Marble) Used In Ancient Athens )),ASMOSIA,8e'me Colloque 
International ,Aix-En- Provence, France,2006,p.97. 
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البناء والنحت، وفي الفترة األغسطیة استخدم بكثرة في أعمال ،واستخدم في ) الخ....المتوسط،

  .)1(ن وخاصة في الجزء السفلي من الحوائط الداخلیة، وأیضا في األعمدةأعمال التزی

علي الرغم من عدم توفر الرخام في إقلیم كیرینایكي، إال إن اإلقلیم كان مرتبطًا ارتباطًا وثیقًا 

حیث كان یتم تصدیر السیلیفیوم .،ىلصغر اسیا آو  م، ومصر،.خر القرن السابع قاببالد الیونان منذ أو 

، أیضا المدن الثالث كانت تستورد الرخام من )2الشكل  (اد العدید من المنتجات ومنها الرخام ،واستیر 

 وفیلفلة ،  Numidian نومیدیامدینتي ومن شمال إفریقیا نفسها من  سیا الصغرى ،آو  جنوب أوربا ،

Filfla ،  الشرقيومصر ، حیث كان معظم الرخام الملون یجلب من مناطق حوض البحر المتوسط .

وفي أكساء  والتیجان ، األعمدة ، أبدان في القرن المیالدي الثاني شاع استخدام الرخام في عمل

غراض البناء في مدینة لبدة كان في حمامات ألالجدران ،وتبلیط المصاطب،وأول استخدام للرخام 

ومع  طوري ،،حیث استخدم رخام كارارا في أوائل العصر اإلمبرا)م127-126المشیدة في (هدریان 

واستخدم بشكل واسع في المباني  نهایة القرن المیالدي الثاني استخدام الرخام في المباني العامة،

ورخام مقاطعة  ،Proconnesos, ،Pentelikon ،Cipollino كان رخام هم أنواعهأو  ،السیفیریة 

   )1الجدول(  . )2( فرایجیا في أسیا الصغرى
                                                             

(1  ) J .W .Ward-Perkins, Etruscan And Roman Architecture ,Ax Et Boethins,London,1970,P.260؛M ,Handas  
Imperial Roman ,Simultaneously, New York,1995,P.160 ؛  M ,Moffett, Michael Fazio, A World History Of 
Architecture, Mc, Graw Hill,London,2004,P.114؛ J ,C, Fant,((Rome's Marble Yards)), Journal Of Roman 
Archaeology  ,Vol 14,2001,p.87;  

في تاریخ الفن  المؤجر، األلفي  صالح أبو ؛ 209.،ص2010،القاھرة،2نجلو المصریة،طأل،مكتبة ا2،جالعمارةتاریخ ، نصحي إبراھیم  
  .107-106، ت،ص ص.د،دار النھضة المصریة ،القاھرة،العام

ي ،)2( ي عیس د عل ة صبراتة من محم ر مدین ت الحاضریالفینالعص ى الوق ي حت د؛ 43.ص،ق د الحمی ب عب رم  رج ة ، االث اریخ برق ي ت السیاس

رن السابع ق:واالقتصادي ة العصر الروماني.من الق ى بدای ع واإلعالن ،طم حت احمد محمد  ؛142.،ص2،1975،المنشاة الشعبیة للنشر والتوزی

دن الثالثاندیشة ، اریخ السیاسي واالقتصادي للم ع واإلعالن ،مصراتة،الت ة للنشر والتوزی دار الجماھیری ورد  ؛179. ،ص1993،ال ل برادف ارئ

راعاتھا، ارتھ وص ر المتوسط حض ي:،تلبح ة التلیس دهللا ؛302.،ص2008اللجنــة الشــعبیة العامــة للثقافــة واإلعــالم،، خلیف لمي،  عب ن المس حس

 التوسع الفینیقي في غرب البحر المتوسطمحمد الصغیر غانم، ؛31.،ص1973،الجامعة اللیبیة، بنغازي، شاعر اإلسكندریة:كالیماخوس القوریني ،

ا في عھد األسرة السویریةرمضان احمد قدیره  ،   ؛145- 108،144 .ص ،ص1974جامعیة للدراسات والنشر، لبنان،،المؤسسة ال فوزي : ، تحلیبی

  حفریات جامعة میتشیجان في ، جون جودتشایلد وآخرون ریتشارد،بیدلي ؛154.،ص 1968، منشورات الجامعة اللیبیة، مجلد لیبیا في التاریخ فھیم جادهللا، 
مصطفي :،ت))منطقة طرابلس،شواھد الفخار المزخرف :تجارة قورینائیة(( م،.ولفورد؛ ؛ 42،، ص1976مصلحة اآلثار،طرابلس ، ابولونیا مرسي سوسة ،

  .      33- 32 .،ص ص1992، مصلحة اآلثار،مشروع تنظیم وإدارة المدینة القدیمة،طرابلس،الفاتح،مجلة آثار العربعبدهللا الترجمان ،
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   Graniteالجرانیت ،الصوان  -4

ویتركب من مجموعة وفیرة من  من أنواع الصخور الناریة التي تنتمي لعائلة الرخام ،هو 

وهو من األنواع  والمیكا البیوتیتیة ، والهوربنلند، وهي الكوارتیز، والفلسبار ، المعادن المختلفة ،

یز بجمال ویدوم طویًال، ویتم وغیر مقاوم للحرارة ، وقابل للصقل ، مقاوم للتآكل ، شدیدة الصالبة ،

،واألحمر، واألسود، واألبیض، والوردي، وهو متوفر بكثرة في  الرمادي، وتتراوح ألوانه بین  همظهر 

عمل و  والزخرفة ، ،للمبانيغلب استخداماته في اإلكساءات الخارجیة أ،و )منطقة أسوان(مصر

 )1(.األعمدة الضخمة

أنواعه الجرانیت األحمر، والرمادي، وكان من أجود  خذ الجرانیت المصري شهرة كبیرة ،أ        

المصریون القدماء عرفوا كیف یهیئونه بعدة وسائل أخدها  .واألسود ،المستخرج من محاجر أسوان

استخدم في الفترة الهلنستیة ، وظهر في .)3(،وكان من أهم صادرات مصر للخارج)2(منهم اإلغریق

 وخاصة إذا احتاج للصقل ، أمر شاًق ،المباني الضخمة ،اتسم بصالبته التي جعلت العمل فیه 

وبسبب جمال سطحه  لذلك تمرست الدول الشرقیة أكثر من غیرها في التعامل مع هذه األنواع ،

 والرمادي في روما ، شاع استخدام الجرانیت األحمر ، ،وقدرته االستثنائیة على التحمل ،

في عمل كتل األعمدة بالحجم وذلك  )خاصة في العصر اإلمبراطوري(والمقاطعات التابعة لها 

هم مصادر أو  والزخرفة ،  Monolithicالكتلة الواحدة المعمولة من  وأبدان األعمدة الكبیر،

واستخدم الجرانیت المصري  ،)كالودیانوس، والباوناكسوسمن منطقتي (استیراده من مصر، 

                                                             
مرجع عبدالرحمن المصري، شوقي شوكیني ،  ؛ 156.،ص  مرجع سابقجورج دبورة ،  ھزار عمران، ؛68 .، صمرجع سابقمحمد بركات بركات ، )1( 

مرجع  ، ایرنست بوردین ،63.،ص مرجع سابقسعید عبدالعال ،  ؛ جالل بشیر سرسم ، 40 - 39.،ص ص مرجع سابق؛ عبدالمعز شاھین  ، 156.،ص  سابق
  .94 .لى بن سالم،صع:، ت سابق

 2مج،دار مصر للطباعة، التشطیبات الداخلیة ومواردھا:الموسوعة الھندسیة المعماریةعبداللطیف ، ؛ البقري ، ابوعطا 49.،ص مرجع سابقأنور شكري ، )2(
  .903.، ص2006،
   .302.خلیفة محمد التلیسي ،ص:،ت مرجع سابقارنل برادفورد ،  )3( 
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 ،التي كان ارتفاعهاأعمدة البانثیون عمل المسالت المصریة وكذلك في الرمادي، واألحمر، في 

 .)1(قدم روماني  40یصل إلى

،حیث استخدم الجرانیت األحمر )2(وكانت المدن الثالث تستورد الجرانیت لمبانیها من مصر       

مبني النافورة الضخم في بناء الفورم ، والبازیلیكا السیفیریة ، و  Syeneأسوان المستورد من 

Nympdeum  ما الجرانیت الوردي أ، كیرینيمدینة المركزیة في  كاالبازیلیلبدة، وفي مدینة في

والجرانیت  وفورم سیبتیموس سیفیروس، استخدم في األعمدة الداخلیة لحمامات هدریان ،فقد الفاتح 

  .)3( في مدینة لبدة الكبرى الرمادي استخدم في السوق البونیقي

 Basalt البازلت  -5

 الرخام ،یتكون من عدة معادن مثل الفلسبار ، هو من الصخور الناریة التي تنتمي لعائلة  

،أو  سودألونه  وهو صخر صلد خشن، مقاوم للتآكل، وكمیة قلیلة من الكوارتز، والبیروكسین،

الجزء رمادي داكن ،غیر قابل للصقل ،استخدم في رصف أرضیات بعض المعابد ،أو في بناء 

  .)4(التبلیطأعمال في  )صریةالم(الجدران ،واستخدم في الحضارات القدیمة  السفلي من

في الدول شرق البحر المتوسط  هاإلغریق لم یستخدموا البازلت بكثرة في مبانیهم ،ولكن نجد    

 نفسها الطرق المعروفةبواستخدم  ،نظرًا لصعوبة العمل فیه خصوصًا ألنة یحتاج لصقل خارجي،

                                                             
(1) M. W , Jones, Principles Of Roman Architecture, Yale University Press, New Haven And London, 2000, p.211, H , 
Plommer , Ancient And Classical Architecture ,vol1 ,Longmans, London, 1964.p.290;؛ Ward-Perkins .J .B, op.cit,p.118 
; S, Corcoran , J, Delaine ,((The Unit Measurement Of Marble In Diocletian 'S Prices Edict)) , Journal Of Roman 
Archaeology , Vol 2007,1994,p.87. 

  (2) احمد محمد اندیشة ،مرجع سابق ،ص.179.
(3) R ,Harrison,((The Building Materials Of Churches In Cyrenaica)),C. A, The Society For Libyan Studies,London,1985, 
p p,231-232.؛ J .B, Ward- Perkins, op.cit, p.89. 

 ;214.ص  ،مرجع سابق ،ابراھیم رزق هللا ایوب؛  48- 47.،ص صمرجع سابق  أنور شكري ، ؛ 68 .ص، مرجع سابق ، محمد بركات بركات)4(
J ,Heyman  , The Stone Skeleton : Structural Engineering Of Masonry Architecture ,Cambridge University Press, 
Cambridge ,  1995,p .80. 
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األعمدة المكونة عمل في  )وفريالمعروف بالبر (،واستخدم البازلت األحمر)1(عند المصریین القدماء

أشهر أنواع البازلت المستخدم عند الرومان ذو و  ،)2(وكان یجلب من مصر ، من وحدات متراصة

 واستخدم البازلت بندرة في مدینة لبدة ،)3(اللون األسود، واألخضر الذي كان یجلب من مصر

الفقاعي واللوزي في صناعة واستخدم البازلت ذو النسیج  ، ، خاصًا في حمامات هدریان الكبرى

  .)4(األدوات المنزلیة والمطاحن والمعاصر

    Travertineالترافرتین - 5

هو حجر جیري رسوبي قوي، مشكل من الكالست، نسیجه یتباین بشكل كبیر، أحیانا یكون 

بعدد كبیر من التجاویف التي تساعد علي التماسك الممتاز للجص، وهو صلب جدّا  اً محبب اً ناعم

من  إلیهویمكن التعرف  وأحیانا األحمر، صفر فاتح ،أ أو بیض،أ أو، سودأمع نسیج كریمي ،أو 

ومتانته النسبیة، وقدرته علي تحمل الطقس، وخاصة  سطحه المنقر بشكل خفیف ، ویتمیز بقوته ،

واستخدم  لذلك استخدم في األماكن التي تحتاج لتحمل الثقل ، طبة ، وكذلك الثقل ،في الفصول الر 

نه یتفتت عندما أ، ومن عیوبه  لمبانيل الخارجیةواجهات ال فيوخاصة  ، ةزخرففي أعمال الأیضا 

ویتقشر بشكل سیئ  ویتصدع ، ویتكسر، ویمیل للتشقق حینما یوضع راسیًا ، ینهك إلى مسحوق ،

ولذا اقتصر  وكان استخراجه من المحاجر شدید الكلفة ، وأیضا یمتص المیاه ، ق ،بفعل الحری

 . )5(المباني العامة ،والرسمیة فقط  ىاستخدامه عل

                                                             
  ؛11 .،صمحاضرات في العمارة الھلنستیة  مني حجاج ،  )1( 

J, Boardman. Greek Art, Oxford University Press, New York, London,1973,p.211. 
(2) D ,Hill, A History Of Engineering In Classical And Medieval Times Clays Ltd ,London, New York 1997, p.105. 
(3 )J. P Adam, Op .Cit ,P22; Livy ,History Of Rome,Vol14,T :Foster Et Al,Cambridge,Mass,1998,pp.55-56. 

، ج 1، مج المؤتمر الدولي لمواد البناء والھندسة اإلنشائیة،))علیھامواد البناء المشیدة منھا مدینة لبدة ألكبري وكیفیة المحافظة ((حسن الحسین ابوغربیة وآخرون،(4)  
  . 263.، ص2003،  ،الخمس،الحرث، 2

(5) M, Jackson Others,((Geological Basis Of Vitruvius ,Empirical Observations Of Material Characteristics Of Rock 
tilized In Roman Masonry)), P. S.I.C.C.H ,University Of Cambridge ,Vol 2, April ,London, 2006 ,pp.3,12,16-17؛ R 
.S, Kirrby, S Withington , Engineering In History، Dover Publications ,Inc ,New York. 1990 ,P.60؛ Vitruvius ,The Ten 
Book Architecture. T :Morris Hicky Morgan ,New York,1990.p.87. 
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م ، ثم افتتاح أول محاجر الترافرتین في السهول أسفل تیفولي ،حیث .في القرن الثاني ق           

یطالیا ،وخاصة شمال منطقة تیفولي ،واعتبر من أهم األحجار المستخدمة في إتنتشر محاجره في 

م شاع استخدامه في البناء ،واستمر .روما ،ونابولي، نظرًا لتوفره محلیًا ، وابتدأ من القرن األول ق

حتى األوقات اإلمبراطوریة ،حیث استخدم لعمل األساسات في المباني ،أو بالتبادل مع األحجار 

والتیجان  األعمدة ،أبدان عمل األجزاء التي تعلوا األساسات ،وذلك لقوته ،وكذلك في عمل األخرى ل

وأیضا استخدم في الردم ، وفي عصر أغسطس شاع استخدامه في زخرفة واجهات المباني حیث  ،

  .)1(احتل المرتبة الثانیة بعد الرخام

والكولوسیوم ،وأیضا في زخرفة  ن ،من أشهر األمثلة على استخداماته في أساسات البانثیو         

،في لبدة استخدم الحجر الجیري الرمادي المحلي لتقلید مظهر )2(واجهة الكولوسیوم وبعض المسارح

  .)3(م.الترافرتین خالل القرن األول ق

  Tufa   االتوف -6

 s في الالتینیة التوفوس  ىبأنة نوع من الحجر ذو المسام ،المسم وصفة سترابون

,Tophus ومنها التوفا البركانیة التي تشكلت )4(حجر مسامي ینشأ من تراكم الصخور البركانیةهو و،

والتوفا الكلسیة التي تتكون نتیجة ترسب  بالتبرید السریع لمقذوفات البراكین بحیث تكون مترابطة ،

 ىفیستعمل للحصول عل ن یكون عالي المسامیة ،أوهو إما  ، Ca  Co2كربونات الكالسیوم 

                                                             
(1)M ,Jackson. Others,((Geological Basis Of Vitruvius ,Empirical Observations Of Material Characteristics Of Rock 
Utilized In Roman Masonry)), P. S.I.C.C.H ,pp.3,12,16-17 ; P, Louis  , Ancient Rome At Work : An Economic 
History Of Rome From The Origins To The Empire, Kegan Paul, Trench ,Trubner And Co ,London,1927,p.30; T, Cole, 
,Democritus  And The Sources Of Greek Anthropology ,Press Of Western Reserve University,1967,p.201. 

  .11 .،ص 2006، جامعة اإلسكندریة، اإلسكندریة ، العمارة الرومانیة ،ضحي عرفة(2)
(3).J .B, Ward-Perkins, Op.Cit ,P.90. 

 محمد المبروك الذویب ،جامعة قاریونس :نقلة عن اإلغریقیة ، وصف لیبیا ومصر):سترابون(الكتاب السابع عشر عن جغرافیة سترافون  ،سترابون(4)
 .99.،ص مرجع سابق عزت زكي حامد قادوس،  محمد عبدالفتاح السید ، ؛ 63.،ص 2003،بنغازي،
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،وهو حجر بركاني یمیل لونه لألسود الرمادي )1(س ،أو ذو مسامات دقیقة یستعمل كأحجار بناءالكل

وأحیانا البني، سهل التشكیل ،ویمیل للقوة نتیجة  ،أو األخضر،أو األحمر،أو األصفر،أو األبیض،

ة ،ویحتفظ بالماء المشبع بنسب%35-15،و خفیف الوزن، منفذ للماء بنسبة )2(طبیعته البركانیة 

،لكونها ضعیفة في ظل األحمال المركزة )3(وهو قلیل المتانة بسبب القوة الضاغطة  ،35-55%

سهلة القطع  (فتروفیوس وصف هذه األحجار بأنها ناعمة وطیعة المهندس المعماري  .)4(علیها

المذاب من  Pepreinoالبیبرینوأو   Plasterـالبالستربضرورة حمایتها ب ىنه أوصأإال )والتشكیل 

ستخراجها من مقلع الحجارة في فصل الصیف، ولیس الشتاء، ووضعها في مكان یتم االخارج، و 

ن ذلك إواستعمالها،ألنها إذا تعرضت للهواء الجوي والصقیع ف تشكیلها لمدة عامین قبل ىمغط

في قطع بسبب فقدان الرطوبة بالتالي تكون مرفوضة، وتستخدم  ىوتهشمها إل سیؤدي لتفتتها ،

ن الملوحة تذیبها  وتهشمها ،وكذلك عدم صمودها إاألساسات ،إما إذا كانت علي ساحل البحر ف

  Pepreinoحجر   ىلذلك نادرًا ما تركت مكشوفة في روما، وأشار أیضا إل أمام الحرارة العالیة ،

 ، اً بقي صلبالبیبرینو الذي یتمیز بخصائص عالیة بكونه ال یتأثر بموسم الصقیع ، وبقوة النار بل ی

یطالیا التي كانت جودة الحجارة فیها إویدوم لفترة طویلة ،وقد أدرج العدید من األماكن في وسط 

  .)5(وكان ضروریا الحصول على الحجارة من المحاجر القریبة من روما ممتازة ،

                                                             
  .158-157.،ص  مرجع سابق جورج دبورة ، ، ھزار عمران(1) 
  .11 .،ص مرجع سابق ضحي عرفة ،(2) 

(3)M ,Jackson Others,((Geological Basis Of Vitruvius ,Empirical Observations Of Material Characteristics Of Rock 
Utilized In Roman Masonry)), P. S.I.C.C.H,pp.2-9. 
(4) F ,Leccisi,((Stone Buildings In Salento (Puglia, Italy):Materials And Techniques)), P. F.I.C.C.H, 20th-
24th,January,Madrid,2003.Pp.1286. 
(5)j ,p ,Adam ,op.cit ,p.23;Vitruvius ,T.B.A, T :Morris Hicky Morgan ,p.80; H ,Martin,Handbook Of Roman Art, 

Cornell University Press,1983,p. 64; J, J ,Coulton, Ancient Greek Architect At Work: Problems Of Structure And 

Design .Cornell University Press,Ithaca,1977,p. 75. 
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حجامها في بناء المساكن ،حیث أاستخدم األتروسك كتل حجارة التوفا الخام بمختلف     

یوم تبشكل كتل متعددة األضالع في بناء جدران المباني، وجدران المدن ، والقبور خارج الاستخدم 

یوم ،والسهولة التي تنحاء منطقة الأیطالیا،الوفرة الكبیرة للتوفا البركاني المتماسك في كافة إووسط  ،

ومانیة وخصائصها التي جعلتها شائعة االستخدام في األوقات الر  تمكن في استخراجه وتشكیلة،

  .)1(،والتي أسهمت في تطویر فن البناء عند الرومان علي األرض أو في الماء

في روما  بسبب توافرها محلیاً  ، التوفا أصبحت مادة أساسیة في العصر الجمهوري    

وبراكین تالل البانا، وتعتبر حجارة البناء المبكرة في روما التي  ،Monti Sabatini،وخاصة قرب 

ن وسع أبعد . وتتضمن التوفا البركاني المحفور ضمن المدینة م،.تؤرخ للقرن السادس والخامس ق

،  Monti Sabatini،حفروا أماكن أكثر شیوعًا من توفا  األراضي القریبة ىالرومان سیطرتهم عل

وطوال فترة العصر الجمهوري استعمل الرومان سبعة ، )3الشكل(البانا  والحقًا في مخازن تالل

أنواع من التوفا  ةما في بومبي فاستخدموا ثالثأأنواع من التوفا البركاني األكثر شیوعًا في روما، 

  . )2الجدول ( )2(والحمم البركانیة ،باإلضافة لألنواع المستوردة البركاني، والتوفا الكلسي ،

 446 كان ذلك في عام Fidenaeمن أوائل األحجار التي استخدمها الرومان هي توفا    

هم مثال الستخدام هذه المادة في العصر أو  م، حیث فضلوا استخدام التوفا الرمادي المصفر،.ق

 م،.ق 378عام ىالذي یرجع تاریخه إل Servianالجمهوري كان في الحائط المعروف بالحائط 

في جدران  ىوكذلك استخدم بالتبادل مع أحجار أخر  للتحصین حدود روما، یستخدم كأسواروهو 

شائع االستخدام حتى نهایة العصر حجر والتوفا كان  بعض المعابد ، مثل معبد یولوس قیصر،

                                                             
 (1)j. p ,Adam. Op.Cit ,p.22; G, Picard ,Roman Architecture ,New York,1965,p.78; B, Reymond , The Etruscans, 
London, 1965,p.34. 
(2) F ,Sear  , op.cit ,pp.84-83; 11.ضحي عرفة، ، مرجع سابق ،ص   
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 التي كانت مادة مفضلة Anio من منطقة Lithoidوفي عهد أغسطس استخدم توفا  الجمهوري،

  .)1( في تلك المناطق

ثناء الفترة اإلمبراطوریة المبكرة، اكتسب الرومان خبرة كبیرة في استعمال هذه المادة أو            

المحفور  Tufo Lionatoاللون األحمر يالتوفا ذ ى، فتروفیوس أشار إلالبیئة المحلیةالمتوفرة في 

  Giallo Dellaلتوفااو  األصفر الشاحب ، ىوالمتدرجة إل Pallenses Anieneرــطول نه ىعل

والتوفا  طول الطریق ، ىعل ، وشماالً  Ugrotto Oscura المحفور قرب Tiberina ریق ــــفي ط

استخداماته في معبد البانثیون ،والكولیسوم،وأشهر أنواعه توفا مبریا وبسینوم ،وأشهر إاألبیض في 

Perpino 2(األخضر المنتشر في محاجر روما(.  

   الحمم البركانیة - 7

سطح األرض،الممتدة للعدید من الكیلومترات بعیدة  ىالمتدفقة من البراكین إلهي الحمم 

تنوعت خصائصها،أحیانا تكون ،)3(نفجارات ،وبعد تحجرها شكلت مادة بناء أساسیةإلعن مواقع ا

  ویصعب العمل فیها ،فإذا كانت متفككة  وقوتها وصالدتها ومختلفة في ألوانها متحجرة ،أو متفككة،

  

                                                             
(1)j. p ,Adam, op. cit .p.22؛ F ,Sear  , op.cit ,pp.84-83 ; S, Cuomo  , Technology And Culture In Greek And Roman 
Antiquity, Cambridge University Press, New York ,2007,p.56; G ,Rivoira, ,Roman Architecture And Its Principles Of 
Construction Under The Empire ,T :Rushforth, Clarendon Press,Oxford,1925,pp.56-67; 

  11ص، مرجع سابق عرفة،ضحي  .
(2)M ,Jackson Others,((Geological Basis Of Vitruvius ,Empirical Observations Of Material Characteristics Of Rock 
Utilized In Roman Masonry)), P. S.I.C.C.H , pp.1-19. 
(3)M, Jackson Others,((Geological Basis Of Vitruvius ,Empirical Observations Of Material Characteristics Of Rock 
Utilized In Roman Masonry)), P. S.I.C.C.H , pp.1-19; L, Lancaster Others,((Provenancing Of Lightweight Volcanic 
Stones Used In Ancient Roman Concrete Vaulting :Evidence From Rome)), J. U. O , Pp.707. 
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عمال أوبشكل أساسي في  ، المختلفة ،وفي إغراض البناء)1(البناء الخرساني استخدمت في

التي  Lego Bolsens،وأشهرها حجارة البناء )2(األساساتفي عمل و  الرصف،أو تبلیط الحجارة ،

  )4الشكل.()3(تمیز بقوتها وصالبتها وتحمالها للنارت

    Quarryالمحاجر

المحاجر القریبة من  فضل الحجارون استغالل الحجارة ،حیثالمحاجر هي األماكن التي تقتلع منها     

خارج أسوار المدن ، حتى مع انخفاض جودة الخامات المستخدمة أحیانا تكون  هموقع العمل ، وفي الوقت نفس

العدید من المدن القدیمة مثل روما ، و والمحجر تقلق دائمًا البنائین  ، حیث كانت المسافة بین موقع العمل

وسیراكوزا كانت تتمیز بجودة الحجارة في محاجرها ، حیث فتحت هذه المحاجر تقریبًا في كل مكان ،  ونابولي،

لحجارة المباني الهامة ، بحیث تكون بعیدة عن العین قدر المستطاع ، وقریبة من طریق  اً وأصبحت مستودع

انحدار بسیط ،  وذ أا مرتفعالتي كان موقعه Pentelicالمنحدرات ، مثل محاجر الرخام  النهر أو البحر أو

ً داخل المحاجر ، وعاد إلى مطار على السطوح ، ولمنع تسربهاأللتفادي تجمع میاه ا ما تكون على جانبي  ة

لىالطرق الرئیسیة المؤدیة من  محجرًا منتشرة على  30، كما في مدینة توكرة التي یوجد بها حوالي )4(المدینة  وإ

من  اً كان یستوعب المحجر الواحد عدد. )5(والتي قد حورت فیما بعد لمقابر جانبي الطرق المؤدیة للمدینة ،

وكان یقتصر فقط  حرفیین على األقل للصخرة الواحدة ، 3عامل ، و 200 إلى 120بین  ما ن یتراوحیالحجار 

ن أنفسهم ؤو على قطع األحجار الصلبة ،ویتم بواسطة الحرفیین المهرة ، وعادة ما كانوا من العبید ، ویشرف البنا

                                                             
(1)G, Sappa,((Mechanical Characteristics Of Some Volcanic Tuffs Used In The Buildings Of Ancient Rome)) J. M 
.R. S , p.733; M .E, Blake, op.cit ,p.23. 
(2)j .p, Adam ,op.cit ,p.23; D, S ,Robertson , Handbook Of Greek And Roman Architecture, Cambridge University 
Press, Cambridge,1964,p. 234. 
(3)M ,Jackson Others,((Geological Basis Of Vitruvius ,Empirical Observations Of Material Characteristics Of Rock 
Utilized In Roman Masonry)), P. S.I.C.C.H , pp.12-14. 
(4  ) j .p, Adam ,op.cit ,p24; J, P, Oleson  ,((Technical Aspects Of Etruscan Rock-Cut Tomb Architecture)),Romische 
Mitteilungen ,Vol 85,1978,p.75. 

  .58 .،ص1978،، بنغازي 2، اإلدارة العامة للبحوث والمحفوظات التاریخیة ،طتوخیرا القدیمة:مدینة توكرة على سالم لترك ، )5(
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لیتم قطعها بالشكل،  عقودعلى مهمة قطع الحجارة لألجزاء الصعبة مثل، األبواب ، والنوافذ ،واألقواس، وال

  .)1(والحجم المطلوب

المستوي  ىفي خطوات حتى یصل إل )العراء(یتم العمل في المحجر المنحدر فوق سطح األرض   

األسفل من قاع المنحدر الطبیعي ، ویستمر الحفر باالنحدار بشكل عمودي في وجه واحد ، أو أكثر من 

وجه ، ویتم التقدم في المرتفعات باستعمال المدامیك ، وعندما تتم إزالة المدامیك ، تبقي المنحدرات العمودیة ، 

وعندما یعترض الصخرة عرق یجب  ،) 5الشكل(لة ثر المدامیك بسهو أیمكن تتبع وجه المقلع الذي فیه حیث 

وهذا ) الطبقة البارزة من سطح األرض: الصخر األدیم (إنهاء القطع ، بسبب تغیر في طبیعة التربة السفلي 

قد یحدث كثیرًا خاصة إذا كان المستوى تحت األرض في الماء أو ببساطة عندما تكون الكتلة مرتفعة ، وفي 

، بحیث تصبح مشكلة في مكان تواجد كتلة الصخرة الموصولة توجد ف) قعرها(األسفل  تحة عمیقة جدًا

  .) 2(باألنفاق بواسطة الحفر ، وهذا یختلف باختالف نوع الصخر

م أو اقل  ، 2من  ةیشق الصخر ویكسر مباشر . یكون االختالف في الطبقات الطبیعیة أفقیا تقریباً   

م 1ألحیان باالرتفاع المتوسط الذي  یعد بعنایة لیترك أعاله منخفضة في أغلب ا اً ویحفر عمال المحجر أنفاق

في الشكل السابق ،  هو موضح من الطبقات الطبیعیة ، بحیث یشكل مقلع الحجارة السقف كما اثنان،عادة 

وبالترتیب لكي یكبر منطقة العمل ، تعمل عادة في شكل غرف مفتوحة للخارج، وتدعم عادة بمسافة فاصلة 

من حجارة األنقاض لتتحمل شقوق السقف ،  ىحجریة في الموقع ، هذه الفواصل أحیانا تبنیسار الكتل ال

  .)3(أحیانا كان یتم فتح غرف إضافیة عند الحاجة

                                                             
(1) M .C ,Hellmann ,L’architecture  Grecque : Les Principles De Laconstruction ,Les Manuels Dart Et Dar Che 
’Olegie Antiques ,Paris 2002,Pp.75-76; P, Rockwell ,The Art Of Stone working , Cambridge  University Press, 
Cambridge, 1993,p.124; J ,C Fant,((Quarrying And Stoneworking )), The Oxford Handbook Of Engineering And 
Technology In The Classical World ,Ed :John Peter Oleson ,Oxford University Press,2008,p.234. 
(2) C .G ,Malacrino , constructing the ancient world :architectural techniques of the Greeks and  romans ,T: jay hyams 
,the j. paul getty museum.los angeles,roma,2010,pp.31-36. 
(3) Ibid,p.35. 
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) العراء(المستخدمة فوق األرض  هاوالطرق المستخدمة للقطع تحت مستوى األرض هي الطرق نفس  

بعاد أالمقتلعة بكامل االرتفاع ، وكان هذا یتم بتحدید  ، وعندما یكون النفق أو الغرف منخفضة ، تكون الكتل

جبارها بضرورة تالكتل ،وبعمل شق في واجهة وجوانب الكتلة المحددة ، و  تم اإلزالة النهائیة باستخدام األوتاد وإ

  ) 6الشكل .()1(الوجه الخلفي الصعب ىفصل الكتل ، وهي الطریقة الوحیدة للوصول إل

، ولم تكن هناك خطوط اً متى كان نفق الصخور عمیق ،یصبح العمل أسهل    ،   اً للكسر أو شقوق اً جدًا

مائلة أو  اً ،إما بانحدار حركات ید الحجار لتكون خطوط هویتم العمل في وجه الصخرة بتتابع في االتجاه نفس

وصولها لموقع  كبر قلیال في كل االتجاهات ، لیتم تهذیبها عندأعمودیة ، وكان القطع یتم عمدًا بسنتمترات 

كانت إدارة تنظیم .  مظهر الكتلة المنتهیة ىثناء النقل علأالعمل حتى ال یؤثر أي ضرر سطحي یحدث 

في اإلمبراطوریة الرومانیة ملكًا لإلمبراطوریة ،وهذا طبعًا عكس اإلغریق التي لم تكن ملكیة  ىالمحاجر الكبر 

في لیبیا هي محاجر سطحیة ولعل ذلك یرجع إلي ، ویمكن القول هنا أن اغلب المحاجر محاجرهم معروفة 

  . )2(اعتدال الجو الذي كان سببًا في انتشار هذا النوع من المحاجر عكس دول أوربا 

   Extractionاقتالع الحجارة من المحجر

یقوم عامل المحجر بإزالة الطبقة السطحیة المعرضة للعوامل الجویة ، وترسب النباتات ،والتي تشمل 

الحجار أحیانا باستخدام الشقوق والخطوط الطبیعیة  یقوم. السفلي ، التي تكون مفیدة إلنتاج الحصى الطبقة 

 ىكانت تشكیالت الحجر الجیري تمیل إل(ن الشقوق قد تحدد حجم الصخرة التي ستفصل أللفصل الكتل ،

سهولة باستخدام األوتاد ، ن تنتزع بأ، لكي یمكن )قل حینما تتعرض للجوأاالنفصال إلى كتل أكثر استطالة أو 

یحدد الحجار شكل القطع بعمل  ،ونادرة، على أیة حال  والمالزم المعدنیة ، ویحتمل أن هذه الطریقة وحیدة

                                                             
(1) J ,P, Adam Op.Cit .Pp.  23 -27 ; E ,A ,Shirley  , The Construction Of The Roman Legionary Fortress At Inchtuthil, 
British  Archaeological Reports, Intl. Series S298,Bar,Oxford,2000,p. 33. 
(2)F, Leccisi,((Stone Buildings In Salento (Puglia, Italy):Materials And Techniques)) , P. F.I.C.C.H,Pp.1286; T, P 
,Tassios, C, Palyvou, Ancient Greek Technology: Proceedings Of The 2nd International Congress ,Technical Chamber Of 
Greece, 2006, pp. 22, 60,58; M ,Waelkens, P ,De Paepe, L, Moens ,((The Quarrying Techniques Of The Greek 
World)),Marble :Art Historical And Scientific ,Perspectives On Ancient Sculpture ,Ca :J. Paul Getty 
Museum,Malibu,1990,p . 84. 
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عها ، وهي طریقة شائعة ، واستخدمت في ااألخادید في الصخرة لتحدید شكل الكتل والحجم المطلوب النتز 

  ).7الشكل ()1( *ارتین المصریة، واإلغریقیةالعصرین البرونزي ، والحدیدي المبكر ،والحض

،  هالعمق نفسبالیمین والیسار،  ىیبدأ الحجار بعد تحدید الوجه العمودي ، واألفقي، بقطع الشقوق إل  

د شكل الكتلة ، ثم یحدد الوجه الخلفي للكتلة ،  وتعمل األخادید ضعیفة التشكیل بانتقاء إلى یواالرتفاع لتحد

ر یوللحصول على كتل كبیرة الحجم عادة تتم بتكب. ، بالتوافق مع حركات ید الحجار  یسار الشقوق المقعرة

 cm0.55في القمة، وبعرض  cm0.85سطوانات األعمدة، بعرض أتكون األخادید التي تحیط . األخادید 

مع   Cuneiویعمل األخدود النهائي تحت الكتلة باالستعانة باألوتاد المعدنیة  ) . 8الشكل (في القاعدة 

وتصبح هذه العملیة أسهل بوجود صدع ،أو خط طبیعي لمجابهة الطبقات ). 9الشكل ( Melleiالمطرقة 

الجیولوجیا ، عندما تشق باألداة الحادة، وبالعمق المحدد ، حیث إن األوتاد كانت تضرب بقوة كبیرة لتسبب 

إلنهاء فصل الكتل ، ) العتلة المعدنیة(وكانت تتم أحیانا باستعمال المخل . في القطع الخلفي  اً عمیق اً كسر 

  . )2(وبهذه الطریقة كان یتم تحدید شكل الكتل الحجریة

، بحیث )تقنیة شائعة ، ومضمونة في المحجر( یستعمل الحجار في بعض األحیان األوتاد الخشبیة   

الشقوق إجباریا، ثم تنقع بالماء ، وتغطي بالقماش الرطب، وكان العمل یتم  تدخل األوتاد الخشبیة الجافة في

 الشكل( ببطء بسبب انتظار انتفاخ الخشب ، فیتسبب في إحداث شق عمیق یؤدي لفصل الكتل الحجریة 

األقل في الجهة العلیا باالعتماد علي عملیة الحفر ،  ىن العمل یتم بخطوات علأ، مع مالحظة ) 10
                                                             

(1  ) W, Illustrated Others, Every Day Life In The New Stone Bronze, Early Iron Ages,London,1994,Pp.44; A .W , 
Lawrence  ,Greek Architecture ,Penguin Books,London,1976.P.44; 49 -48أنور شكري ، مرجع سابق ،ص ص 

، ففي العصر البرونزي ، والحدیدي المبكر، فكر البناءون لربما أوال في تسخین الحجارة بالنار ،  ةمیقدال الحضارات في كافة تستخدماعملیة استخراج الحجارة *  
بدال منھا ، ولكن قطع الحجارة ) الخوابیر(طریقة األوتاد ستخدام اا وبعد ذلك ترش بالماء لعمل قطع منفصلة باالنشقاق، وھذه الطریقة كانت خطرة ، لذلك فضلو

ً في أواخر  المصریون القدماء تمرسوا علي  .في الطبیعة  العصر البرونزي،الن البناء اعتمد على إیجاد قطع مناسبة من الصخور الجاھزة المتوافرة عادةكان نادرا
 ؛ طع في الصخر إالمبأخادید أو حزوز تق راجھابحیث یتم تحدید الجوانب األربعة للكتلة المراد استخ ،)الحجر الجیري والرملي والرخام (استخراج األحجار اللینة 

من الخشب المبللة بالماء، لكي یتمدد فینشق الحجر ، ثم یرفع الحجر طبقة فطبقة من السطح إلى أسفل، إما األحجار  )أوتاد - خوابیر(ثم یفصل الوجھ األسفل بأسافین 
ھو حجر  (حیث یدق بكرات من حجر الدولریت ) ،الكوارتزالجرانیت(واتجھوا أیضا إلي استخراج األحجار الصلدة . الصغیرة فكانت تفصل بأسافین یدق علیھا

باستعمال أسافین من الحجر المبلل ، وكانت تعد لھا فتحات ضیقة  )صلد مائل لالخضرار ، یوجد في بعض ودیان الصحراء الشرقیة بین النیل والبحر األحمر
بتحدید الصخور التي سیتم إخراجھا ، ثم یتم إدخال أسافین خشبیة في األخادید أو فضل اإلغریق ، قطع الحجارة بالمناشیر ، أو .  مستطیلة بأدوات من المعدن

الماء ، وتغطي ببسط مبللة ، حتى تنتفخ ، ویتم تقسیم ھذه الصخور إلي مجموعة من الصخور بالحجم المطلوب، بالشقوق التي تشق بالمطرقة واألزمیل، ونقعھا 
  .سابقةالولمزید من المعلومات عن ھذا الموضوع راجع المراجع  .اجرومضمونة في المح،وھذه التقنیة كانت شائعة 

(2) J,.P ,Adam, Op. Cit. P23;62.عبد المعز شاھین ، مرجع سابق ،ص ص.42-43؛ ماھر جابر محمد ، مرجع سابق  ،ص ص 
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ن الحجر مستمر ألسفل في عمق طویل ،عن طریق الثقوب العمیقة ،أو الجدران أذا عرف خصوصًا إ

  .)1(العمودیة الناتجة عن االستمرار في الحفر نحو األسفل

ن، باستعمال الشقوق ، والطبقات الطبیعیة ، أو بعمل شق بالحافات المشتركة مع یكانت كلتا الطریقت   

ومازال من . وقدیمة ، وأثار هذه الطرق في العمل  تكون غیر واضحة صعبة اً استعمال األوتاد الصلبة طرق

  .)2(ثناء عملیات الحفر والتشكیلأالسهل تخیل هذه العملیة في العدید من المواقع التي تركت 

یتم اقتالع الكتل إما باستعمال صف متواصل من الكتل التي تم تحدیدها ، أو بالتحكم بالحجم             

لیست . ) Drumسطوانیة ألالزخرفة ، والكتل ا(كتلة المنفرة ،حیث یتم فصل الكتل ، أو التشكیالت المطلوب لل

بعاد واألشكال ، وهذا ألولكن بكل ا،  Megalithicالمهمة الوحیدة للحجار قطع كتل مستطیلة الشكل ،أو كتل 

فینوس، وهناك العدید من األمثلة التي نجد مازال واضحًا في أعمدة الرخام والجرانیت في معبد البانثیون ، ومعبد 

  ).11الشكل ()3(فیها األعمدة إما ملتصقة جزئیًا في الصخر، أو مفصولة كلیًا عنه

   تشذیب الحجارة المقتلعة من المحجر

فتروفیوس بعد اقتالع الحجارة من المحجر ، بضرورة تركها في مكان المهندس المعماري یوصي     

لمدة عامین، قبل تشذیبها ، واستخدامها لیتم تعریضها للعوامل الجویة المختلفة ، بحیث إذا  ىمكشوف ، ومغط

ما إذا قاومت فستكون قادرة على تحمل البناء ، أاألساسات ،عمل تأثرت بالطقس ، تستخدم هذه الكتل في 

  .)4(الكتل التي تستخدم في بناء الجدران ىوهذه اإلجراءات الوقائیة تعمل خاصة عل

                                                             
(1).J. P ,Adam ,Op .Cit .P.23-27; G ,Coppola, La Construzione Nel Medi Oevo Presentaz , One Di Oitensio 
Zechino,Napoli,1999,Pp120; V, R ,Vutukuri , R ,D, Lama, S, S, Saluja, ,Handbook On Mechanical Properties Of 
Rocks, Vol 1,Oh:Trans Tech Publications, Bay Village,1974,p.125; M ,Waelkens, N, Herz, L, Moens,(( Ancient Stones : 
Quarrying ,Trade And Provenance , Acta Archaeologica Lovaniensia Monographia 4)),Leuven University Prass, Leuven 
University Prass Leuven,1992,p.53.  
(2) P, Jena-Pierre,(( Inca Guarrying And Stonecutting )), University Of California, Sah: Xliv ,May ,Berkeley 
,1985,Pp.161-182; M .C Hellmann, Op.Cit , Pp .74,78-77. 
(3)I. ,A, Phoca, P, Valavains, Rediscovering Ancient Greece Ar’chitectureard City Planning , T :Timothy Cullen 
,Sophia Zarmam Bouk Ke Dros Book,London,1992,P.106;  A .W, Lawrence, Op.Cit ,.Pp. 4-5. 
(4 )  M ,Jackson Others,((Geological Basis Of Vitruvius ,Empirical Observations Of Material Characteristics Of Rock 
Utilized In Roman Masonry)),P. S. I. C. C. H , P.14; J ,A, Harrell,((Pharaonic Stone Quarries In The Egyptian 
Deserts)),Egypt And Nubia: Gifts Of The Egyptian Deserts ,British Museum,London,2002,p.126. 
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بقدر  اً غلب األحیان غیر مشذبة ، وكان الشكل الخارجي قریبأكانت كتل الحجارة المقطوعة في   

 اإلمكان من الحجم النهائي، لتبسیط وتخفیف عبء النقل ، حیث كانت تشذب بشكل سریع في المحجر

الكتل عدیمة  صغر، وكانتأأجزاء  ى، ویسهل تقسیم الكتل الكبیرة جدًا المجلوبة من المحجر إل) 12الشكل (

طول الشقوق الطبیعیة ، أیضا غیر مشذبة بعد انتزاعها ، استعمل الشق  ىالشكل المنزوعة من الصخور عل

الوجه األفضل  ى، حیث یقوم الحجار أوال برسم الخطوط بالطباشیر عل )1(فوق الكتل المقتلعة بالطریقة نفسها

زمیل والمطرقة ، ویتم اختیار سلسلة من إلستعمال اللقطع ، ثم تنقر باألوتاد أو تدق على طول الخطوط ، با

العالمات باألوتاد التي وضعت في مكان محدد ، ثم یجعل بین كل وتد ، وآخر إشارة ، ویؤدي إلى خط 

بالمطرقة، وینتج عنه صدع أو شق في الصخرة ، تناسب  ىعلأ، ویطرق من المسويالكسر للوتد المتوسط 

بصفة خاصة للكتل الصلبة أو القویة، وتتسبب في قطع السطوح ) ام الصدعمثل استخد(فعالیة هذه التقنیة 

  .)2(بشكل مثالي ، وأحیانا تكون كافیة لالستعمال للحصول على الشكل النهائي

نحو واسع في تقطیع الكتل الكبیرة ، ودقة هذه الطریقة لیست بأفضل من  ىاستعمل المنشار عل  

عدنیة ، كان یفضل لتفادي خطر جعل القطع خاطئ، تقطیعها باستعمال الطرق المعتادة باستعمال األوتاد الم

األوتاد المتروكة نتیجة لالنحراف الكبیر من خط الكسر ، بسبب الشق الداخلي غیر المرئي على السطح ، 

 إنقاذهاوأفضل مثال على النوع المرئي في فورم تراجان في روما ، حیث العارضة الرخامیة الضخمة التي تم 

ن یأتي باالتجاه العمودي انحرف أومحاولة جعل الفصل باألوتاد ، ولكن الفصل بدال من  ترة الحقة ،في ف

مثل الرخام ، یفضل استخدام المنشار، مع  ىعلأ، وهذا یفسر بأنة عندما تقطع الحجارة الغالیة من 45بزاویةْ  

                                                             
(1) J .P,Adam Op. Cit. P. 23 .  
(2) I .A, Phoca ,Valavanis , Op.Cit ,T :Timothy Cullen ,P.108; J .P,Adam . Op.Cit.Pp.36-40; P ,Jena-Pierre,((Inca 
Guarrying And Stonecutting)), J .C  ,Pp.169-173; J ,B, Ward- Perkins,((Quarrying In Antiquity: Technology, Tradition 
And Social Change)),Proceedings  Of The British Academy  ,Vol 57,Paris,1971p.90. 
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ي حجر الكلس العادي، ولكن أكثر خمسة أضعاف العمل ف اً ن العمل في الرخام ، یستغرق وقتأمالحظة 

  .)1(قل عرضة للتلفأیكون 

فارق بین تقطع الحجارة اللینة بالمنشار المسنن ، وتقطیع الحجارة الصلبة المشذبة، حیث تتم  یوجدال  

ثناء عملیة القطع ، ثم یتم صب أ في كل الحاالت بعمل خط للقطع یحدد بنقطة حتى ال ینحرف المنشار

الیدین  يطول األخدود لتفادي زیادة تسخین نصل المنشار المستعمل ، سواء كان من النوع ذ ىالماء عل

، باإلضافة إلى ثبات )حافة مسطحة(ومجهز بمقبض للسحب في كل نهایة المخالف لقوة الشد للنصل 

أو  وهي مرئیة فقط علي السطح الخلفي للكتل ،، حركات الحجار ، وتترك عالمات واضحة على الحجارة  

وهذا واضح على كتلة  .على األحجار غیر المكتملة أو المشذبة التي تركت في موقع العمل ، أو منطقة البناء

  ).13الشكل (. )2(من الرخام في موقع البناء لمعبد فینوس في بومبي 

في  اً ولكي یكون مثبت. الحجارة  ىیبدأ العمل بتشكیل الكتلة ، ویستعمل إطار معدني أو خشبي عل  

) . 14الشكل (زوایا المالئمة ، وهذه الطریقة كانت تنحت بخط ملحوظ خارجي مستطیل على وجه الكتلة ال

باستخدام المسطرة ومربع التدقیق للزوایا لیكون الوجه مسطح عندما  ىیدقق الحجارون في الخطوط األول

زمیل ، ویكون إلبنحته بادائمًا  هتكتمل تسویة السطح الخشن بمطرقة النحت والمثقاب ، یهذب الحجار عمل

بالتعرف على كل الخطوط المرسومة على الوجه ،  أكثر دقة بكثیر ، ویبدأ العمل على الوجه الخارجي

ونستطیع التمییز ما إذا كانت األداة المستخدمة هي المطرقة أو المثقاب أو األزمیل أو غیرها بتحلیل 

                                                             
(1) J. P ,Adam، Op.Cit.Pp.38-39; R.M, Cook, Greek Art :Its Development, Character And Influence, Cambridge  
University, London,1972, Pp.179-180; J ,B Ward-Perkins,(( Quarries And Stone –Working In The Early Middle Ages 
:The Heritage Of The Ancient World)),Settimane Di Studio Del Centro Italino Di Studi Sull' Alto Medievo Xviii Spoleto 
2-8 Aprile, Centro Italiano Di Studi Sull' Alto Medievo ,Spoleto, 1971,p.145; L, Lancaster.((Building Trajan's 
Markets)),American Journal Of Archeology,Vol 102,1998,p.98. 
(2 ) C .G ,Malacrino , Op.Cit.P.37; K, D, White, Greek And Roman Technology, Thames And Hudson London,1984,p. 
74. 
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مات التي تكون كبیرة باستخدام المطرقة ،أو مطرقة العالمات التي عملت على یسار الكتل أو بمشاهدة العال

  .)1(األزمیلبالتهذیب 

، واألجزاء العلیا   Anthyrosis وتكون تشطیبات الوجه للكتل ، والحافات المنحوتة ، و التحزیز   

بالنحت والقطع الدقیق ، وأحیانا یلمع السطح بملمع شمعي أو بفرك الحجارة، المرشوشة بالماء وحكها 

، ) 15الشكل ) (كان التلمیع یعتمد على العمل في الموقع(بالصخر المحبب مثل الحجر الرملي أو البركاني

ختلفة من الكتل المربعة إلى القطع المنتهیة ، وتكون هناك عالمات واضحة بالتتابع خالل المراحل الم

  . )2(خصوصًا عندما توجد المجموعة كاملة 

یتم القطع أحیانا بشكل مخروطي مقطوع ،ویتم تشكیلة في الصخر الناعم لعمل اسطوانات األعمدة    

ن یل الحجار علي الكتل من قب اً ، وكانت تعمل رموز ) 16الشكل (أو التیجان أو أبدان األعمدة أو القواعد 

،واستخدم ) 17الشكل (توالي القطع  وأوضاعها  ىلتسهیل وتبسیط المعالجة بالزخرفة ، وذلك لإلشارة إل

ون هذه العادة في الفترة الهلینیة، واختفت في نهایة الفترة الجمهوریة ، ثم ظهرت وأصبحت میزة في الفترة ؤ البنا

  .)3( اإلمبراطوریة 

على األرض ، فیما عدا التشذیب النهائي الذي یتم بعد وضع الكتلة  ىكانت كتل الحجارة تشكل وتسو   

في موقعها على سبیل المثال كانت أخادید الجزء العلوي والسفلي من العمود تخدد على األرض ویستكمل 

  .)4(حفر الجزء األوسط حینما یستقر العمود في مكانة 

  

  
                                                             

(1) J .P,Adam . Op.Cit .Pp.36-40; O ,Wikander, Handbook Of Ancient Water Technology, Brill, Leiden ,2000,p.62. 
(2) C .G, Malacrino, Op.Cit.Pp.37-38; Vallois, Rene', Les Constructions Antiques De De'los: Document, Exploration 
Arche'ologique De De'los , Bis,Paris,1953,pp.32,74,82; B ,Ward-Perkins , H, Dogge  ,(( Marble In Antiquity :Collected 
Papers Of Ward-Perkins ,B,J)), British School At Rome Archaeological Monograph 6,With Extensive Bibliography, 
London,1992,p.43. 
(3) J .P, Adam . Op.Cit .Pp.36-40. 

 . 32.ص،1987للطباعة والنشر والتوزیع ،طرطوس، أمانيجمال الحرامي، دار : ، تاإلغریقيمقدمة في الفن زال ریختر ،یج)4(
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   لــــــــالنق

البحر ، واستخدمت في عملیة النقل القوة البشریة  كان نقل الحجارة یتم عن طریق البر أو

، ومكلفًا ، وشاقًا جدًا ، وكانت المسافة بین المحجر وموقع ئاً والحیوانیة ، كان عمًال خطیرًا وبطی

بسبب التكلفة الباهظة للنقل  ىلصغر اسیا آللبناة ، لذلك استعان الرومان بعمال من  اً البناء تسبب قلق

تستغرق الیوم كله عندما یكون المحجر بعید جدًا ،أو حتى یومیین إذا كانت البري، وكانت الرحلة 

وأحیانا  الكتل ثقیلة ،وكانت تواجههم صعوبات أحیانا مثل وجود تالل أو أرضیة وعرة وجب ردمها

  .)1(كان یتم النقل عن طریق البحر

بات تجرها أربعة لم تكن الكتل الصغیرة تمثل مشكلة في النقل ، فقد كان یتم حملها في عر     

حیث استخدمت بكثرة في الفترة )   Quadrigaعربات بأربع عجالت ( * ثیران أو بغالخیول أو 

 اً والتي عادة ما تزن أطنانحجمًا  ما بالنسبة لنقل الكتل األكبرأ، )18الشكل (اإلغریقیة والرومانیة 

الحجارة على لوح خشبي أو فقد ابتكر عدد من األسالیب لنقلها وأكثرها شیوعًا هو حمل  عدیدة

بحیث إذا ) وهي طریقة استخدمها المصریون سابقا(السلحفاة  Chelonیطلق علیها اسم  التي ةمزلج

حد كبیر كان یتم سحب اللوح على زالجات خشبیة تدیرها الروافع التي  ىكانت األرضیة مسطحة إل

الطریق في أسفل الوادي كان ثور وحینما یكون 100تدفع بواسطة عدد كبیر من الثیران تصل إلى 

ها تحت ؤ بحیث یتم إبقا) دحروجات(سطوانات تحتها أیتم جعل اللوح ینزلق تحت وزنة الخاص بدون 

السیطرة بواسطة حبلین یلتقیان حول جذوع األشجار أواأللواح الخشبیة السمیكة التي تثبت بإحكام 

ریقة المعتادة لنقل الكتل الطویلة ، وتنحصر الط)19الشكل (في فتحات مربعة محفورة في الحجارة 
                                                             

(1)J.G, Landels , Op.Cit ,P.184; R, M, Cook, Op.Cit, P.179; M ,C, Hellmann  , Op.Cit,Pp.73-74,81-82; A ,I ,Wilson, 
((Machines ,Power And The Ancient Economy)),Journal Of Roman Studies ,Vol 92, London,2002,p.34. 

إن تقدم قوة دافعة قویة احتل البغل مكانة بالنسبة للنقل الخفیف،عكس الثور الذي تمیز بقدرة لسحب الحمولة الثقیلة ببطء ،حیث یمكنھا *
ً تحت الحمل الثقل ،ویمكنھا إن تسافر بما ال یزید عن میل واحد في  لإلمام علي النیر بمقدار مرة ونصف وزن جسدھم ، وھي بطیئة جدا

زة ،وأیضا بھا می)كم 9.5-8(میل 6-5وان كانت ھناك عواقب في طریقھا ،فأنة یمكنھا إن تقضي الیوم كلھ في قطع حوالي .الساعة 
  .عظیمة تتفوق على الحیوانات األخرى المستخدمة في النقل مثل الخیول والبغال،وھى میزة جسدیة تتمیز في نظامھ ألغدائي 
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على محاور عربات مصنوعة  افي وضعه) أبدان األعمدة واألجزاء األخرى(جدًا في المحاجر 

، والنقل  Selinunteم، في معبد .خصیصًا ،واستعملت هذه الطریقة في القرن السادس ق

تتضرر نتیجة لالهتزاز  باالستعانة بالحبال أو السالسل تحت المحاور هو الخیار األفضل، حتى ال

  ) .20الشكل ( )1(الناتج عن السیر على أرضیة وعرة 

ابن خرسیفرون   Metagenesإن میتاجنیس  ذكر المهندس المعماري فتروفیوس    

Chersiphron  طریقة لنقل األحجار بدون عربات ،وذلك   م.ابتدع في القرن السادس ق ،

ویدحرج بحبال تجرها  بتصمیم صندوق خشبي مستدیر ضخم یشبه العجلة توضع فیه الكتلة ،

العام  في Ephesians في المشید، واستعملت هذه الطریقة في معبد أرتمیس ) 21الشكل (الثیران 

 مستخدمة كانت هذه الطریقة. رها م وغی.ق530في العام في سلینوس  المشید  Gم، ومعبد.ق 560

، ولكنها تتسبب في مشاكل كثیرة منها الضحایا البشریة  في المعابد المعروفة بضخامتها محكمة جیدًا

حد الجوانب، وبالطبع كان البد من أ، وكذلك یتسبب نقل التماثیل الضخمة في انحراف العجلة من 

الوقت الطویل الذي تستغرقه في عملیة النقل، وكان یتم  نالطریق مرة أخري ،فضًال ع ىسحبها إل

، ویتم سحبها  والمسويلكتلة في الطریق المهیأ ا أسفلسطوانات أو دحروجات بشكل تدریجي أوضع 

الكتل  ىسي تكون ملحقة بأداة كبیرة موضوعة علأبحبال من الجلد القاسیة ، تربط أداة للرفع الر 

مان الحمل والتقدم البطيء للكتل الضخمة مع أداة الرفع وهي بشكل متماثل من كال الجانبین لض

  . )2(طریقة قدیمة 

                                                             
(1) D ,Hill, Op.Cit ,Pp.109-110; .I .A, Phoca, P, Valavanis, Op.Cit ,T :Timothy Cullen ,P.117; A, Tzonis ,P, Giannisi , 
Classical Greek Architecture :The Construction Of The Modern ,Flammarion, Paris, 2004, p.136. 
(2)J .P, Adam,. Op.Cit. PP. 31-36; J,.G Landels. Op.Cit ,Pp.184-185; B, Germain , A Concise History Of Art 
,London,1958, p.90; Vitruvius ,The Ten Book of Architecture. T:Morris Hicky Morgan, Op.Cit. PP. 66; A,L, 
Wilson,((Machines In Greek And Roman Technology)), The Oxford Handbook Of Engineering And Technology In The 
Classical World ,Ed:John Peter Oleson ,Oxford University Press,2008,p.567. 
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هي طریقة قدیمة (كانت أحجار البناء تنقل أحیانا عن طریق البحر باستخدام القوارب    

، كانت الكتل الكبیرة تعلق مابین هیاكل قاربین بواسطة دعامة خشبیة قویة )استخدمها المصریون

ولتقلل  وتتدلي بشكل منخفض بما یكفي لتغمر تمامًا في الماء ، ىب لتطوف ألعلمثبتة بعرض القار 

 ) 1(البرينجازها وقلة تكلفتها عن النقل إمن إزاحة القوارب من الجانبین ، وتتمیز هذه الطریقة بسرعة 

  ).22الشكل (

   أدوات قطع الحجارة

غلبها من أاستخدم اإلنسان أدوات قطع الحجارة منذ فجر التاریخ ، فاستخدم أدوات بدائیة   

الحضارة المصریة من الحجر ،أو النحاس ،أو البرونز ،أو  أدواتغلب أ، فكانت )2(الحجارة

من الحدید ، استخدمت لقطع وتشذیب األحجار، كانت ،ومعظم أدوات الحضارة اإلغریقیة )3(الخشب

تقریبًا عند الرومان ،وهي  هاوالمقصات ،واستمر استخدام األدوات نفس لمطارق واألزامیل ،وأهمها ا

  . )4(األدوات المستخدمة في الوقت الحاضر  أیضا بدورها ال تختلف عن

ماله مجموعات متعددة منها ، وكان الذي یعطي ُع  كانت األدوات مملوكة لمقاول البناء           

وكانت عملیة تقطیع .)5(أو مواقع العمل عملیة السن في ورش الحدادة داخل المحاجر ىول علؤ المس

عطائها الشكل النهائي  تم باستعمال أدوات مختلفة في الشكل والحجم ، والتي یتفاوت تالحجارة وإ
                                                             

(1)J,G Landels. Op.Cit ,P.185; I ,.A, Phoca , .P, Valavanis, Op.Cit ,T :Timothy Cullen ,P.107; J, M, Staudenmaier 
Technology's, Storytellers: Reweaving The Human Fabric ,Ma :Society For The History Of Technology And Mit 
Press,Cambridge,1985,p. 231; J, P, Oleson, Greek And Roman Mechanical Water-Lifting Devices :The History Of A 
Technology, University Of Toronto Press, Toronto,1984,pp.23,56. 

   .55.،صمرجع سابق ماھر جابر محمد ، (2) 
  .51.،صمرجع سابق  محمد انور شكري ،(3)  

(4)H.J. Etienne, The Chisel In Greek  Sculpture ,Leiden ,London,1968,P.19,53; L, Haselberger ,((Architectural 
Likenesses: Models And  Plans Of Architecture In Classical Antiquity)),Journal Of Roman Archaeology ,Vol 
10,1997,p.125; 

 .184-182 .،ص ص1981على على ناصف،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،بیروت،:،تالعلم في التاریخجون دیزموندبرنال ،

(5)M .C, Hellmann, Op.Cit ,P .79,84; C, Mattusch  , ((Metalworking And Tools)), The Oxford Handbook Of Engineering 
And Technology In The Classical World ,Ed :John Peter Oleson ,Oxford University Press,2008,p.123. 
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 بارزان ، وهما أدوات مباشرة نوعانبأن هناك فقد تبین ). 32الشكل(مها طبقًا للدقة المطلوبة ااستخد

  .نوعین ىوالتي یمكن تصنیفها إل،    Posee،وغیر مباشرة للطرق Lanceeللطرق 

غلبها یأخذ شكل أوهي األدوات المستعملة لوحدها ،ولها نصل و مقبض ،و : أدوات مفردة  .1

 .وهي تستعمل لرسم التربیعات ، ولتشكیل السطح الخشن للوجوه الخارجیة ،الفأس أو المطرقة 

زمیل ،أو الطرف إلحدها یوضع على السطح مثل اأالمستعملة بازدواج ،وهي : أدوات مزدوجة  .2

 .)1(خر یضرب به مثل المطرقة أو شاكوش البناءآلوا المستدق ،

وهي األقوى ،واألكثر بدائیة ،وتستخدم للقطع الخارجي باختیار نقطتین : أدوات الطرق المباشرة 

  .زامیل إل،وأهمها المطارق ،وشاكوش البناء ،وا

، وتستعمل في إعداد )مطرقة التشطیب الخشن(رق منها مطرقة النحت ،أو قادوم المطا .1

دي ؤ خر،ویآلیجعل الشق ینتهي تمامًا بالشق افالعالمات بحیث یطرق الحجار بشكل عمودي ،

مواجهة تلك الثقوب القاسیة ،والمطرقة ذات النصل ،أو النصلین ،والمطرقة المسننة  ىإل

زمیل الذي له حافة للقطع المرتبطة إلالخاصة بالنقر،أو القطع أوكالهما، والمطرقة بالرأس ،وا

الحافة  يمماثلة للفأس ذال  Dolabra،ومطارق القطع للحافات ةبسمك وعرض المدق

  .)24الشكل ()2(المسطحة

،ویكون  Kivel ىیسم هالمحور نفسبشاكوش البناء أو الفأس، وهو مطرقة للقطع بنصل واحد  .2

ن یكون بنهایة واحدة ،نقطة مستبدلة من قبل أصغر من المعول ، وله شكالن یمكن أعادة 

إثبات استخدامها عند یؤكد النصل بمتوازي إلى حافة المقبض ،وهو من األدوات التي لم 

األول .استخدامها في تلك الفترات  ىر إلیأدلة تش ةالرومان ،ولكن توجد ثالثاإلغریق ،أو 
                                                             

(1  ) J,P ,Adam Op.Cit.P.34; W, M,  Petrie ,Tools And Weapons Illustrated By The Egyptian Collection In University 
College, London ,: British School Of Archaeology In Egypt,London,1917,p.145. 
(2) I .A ,Phoca, ,Valavanis  , Op .Cit, T :Timothy Cullen ,P.108  ; W, M ,Petrie, Op.Cit.P.34. 
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ن أومن المحتمل  ىعلأالذي یعرض األداة من  Cockالحجر المنحوت في بومبي في بیت

لموقع  ایعرض مشهدً  Terraciaنحت بارز في  والثاني،) 25الشكل (یكون شاكوش البناء 

 والثالثة بالمطارق ،والتي یحتمل أنها شاكوش البناء،ن یعمالن بطرق الحجار ریبنایة مع حجا

بومبي یعرض بنایة حائط المدینة الموجود فیه حجارة استعمل في  صورة في بیت في سیراكوزا

 .)26الشكل ()1(في إعدادها شاكوش البناء

والمسنن  زمیل المذببإلحجام ،وكلها مصنوعة من الحدید، وأهمها اأشكال و أاألزمیل، له عدة   .3

زمیل لضبط أسطح إل،والمسطح ،والمقعر المستخدم للزخرفة ولعمل التحزیزات ،واستخدم ا

الحجارة المستویة بواسطة المسطرة المستقیمة ، ومسطرة الزاویة،وكذلك لضبط الزوایا ،وإلحداث 

  ).   27الشكل (،)2(خطوط أفقیة أو مائلة لتنعیم األوجه المختلفة للكتل

للتسویة ،واستخدمت في  الحاجةولهذه األدوات فائدة عظیمة في مجابهة السطوح بدون        

وصورت معظم هذه . المستخدمة للحجر الناعم Par Excellenceأداة   وأهمهااألماكن الصعبة ،

  .   )3(زمیلإلاألدوات في وضع جانبي سواًء الشاكوش،أو المطارق وغالبًا ما تكون بجانب ا

ومنها أدوات النقر التي  ، وهي مجموعة كبیرة من األدوات: أدوات الطرق غیر المباشرة          

تستخدم للقطع بالحركة التي تسببها ضربات ید الحجار ، وأهمها المطرقة الخشبیة ، أو المدقة 

 زمیل،إلولها مقابض خشبیة ،وهي أفضل من ا) البقس أو الزیتون( المصنوعة من الخشب الصلب

قل، أومصممة للحجارة اللینة بحیث یتم النقر بالرأس المعدني الذي تكون قوته عالیة ،ودقته 

                                                             
 (1)M ,C ,Hellmann ,, Op.Cit,P P. 84-79; C ,Mattusch,((Corinthian Metalworking :The Gymnasium Bronze Foundry)), 
Hesperia ,Vol 60,1991,p.52. 
(2) H.J. Etienne, Op.Cit, Pp.19,53; J ,P Adam, Op.Cit, P P .42-50; 

دار ،  دهللا الھ د عب د محم ة خال ور الفردی ة القب وخیرادراس ي ت ائزي ف ا الجن امس ق:وأثاثھ رن الخ ر الق ابین أواخ رن األول .م م والق
النحت الجنائزي في إقلیم كیرینایكي بین أصولة ((جمیلة سالم عبدهللا طاھر ، ؛102.،ص2006، جامعة قاریونس، بنغازي،1مج،المیالدي

 ..136ص ،2010ة،جامعة قاریونس، ، رسالة ماجستیر غیر منشور))م.ق96-631من :اإلغریقیة والتأثیرات المحلیة
(3) F, Leccisi,((Stone Buildings In Salento (Puglia, Italy):Materials And Techniques)) , P. F.I.C.C.H,.P.1286.    
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زمیل بدون مقابض للحجارة الصلبة ،أما األدوات الثانویة للنقر فهي تستعمل لتمهید إلیستعمل ا

ما إذا  ىالقطع ،أو التبطین الخشن مع الحافة الحادة أو بالمثقاب بأحجامها المختلفة باالعتماد عل

كان العمل یتم بشكل عمودي أو منحرف ، وترتبط العالمات المثقوبة بالطرق الممیزة للتسویة مع 

،وأیضا  )1(ن یعرف كیف یعتمد على األداة التي یعمل بهاأنحت المطرقة ، والحجار فقط یمكن 

تثبت األوتاد المنقاش والمبارد والكاشطات التي تستخدم لوضع اللمسات األخیرة لتنعیم الحواف ،و 

 الخشبیة أو المعدنیة في الزوایا واستخدمت أیضا العدد مثل المربع القائم الزوایا ومقابض القیاس

  ).28الشكل ()2(والعتالت والبوصالت والفواصل وخطوط التوصیل

سطوانات وأبدان وقواعد األعمدة  ،وكانت أواستعملت عالمات خارجیة علي التیجان ، و          

واسعة االنتشار في الفترة هذه الطریقة ترتیب القطع ،وكانت  ىقبل الحجار لإلشارة إلتعمل من 

  .)3(الهلنستیة ،واختفت في الفترة الجمهوریة ،وظهرت من جدید في الفترة اإلمبراطوریة 

ببة ذیبدأ الحجارون بمجرد قطع كتلة الحجارة في المحجر بتشذیبها بواسطة مطارق م       

شكل المرغوب ،وكانت عملیة المعالجة النهائیة تتم في موقع البناء وتنفذ غالبًا على وجعلها على ال

مرحلتین ،األولى تتم في ورش عمل البنائین أو تحت المظالت في الهواء الطلق داخل المحجر 

وتوضع اللمسات النهائیة في المرحلة الثانیة على األسطح التي ستكون مخفیة حینما تثبت الكتل 

                                                             
(1) H .J. Etienne Op.Cit, P.19,53; .J, P, Adam Op .Cit ,P P.79 -84; J ,F ,Cave,((A Note On Roman Metal –Turning )), 
History Of Technology,Vol2,1977,p.33; 

  .139.،ص1972،عالم الكتاب ،القاھرة،المدخل إلى الھندسةاحمد على العریان ، ؛ 136.،ص  مرجع سابقجمیلة سالم عبدهللا طاھر ،
(2) I .A, Phoca, P ,Valavanis ، Op .Cit, T :Timothy Cullen ,P.108  . 
(3) J, P, Adam . Op.Cit, P .50; K ,D, White,Greek And Roman Technology, Ny: Cornall University Press,Ithaca, 1984, 
p.160; L, T ,White, Medieval Technology And Social Change, Clarendon Press, Oxford,1962,p.53. 



37 
 

، ویتم ىكانت تترك مهیأة جزئیا فقط في المرحلة األولفما األسطح التي ستصبح مرئیة أ،ىنفي المب

 )1(ها تماما حینما ینتهي البناء بالكاملؤ إنها

   وحدات القیاس والتدقیق

والدقیق لكتل  استخدمت المقاییس وعدد التدقیق لضمان الحصول على الشكل الصحیح      

في عملیة التخطیط من أهم المعدات التي استخدمت   Reguleوكانت المسطرة المدرجة ، الحجارة

ولغرض الحصول على كتل متساویة في ) الطول ،والعرض ،وعالقته باالرتفاع(لحافات الكتل  ىاألول

وكانت المسطرة الرومانیة مصنوعة من الخشب ولها ، االرتفاع، وأیضا لتسهیل ربط الكتل في مدامیك

یبدأ من الجهة الیمنى ،ومقسم بوحدات القدم ،ولكن المسطرة المستخدمة ، كان تدرجها  نهایات معدنیة

   .)2(أكثر كانت مصنوعة من البرونز

ستند على وحدات المسطرة اكان طول القدم الروماني موضوع لدراسات عدیدة ،و           

أعطت قیم ، وكذلك على دراسة المقاییس التي )29شكل (البرونزیة األصلیة المدرجة بدقة كبیرة 

  ) . 3الجدول ()3(والتي استخدمت في الفترة اإلمبراطوریة  ، القدم وأضعافه

هي مثل كل األدوات الدقیقة المصنوعة من البرونز  Normaeمسطرة الزاویة والمربعات           

حد أضالعها، وهي قابلة أبعض منها له حواف ناتئة ،ولها مسند على طول البحجوم مختلفة، 

أو الكتل  ،و تستخدم لتحدید الزوایا عند تسویة األحجار سواًء عند استخدامها ألحجار العقودللتعدیل

ستعمل مربع االستواء ،أو میزان التسویة الشاقولي او ) . 30الشكل (المتعددة الزوایا أو في الزخرفة 

                                                             
(1) ,I ,A Phoca, P, Valavanis  , O P. Cit ,T :Timothy Cullen ,P.108 ; T ,K, Ritti, ,Grewe, And Kessner, P, ((Stridentes 
Trahens Per Levia Marmora Serras :A Relief Of A Water-Powered Stone Saw Mill On A Sarcophagus At Hierapolis Of 
Phrygia)) ,Forthcoming In Journal Of Roman Archaeology ,2007p.291. 
(2) J. P ,Adam . Op .Cit, P P.63   -68 ; G. R .H, Wright, , Ancient Building Technology, Leiden,2005,p.166. 

  .184.على على ناصف، ص:،تالعلم في التاریخجون دیزموندبرنال ،)3(
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Libella   للتدقیق األفقي والعمودي، وكذلك لقیاس الزوایا والذي یكون عادة مصنوع من الخشب

معلق ، والمیزان یكون       ومكون من ذراعین محمولین من قبل مربط معدني،إلعطاء الشكل  

شكل حرف     الثابت  ىوأحیانا تجمع القطع الثالثة لتكون أفقیة       ، أو تعمل عل. من القمة 

نراه واضحًا  في إحدى لوحات الفسیفساء التي كشف عنها في مدینة بومبي،التي تصور ،هذا ما 

 عوتوض. )31الشكل ( )1(مربع االستواء واألجزاء الخشبیة التي وصلت سویا باألجزاء البرونزیة

المحفورة في منتصف )  Lineaصفر التوازي( المربعات بحیث تكون عمودیة علي نقطة محددة 

تقاطع األذرع ، واستخدم الخط الشاقولي المعلق من أعلى المربع لتدقیق الخطوط العمودیة ،وكذلك 

وقد كانت دقة القیاس مرتبطة باألداة المستخدمة في عملیة القیاس، بحیث یجب .االستواء األفقي 

اعان في زوایا قائمة  یمكن عندما یشكل الذر  ذرع المربع مضبوطة ومثبتة في المركزأأن تكون 

  .)2(تثبیت المربع ألخذ الزوایا

استخدمت أشكال عدیدة من أدوات التدقیق ، لغرض تسهل عملیة التدقیق ،وألخذ الزوایا         

للجدران العمودیة ، والخط الشاقولي ، وكان من أهم أدوات التدقیق الثقل المخروطي الذي یثبت 

استخدمت من قبل الحجار أو البناء  ىن البوصلة هي أداة أخر أد تدقیقه كما في مركز الخط المرا

بعاد ألأو النجار ،لیس فقط لتحدید الدوائر أو المساعدة في عملیة قطعها ولكن أیضا لتحدید ا

وكان الفرجار أداة دقیقة استخدم للتحدید النسبي للمقاییس  ولغرض زیادة أو  ،بالدقة المطلقة 

  ).32الشكل ( )3(أو في  عملیة التصمیم ، ومطابقة األبعاد النسبیة  نقصان األبعاد

                                                             
(1) j ,p, Adam op.cit ,p  63 . ; L, Callebat , P, Fleury  , Dictionaire Des Termes Techniques Du 'De Architectura' De 
Vitruve, Olms-Weidmann, Hildesheim, 1995,p.212; A, G, Drachmann ,((A Note On Ancient Cranes )),A History Of 
Technology ,Vol2,Oxford University Press,1956,p.123. 

 ( 2) ماھر جابر محمد ، مرجع سابق ، ص ص.55 - 58.

(3) J,P, Adam ,Op.Cit ,pp.63-68; W, J, Rankine,Manual Of Applied Mechanics, Charles Griffin,1858,pp.44-45; 
  .184 .ص على على ناصف،:، ترجمةالعلم في التاریخجون دیزموندبرنال ،
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    الرفع اآللیات و طرق

بعد تجهیز كتل الحجارة كان یتم رفعها لتوضع في المكان المطلوب ، قد استخدم اإلغریق       

 أ، التي تهی)33الشكل (األسلوب المصري في عملیات الرفع وذلك باستخدام المنحدرات المتتابعة 

خصیصًا بالحفر والردم ، وتعدیل التوازن، وكان یتم رفع الكتل بواسطة فرق مكونة من آالف الرجال ، 

رفع ، حیث كیفت الم، ثم بدأ استخدام اآللیات في .واستمر الرفع بهده الطریقة حتى القرن السادس ق

األعلى ،كانت الكتل قوه الرفع بحسب حجم ووزن الكتلة المطلوب رفعها ، فكان یتم نقلها للمستویات 

،  15kgبحوالي  هن الحمل المنقول كان یحدد وزنأل. حمل على ظهور الرجال تالخفیفة مثل الطوب 

، واألثقل وزنًا ، فكان یتم رفعها باستخدام الرافعة  التي تسمي في (  Craneأما الكتل األكبر حجمًا

أول المعلومات المكتوبة عن استعمال اآللیات في الرفع  توظهر ، )34الشكل ()Geranos ()1الیونانیة 

، Ephesus في   Artemisم ، والتي استعملت في بناء معبد  .ق530في العالم اإلغریقي في عام 

ذرع تعمل كخطاف ، أ ةأو أربع ةثالث اذ اً ن لها كالبأب*Heronوكانت رافعة بسیطة ، وصفها هیرون 

غراض منها البناء ، وكذلك أوتفتح معًا عند جوانب الكتل المراد رفعها ، والتي استخدمت لعدة 

  .)2(، وفي بعض المشاهد المسرحیة ئغراض الرفع في الموانأل

طویل من خشب البلوط القاسي أو ) أو أكثر(وكانت أقدم الرافعات تتكون من ذراع واحد          

السرو أو الحور أو من الدردار، والتحكم فیها كان یتم بواسطة كتلة البكرة الحدیدیة التنوب أو 

هناك خمسة .  )3(والحبال ، وكان الرفع یتم عندما تسحب الحبال بواسطة عدد كبیر من الرجال

،والبكرات المزدوجة ) حبال وبكرات(، والكتلة والمعدات  leverالعتلة: أنواع مختلفة من الرافعات 
                                                             

(1) I,A, Phoca , P, Valavanis  , Op.Cit, T :Timothy Cullen ,P.109 ; J .P,Adam . Op.Cit ،P.69. 
ً من اإلسكندریة ، وعرفت تقنیاتھ من الترجمة العربیة في القرن التاسع، في الموسوعة العلمیة :  وھیرو*  التي )مفاتیح العلوم(كان میكانیكا

  .كتبت في حوالي نھایة القرن العاشر بواسطة عبدهللا الخوارزمي ،وكان ھناك قسم لنقل األوزان الثقیلة

 (2)M, Isler,((On Pyramid Building)),Journal Of The American Research Center In Egypt,Vol22,1985,Pp.129-142; R ,S, 
Kirrby., Withington .S , Op.Cit,P.84. 
(3) R, M ,Cook, Op.Cit,P.131; M .C ,Hellmann , Op.Cit,P.87مني حجاج  ، عمارة اإلغریق ، ص.62؛   
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بحسب عدد البكرات من اثنتین أو أكثر  المتطورة، والرافعة )خر حرآلثبت أحد جوانبها  وام(

،Dispaston ،,Pentaspaston ,Polyspaston... الخ، بحیث یتم ربط الكتل بالحبال بعد لفها

  .)1(ىبغطاء لحمایتها ، ثم تسحب الحبال حول البكرة لیتم رفع األحمال إلى أعل

فیین و الكثیر من المعلومات عن الرافعات بواسطة العدید من المهندسین المعر  إلیناوصلت     

ن وهیرو  Ktesibios وكتیسیبوس،،*Archimedeseرخمیدس أفي العصر الهلیني أمثال 

Heron وفتروفیوس ،Vitruvius ،وبابوسPappos المنحوتة  ، وكذلك من خالل التصاویر

المهندسین  ویعتقد فتروفیوس أَن ، معلومات عن كیفیة عملهاهذه المصادر قدمت لنا . آلالت الرفع 

الرومان لم یكونوا بحاجة لتقنیات جدیدة لرفع األحمال الثقیلة، بعد إتقان اإلغریـق عملیات الرفع 

كانت كافیة لحمل أي شيء بالوزن االعتیادي،و والتي  Machinae Tractors باستخدام باآللیات

البناء،وخاصة  غراضألطنان ، وهذه استخدمها الرومان بشكل كبیر كان الوزن المحمول یقاس باأل

  ).2(لرفع الكتل الضخمة 

، والتي ینسب  Orbiculusكان الرفع أسهل باستخدام اآللیات التي تحتوي على بكرات          

اختراعها للبحارة اإلغریق الذین استخدموها لرفع األشرعة في المراكب الشراعیة ،وكان الحمل 

المرفوع من قبل البكرة لم یتجاوز وزن العامل ،ومع ذلك كان یستخدم لسحب القوة بكفاءة عالیة ، 

، )3(في عملیة الرفع  وكان أكثر استخداماتها في رفع األوزان الخفیفة التي ال تحتاج لجهد كبیر

                                                             
(1) N ,Zrnic , K, Hoffmann , S , Bosnjak.,((A Note On The History Of Handling In Ports: From Ancient To Medieval 
Cranes)),12th Iftomm World Congress, June ,Besancon ,2007.Pp. 1-2; 

مھندس میكانیكي الذي ینسب لھ إدخال البكرة المتعددة ، واألسالیب األخرى التي تدمج عناصر الخمسة األساسیة لآللة :  ارخمیدس* 
 .للحصول على أفضل میزة میكانیكیة

(2) N, Zrnic , K, Hoffmann , S, Bosnjak,((A Note On The History Of Handling In Ports :From Ancient To Medieval 
Cranes)),12th I. W. C, June ,p.4; J,P ,Adam . Op.Cit, P . 69-70; I ,A ,Phoca , P ,Valavanis  , Op.Cit, T :Timothy Cullen 
,P109 ; D, Hill , Op.Cit, Pp.109-110; S , Dalley  , J, P Oleson  ,((Sennacherib, Archimedes ,And The Water Screw :The 
Context Of Invention In The Ancient World )),Technology And Culture, Vol 44,2003,p.231. 
(3) A, P, Usher , A History Of Mechanical Inventions, Dover Publications, Inc ,New York,1954,p.116; C ,Singer , E ,D, 
Holmyard, , A, R ,Hall ,T ,I, Williams, A History Of Technology,Vol5 ,Clarendon, Oxford, 1958,p.73. 
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 والقاعدة الثابتة،العتلة البارزة ، و وكانت هذه الرافعات تتكون من عدة أجزاء أهمها ذراع التدویر ، 

 كبر من نصف قطر بكرة الحبل الدوارة أ ةكان طول مقبضه أو عتلت Suculaذراع التدویر

Drum مـوعة المواصفات ، لغرض تخفیض جهد السحب في المسافة المتزایدة الالزمة ، ومج

الثقل أو الحمل المراد : p، حیت    p=f . L/ R .k: للرافعــة تظهر كفاءتها في المعــادلة التالیة 

معامل : Kالقوة المبذولة ، F:نصف قطر البكرة الدوارة ، R:طول انعطاف المقبض ،:  Lرفعة ،

هو انعطاف المقبض أثناء ، ومن أهم المالحظات التقنیة التي كان یجب تفادیها 0.8=االحتكاك

ن كتل الحجارة المجهزة للرفع كانت یجب أن تكون صغیرة وخاصة في الفترات القدیمة ، ألالرفع ،

وكانت عملیة رفع الحمل لألعلى تتم بمساعدة العتلة البارزة بنهایة واحدة،أو بنهایتي البكرة الدوارة 

  .)1( ،مع ثبات قاعدة الرافعة ،لذلك كانت الحركة متقاطعة 

نظام ( Rechanumیصف المهندس المعماري فتروفیوس النوع األول من الرافعات          

ین بدعامة مقوسه تن لذراع الرفع ، مثبتی،بأنة مكون من عارضتین ضروریت) البكرات المتعددة

، ویتدلي الحمل  اً معكوسVمعدنیة بارزة في القمة ، ومفصولة عن القاعدة ، تأخذ شكل الحرف 

المعلق من أعلي القمة ، وتربط بالحبال عند رأس ذراع الرفع بحیث تكون مرتبة إلبقاء الحمل 

  . )2(معلقة من القمة Trochlep، وتكون مجموعة البكرات اً ثابت

هذه الرافعات وصفت بشكل كامل من خالل سجل التصاویر الرومانیة ، وكذلك من قبل         

فتروفیوس الذي وصف أكثر الرافعات تعقیدًا ، ومن عیوب نظام الرفع بنظام المهندس المعماري 

لطاقة من خالل احتكاك البكرات ، وأیضا حدوث تجعد للحبل لالبكرات المتعددة وقوع فقدان 

                                                             
(1) J,P ,Adam,   Op. Cit, P . 70-71; B, Cotterell , J, Kamminga, Mechanics Of Pre-Industrial Technology ,Cambridge 
University  Press,Cambridge,1990,pp.23-29. 
(2)D, Hill, Op .Cit ,P.110; J.G, Landels, Op .Cit,pp. 84-88. 
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، اً ،وأحیانا حدوث انعطاف للمقبض ،لذلك كان دائما یكلف عاملین بضرورة إبقاء االنعطاف ثابت

  ).35الشكل ( ،)1(بین أجزاء الرافعة  ممیزاته توزیع وزن الحمل بتساوٍ  ومن

استخدمت رافعات لرفع األوزان الصغیرة والمتوسطة ،وكانت صغیرة الحجم ، ویتم            

ثناء العمل ،وهى سهلة النقل والتركیب ،ولكن الصعوبة أتركیبها على المستویات المختلفة للمدماك 

خاصة في األماكن البارزة لضمان استقرار أرجل الرافعة على موضع صلب تكمن في تركیبها 

یتم تجمیع  لدعمها ولغرض زیادة القدرة و القوة الالزمة لرفع الكتل والمعدات المستعملة ، و كان

من خالل سحب    Trochleaeفي كتلة البكرة Orbiculiوالعدة معًا، وعجالت البكرة  الكتلة

الطریقة األسهل  يعدد البكرات المستخدمة ، وهللالحبل السمیك بتحریكه وتحدد قوة الرفع بالنسبة 

القوة  الذي سیرفع Pمتحركة ،حیث أخذ الحمل  ىخر األهما ثابتة و احدإالبكرة  يللرفع ،وتشمل عجلت

F التي بدلت بحیث تكون المعادلة التالیة:.K 
2 F= P/   وبتضاعف عدد البكرات، N  تصبح

،أو االثنان معُا )حبال وبكرات(، حیث استخدمت قوة الرافعة والكتلة والعدة F= P/N .K: المعادلة 

  ).36الشكل ()2(في عملیات الرفع ،وأحیانا في سحب أثقل األوزان على األرض

استخدمت الرافعات لألوزان الكبیرة ،حیث استبدلت العملیة الیدویة للرفع بالبكرات باستخدام           

، التي تدار من قبل العمال الذین یتسبب ) 37الشكل (  Majus Tympanumعجلة الدوس

 هوزنهم في حدوث الدوران على المحور أو المركز ، ویتفاوت عددهم طبقًا لحجم الحمل المراد رفع

، ویصور نقشان بارزان نص فتروفیوس )3(تخدمت الحبال لمنع سقوط أو انقالب الحمل ، واس

،ویصفان القوة التي سحبت بها عشرات األطنان، ویعرضان التمثیل البدائي للرافعة الذي ارتبط 

                                                             
(1) N, Zrnic, K ,Hoffmann, S, Bosnjak,((A Note On The History Of 0Handling In Ports :From Ancient To Medieval 
Cranes)), 12th I .W.C,.P.3; A ,G ,Drachmann,The Mechanical Technology Of Greek And Roman Antiquity :A Study Of 
The Literary Sources, E .Munksgaard,Copenhagen,1963,pp.233-245.  
(2) J, P, Adam , Op.Cit, P. 72-73; H, Hodges, Op.Cit, P p. 222-224. 
(3) L’sprague De Camp ,The Ancient Engineers ,Ball Antine Book, New York,1974,P.185. 
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بالعجلة الكبیرة التي بداخلها الرجال ، والكتلة ، والعدة ،حیث تشاهد بوضوح كتلتي البكرة والثالث 

لیتم سحب  ىبكرات للعجالت ، بینما یحمل العمود بواسطة الحبل الملفوف حول كتلة البكرة السفل

، هذه الرافعات تحتاج لفراغ یسمح لها )38الشكل( )1(العمود ألعلى ، ووضعه في المكان المطلوب

رجحها ،وعادة ما تستقر في أعلى البناء ، فیحتمل تأ)39الشكل (بالحركة المطلوبة لحمل األوزان 

في المباني الضخمة ،  ه،وأحیانا كانت تستخدم أكثر من رافعة في الوقت نفسللجوانب أو لإلمام 

أما كتلة البكرة األخرى كانت تستعمل للدعم أو لإلسناد رجل الرافعة ، ولكن اإلطار المتحرك 

ر في واضح على قبمصورة بشكل ن یهتز لإلمام أو للخلف ،وهذه الرافعة أللرافعة كان یمكن 

Haterii  الذي یرجع إلي أواخر القرن األول المیالدي في عهد دومیتیان ، التي تصور المقاول

خرج منها ساقان خشبیان عالیان ،أحداهما به ویصاحب المقبرة ،وتشاهد العجلة الدوارة الضخمة ،

أعمدة خر عمود من آمسامیر خشبیة كبیرة ، وتبدو الحبال التي تلف حول البكرة الدوارة أمام 

من الواجهة بكل  2من الخلف ،و 5مساند للساق ، و 7واجهة المعبد ، هذه الرافعة كانت بأقل من 

 ).40الشكل ( )2(كتل البكرات

وتدار بعجلة  سطوانیة المجوفة كانت تتحرك بأقدام األشخاصألهذه الرافعة المیكانیكیة ا     

عمال أو عبید ، تستخدم للرفع المستقیم ، وتقف على  5م ، وتتحرك بواسطة 8قطرها یقدر بحوالي 

عدة أرجل ،منها رجالن مثبتان على األرض ،وهناك كالب أو خطاف للحبال مصمم للمساعدة 

ل عادة كان یقاوم الحركة ،أو القصور الذاتي الكبیر الحم هسطوانات األعمدة الذي بدور أعلى حمل 

یعلق بارتفاع عمودي ،بحیث یجب مالحظة أن قوة الكتلة ،والعدة هي التي تحدد مقاومة أجزاء 

                                                             
(1) H, T, Brown ,507 Mechanical Movements ,Dover Publications, Inc ,New York,2005,p.88,93; J ,P ,Oleson, ,Greek 
And Roman Mechanical Water-Lifting Devices:The History Of A Technology, University Of Toronto Press, Toronto, 
1984, p.56. 
(2) J,P , Adam. Op .Cit, P.72-73; J, V, Field, M ,T Wright, ,Early Gearing :Geared Mechanisms In The Ancient And 
Medieval World ,Science,London,1985,p.68. 
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ویسمي محلیًا نبات (البكرات وخصوصُا مقاومة الحبل السمیك المصنوع من نبات القنب الخشن 

در سم للقطر، والذي یمكن من رفع وزن یق2، بسمك )ستخدم في صنع حبال السفنالحلفة وهو ی

. kg 2000یقدر بحوالي  اً سم للقطر فیرفع وزن 4بدون خطر ، أما الحبل بسمك  500kgبحوالي 

، وبكرات ضخمة جدًا ، تستخدم في حمل األوزان الضخمة  اً سمیك الً وهذا بدورة یتطلب حب جدًا

لذلك كان هو المفضل، ألن استعمال الحبال یكون أكثر سهولة لعملیة الرفع و بمضاعفة عدد 

  . )1(البكرات

لتناسب كل أنواع الرفع، وذلك لضمان رفع أبدان األعمدة ،التي   Cranesالرافعات حورت

ت ، وذلك لتجنب وضع عناصر أفقیة ثقیلة جدًا إثناء عملیة الرفع یتوجب حملها في محور ثاب كان

اذرعها  ىحدإحیث یشكل ب،وثم اقتراح رافعة ترتكز حول المحور األفقي حیث یوضع بدن العمود ، 

خر المثبت في الوضع العمودي ، وملحق بالحبال لسحب العتلة أو آلمربع قائم الزاویة مع الذارع ا

ویتم  وضع العمود في وضع أفقي ) سياثقال أو المر ألا المالحون لرفع اأداة یستخدمه(الرحویة 

الشكل ( )2(هفي وضع عمودي لیوضع في مكان ىلیتم رفعة ألعل ْ◌ 90الرافعة ،ثم یرفع بزاویة  ىعل

41 (.  

استعملت العدید من التقنیات والتجهیزات للكتل التي سیتم رفعها بواسطة الرافعات ،  

حد أالذي أشار له هیرون واعتبره األمر للحیلولة دون انفصال الكتل في الهواء وسقوطها ، 

األخطار المحتملة على طاقم الرافعة ، ولتفادي هذا الخطر أتقن اإلغریق أربع تقنیات لمعالجة 

بل عملیة الرفع ، والتي منها عمل األجزاء الناتئة أو البارزة ، أو بعمل األخادید الجانبیة أو الكتل ق

                                                             
(1) D, Hill, Op .Cit, P.110-112; J. P ,Adam.,Op .Cit, P71-73; A, .King, Archaeology Of The Roman Empire, Hamlyn, 
1982;     P.97 عبیر قاسم ،العمارة الرومانیة :بین الواقع والخیال ،كلیة اآلداب،اإلسكندریة 2007ص ص.313- 317؛   
(2) J.G, Landels. Op. Cit,pp. 36-88; R ,J, Forbes, Man The Maker :A History Of Technology And  Engineering 
,Constable, London ,1950,p.323; M,I, Finley,((Technology In The Ancient World)),Economic History Review ,Vol 
12,1959,p.211. 
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استعمال المالقط أو بالكتل بواسطة أدوات للرفع أو مسامیر للرفع ، بإعدادالعلویة ، وكذلك 

بشكل  استعمال المالقط والمقابض تقنیة طوراأما الرومان فاستخدموا هذه التقنیات و ،والمقابض 

، وفیما یلي نستعرض أهم التقنیات التي استخدمت من قبل )1( كبیر ألنهم استخدموها بكثرة

  : الرومان

هي من أقدم التقنیات التي استخدمت في :  Bossesتقنیة األجزاء البارزة أو الرؤوس  .1

معالجة الكتل ، وتتم بترك بروزات متماثلة على جوانب الكتل عند قطعها ،وعلى الوجوه 

مامیة والخلفیة للكتل ، لغرض لف حبل الرافعة حولها ، بحیث یكون هناك بروز واحد في األ

اختالل التوازن أثناء التحریك ، وأما  لتتفادىالكتلة ، وذلك  وهجهة من وجاكل و  ىمركز علال

هذه  إزالةالكتلة ، وتتم  وهمن وج ةجهاالكتل األثقل وزنًا فیوجد عدد من البروزات على كل و 

البروزات ، وصقلها ، وتهذیبها عند االنتهاء من عملیة الرفع ، ویكون حجم هذه البروزات 

سطوانات األعمدة لیتم ربط الحبال حولها ،لمنعها من المیل أثناء أكبیرة بما یكفي خاصة في 

عملیة الرفع، ولعدم إعاقة عملیة الرفع ، وهذه التقنیة تكون واضحة خاصة في األمثلة غیر 

 ).42الشكل ()2(لمنتهیة ، كما في المیدان السیفیري في مدینة لبدة ا

وهى من :  Vوالعلویة على شكل حرف ،  Uتقنیة األخادید الجانبیة على شكل حرف  .2

ها اإلغریق لتفادي یلإالتقنیات النادرة والقدیمة ، ولكنها استخدمت في وقت متأخر ، ولجاء 

تخدمت هاتان الطریقتان لرفع الحجارة اللینة حیث العمل اإلضافي من الصقل والتهذیب، واس

یتم عمل أخادید مجوفة على السطوح العلیا للكتل ،لیتم تمریر حلقة من الحبال خاللها ، أو 

بعمل أخادید على طرفي الكتلة ، أو في نهایات السطوح ،لذلك تكون مخفیة حین یتم وضع 

                                                             
(1  ) J, P , Adam, Op .Cit, P.88;  R..Taylor Op. Cit, P.116 ; M ,C Hellmann , Op .Cit, P. 88  . 

(2)   .J,G, Landels, Op.Cit,p.90;77 -62.مني حجاج ، عمارة اإلغریق ، ص ص   
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الجزء العلوي من التجویف  ىعلأفیفة الكتل في مكانها المناسب ، ویتم عمل حافة بارزة ط

ومن عیوب هذه التقنیة تجمع الماء بسهولة في التجویف، وخاصة في .  االنزالقلمنعها من 

مع الحجارة ،  اً الطقس البارد ؛ الذي یتسبب في تجمد الماء وتمدده ، وبالتالي سیأخذ حیز 

ها عند االنتهاء من ؤ یتم إخفام هذه التقنیة أیضا في األسطح المتجاورة ،بحیث اویمكن استخد

طراف ،أو القاعدة ألنها ألعملیة الرفع ، وتكون هذه التقنیة غیر مناسبة ألحجار الزاویة،أو ا

تكون مكشوفة في األجزاء العلیا ، وهي من التقنیات التي لم یفضلها الرومان كثیرًا في 

 ).43الشكل (،)1(عملیة الرفع

فضلها الرومان وهي من التقنیات التي :  )Lewisت العتال(تقنیة استعمال أدوات الرفع  .3

المیكانیكا ، وأكد على  هها هیرون في كتابیلإم ،والتي أشار .ق 515،واستخدمت منذ العام 

ضرورة جودة الحدید المستخدم في صناعة هذه األدوات ، هذه التقنیة عبارة عن أجزاء 

أجزاء مرتبطة سویا في  ةمن ثالث معدنیة مجمعة لتقوم بإمساك كتلة الحجارة ، وهى مكونة

نهایة مقطع الركاب الطوقي للسماح لها باالرتباط بعتلة الرفع ، بواسطة المسمار المعدني 

، وفي مركز الثقل على السطح العلوي ) 44الشكل (الذي یربط هذه األجزاء األربعة سویًا 

، بعمق عریض ) 45الشكل (لكل كتلة تثبت قطاعه ، الذي یجهز له تجویف مستطیل 

بحیث یتم إدخال األجزاء  هحجم العتلة نفسبلألسفل ، كان التجویف یعمل  45ْینحدر بزاویة 

                                                             
(1) J, P, Adam, Op. Cit, P.80; .I ,.A ,,Phoca, .P, Valavanis, Op .Cit, T :Timothy Cullen ,P.110; W ,.B ,Dinsmoor ,The 

Architecture Of Ancient Greece ,B .T. Bats Ford Ltd,2ed,London,1950.P.174 ; K ,Grint , S, Woolgar, The Machine At 

Work :Technology, Work And Organization ,Polity Press,Cambridge,1997,p.124; V , Righini  ,(( Materiali E Tecniche 

Da Costruzione In Eta' Preromana E Romana)), In Storia Di Revenna :I L'evo Antico, Edited By Giancarlo 

Susini,Venice,1990,pp.36-39; J, P, Oleson,((Design ,Materials, And The Process Of Innovation For Roman Force 

Pumps)),Terra  Marique : Studies In Art History And Marine Archaeology In Honor Of Anna Marguerite Mccann 

,Oxford ,Oxbow,2005,p.45. 
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، وكذلك في الجزء األوسط ، وفي بعض األمثلة ،  ىبعد األخر  ةالجانبیة للعتلة ، واحد

نة فتحات العتالت لها میل جانبي من جهة واحدة فقط ، وفي هذه الحالة العتــالت تكون مكو 

،أو من ثالث أجزاء جزئیین على  Clubمن جزئیین متعاكسین فقط ، كل جزء على شكل 

والجزء اآلخر مستقیم بدًال من الثالثة المستقیمة المستخدمة في     متعاكسین Lشكل حرف

الفترات السابقة ، ویعتمد االختالف في حجوم فتحات العتالت بحسب حجم الحجارة التي 

سم للعمق  10سم للعرض،2سم للطول، 10فتحات القیاسیة بحدود سیتم رفعها ،وكانت ال

الفتحات كانت في البدایة على شكل مربع قائم الزاویة ،أو مربع منحرف بشكل بسیط .

من الحافتین ، بحیث  45ْبزاویة   اً مربع منحرفاللألسفل ، وفي نهایة العصر الهلیني أصبح 

من فوائد . التي تضبط القطعتان معاً أصبحت تدمج القطع الثالث والقطعة المتوسطة 

وسهولة المعالجة والقدرة على التحمل هذا ما جعلها  تقنیة  استعمال العتلة سرعة التجهیز

نحاء اإلمبراطوریة ، واستخدمت هذه التقنیة فقط على األسطح المرئیة أسائدة في كافة 

رة وغیر الثقیلة هذا ، وكتل الحجارة الصغی درج المصاطبكالعوارض ، وقواعد األعمدة ،و 

یجعلها أكثر سهولة للمناورة ، وذلك یساعد على تفادي اإلضرار بالواجهة ، وكان من 

الصعب استغالل فجوات العتلة الموجودة على الجدران العمودیة في مركز ثقل الكتلة ألي 

 . )1( ىوظیفة أخر 

ومقبضین مثبتین معا لیعمال أداة ذات فكین ، : (تقنیة المقابض والمالقط ، أو الكماشة .4

، تستعمل اللتقاط كتلة الحجارة عن طریق فتحها فوق التجویف لیتم )على نحو متعاكس 

الحجارة ، وهذه األدوات ال تزال  ىالقفل ذاتیًا عند التقاط الكتلة ، أو بتعدیلها ذاتیا عل

الرومانیة  تستخدم حتى الوقت الحاضر، وهي من أهم التقنیات التي استعملت في الفترة

                                                             
(1) J,P, Adam, Op.Cit, Pp .80-87; J,G, Landels , Op .Cit, pp.91-92. 
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،لكن استعمالها یتوجب وجود فتحات للمالقط ،التي استعملت أیضًا لتثبیت الكتل سویا، ومن 

ممیزات هذه التقنیة سهولة تدویر الكتلة الحجریة بأي اتجاه ، وعدم التقید بحجم معین 

ة ــــــمنطق ، وخاصة فيبكثرة القط الحدیدیة ـــــلت المــــــاستعم) .46الشكل (للفجوات المقطوعة 

 Ferrei Forfrces  في العمل التمهیدي للبناء ، وخاصة في إعداد األساسات ، وكان من

ن بتعدیل ذاتي للمقبض الملقط ، وعلى یجعل النقطتین المعلقت علىالضروري التأكید 

واستعملت فتحات  ،ین یالفتحات الصغیرة المعمولة بشكل مماثل على السطحین الجانب

كبر ،وعندما أالمالقط على ربط السطوح معًا ، وعلى الرفع باستعمال عتلة الحجارة بسرعة 

یتم تقطیع الفتحات في الواجهة األمامیة والخلفیة للكتل ، تشاهد العدید من العالمات على 

مال وذلك لتسهیل وضع األحجار في مكانها الصحیح بحسب ترقیمها ، واستع ، أوجه الكتل

في رفع  اً محدد استخدامهمن خالل المنحوتات والصور الجداریة ،وكان  اً المالقط كان واضح

 بعاد ألنه وجب التقید بعرض المفك عند فتحة لتفادي انزالقه،ألالكتل البسیطة والمتوسطة ا

 .)47الشكل ()1(

  التشذیب والربط

تمر كتل الحجارة بأكثر من مرحلة أثناء عملیة التشذیب قبل وضعها في مكانها النهائي ،  

الشكل (حیث یتم تسویتها أفقیا وعمودیًا ومن األعلى، بحیث تالقي وتوازي الكتل المجاورة لها ، 

 بعد التسویة یتم عمل الزخارف ،، ویتم التركیز على معالجة الواجهة األمامیة بشكل خاص ) 48

المعماریة لتكون محمیة بتبطین واضح خاصة في األجزاء المنخفضة من الجدار ، أو توضح في 
                                                             

(1) W, .B ,Dinsmoor, Op .Cit, P.174; .I ,.A, Phoca, P , Valavanis, Op.Cit, T :Timothy Cullen ,P.110; M ,C, Hellmann, 
Op.Cit, P.88; F, Klemm, A History Of Western Technology , Cambridge University Press, Cambridge,1964,pp.56-66; ؛   
T ,Fyfe , Hellenistic Architecture: An Introductory Study, Cambridge University Press, London, 1964,p.45; A ,D ,F 
,Hamlin, History Of Architecture,7th,New York, 1896 ,P.81 ; K, Humphrey  , J, William, Ancient Technology, 
Usa, New York,2006,p.213; J, Eisenberg , Art Of The Ancient World Iv, New York, 1985,p .74. 

  .62.، صعمارة اإلغریق مني حجاج  ، 
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وأیضا  ن تشذب بشكل جید لضمان التوزیع األمثل للضغط ،أما األجزاء العلیا فیجب أاألساسات ،

  .)1(أفضل مقاومة ضغط للكتل الموضوعة، والمأخوذة بالتتابع من المحجر  ىلضمان الحصول عل

ل الحجارة المشذبة بدقة لم تكن بحاجة لمعالجة عامة لسطوحها ، وكان یكفي معالجة كت   

، ویتم جعل )طراف الكتل على طول الحد الضیق المحیط بالحوافأ( األجزاء الخارجیة أو الحواف 

أو معالجة حواف  Antathyrosis هیطلق علیو للعمالة ،  اً المركًز خشنًا ، وهذا األسلوب كان موفر 

ن ، ی، وظهر هذا األسلوب في األصل عند المصری) 49الشكل ( )2(زمیل الدقیقإلباستخدام ا الكتل

ثم تبناه المسینیون ، واستغله اإلغریق ، ومن ثم الرومان بشكل جید ، حیث یتم إعداد مراكز 

 الوجوه بمطرقة النحت ، أو المثقاب لمنع الحركة الجانبیة للكتل ، وللتقلیل من خطر كسر الكتل ،

وأحیانا الكتل الكبیرة كانت تحزز بشكل جزئي من الخارج لتحدید مكان عمل الزخرفة في األجزاء 

،وأیضا بعد ) إذا استلزم األمر یتم تجمیعها (  ، واستخدم أیضا في الكتل المركبة ىالعلیا ،أو السفل

تسویة األرضیة الترابیة ، استعملت عالمات كدلیل لالستخدام بحسب ترتیب الكتل ، بحیث یتم 

، وأفضل مثال )3(تسجل عالمة على الكتل ، تبین موضعها كما حدد مسبقًا في التصمیم العام 

ألعلى ، هذه إلى ایتناقص قطرها كلما اتجهنا  سطوانات األعمدة متفاوتة القطر، والتيأعلى ذلك 

منقوشة على الطبقة العلیا للكتلة  العالمات إما أن تكون مرسومة أساسا بالطباشیر واختفت ،أو

و یتم التمیز بین العالمات التي وضعت من قبل الحجارین أو البنائین، والتي  لتكون مرئیة ،

دران خاصة في الفـترات القدیمة ، وفي العصر وجدت بكثرة على السطوح المرئیة للكتل ،والج

، وتكمن أهمیتها في ارتباطها بحسابات البنائین في )كما في الحائط السیفیري في روما(  الجمهوري

                                                             
(1) J,P, Adam, Op .Cit, P.87; P ,Lemonier ,Technological Choices: Transformations In Material Cultures Since The 
Neolithic, Routledge,London,1993,p.23. 
(2) M ,C, Hellmann, Op .Cit,,Pp.9مني حجاج،  في العمارة الھلینستیة ، جامعة اإلسكندریة ،اإلسكندریة ، 2010،ص. 52-53؛  
(3) F, B ,Tarbell ,A History Of Greek Art,Chicago,1905, P.26; E ,W Marsden ,Greek And Roman Artillery 
:Technical Treatises , Oxford University Press, Oxford, 1971,p. 34. 
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ذلك تاج العمود المخصص للرواق في معبد  ىترتیب الكتل ،واستخدامها كتواقیع ،وأفضل مثال عل

لتشیر لرقمین متتالین ، ولیس لرقم واحد  V ІІІІم فینوس في بومبي ،الذي استخدمت فیه األرقا

ما الكتلة أمنفرد ، وفسر ذلك على أن هناك احتمالین لمعرفة الترتیب المستعمل من قبل البناة ،

  .)50الشكل ()1(الخامسة من العمود الرابع،أو الكتلة الرابعة من العمود الخامس 

د مواقع الكتل الصغیرة یدویا ، باستخدام العتالت ،التي تعمل لها فتحات یكان یتم تحد  

، وتعمل هذه الفتحات  )51 الشكل(صغیرة في الكتل ، والتي استخدمت من قبل في عملیة الرفع ، 

في أعلى الكتلة الحجریة ، وأحیانا كانت تستخدم عدة فتحات متتالیة على الكتل األثقل وزنًا ،كما 

عمال یعملون في الخارج ،  ةالذي یصور ثالث Siricusاري في بیت موجود في یوضح رسم جد

  ).52 الشكل()2(یقوم  بموازاة الحجارة سویًا بواسطة العتالت  الً ویصور عام

 الشكل(تشاهد فتحات العتالت الطولیة الالزمة لتثبیت الوصالت قرب حواف الكتل ،          

، بحیث تكون )كما في معبد فینوس في بومبي(البناء  ، وتبقي هذه الفتحات  في مدماك )53

،أو في حالة الكتل التي یكون لها تبطین سمیك  كساء الخارجي غیر منتهٍ إلواضحة عندما یكون ا

  .)3(لتناسب البروزات هذه الفتحات ، وتتم معالجة السطوح البارزة لتختفي عند اكتمال البناء 

من الناحیة الجمالیة ،  ئاً السطوح الخارجیة للكتل یعتبر سی ىكان وجود فتحات العتالت عل  

ها بتغطیة السطوح الخارجیة ، وهذه الفتحات كانت تساعد على التثبیت الطولي في حالة ؤ ویتم إخفا

استخدام المسامیر،والتي تتم عادة بعمل فتحة واحدة على حافة الكتلة في الموقع ، والفتحات 

                                                             
(1) J , P ,Adam , Op .Cit , P.87; .A ,W ,Lawrence, Op.Cit, Pp.167. 
(2) M ,C, Hellmann, Op .Cit,Pp.91; F ,S ,Merritt, Standard Handbook For Civil Engineers, Mcgraw-Hill, New York, 
1976,p.44. 
(3) Ibid, Pp.87-90; M ,C ,Hellmann , , Op.Cit,Pp.91 



51 
 

الكتلة لیتم نقلها ، وهذه العملیة حولت الطریقة االعتیادیة للبناء األخرى تعمل لغرض ربط وجه 

  .)54 الشكل( )1(طریقة وصل الكتل ببعضها  ىبالتراكیب البسیطة معًا إل

، باستعمال Stone Blockأخذ الرومان من اإلغریق طریقة ربط الكتل الحجریة             

وهي طریقة تستخدم لمنع االنفصال . )55 كلالش(المشابك الخشبیة ، أو المعدنیة  والمسامیر 

المتوقع للكتل ، والحركات المحتملة بسبب االختالف في انخفاض األساسات ، أو الهزات األرضیة 

االنزالق الذي تسببه  علي الجدران العمودیة ، هذا الربط یقاوم تأثیر اً ، و الضرر یكون دائما واضح

واستعملت هذه الطریقة في التثبیت عند المصریین . ةمرتبطة باألنظمة اإلنشائیالاألسقف غیر 

مزدوجة لمنع  ة،أو تعشیق ةفي شكل تعشیق) لسان التعشیق (الذین استخدموا الخشب السمیك 

مزدوج هذا دلیل على وجود مشاكل تقنیة Tحدوث أي ضرر،كانت المشابك تعمل على شكل حرف 

  .)56 الشكل()2(واجهت البنائین ،والتي وجب إیجاد حلول لها في كافة الفترات واألماكن 

،و ) البلوط ،األرز،الزیتون(من الخشب الصلب  اً التعشیق المزدوج القدیم كان مصنوع        

 الشكل(م، .ارة في القرن السادس قعمال الخشبیة ،وأعمال النجألاستمر استعماله للمفاصل في ا

اإلغریق استمروا في استخدام التعشیق الخشبي ، وأیضا استعملوا الرصاص المصهور الذي .)57

داخل  ىكان یصب في مقدمة التجویف علي لسان التعشیق، أو التعشیق المزدوج ، لیتغلغل إل

ه التقنیة القدیمة هذ.)58 الشكل(التجویف ، وكان یحب أن یصب في نقطة محددة بإحكام 

واستعملت المشابك الحدیدیة مختلفة الشكل والحجم  ،خر في الفترة الرومانیة آلاستخدمت من حین 

في بعض المباني، واستخدم  اً في األجزاء الكبیر والبارزة ، ونقرة التعشیق كان استخدامها استثنائی

                                                             
(1),Ibid, Pp.95-96.  
(2) Ibid ,Pp.96; M ,C ,Hellmann, Op.Cit,Pp.94-95; A ,W ,Lawrence, Op .Cit,Pp.167; I , Mcneil, An Encyclopaedia Of 
The History Of Technology ,Routledge,London,1990,p.22;    45 -44.محمد أنور شكري ،مرجع سابق ،ص ص 
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لحدیدیة تجهز بنسبة ثابتة للشكل الحدید في نقرة التعشیق المزدوج ، ولكن عموما كانت المشابك ا

والحجم ، وتغطي بمصهور الرصاص للحشو بقیة التجویف لضمان إحكامه ،وحمایته من الرطوبة 
  . )59 الشكل( )1(

م ،واستعمل .ق 252في أثینا في بدایة القرن الخامس في عام ظهر المشبك المزدوج             

في الفترة ) Dovetailذیل الیمامة ( Tبكثرة في العمارة الهیلینیة ،وأستعمل على شكل حرف 

 ، لیس ألنه یتطلب عمالً ) 60الشكل (من قبل البناة الرومان  ،ولكنه كان أقل استعماالً  األغسطیة

كان أسهل وأسرع  بكثیر من عمل االنحناء  Tلتشكیل المزدوج ن عمل األأكثر تعقیدًا ،ولكن 

إلغریق في مبانیهم التي استخدمها ا PIشكل  ىالبسیط في نهایات القضیب إلعطاء الخطوط األول

  ستخدم التشكیل المزدوجافضل لم یو ، لذلك ثم تخصیص وقت أكثر لتنفیذ تفاصیل الربط  ، 

T الرومان بسبب نوعیة الحجارة ، لكنهم فضلوا استخدام المشابك على شكل  عندبكثرةPI  التي

م ، لغرض تثبیت كتل الحجارة ، وكان یتم تجهیز القطع .استعملت في منتصف القرن الرابع ق

في  Tواستخدموا التعشیق المزدوج . شكل سریع وغیر دقیق ، ولم یكونوا بحاجة لضبطهابالحدیدیة 

  . )61 الشكل( )2(قط ، والفراغات الباقیة كانت تسد بالرصاص المصهور أجزاء محددة ف

استعمال المشابك ساعد في ربط مدامیك الحجارة سویًا وبشكل قوي ، وأحیانا یكون الربط         

، واستخدمت األوتاد المعدنیة المصنوعة )األكثر شیوعًا عند اإلغریق والرومان( إما عمودیا أو أفقیا 

ل فز أو الحدید المصمت في الفتحات الموجودة على السطح العلوي للكتل ، وفي أسمن البرون

المدماك من األسفل ، بحیث یتم إدخال األوتاد في هذه الفتحات ، واستخدمت أیضا األوتاد 

سطوانات أالخشبیة لغرض التثبت في الجدران، وكذلك كانت ضروریة لالستعمال في تثبیت 
                                                             

(1) H , P, Hodges, Op .Cit, P.223 مني حجاج  ، عمارة اإلغریق ، ص ص. 194 .؛   
(2) J, P,Adam Op .Cit, P.91  ; M .C, Hellmann, Op .Cit, P.91؛  W ,L Macdonald, Architecture Of  The Roman Impire :I 
An Introductory Study, Yale University Press ,New Haven And London,1982.pp.145-146. 
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ات الفتحات وءالحجر ملتصقًا بالحجر المجاور له باستخدام العتالت ، ونتاألعمدة ، حیث یوضع 

واستعملت لتسهیل  الموجودة على الحجر ،والتي عادة ما تأخذ الشكل الهاللي المائل أو الراسي ،

سطوانات األعمدة ذات أااللتصاق النهائي من األعلى واألسفل، األوتاد كانت مفردة في مركز 

سطوانة وهذا بدوره یعتمد على زیادة ألبزیادة قطر ا 2،3،4تزاید بالتدریج إلىوت القطر الصغیر ،

  .  )1(االتصال أو الربط

،اإلغریق فكروا في  العلويواجهت البنائین مشكلة عند إدخال الرصاص في التجویف             

وكان هذا ، للكتل الحجریة السطح العلوي ىقنوات علال وذلك بعمل عدد منیجاد حلول مختلفة إ

، ) المعدنلمنع الصدأ ،أو التمدد  وذلك(الحل األسهل الذي یضمن أوال حمایة المعدن من الرطوبة 

حكام إغالق  وتد التثبیت في  زالة خطر تمركز الضغط على أوتاد التثبیت الخشبیة  ، وإ  ىعلأوإ

ور في عندما یتم وضع الوتد في موضعه كان یصب الرصاص المصهأنه الكتلة ، مع مالحظة 

 ، أسفل التجویف ،ویتم ضبط الحجارة بحیث یستقر وتد التثبیت في الرصاص الذي ال یزال سائالً 

وإلیقاف تدفق السائل كانت تعمل قنوات تكون واضحة في شكل  فتحات خارجیة على الواجهة، 

ة ، واستخدمت األوتاد الحدیدی.  )62 الشكل(وهذه التقنیة كانت مستخدمة سابقًا عند المصریون 

  .)2(كانت أیضا تغطي بمصهور الرصاصو والبرونزیة ذات الشكل المستطیل في الوصالت الراسیة 

هذه التقنیة استخدمت بطریقتین مختلفتین ،لذا بدًال من غمر وتد التثبیت بالرصاص ،كان          

یتم وضعه في مكانه بإدخال الوتد في الوصلة الجافة ثم في نقرة التعشیق ، ثم ربطه بالكتلة السفلي 

ن ثم یصب وم الجزء السفلي للكتل ، ىوالعلیا ، في بعض الحاالت فكان یركب الوتد الجاف عل

                                                             
(1)P ,Valavanis, Op.Cit, T:Timothy Cullen ,P.110. 
(2)M,C, Hellmann  , Op.Cit,P.91; A ,Neuberger, The Technological Arts And Sciences Of The Ancients ,Trans. H. L. 

Brose .Methuen ,London, 1930,p.234; J, W, Humphrey, J, P ,Oleson  , N ,A, Sherwood , Greek And Roman 

Technology: A Sourcebook , Routledge,London,1998,p.198. 
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نقرة التعشیق السفلي ،وخصوصًا  ىالرصاص المصهور الذي كان یصب في وسط القناة لیمر إل

ن عملیة تركیب الكتلة واحدة فوق األخرى كان ألن األعمدة التي تحتاج لتسویة جیدة ، ابدأفي 

،وهذا یضمن تصلب الرصاص بشكل غیر بارز الذي یسبب في ضعف ًا ودقیق اً صعب عمالً 

    ).63 الشكل()1(الكتل استقرار

ت ،كانوا یحتاطون بشكل كبیر في تثبیت آأحیانا بسبب قلة ثقة الرومان في استقرار المنش  

، باستعمال الروابط المعدنیة التي أعطت مقاومة كبیرة لمقاومة الهبوط )2(العقد الحجریة لألقواس

ة ،العتقادهم بأن مهمعلى المباني الومقصورًا  الجانبي للعقد الحجري ،والتي كان استعمالها مكلفًا ،

  .)3(المباني تعتمد سالمتها على وزن الحجر ، والكتل الفردیة

نسبیًا عند اإلغریق ، ولكنه كان  اً في ربط الكتل الحجریة كان محدود ةاستعمال المون          

و الطین طریقة تقلیدیة في كافة الحضارات القدیمة ، كان یتم صنع مزیج من الطین والرمل ،أ

 ةالمخلوط بالجیر ، ویبلل هذا المزیج ، ویوضع بین الكتل لیجف ،أو كانت تعمل طبقة من مون

الكلس منفردة، ثم تعمل طبقة ثانیة من الجص ، فتصبح صلبة لتقوم بربط الكتل ببعضها البعض، 

تهم ، آنشأیضا لتقلید كتل الرخام ، وهذه التقنیة استخدمها الرومان في م ةواستخدمت هذه المون

لم یزد من ثبات البناء ،ولكن كانت له فائدة في ضمان توزیع  ةوجود هذه الطبقة الرفیعة من المونو 

السطوح، التي كانت تشطب  ةوكذلك في القمة ، وأیضا في تكسی. ممتاز للضغط بین المدامیك

ح الكتل المصبوبة في األخادید العمودیة المستخدمة في ربط سطو ة بشكل متقن ، طبقات المون

                                                             
(1) A ,W, Lawrence, Op.Cit ,Pp.167 ; J, P,Adam., Op.Cit, Pp.100. 
(2) J, .P ,Adam Op.Cit, Pp.100; J ,P, Oleson  , Bronze Age ,Greek And Roman Technology :A Select ,Annotated 

Bibliography ,Garland ,New York,1986,p.49; M , Henig  , A Handbook Of Roman Art, Phaidon,1983,p.78. 
(3   ) A ,W, Lawrence, Op.Cit, Pp.167-168; M ,C ,Hellmann  , Op.Cit ,P.93-94 
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واألحواض لضمان نقل المیاه بأحكام بدون تسرب ،أیضا استخدمت  خاصة في قنوات النافورات

سناد حشو  ةالمون   . )1(البناء ةللجدران التي تحتوي داخلها علي أنقاض لدعم وإ

ن ابدأوهذا یتضح من  الرومان ،كبیر من قبل باهتمام  تحظقد تقنیة ربط الحجارة            

،  من إطرافه نتیجة لنقلة أو استعماله اً أو مكسر  اً األعمدة الكاملة التي عندما یكون احدها متعرج

األجزاء المفقودة إلعادة  أو في المسافات الطولیة ، ةأن تستخدم المون ، كان األسهل من استبداله

 األجزاء  في  الصغیرة   الحجارة من  أجزاء   تستخدم كانت  حیانا وأ شكل العمود األصلي ،

                            ).64الشكل()2(األجزاء المفقودة  ثم تشذیبها لتناسب ومن ،ة باستخدام المون لیتم لصقها المكسرة ، 

                                                             
(1) J ,P, Adam , Op.Cit, Pp.101;    50-51.مني حجاج  ، عمارة اإلغریق ، ص ص    
(2) Ibid, Pp.102; M, Smith, L, Marx, Does Technology Drive History? The Dilemma Of Technological Determinism 

,Ma: Mit Press,Cambridge,1994,p.74-58; T  Holmes, Rice ,The Architect Of The Roman Empire 27B.C-A.D 14, 

Oxford, 1931, p.89. 

 
 



56 
 

  المبحث الثاني

،  Gypsumالجبس ، Limeالجیر أو الكلس ،  Sand الرمل ، Clayالطین (
 ) Metalالمعادن 

  Clay الطین -1

في الطبیعة  لوفرته  نظرًا  یعد الطین من أقدم المواد التي استخدمها اإلنسان في البناء ،

، وهي تتركب من عدة مركبات )1(أنواعها باختالفمن الخصائص التي اختلفت  ولتمیزه بالعدید

كمیات  ىمن أكاسید المعادن باإلضافة إل أساسیة أهمها السیلیكا واأللومونیوم ،وكمیات مختلفة

للماء  ة،وعدم النفاذی ةوشوائب ، وتتمیز بعدة خصائص أهمها اللدون ىصغیرة من عناصر أخر 

وقدرتها على تحمل درجات الحرارة العالیة ،وأیضا سهولة تشكیلها ،واختالف ألوانها الذي كان 

، وكانت )2(درجات الحرارة المعرضة لهایعتمد أساسا على مكوناتها ونسب الشوائب فیها ،وكذلك 

المائل ألوانها تتراوح مابین اللون األبیض الكریمي والقرنفلي واألحمر وكذلك األرجواني والرمادي 

،وهي تعد من أهم المواد التي استخدمها الرومان في البناء، سواء بتجفیفها في )3(األسود  ىإل

  .فران إلنتاج اآلجر والقرمیدالشمس إلنتاج الطوب النیئ ،أو بحرقها في األ

  

                                                             
  .24،ص 2002دار القاھرة للكتاب،القاھرة، ، النحت واالستنساخ،فاروق شرف) (1

عالم عفراء نبیل الدجیلي ،  ؛ 101.،ص2001،دار نھضة الشرق، القاھرة، ، ترمیم المنشات األثریةمحمد احمد احمد عوض )2(
  .213.، صمرجع سابقجورج عمران ، ، دبورة ھزار ؛7.،ص1984، دار  المدینة القدیمة للكتاب، طرابلس،الخزف

(3) N ,Davey, A History Of  Building Materials ,Phoenix House,London,1965,P.65; F, S Merritt  , T ,J ,Rickets, 
Building Design And Construction Handbook, Mcgraw-Hill, New York,2000,P.55; G, Michael , The World Of 
Rome ,London, 1960 ,P.90. 
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   :استخدام الطین المضغوط في بناء الجدران بواسطة األطر الخشبیة

یوضع في حفرة مغلقة تكون قریبة من مصدر كان الطین الطري المخلوط بالماء 

یضاف إلیه الرمل تدریجیا لیكون ما  ثم ،الماء،حیث یداس هذا الخلیط باألقدام حتى یمتزج جیدا

 اً ،ثم یضاف إلیه القش أو العشب ویمتزج جیدا مكونا غضار )65الشكل(یعرف بخلیط الطین 

،ومتجانس سائالً  حیث یتم وضع هذا  ، Defattene یعرف بخلیط الطین الممزوج بالقش  ًا

المكون من أربع ردفات ملتصقة ببعضها  Fromeworkالخلیط داخل اإلطار الخشبي الداعم 

جانبي الجدار ، بعد األخذ في االعتبار عزل التربة من الرطوبة الصاعدة من األساس  ىتثبت عل

المجداف الخشبي (جوانب اإلطار، ومن ثم تدك بواسطة المدك  ىویداس الخلیط وتحش الحجري،

، كان )1(من الرطوبة قبل جفافهلغرض دمج المادة والتخلص  )المصمم لدمج المادة مع بعضها

م 3-2عرض الحائط یحدد بعرض اإلطار الخشبي ، حیث یتم إكمال البناء بطول محدود 

الشكل ( )2(م ،هذه الطریقة كانت سائدة في كل دول البحر المتوسط 1وارتفاع لیس أكثر من 

66. (  

  Dried Brick-Sun ) المجفف بأشعة الشمس(الطوب النیئ

ن قد تفننوا في استخدام الطین كمادة بناء وذلك ین واألشورییالبابلیمن المعروف أن 

 ىفكان اعتمادهم الكلي عل لوفرتها ، ولندرة المواد األولیة األخرى كاألخشاب واألحجار عندهم ،

،وذلك بوضع كمیات من الطین المخمر  )3(حجامه في البناءأشكاله و أالطین ، فاستخدموه بجمیع 

بعاد أو منتظمة ، وبدورها ساعدت علي ألقوالب مضلعة الشكل إما مختلفة ا والمخلوط بالتبن في

                                                             
(1 )  J,P, Adam , Op.Cit , Pp.106-108; J, P, Adam ,La Construction Romaine,Paris,1984,P.79. 
(2 ) N ,Davey , Op. Cit, Pp.18-20. 

  .           77-75.،ص ص1970،القاھرة، 1ج،مكتبة األنجلو المصریة ، تاریخ العمارة والفنون في العصور األوليتوفیق حمد عبد الجواد ، )3(
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استقامة الجدران وزادت البناء قوة ومتانة ، هذه الكتل الطینیة المنتظمة المجففة طبیعیا في 

قبل (،والتي بدورها تمثل مرحلة في صناعة األجر )1( النیئالشمس عرفت باللبن أو الطوب 

،هذه المـادة كانت مالئمـة لظروفهم المنــاخیة باإلضافة لسهـــولة  ) 2()رض حرقةإرســاله لألفران لغـ

جانب اآلجر في بناء مبانیهم ، وتمیزوا بوضع األختام  ى، فاشتهروا باستخدامها إل)3(تصنیعها 

  .)4(علیها في األلفیة الثالثة قبل المیالد

منذ أواخر  )اللبن(الطوب النیئ فضل المصریون القدماء استخدم طمي النیل في صناعة        

وحتى ال  تماسكه ، ىلیقو  ىبالرمل أو التبن أو مواد أخر  هعهد ما قبل األسرات،حیث قاموا بخلط

به  ألوكان یعجن بالماء حتى یصیر لزجاً ، ومن ثم تم یتقلص ویتشقق ویفسد شكله عندما یجف،

وهذا ما سهل علیهم  والب صغیرة مستطیلة من الخشب ،وتترك في الشمس أیاما حتى تجف،ق

 ورخص ثمنه ، استخدامه كمادة بناء بسبب سهولة تصنیعه بأشكال منتظمة مستقیمة الجوانب ،

،ولكنهم لم یفضلوا استخدام الطین المحروق في مبانیهم )5(وقدرته على مقاومة الظروف المناخیة 

 .)6(د متأخر ،وذلك ألنهم فضلوا استخدام الحجر لوفرته عندهمإال في عه

 عند اإلغریق واألتروسك وكذلك الرومان ، مهمةاستخدام الطوب النیئ كمادة بناء  

،ولكن ) صناعة الطوب النیئ(بأن قدماء اإلغریق هم من توصلوا لهذه التقنیة  یعتقد وهناك من

، وهذا بدوره یخالف االعتقاد السائد بأن الرحالة اإلغریق قد  )7(دالئل على ذلك  ةال توجد أی

                                                             
، المؤسسة العامة لآلثار والتراث،بغداد دراسة میدانیة لجانب الكرخ: المباني التراثیة في بغداد سلیمة عبد الرسول ، )1(
،مركز جھاد 2،ع مجلة البحوث التاریخیة، ))أھمیة المكتشفات األثریة في التاریخ العربي القدیم(( ؛ إبراھیم القواسمي ،17.،ص1987،

  .190،208.،ص ص1991اللیبیین للدراسات التاریخیة،
،اللجنة الشعبیة العامة 4ع،2مج،مجلة تراث الشعب،))الفن في منطقة الشام:ثنا العربي في العصور القدیمةمن ترا((محمد على عیسي ،)2(

  .17 .،ص1992لإلعالم والثقافة،طرابلس،
(3)B,Cichy, The Great Ages Of Architecture, Oldbourne Press,London,1961,P.44. 
(4)N ,Davey, Op.Cit , P.87. 
(5) A, Lucas, Ancient Egyptian Materials And Industries,3ed, Sophia Zarambouka ,Paris,1998,P.62. 

  .33-32 .، ص ص مرجع سابق عبدالمعز شاھین  ، ؛41-39.ص،ص  مرجع سابق ،شكري  أنورمحمد )6(
(7)R ,Martin, Manuel D, Architecture Grecque, J. Picard, Paris,1959. P .65. 
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خذوا هذه التقنیة من بالد مابین النهرین ،ألنها كانت تقنیة سائدة عندهم ، ومن ثم أصبحت مادة أ

خبار األدبیة والتاریخیة ونتائج ألمن ا ه، وهذا ما یستدل علی) 1(بناء معروفة وسائدة عند اإلغریق

  .)2(ةاألثریالدراسات 

اعتبر اإلغریق الطوب النیئ مادة بناء رخیصة وغیر جمیلة ، فلم یفضلوا استخدامها في 

قل أنهم استخدموها في بناء األعمدة، التي كانت كتلها تصنع بأحجام أبناء مبانیهم العامة ، إال 

 من الكتل المستخدمة في بناء الجدران ، وأیضا استخدموها في بناء جدران مبانیهم الخاصة

  .) 3(،وكذلك في عمل اإلصالحات التي تقام علي مبانیهم 

شكل مستطیل ،في حین أنه منذ العصر  ىوقد كان المیكنیون یصنعون الكتل عل

 22بعادها أ Bibedales  ىن اإلغریق جعلوها على شكل مربع تسمأ ىاالبتدائي نر 

تعریضها للجفاف ،  ،وذلك لغرض إنقاص مساحات سطوحها ،وجعلها تتفادى التشقق عند)4(قدم

وظلت حتى الفترة . شكال من العصر االبتدائي حتى القرن الثالث قبل المیالدألولم تتطور هذه ا

  ) 5(الرومانیة حیث انتشرت صناعة اآلجر وتغیرت أبعاد الكتل

ون إما أن یشترون كتل الطوب النیئ ممن اعتادوا صنعها ، وكانت عملیة ؤ كان البنا

كتل منتظمة ، وكانت  ىلمناقصات ،أو بشراء الطین وتصنیعه بأنفسهم إلالشراء تتم عن طریق ا

                                                             
(1)F ,B, Tarbell, Op.Cit , P.45. 
(2)R ,Martin , Op.Cit , P.62; R, Lullies, M, Hirmer, Greek Sculpture, Abrams, New York,1960,P.89; W, R Biers,The 
Archaeology Of Greece, University Press ,London, 1975 , P.89; T, Livius, The Early History Of Rome , Penguin 
Group ,London ,1960.P.98. 

 
، 1966سعد المنصوري ، سعد القاضي، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة ،: ،ت الفنون التشكیلیة وكیف نتذوقھابرنارد مایرز ، (3)

 .94.ص
 .315.،ص1972، دار الصادر ،بیروت، مدارس الفن القدیمعائدة سلیمان عارف ، (4)

(5 )R, Martin, Op.Cit , P.62; J ,J ,Coluton, Ancient Greek Architects At Work,Oxbow,Oxford,1988,P.45. 
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، ومهما یكن فقد كانت تكالیف البناء )1(أسعار الكتل تختلف بحسب بعد أو قرب موقع العمل 

  . )2(قل من ربع تكالیف البناء بالحجر أبالطوب 

العصور حتى الوقت التقنیة التي استخدمت في تصنیع الطوب النیئ لم تتغیر من أقدم 

، )3(وكانت تتم بإعداد غضار عالي الجودة ، كالغضار الذي یستخدمه صناع الفخار ،الحاضر

ثم یمزج  باألقدامخلیط متجانس ،ومن ثم یداس  ىالمكون من الطین الممزوج بالماء لتحویله إل

كاني أو الرمل أهمها القش أو العشب المجفف أو قشر الحبوب ، وأحیانا الرماد البر  ىبمواد أخر 

 ى، ثم یشكل الخلیط إل )4()كما یقال ال یوجد طوب بدون قش(لغرض زیادة صالبته وتماسكه 

قطع كانت في البدایة تأخذ الشكل المستطیل ،ولكن في أوقات الحقة أصبحت تستخدم قوالب 

عدد من الصنادیق المتساویة في الحجم  ىوهي مكونة من إطار خشبي بدون قاعدة ،ومقسمة إل

بحیث یقوم العامل بملئها بالخلیط ثم یفرغها برمیة واحدة في منطقة التجفیف ،ویقوم بكشط 

الزوائد بواسطة أداة مستقیمة ،وتترك لتجف في الشمس لتزداد صالبتها وتماسكها قبل استخدامها 

  )67الشكل .()5(كمادة بناء

یصنع منه وقد تحدث المهندس المعماري فتروفیوس على نوع الطین الذي یجب أن 

الطوب النیئ ،وأوصي بأنة یجب أن یكون مصنوعًا من التربة الرملیة أو الطباشیریة ولیس التربة 

، ألنة متى ما صنعت من هذه األنواع فأنها ستكون من ناحیة ثقیلة ،ومن ناحیة )6(الحصویة

                                                             
(1) A ,Wilson.,The Economic Impact Of Technologi Cal Advances In The Roman Construction In Dustry , 
Innovazione Tecnicae Progresso Economice , London,2006,P.226. 
(2 )I ,A, Phoca , P, Valavanis, Op.Cit , P.102. 
(3) R, Martin, Op.Cit , P.64. 
(4 )J,P, Adam, Op.Cit , P.106 ؛A ,W ,Lawrence, Op.Cit , P.3  .  
(5 )D, Hill, Op.Cit , P.103. 
(6 )Ibid, P .102 ; T, Copplestone , World Architecture, Cambridge University ,London,1963,P.54. 
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، غیر أنة أكد علي ضرورة )1(أخري عند تعرضها لمیاه األمطار فأنها سوف تتشقق وتنهار

صناعته من الطین األبیض الطباشیري أو الطین األحمر أو حتى الطین الحصوي المطحون، 

  .)2(فهذه المواد الناعمة معمرة، ولیست ثقیلة عند العمل بها ویسهل وضعها في أماكنها بسهولة 

دا بالرغم من أن صناعة الطوب كانت تتم في الهواء الطلق ،وفي أي فصل ما ع

 ىن  فتروفیوس أوصإاألوقات الممطرة بغزارة ،وخاصة إذا كانت منطقة التجفیف غیر مسقوفة ،ف

بصناعته في فصل الخریف أو الربیع ،وفي الفترات التي تكون فیها الشمس غیر قویة ،وذلك 

،مما یتسبب في حدوث شروخ ،بسبب  اً لعدم جفاف السطح الخارجي بسرعة مع بقاء داخلها رطب

،ویؤكد علي إبقاء الطوب المصنوع لمدة سنتین  ت التي تحدث وهذا یجعله ضعیفاً التقلصا

  .)3(كاملتین قبل استعماله في البناء

عند استعمال الطوب غیر الجاف بشكل كامل یمكن إن یحدث تقلص بالتالي سیتسبب 

ن أ ىإلفي تحطمها وانفصالها عن المونه الرابطة ،وفي هذا یشیر المهندس المعماري فتروفیوس 

كتل الطوب النیئ توضع  في مدامیك لبناء الجدار بنفس طریقة التي توضع بها الحجارة ،ولكنة 

  . )4(استخدم في نفس الوقت لتزین واجهات الجدران

، والذي كان یصنع طبقًا  هحجم كتل الطوب كان یحدده اإلطار المستعمل في صنع

 .)4الجدول (،  )5(سب لكي یسهل عملیة البناء للتقالید المحلیة والتجربة ،وكان یحدد بمقیاس منا

ن مسار كتل الطوب إوهناك أیضا أنصاف كتل ،والتي عند استخدامها في بناء الجدار ف .)4
                                                             

(1)N,J ,,Delatte,((Lesson From Roman Cement And Concrete)),Journal Of Professional Issues In Engineering 
Education And Practice,July,London,2001,p.111. 

   POp .Cit ,Vitruvius,.80؛67،ص مرجع سابق،  الكتب العشرة لفن العمارة للمنظر الروماني فیتروفیوس،فیتروفیوس  )2 (
(3) )Ibid, P.  67  E ,J ,Dembskey, ((The Aqueducts Of Ancient Rome )),Master Of Arts In Ancient ؛ 
History, University Of South Africa ,2009,Pp.61-63. 
(4) J,P ,Adam, Op.Cit , P.108; T, Helen, Organization Of Roman Brick Production In The First And Second 
Centuries Ad, Suomalainen Tiedeakatemia,Helsinki,1975,P.143. 
 (5)J,P, Adam, Op.Cit , P.108 
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خر،وهي توضع علي آلتوضع على وجه واحد ،ومسار أنصاف األقطار توضع على الوجه ا

النوعین المختلفین ،لغرض الخط على كل وجه ،حیث یتم ربط الجدران بمسارات متبادلة من كال 

  ).68الشكل( )1(*تغییر اتجاه مونه الربط،وهذا ما یعطي القوة والمظهر الجید للجدار

   Burnt Brick)الطوب المحروق(اآلجر

استخدموا هذه المادة الرومان  ولكنباستخدام اآلجر في بناء مبانیهم  موااإلغریق لم یهت 

،ولم یظهر استخدامه كمادة بناء قبل هذا التاریخ إال في ) 2(في القرنین الثاني واألول قبل المیالد

بنائین أغریقین في مقاطعة األیبیر الغربیة ،حیث استخدم مع قوالب الطوب النیئ وكان ذلك 

منذ أوائل القرن الثاني قبل المیالد أصبح اآلجر مادة بناء معروفة . )3(خالل العصر الهلیسنتي

بها مباني كاملة آنذاك ،ولكنها استخدمت في بعض األجزاء من عند الرومان ،إال أنها لم تشید 

 البناء كما في البازلیكا في بومبي ، حیث أصبحت السمة الممیزة للمباني القریبة من روما ،

وبحلول القرن األول قبل المیالد زاد استخدامها خاصة على واجهات المباني ، وسرعان ما 

 . )4(جزاء اإلمبراطوریةأصبحت السمة الممیزة لروما ولباقي أ

فضل الرومان استخدام اآلجر بشكل خاص في أعمال البناء ، وذلك لسهولة وسرعة 

نتاجه ،وقلة تكلفته، ولتوفیر الوقت والجهد في نقلة ،حیث أمكن  نتاج وحدات بناء ذات إتشكیله وإ

                                                             
    ,  P.Op.Cit  J,P, Adam ,109.؛68 .،صمرجع سابق،  الكتب العشرة لفن العمارة للمنظر الروماني فیتروفیوس ،فیتروفیوس  )1(
یذكر فتروفیوس نوع أخر من الطوب كان یصنع في مدینتي ماكسیلورا وكالیت في اسبانیا البعیدة ، وكذلك في بیتین في أسیا ألصغري  *

وھو حجر بركاني (، كان بعد جفافھ سیطفو إذا رمي في الماء ،ویرجع ذلك إلي أن الطین المستخدم في صناعتھ ھو مثل حجر الخفاف 
،وھكذا فأنة خفیف، وكذلك فأنة بعد أن یتصلب بتعرضھ للھواء ال یمتص الماء ، وھكذا فإن ھذا ) للصقل خفیف فیھ فجوات یستخدم

الطوب بھذه الخاصیة في الخفة ووجود الفجوات ،وبعد الدخول الرطوبة إلیھ ،فانھ یجب أن یطفؤ في الماء حسب قوانین الطبیعة ،وبھذا 
 .یكون خفیف الوزن ،ومقاوم للمناخ السیئ

(2) A , Orlandos, Les Materiaux De Construction: Et La Technique Architectural Des Anciens Grecs ,Editions E.De 
Boccard,Paris,1966,P. 68. 
(3) F ,B ,Tarbell, Op.Cit , P.26. 
(4)N,Davey, Op.Cit , P.69; M, Vickers , O, Impey , J ,Allan  , From Silver To Ceramic: The Potter's Debt To 
Metalwork In The Graeco-Roman ,Oriental And Islamic Worlds, Ashmolean Museum,1986,P.122. 
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جر الروماني كان كبیر الحجم ، ویأخذ الشكل المربع الذي یبلغ آل،وا)1(شكل وحجم موحدین 

هذا النوع كان مفضل ( قدم ، وأیضا تم إنتاجه بشكل مستطیل أو مثلث  1حوالي طول ضلعه 

، وأیضا المقوس )عند الرومان ،ویستخدم لتامین الربط بین الوجه والظهر ،ولضبط الزوایا القائمة

،في بعض الجدران كان یتم ترك الطوب )2()واألقواس والعقودالذي استخدم في بناء األعمدة (

یشكل السطح النهائي الخارجي للمبني ، ولكن عادة ما كان یتم تغطیته بغطاء من الجص أو 

حیث یوضع في صمیم الجدار مع  اً ، وأحیانا كان یستخدم مكسور  )3(بطبقة من األلواح الرخامیة

  ).  69الشكل ()4(الخرسانة باستخدام األطر الخشبیة 

استخدامه قبل  استخدم اآلجر في أجزاء البناء البارزة كاألبواب والشبابیك ومن النادر جداً 

عصر أغسطس ولكنة أصبح مألوف االستخدام بعد عصر أغسطس وحتى عصر نیرون ،وفي 

منتصف القرن األول قبل المیالد كان االهتمام باستخدامه علي الواجهات الخارجیة ،وخاصة عند 

لحواف التي كانت یجب أن تكون جیدة ،وفي الفترات الالحقة أصبحت هناك صفوف من قوالب ا

 .)5( غراض جمالیةألسم، واستخدمت 6اآلجر بینها مونه سمكها حوالي 

العدید من المناطق منها شمال أفریقیا،وكل المواني األفریقیة في  ىكان اآلجر یصدر إل

لكبري في تریبولوتنیا البدة  ىإل , Cartennde  Caesariensis  Mauretania ,كل من

Tripolitania  تم حرقة في شمال أفریقیا  هلیطالیا إاآلجر المستورد من  عنوهناك أراء متفرقة

                                                             
(1)R, Mark, Op.Cit , Pp.81-82, B, A Sparkes  , The Red And The Black,Routledge,London,1996,P.43. 
(2)B,H ,Kennett, British Brick Society :Brick In Theroman East. British Archaeological Association,London,1990,Pp.14-15. 
(3 ) F ,E, Kimball , G ,H, Dgell , Op.Cit , P.149. 
(4 ) J,P, Adam , Op.Cit , P.111. 
(5 ) D ,S ,Robertson, Op. Cit, P.235. 
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،ولكن البعض یعتقد بأنة استورد لبناء مشاریع معینة ؟ أفریقیا كمقابل للبیع  ىنه وصل إلأ،أو 
)1(.  

مدینة روما في النصف الثاني قبل المیالد ،كان لغرض ن تبني استخدام اآلجر في بناء إ

تخفیف العبء عن الموارد الخشبیة في شبة جزیرة ایطالیا باعتباره یقلل استخدام الخشب في 

حیث أشار المهندس المعماري فتروفیوس ضمنا أن الطوب النیئ كان یستخدم في روما . )2(البناء

ون البناء السائد ،والذي یحدد سمك جدران المباني ن الجدران كانت مقیدة بقانألنفسها، وذلك 

العامة بقدم ونصف ،ومع تزاید عدد السكان والمتطلبات التي تفرضها المساحة ،كان الحل الوحید 

هو استخدام اآلجر الذي یمتلك القوة الضروریة لدعم هذه المباني ،وهذا یؤكد أن اآلجر كان مادة 

  .)3(ا الجمهوریةشائعة االستخدام في أواخر فترة روم

 اتانیتم عملیة حرق الطین بالنار في أفران بطریقتین كالهما قدیم جدا ،وقد تطورت ه

بصورة بسیطة جدا بمرور الزمن ،وتستخدم هذه الطرق لحرق اآلجر أو القرمید أو  یقتانالطر 

  :وهما كما یلي )4(كالهما معا الن شكلهما وحجمهما متقاربین 

وهي باستخدام أفران مشابهة لألفران المستعملة في حرق الفخار ،ولكنها : الطریقة األولي

مختلفة عنها في الحجم ،بحیث تكون أكبر وتأخذ الشكل الدائري أو المستطیل ،و یقع جزء منها 

، وفي )5(تحت مستوي سطح األرض لیحتفظ بالحرارة ،ویجعل عملیة وضع وتفریغ المادة أسهل 

األرض تعمل غرفة االحتراق ،والتي تغذي بالوقود بواسطة فتحة یمكن  ىالجزء الواقع تحت مستو 

                                                             
(1 ) A, Wilson, Op.Cit ,p. 206; S, Woodford, The Art Of Greece And Rome,Cambridge,1982,P.44. 
(2)J,A ,Well Fueling The Roman Economy: The Use Of Fuel Wood In Roman Industry,200bc-400ad, 
Master Of Arts In Ancient History ,Columbia University ,2009,Pp.17,28. 
(3 ) F,Sear, Op.Cit , p.76-77. 
(4)J,P, Adam, Op.Cit , P.112. 
(5)Ibid, P. 112. 
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أن تكون مرتفعة جزئیًا ، وذلك للسیطرة على التهویة أثناء عملیة الحرق ،مع ترك مساحة 

ضروریة إلضافة الوقود المكون من األغصان المقطوعة أو المجففة والعشب والبندق وكذلك قشر 

غرفة االحتراق مغطاة بواسطة قبو من اآلجر وخشب الصندل، . )1(الخ...اللوز وثمار الصنوبر 

ومثقوب بالعدید من الفتحات للسماح للحرارة باالنتقال إلیها من الموقد،وأحیانا تكون مدعومة بعدة 

، أما في األفران  )2(أعمدة ،الفراغ العلوي یحتوي علي وحدات اآلجر أو القرمید المراد حرقة 

فتحة للتحكم في درجات الحرارة ،أو قبو مبني حول الصحن الذي توضع صغیرة الحجم لیس فیها 

فیه المادة التي ستحرق ،ألنة یتحطم أثناء عملیة الحرق ،الجزء العلوي لغرفة االحتراق كان یتم 

،ودائما )لتصبح طبقة عازلة (تغطیته باآلجر المكسور أو القطع الصغیرة لحمایته من األمطار 

یعتمد و  اً وقت الحرق كان متغیر .  )3(ار لیتم تزویده بتیار الهواء لتقویة النارمن الیس اً یترك مفتوح

على حجم الفرن والشروط الجویة والوقود المستعمل ،وكذلك وقت إشعال النار الذي یستغرق 

،الطبقة C 800حوالي  ىحوالي ثالث ساعات ، حیث تصل درجة حرارة غرفة االحتراق إل

  ).70الشكل ( )4(عادة ترفض كلیا وتكون غیر مناسبة إلعمال البناء العلیا من اآلجر والقرمید

، بحیث یتم دق ) یتم في كومة(وفیها یتم الحرق بدون استخدام أفران :  الطریقة الثانیة

دعائم فوق اآلجر والقرمید لتشكل غرفة واحدة أو أكثر من غرف االحتراق في أسفل هذه الكومة 

الطریقة كانت تستخدم لحرق الكمیات الكبیرة ،ولكن من عیوبها أن  ،ویتم إشعال النار فیها ،وهذه

  . )71الشكل ( )5(كلفة اإلحاطة تكون كبیرة ،والمادة التي ستحرق یكون حرقها بشكل غیر كافي

                                                             
(1)N, Davey, Op.Cit , P.58. 
(2)J ,P ,Cpmpbell, Brick: A World History ,Thames & Hudson, London,2003,P.49 
(3)J,P, Adam  , Op.Cit , P.112 
(4)N ,Davey, Op.Cit , P.57; R ,M ,Cook,((The Double – Stoking Tunnel' Of Greek Kilns)),Annual Of The British 
School At Athens,1961,P.23. 
(5)J,P ,Adam, Op.Cit , P.112; P, Nuttgens, The Story Of Architecture ,Phaidon,1983,Pp.88-90. 
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ولونه الوردي الفاتح تبعا لنوع  ،)غیر المسامیة (تمیز اآلجر الروماني بحبیباته الصغیرة 

كما في مسرح   االصفرار ، ىحرق ، إذا لم تحرق جیدا فأنها تمیل إلالطین المصنوع منه وجودة ال

  Marcellus  وهي أحجام رئیسیة  ةولآلجر الروماني ثالث م ،.ق 13 فيالمشیدBessales  ، 

Sesquipedales  ،  Bipedales ) جر بشكل مستطیل ویسمي آلوأحیانا یقطع ا،   )5الجدول

 ىیقطع إل ، أو )72الشكل ()1(،وتستخدم لبناء األقواسسم  4429وحجمها  Lydianلیدیان 

مستطیالت ألجل بناء األقواس ، وكان نوع  ىوال مثلثات الستخدامه في بناء واجهات الجدران،

سم،وقد كانت 261914یقطع مثلثین بشكل قطري بأبعاد تبلغ حوالي  Bessalesاآلجر الـ 

ونیرون وفیسباسیان وتیتوس وكذلك تراجان تستخدم في فترة حكم كل من األباطرة كالودیوس 

ثمانیة مثلثات بأبعاد  إلىفقد كان یقطع Sesquipedales وانطونیوس بیوس،أما نوع اآلجر الـ

،وكانت تستخدم بشكل خاض في فترة حكم دومیتیان وهدریان ،أما  سم312222تبلغ حوالي 

سم 281919ثمانیة عشر مثلث بأبعاد  ىفقد كان یقطع إلBipedales الـنوع اآلجر 

،واستخدم فقط في فترة حكم دومیتیان،بحیث یمكن التعرف علیها من خالل جانبي القطع بدال من 

  ).73الشكل()2(جانب واحد

استخدمت العدید من األسالیب لقطع اآلجر ،بحیث كان یمكن خدشها أو حفرها قلیال 

،ومنذ عصر كالویوس وحتى  المرئي غیر متساوٍ  فقط قبل كسرها ،وفي كل األحوال كان السطح

عصر هدریان، عادة كان یتم تنعیم الحواف ، كما كان یمكن أیضا نشرها إلي قطعتین ، وكان 

                                                             
  (1) ضحي عرفة  ،مرجع سابق،ص. 15.

(2  ) F ,Sear , Op.Cit , P.15; J,B, Ward-Perkins, Roman Imperial Architecture,Penguin,Harmondsworth,1981,P.97. 
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هذا األسلوب أكثر دقة في القطع ، وقد استخدم بشكل خاص في فترة حكم كل من هدریان 

  .)2(یستخدم في عمل خرسانة البناء،أما الفاقد الناتج من عملیة القطع فكان  )1(ودومیتیان

   :Tileقرمید السطح 

استخدم الرومان القرمید المصنوع من الطین النضیج كمادة لتغطیة األسقف ،ولكنهم 

فضلوا استخدام القرمید الطیني كمادة لتغطیة األسقف ،وذلك لخفة وزنها ،و مقاومتها الجیدة 

حیث تصدر صوتا رنانا (األرفع من اآلجر للحریق ، وكذلك ملمسها الممیز والناعم ،وسمكها 

،ولقدرتها على منع تسرب میاه األمطار ،باإلضافة ألنها توفر الحمایة )عند الطرق علیها

والتغطیة الجیدة لألجزاء الخشبیة في األبنیة ،وأیضا لكونها مادة تصنع بطریقة سریعة واقتصادیة 

  .)3(ها بعدة ألوانؤ ، ویمكن طال

شكال التي عرفت عند اإلغریق منذ العصر المبكر ،والتي ألنفس ااستخدم الرومان 

كانت على هیئة ألواح وعوارض ،استخدمت لتغطیة األسقف ذات المنحدرین ،وأیضا لعمل 

وهي   Tegula، كانت تتكون من شكلین أساسین األول منها  یسمي التیجوال    )4(األرضیات

، وهي )  Flat Tile ,Pan Tile, Roof Tile( اللفظة الالتینیة للمسمیات المستخدمة سابقاً 

عبارة عن صفوف متوازیة من وحدات قرمیدیة مسطحة بارزة الحواف ،إذا كانت كورنثیة الطراز 

، وقد كانت توضع فوق خطوط تالقیها وحدات قرمیدیة  )5(أو مقعرة قلیال إذا كانت الكونیة الطراز

 Cover،  وهي اللفظة  الالتینیة للمسمي المستخدم سابقاً  Imbrex  االمبركس، تسمي  ىأخر 

Tile    وتكون ذات مقاطع مثلثیه الشكل بمنحدرین جانبین مائلین بالنسبة للنوع الالكوني
                                                             

(1 ) J ,P ,Cpmpbell , Op.Cit , Pp.46-47; T, G ,Smith, Classic Architecture, F.R.I.B.A,London,1982,P.53. 
  (2) ضحي عرفة  ،مرجع سابق،ص . 16.

 (3 ) M ,C ,Hellmann  , Op.Cit , P.298. 
 ( 4)مني حجاج ، العمارة اإلغریقیة،ص ص. 47-46.

  .،جامعة بنغازي،غیر منشورمعان شروح ومصطلحات:المعجم المرئي للمصطلحات اإلغریقیة والرومانیةفؤاد حمدي بن طاھر،  (5) 
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،ومقاطع نصف دائریة بالنسبة للنوع الكورنثي ، والتي ساعدت علي تفادي تسرب میاه 

بالصقلي ،وفیة تكون الصفائح  ىخر یسمآع أن هناك نو  ى، كما تجدر اإلشارة إل )1(األمطار

المسطحة بارزة الحواف مثل النوع الكورنثي تماما ،غیر أن الوحدات التي تعمل فوق خطوط 

تالقیها ذات مقاطع مثلثة الشكل ، وهي بذلك تشبه النوع الالكوني ،أي أن هذا النوع یجمع بین 

   .)74الشكل ( )2(النظامین السابقین الكورنثي والالكوني

استخدمت أیضا الوحدات المسطحة المستطیلة الشكل غیر السمیكة لتغطي األرضیات 

وترص في صفوف راسیة مائلة بحیث یعاكس كل صف الصف المجاور له في االتجاه ،بما 

یشبه عظام سمك الرنجة كما نراه واضحا في درجات مبني الكولوسیوم وفي أرضیة مطبخ منزل 

  .)75الشكل( )3(األسرار في بومبي

سم ، وتكون وحداته حمراء زاهیة 3.5كان القرمید الروماني نادرا ما یتجاوز سمكه 

، وكانت للتیجوال  شفة )4(ومحروقة بشدة لجعلها مضادة للماء ،كما أن حبیباتها ناعمة للغایة 

 صغیرة بارزة من جانبیها ،وأحیانا تأخذ شكل التیجوال المیكنیة التي كانت شفتها البارزة مقطوعة

السطح ،وتغطي الفواصل بینها  ىجنب متداخلة عل ىمن جوانبها األربعة ، وكانت توضع جنبا إل

  ) .76الشكل( )5(بالمونه قبل وضع وحدات األمبركس لتثبیتها 

قد تم التعرف على الطریقة التي استخدمها الرومان في صناعة وحدات القرمید من 

مدینة في   Bridgewaterریدجووترخالل القوالب التي عرضت في متحف البالط في ب

                                                             
(1 ) J ,P ,Cpmpbell,  Op.Cit , P.42. 
 (2 ) R, M, Cook, Op.Cit , P.149؛  N, Davey, Op.Cit , P.156. 

  ( 3) ضحي عرفة  ،مرجع سابق،ص.25.
(4 )F ,Sear, Op.Cit , P.77 ; R ,Martin, D, Manuel, Architecture Grecque, J. Picard, Paris,1959,P.98. 
 
(5 )T, Rook, Roman Building Techniques, Amberley, 2013,Pp.72-73. 
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، فبعد وضع خلیط الغضار في القوالب المرشوشة بالرمل لمنع )Somerset  )1سومرست

األرض لیتم قلبها، ثم تقطع بسلك حاد من األطراف لیتم إزالة  ىااللتصاق ،ومن ثم تضرب عل

الزوائد من الزوایا مرة واحدة ،وكذلك لتساعد علي تداخل الوحدات عند التركیب ،وأحیانا كانت 

،ثم تجفف في الهواء الطلق ،وهذا ما لوحظ من خالل آثار أقدام  ىالتیجوال تأخذ الشكل المنحن

 )2(*ي الفرن لتحرق ،وبالتالي نحصل على وحدات موحدة الحجمالبشر والحیوانات ،وتوضع ف

من خلیط الغضار نفسه، وبنفس التقنیة التي صنعت منها وحدات التیجوال .  )77الشكل(

Tegula  المستخدمة في نظام سواء كانت بحافات مسطحة أو مقوسة ،و أیضا الوحدات

أشكال مجوفة كثیرة  ، أیضا صنعت Small Brick ذات الحجم صغیرالرصف المائل 

Thermal Tubuli والقطع الدائریة أو  )3(والتي استخدمت خاصة في مباني الحمامات،

المستطیلة بعضها یحتوي على شفة بارزة لغرض ربطها ببعضها البعض ، صنعت أیضا أنابیب 

المداخن ،وأیضا  ىعلأوالمداخن المتصلة والمفردة مثل األنابیب القصیرة  Clay Pipesالصرف 

سم ،والتي كانت في حد ذاتها اسفینیة الشكل 2القرمید المستخدم في األجزاء المنحنیة بسمك 
وقرامید السطح الناتئة من سطحها الداخلي  ،  Mamatae Tiles،وأیضا تیجوال ماماتا )4(

 ،والذي كانت تصنع لغرض توفیر هواء محدود في الفراغات، ونظام الصرف بین التراكیب

وأیضا القرمید المقوس   Hexagonal Flooring Tileالداخلیة ،وكذلك الشكل السداسي

                                                             
(1 )Ibid,P.73. 
(2 ) N ,Davey, Op.Cit , P.58. 

األفضل لآلجر بكونھ مناسب لبناء الجدران ،الن قوتھ ال یمكن اختبارھا ،إال بعد ذكر فتروفیوس بأنة ال یمكن ألحد أن  یحدد النوع  *
استخدامھ علي السقف ،وتعریضھ للطقس السیئ وعوامل الزمن ثم بعد ذلك یحدد ما إذا كان جیدا فأنة یكون مقبوال إلعمال 

عرضھ للصقیع ،واآلجر الذي ال یستطیع الصمود عند وان لم یكن جید ، أو لم یكن مخبوزا كما ینبغي فأنة ال یصمد عند ت.)2(البناء
تعرضھ لعوامل الطقس علي األسقف لن یكون قویا بما یكفي لحمل ثقلھ في الجدار ،وھكذا فأن اآلجر األقوى للجدران ھو ما یصنع من 

  .قرامید األسقف القدیمة

(3 ) W,L ,Macdonald, Architecture Of  The Roman Impire :I An Introductory Study, Yale University Press ,New 
Haven And London,1982,P.151. 
(4 ) Ibid,P.152. 



70 
 

،وأخیرا العناصر الزخرفیه األخرى المستخـدمة للسقف  )1(،وكذلك اآلجر المصنوع بأحجام مختلفة

  . )78الشكل () Antefix2 (واألنتیفكس ، Acroteria، واألكروتیـریا Simaمنها السیمــا 

كتل اآلجر والقرمید في منتصفها منذ منتصف القرن األول قبل المیالد ،  ختم الحرفیون

،وتعددت )3(زمن كالودیوس حتى القرن الثالث المیالدي في ىهذا الختم لیعود مرة أخر  ىختفاثم 

أشكال األختام التي استعملت علي اآلجر والقرمید ، ففي البدایة كان الختم مستطیًال یحمل نقشًا 

ثم أضیف اسم المصنع في سطر ثان ،وأحیانا اسم صاحب Figulas الصانع  من اسم اً مكون

المصنع ، وقد ظهر في زمن كلودیوس الختم النصف دائري ، ثم في زمن دومیتیان أصبح الختم 

صغر حتى بدأت في االختفاء أصغر فأهاللي یضم بداخلة دائرة كاملة، ثم أصبحت هذه الدائرة 

لمیالد ،والنقش الموجود داخل هذه الدائرة كان یلتف داخلها ،وفي تماما في القرن الثالث بعد ا

زمن دقلدیانوس ظهر ختم ثماني األضالع ،وأحیانا دائري ،أما في زمن ثیودوثیوس أصبح النقش 

  ).79الشكل() 4(مستطیًال أو دائریا یحمل اسم اإلمبراطور وألقابه  ىمرة أخر 

  )Sand(الرمل-2

الرمل مزیج حبیبي مفكك من مختلف أنواع الصخور،وهو یظهر في الطبیعة بعدة أشكال 

وأحجام مختلفة في خصائصها الطبیعیة واللونیة ،حیث یتمیز بحبیباته الصغیرة التي تتراوح 

،وكذلك ألوانها المختلفة وأشهرها األسود والرمادي واألحمر و  مم0.5-مم0.14 أبعادها مابین 

  .)5(یفضلون استخدامها في أعمال البناء الرومان وهو من أهم المواد التي كان قي،األحمر الحقی

                                                             
(1 ) C ,G ,Malacrino, Constructing The Ancient World :Architectural Techniques Of The Greeks And  Romans, T 
:Jay Hyams ,The J. Paul  Getty Museum.Los Angeles,Roma,2010,Pp.58-60. 
(2 ) R ,Martin., Op.Cit , P.68. 
(3) F ,Sear , Op.Cit , P.77 ; R, Ousterhout, Master Builders Of Byzantium, Nj :Princeton University Press ,1999,P.211. 
(4) J ,P ,Cpmpbell , Op.Cit , P.48ضحي عرفة ،مرجع سابق،ص.16 ؛ 

  .159 .،صسابقمرجع ھزار دبورة  جورج عمران، ، )5(
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إن أفضل أنواع الرمل المستخدم في البناء ،وخاصة مع خلیط المونه هو الذي یصبح 

متكسرًا عندما یفرك بالید ، ویصدر صوت طقطقة عند تحریكه ،ویكون خالي من األوساخ ،ألنه 

،هذا ما أشار )1(حبیباته حادة كفایة لتلتصق بالمكونات األخرى للخلیط  علیها ال تكون ىإذا احتو 

إلیه المهندس المعماري فتروفیوس ،واقترح أیضا اختبار بدائي الختیار النوع األفضل للرمل الذي 

بیض ، ثم نفضه ، فإن لم أغراض البناء، ویتم ذلك بوضع الرمل في رداء ألسیتم استخدامه 

أنواع من  ةثالث ىإل أیضا أشارو  .)2(فإن هذا النوع سیكون هو األفضل یظهر وسخ علي الرداء

  :الرمل التي كان یستخدمها الرومان في أعمال البناء وهي 

وهو یعتبر من أفضل أنواع الرمل ، خاصة إذا كان :  الرمل المستخرج من المقالع- 1

لتصدع الناتج من الخرسانة حدیثا ،حیث یتمیز بجودته وقدرته علي مقاومة االنكماش وا اً مستخرج

، ألنه یجف  )3(،ویفضل استعماله في أعمال البناء وخاصة بناء الجدران التي تسند القناطر

وال ینفك عن الجدار  اً نة یصبح متماسكإبسرعة ،وعند استخدامه في عمل الجص السطحي ف

سبب جفافه ،ولكن من عیوبه انه عندما یمزج مع الكلس والقش في أعمال الجص فهو یتصدع ب

كما أكد فتروفیوس على ضرورة استخدام الرمل .  )4(السریع ولهذا ال یفضل استخدامه في الجص

بعد استخراجه من المقلع حدیثا ألنة إذا بقي لفترة طویلة في العراء بدون استخدام فإن حبیباته 

واد األخرى تتجزأ وتتحلل بالتعرض للعوامل الجویة ویصبح غیر ترابي ،وعند استخدامه مع الم

  . )5(فإنه یتفكك عنها ویترسب ویسبب ثقل ال یستطیع الجدار تحمله 

                                                             
  .71.، صمرجع سابق،  الكتب العشرة لفن العمارة للمنظر الروماني فیتروفیوس، فیتروفیوس)1(

(2) W ,L, Macdonald, Op.Cit, P.153. 
(3) E ,J, Dembskey, Op.Cit , Pp.60-61. 
(4) D, Hill , Op.Cit , P.105; T, Tardieuet , C, Fils, Dix Liveres, D Architecture: De Vitruve ,A. Moreletc 
Editeurs , Paris,1859,p.89. 
(5) N,J ,Delatte,((Lesson From Roman Cement And Concrete)), J.P.I.E.E.P, Op.Cit,P.111. 
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عمال البناء ،ألنه ألمة ءوهو یعتبر من األنواع األقل مال:الرمل المستخرج من النهر - 2

یجف ببطء والجدران المبنیة منه تكون ضعیفة وال تستطیع حمل القناطر فوقها ، ولكنة یعد من 

التي تستخدم إلعمال الجص وذلك بسبب خفه وزنه ورقته ،حیث یتجانس مع أفضل أنواع الرمل 

  .)1(الجص ویصبح صلبًا تماما

قل األنواع جودة ،ویفضل تجنبه في أعمال أوهو یعتبر :الرمل المستخرج من البحر- 3

البناء ،ألنه عند استخدامه في بناء الجدران المغطاة بالجص فتظهر طبقة سطحیة من األمالح 

  . )2(فسادهتسبب 

  )Lime( الجیر أو الكلس -3

هو مادة ناتجة من حرق الحجر الجیري الناعم والصلب ، وأهم ما یمیز هذه المادة هو 

لونها األبیض وقوتها وقدرتها علي التحمل، وكذلك عدم نفاذیتها للماء ، وتستخدم بشكل أساسي 

من الحجر الجیري المطحون الصلب  اً كمونه رابطه في أعمال البناء خاصة إذا كان الجیر ناتج

من الحجر الجیري المحتوي علي فراغات فانه یستخدم في عمل  اً ،أما إذا كان الجیر ناتج

  . )3(الجص

عرف استخدامه في عمل  حیث صناعة الفخار،ل مقارب تاریخ  فيعرفت صناعة الجیر 

ادسة قبل األلفیة الس ىالجص في وقت مبكر جدًا في أسیا الصغرى والتي ترجع إل

كمونه رابطة في أعمال البناء في مصر القدیمة في األلفیة الثالثة قبل المیالد  استخدم،و )4(المیالد

                                                             
(1) J ,B ,Ward-Prekins  ,History Of World Architecture: Roman Architecture, Op.Cit, P.66. 

(2) N,J ,Delatte ,((Lesson From Roman Cement And Concrete)), J.P.I.E.E.P, Op.Cit, P.111; Vitruvius Op.Cit ,P.111. 

(3) M, Swolfs, T, Goeminne ,((`Building With Lime-Exchange Of Experiences From Academic Producers In 
The Field)),Arte Constructo, University Of  Arte Constructo, Vol 4,Virginia,2004,P.1. 
(4) P,J, Krumnacher,((Lime And Cement Technology: Transition From Traditional To Standardized 
Treatment Methods)), Master Of Science And Technology Studies, Virginia University,2001,P.1. 



73 
 

،حیث فضلوا استخدام مونه ةن القدماء لم یفضلوا استخدامه كمونی،علي الرغم من أن المصری

قلة األخشاب  ىالجبس أكثر بالرغم من وفرة الحجر الجیري عندهم،ربما یرجع السبب في ذلك إل

  .)1(بكثیر من حرق الجبس  ىعلأدرجات حرارة  ىن حرق الجیر یحتاج إلألالمستخدمة كوقود،

تقنیة حرق الجیر لم تكن معروفة عند اإلغریق حتى الفترة الهلنستیة ، وهم نادرًا ما قاموا 

المباني التي ولكن ظهر استخدامها في القلیل من  الجیر مع الدبش في أعمال البناء، ةبخلط مون

،وعمومًا هذه المادة لم تأخذ )خاصة استخدامها في عمل بطانة للصهاریج(ترجع للفترة الهلنستیة 

  .)2(واضحة في العمارة اإلغریقیة  ةمكان

حیث ،هو الذي ساهم في انتشارها الرومان لهذه المادة بشكل واسع جدا  استخدام

 لمبانیهم الكبیرة وبناء الجدران الخرسانیة  الربط المستخدمة في ةخاصة في عمل موناستخدموها 

كاستخدامه مثال في أحواض (تختلف مكونات خلیط مونه الجیر بحسب نوع البناء .)3(الضخمة

  .)4()المیاه،أو النافورات ،أو في عمل الطالء، أو كطبقة أساس وغیرها 

باللغة الالتینیة ،والتي منها اشتقت الكلمة  Calxیسمي (یتم الحصول على الجیر 

للحجر الجیري عند حرقة تحت  Calcinationعن طریق عملیة التكلس )5()االنجلیزیة الكالسیوم

                                                             
ة:والمحاجر في مصر القدیمةالمناجم ((أمینة عبد الفتاح محمد السوداني ،)1( ة الحدیث ة الدول الة ، ))منذ بدایة الدولة القدیمة وحتى نھای رس

  .45-44 .،ص صمرجع سابق؛ محمد أنور شكري ،30.،ص2000،جامعة طنطا،دكتوراه غیر منشورة
(2)4.., POp.Cit, Robertson,S ,D    

(3) F ,Sear , Op.Cit, P.73; G ,R, Burnell ,A Rudimentary Treatise On Limes, Cements ,Mortars ,Concretes, Mastics. 
Plastering ,  Weale,  London, 1850,Pp.56-58. 
(4)K,V, Balen.,((Understanding The Lime Cycle And Its Influence On Historical Construction Practice)), 
Proceedings Of The First International Congress On Construction History, Madrid ,2003,P.2041. 
(5) T, N ,Winter,((Roman Concrete The Ascent, Summit, And Decline Of An Art )),Transactions Of The Nebraska 
Academy Of Scienes ,Vol VII, University Of  Nebraska,Lincoln,1979,P.139. 
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،حیث یتم إطالق ثاني أكسید الكربون الخاص به ،ویمكن 1000C ىدرجة حرارة تصل إل

  ):80الشكل ()1(تيوصف المعادلة الكیمیائیة لكلسنه الحجر الجیري الصافي كاأل

                     Co2                 +      Cao               Caco3  

ینتج أكسید الكالسیوم ویسمي أیضا بالجیر الحي ، وهو عبارة عن حجر ذو سطح سهل 

التفتیت ،ویعتبر مادة طیارة عند تالمسها مع الماء بحیث تتفسخ كتلها وتتمدد،وتسمي هذه العملیة 

الجیر غیر الحي أو الجیر المروي ، وهو  ىحیثُ یكون معجون یسم Slakingبعملیة اإلطفاء 

عبارة عن مادة بالستیكیة بیضاء اللون یتم خلطها مع مواد مجمعة للحصول على المونه ،ویمكن 

      Cao + H2o               Ca(OH)2: )2(تي آلوصف المعادلة الكیمائیة لعملیة اإلطفاء كا

        

منیوم في الجیر ، هي التي تسبب في حدوث إن وجود نسبة من الطین أو سیلیكات االلو 

 ىتغیرات كبیرة تؤثر على الجیر في كل من عملیة اإلطفاء أو الكلسنه أو الترسب ،واستنادا إل

  : )3(فئتین أساسیتین ىنسبة الطین في الجیر یمكن تقسیم الجیر إل

یمكن أن  ةن عملیة الكلسنألسمي بذلك : الجیر غیر الهیدرولیكي أو الجیر الهوائي  - 1

  :قسمین ىفي الترسب ،وینقسم بدوره إل اً ئیتحدث في وجود الهواء ، وهو یكون بط

هو الجیر النقي سواًء كان الجیر السریع أو الرطب أو المحتوي على : الجیر القوي   - أ

 .من الطین%1 - 0.1نسبة 

                                                             
(1) N,J ,Delatte,((Lesson From Roman Cement And Concrete)),J. P. I .E. E.P ,Op.Cit,Pp.110-111. 
(2) J,P ,Adam  , Op.Cit , Pp,116-117. 
(3) M ,Swolfs , T ,Goeminne,((`Building With Lime-Exchange Of Experiences From Academic Producers In 
The Field)),A.C, Op.Cit, P.3. 

1000C 

 تكلس

 الماء   الكالسیوم ھیدوكسید أكسید الكالسیوم

 كربونات الكالسیوم أو الحجر الجیري أكسید الكالسیوم  ثاني أكسید الكربون
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طفاء الحجر الجیري المحتوي على  ةوهو الجیر الناتج عن الكلسن: الجیر الضعیف  -  ب وإ

 .)1(من الطین%   8-2نسبة 

، عندما تكون  ةوسمي بذلك ألنه یمكنه أن یترسب في بیئة رطب: الجیر الهیدرولیكي - 2

نها تكون متماسكة بهذا النوع من الجیر،حیث یمكن غمرها في الماء بعد إحدیثة ف ةالمون

أن یحدث أیضا مع الحجر الجیري المحتوي التشكیل وهي ال تزال متماسكة ، وهذا یمكن 

ن إف% 20لو كانت نسبة الطین أكثر من  ىمن الطین، ومن ناحیة أخر % 8علي نسبة 

فأن % 35لصنع الجیر ، أما إذا كانت نسبة الطین أكثر من  اً هذا الحجر لن یكون مفید

فانه % 50 ى،أما إذا كانت النسبة تصل إل اً بدرجة كبیرة ویكون هش اً الحجر سیصبح لین

ُ و  اً یصبح لدن كون تراب الحجر الجیري ، ویمكن الحصول على تراب الطین الصلصالي ی

،وتشیر التحلیالت المعاصرة التي أجریت )2(%30عندما تكون نسبة الطین أكثر من 

على الجیر الروماني بأن البنائین الرومان قد استخدموا الجیر غیر الهیدرولیكي فقط ،فقد 

له عن طریق اختبار الصخر النقي، واختبار الحرق واإلطفاء وذلك  قاموا بانتقائهم

  .)3(لفحص جودته

الصحیحة للحجر الجیري كانت تتم عن  ةالكلسن ىإن العملیة المستخدمة في الوصول إل  

طریق إنشاء أفران للجیر، والتي تم التعرف على أنواعها من خالل دراسة تركیبات األفران 

المتوسط ،مع العلم بأن طریقة اإلنتاج التي استخدمت خالل الفترة  المستخدمة في دول البحر

                                                             
(1) K,V, Balen,((Understanding The Lime Cycle And Its Influence On Historical Construction Practice)), 
P. F.I.C.C.H, Op.Cit ,P.2041. 
(2) N ,Davey, Op.Cit , P.106; J,P ,Adam  , Op.Cit , Pp.116-117. 
(3) J,P, Adam  , Op.Cit , P.116. 
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أنواع  ةالرومانیة هي نفس الطریقة المستخدمة حتى وقتنا الحاضر،ویمكن القول بأن هناك ثالث

  :)1(تيآلمن الحرق التي یمكن تمیزها كا

تمامًا مثل  ن فرن الجیر یعملإفي هذه الطریقة ف :الحرق في الفرن مع وجود النار في القاع - 1

، ویكون بأحجام مختلفة ، )81الشكل (فرن الفخار ، وهو یأخذ الشكل المخروطي المقطوع 

ه على منحدر وذلك الستغالل درجة ؤ وعادة ما یعتمد حجم الفرن على مدة الحرق ، ویتم بنا

الجزء األسفل و األعلى بسهولة لغرض الشحن  ىالحرارة الثابتة ،وأیضا لیتم الوصول إل

تكون محیط والتف ریغ ، حیث یتم وضع أرضیة طینیة وبتعریضها للحرارة فأنها تتصلب ،وُ

صلب مناسب ، الجدران الداخلیة للفرن تكون مبطنة بواجهة من الحجارة المحمیة بالطین ، 

بحیث تكون صامدة أمام النار ،أو من أي حجارة متوفرة ومحمیة بطبقة من الطین المخلوط 

  .)2(بكسر الطوب

الجزء األسفل من الفرن من خالل فتحة على مستوي سطح األرض  ىصول إلیتم الو 

، وذلك إلدخال المادة المراد حرقها )م لالرتفاع2.5م للقطر1.5(،بحیث تكون كبیرة بقدر كافي 

وفي المنتصف یقوم حارق الجیر بعمل منطقة دائریة لتشكل . كون مسدود جزئیًا بنفس المادة ی،و 

قاعدة الموقد ، ویقوم بتكویم األحجار حوله تاركًا مساحة بیضاویة تقریبًا مشكًال قبة ،وغرفة 

  .)3(االحتراق تكون موصلة بالخارج بممر له فتحة على الفرن ،وباب موصل بالخارج 

الحتراق المبنیة بأكبر الكتل ، یقوم حارق الجیر بتكویم الحجارة بحیث یبدأ فوق غرفة ا

،ویوجد ) 82الشكل( قلأبالحجارة األكبر حجمًا وینتهي بأصغر الكسر التي تتطلب درجة حرارة 

                                                             
(1) N ,Davey, Op.Cit , P.97. 
(2) K,V, Balen ,((Understanding The Lime Cycle And Its Influence On Historical Construction Practice)), P. 
F.I.C.C.H, Op.Cit ,P.2043. 
(3) N ,Davey , Op.Cit , Pp.97-100. 



77 
 

طریقتین لعمل الجزء العلوي لغرفة االحتراق وهما یعتمدان علي المناخ ، الطریقة األولي تتم 

ة مصنوعة من أخر طبقة من الحجارة ،والتي یتم رفضها عند تفریغ الفرن ألنها بترك مساحة أفقی

،أما الطریقة )1(لم تحترق بشكل مناسب،وهذا الحل یكون مناسبًا في المناخ الصیفي الجاف تماماً 

درجة حرارة  ما تصلعند، و الفرن  فوققمع مغلق على شكل الثانیة فتكون ببناء بجدران مائلة 

،ویكون مثقوب بفتحات أو منافذ هوائیة جانبیة تقوم تلك الفتحات أو  Lamiaسمي وی 45Cالي

هذه ، و ) 83الشكل (المنافذ الهوائیة بعمل المدخنة ،وتكون مغطاة بطبقة سمیكة من الجیر 

 غزیرة نسبیًا كما في كمبانیا  زات هامة  ففي المناطق التي تكون فیها األمطارمیلها م الطریقة

Campaniaیقاوم  هنإبفعل النار ، ف اً ا تصل األمطار علي الجدار المائل الذي أصبح قویعندم

تقلیل التیار الهوائي حیث یحافظ بل ویزید من دراجات  ىللداخل ، ویساعد عل المیاهدخول 

كبر من الحرق الذي یتم في األفران المفتوحة من القمة أكبر،وحتى أالحرارة بالتالي یكون الحرق 

خطورة أن جزء من الحمولة سوف یفسد من األمطار مسببًا ترویة في غیر  ، ویتجنب بذلك

  . )2(أوانها للطبقات العلیا

عند إتمام عملیة إنشاء الفرن یتم إشعال النار في غرفة االحتراق ،التي یتم تغذیتها 

بالوقود والتهویة عن طریق فتحة أو فتحتین ،والوقود المستخدم یكون من خشب الصنوبر ونوى 

الزیتون ونوى الكرز والخوخ والبرقوق وقشر اللوز والقطع الصغیرة من الخشب ،أو حتى من 

،هذا )3(األغصان أو الحشیش الجاف وذلك تبعًا للموسم ،وكذلك المنطقة الموجود فیها الفرن

الوقود یجب أن یوفر درجات حرارة عالیة ،بلهب یكون صغیر بنسبة معقولة ،وجاف بشكل تام 

                                                             
(1) J,P, Adam  , Op.Cit , P.122. 
(2) K,V Balen,((Understanding The Lime Cycle And Its Influence On Historical Construction Practice)), P. 
F.I.C.C.H, Op.Cit ,P.2044. 
(3) M, Swolfs, T, Goeminne,((`Building With Lime-Exchange Of Experiences From Academic Producers In 
The Field)),A.C, Op.Cit, P.3; J,A, Well , Op.Cit, P.22. 



78 
 

هذه العملیة اسم االحتراق ممتد  ىن یبعث غازاته الملتهبة سریعًا، ومن هنا یطلق عل،والبد من أ

،ویتم وضع الوقود بشوكة أو مجرفة وأحیانا بالید، حیث یقوم حارق الجیر برمي حفنات )1(اللهب 

الحشیش الجاف بشكل مستمر تقریبًا، من خالل فتحة في منتصف الباب والتي یتم غلقها بعد 

نة یتم سحب إر، وللتأكد من أن المسافة المحددة لغرفة االحتراق لم تصبح مسدودة ، فإشعال النا

بقطعة من الحدید كل ثالث ساعات قبل أن تحترق كلیًا ،حیث یتم غربلتها ) الرماد(بقایا الوقود

 إلزالة قطع الحجارة الساقطة في النار ،ثم تستخدم هذه البقایا كفحم نباتي لالستخدامات الیومیة ،

ویستمر الحرق بدون انقطاع لمدة أیام ،وتكون طول فترة االحتراق مرتبطة بحجم الفرن وجودة 

  .)2(الوقود وأحیانا الظروف المناخیة

ومن الجدیر بالذكر أن عملیة تعبئة غرفة االحتراق تستغرق حوالي سبعة أیام ،ونفس 

الثة أسابیع ،والتي تستقطع منها المدة تستغرق لعملیة التفریغ ،وعلیه فإن الدورة الكاملة تأخذ ث

  .)3(األیام الالزمة لتامین وتورید الحجر الجیري والوقود

بعد ذلك یتم سحق الحجارة أو طحنها لتعطي مسحوق الجیر ،على الرغم من أن 

، إال أن )4(ختصر بشكل كبیر جدًا وصف عملیة تصنیع الجیراالمهندس المعماري فتروفیوس قد 

نتشر فیها البناء الحجري اقبل المیالد،في الفترة التي 160ا في حوالي قد كتب عنه Catoكاتو 

المربوط بالمونه ،حیث وصف بالتفصیل طریقة إنشاء الفرن والوقت الالزم لالحتراق ،وقام بتقدیر 

 ىقدم للعمق ،بحیث یقل عند القمة لیصل إل 20أقدام للعرض و 10حوالي (أبعاد فرن الجیر 

                                                             
(1) J,P ,Adam, Op.Cit , P.121. 
(2) D ,Hill  , Op.Cit , P.105. 
(3) E ,J ,Dembskey, Op.Cit , P.63; J ,C ,Bessac ,La Construction En Pierre,Paris,1999,P.33. 
(4) J,P, Adam  , Op.Cit , P.124. 
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الشكل () 1(ائح لهذه العملیة والتي یمكن تلخیصها في النقاط التالیة ،وأعطي عدة نص) اقدام3

84:(  

نه یجب جعل الفتحة بمسافة كافیة إعند القیام بعملیة الحرق من خالل باب واحد للفرن ف -

،وعلیة فسیكون من غیر )الرماد(من الداخل وذلك لسهولة اإلمساك ببقایا الوقود 

الضروري تنظیفها ،ولهذا یجب بناء الفرن بشكل جید ویجب التأكد من أن حافة غرفة 

على ال االحتراق عند الموقد ،أما عند القیام بعملیة الحرق من خالل فتحتین للفرن فمن األ

یكون هناك حاجة للفتحة ، وعندها تصبح عملیة تنظیف بقایا الوقود ضروریة حیث یتم 

لفرن بینما تكون النار مشتعلة في األخرى ،ویجب الحذر لالتنظیف من خالل فتحة واحدة 

 .خرآاللیل أو في أي وقت في من عدم إهمالها 

ضاء ومبقعة قلیًال كلما أمكن عند تعبئة الفرن بالحجارة الجیدة والتي یجب أن تكون بی -

 .ذلك

عند بناء الفرن یجب جعل فتحة التغذیة مستقیمة في األسفل ،ویجب أن تحفر بعمق  -

 .قل تعرض للریاحأكافي لجعل الموقد یكون بأكبر عمق ممكن و 

بالقدر  اً یجب اختیار الموقع الجید لبناء الفرن ، ففي حالة أن موقع الفرن لم یكن منخفض -

سواًء من  ىسطح األرض ، فیجب بناء قمة بالقرمید أو أي مادة أخر  ىتو الكافي عن مس

 . الحجارة أو الخشب والطین ویجب تجصیص القمة من الخارج

عند إشعال النار ،وكان اللهب یأتي من كل مكان فیما عدا الفتحة المستدیرة عند القمة  -

 .فیجب تجصیصها بالطین

                                                             
(1) N, Davey, Op.Cit , Pp.97-111. 
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الفرن ،ویجب الحذر خاصة من الریاح فتحة  ىیجب التأكد من أن الریح التصل إل -

 .الجنوبیة ،والتي بكونها تعتبر اإلشارة عندما تتم كلسنة الجیر

عندما یتم حرق الحجارة في القمة ،سوف تترسب األحجار المكلسنة في القاع وسوف  -

  . )1(یخرج لهب من األبخرة

بحرق الجیر في الفرن وهذه الطریقة تتم   :الحرق في الفرن مملوء بأكوام من الحجر الجیري - 2

بواسطة تكویم الحجر الجیري فوق غرفة تسخین أصغر ،بحیث یتم وضع طبقات متتالیة من 

ویسمي هذا الحرق بالحرق بلهب ) الفحم النباتي(الحجر الجیري، ویستخدم وقود بطئ للحرق 

الصغیر، وهذه الطریقة تتمیز بالتحكم في درجة حرارة الحرق التي یمكن زیادتها حسب 

لحاجة  ، وأیضا یتم فیها توزیع الحرارة بشكل أفضل ،حیث أن الفترة المستغرقة للتكویم ا

هي األفضل في  ىفصل وفحص المادة بعد الحرق جعلت من الطریقة األول ىوالحاجة إل

  .)2(االستخدام 

یتم توزیع األحجار على مسطح نظیف في طبقة متناسقة ،ثم یتم تغطیتها بطبقة سمیكة   

ي ذالمكون من روث الحیوانات، ویتم إشعال النار في طرف واحد، وهو الطرف ال من الوقود

تأتي منه الریاح السائدة، حیث یتم الحفاظ علي حرق بطئ لعدة أیام ، وبعد ذلك یتم تجمیع بقایا 

ن هذه الطریقة تحقق الحصول على درجات إالوقود واستخراج األحجار المكلسنة ، وعمومًا ف

  .)3(درجات حرارة عالیة ىهي الطریقة المناسبة لصنع الجبس ألنه ال یحتاج إلحرارة معتدلة ،و 

                                                             
(1) K,V, Balen ,((Understanding The Lime Cycle And Its Influence On Historical Construction Practice)), P. 
F.I.C.C.H, Op.Cit ,P.2043. 
(2) J,P ,Adam, Op.Cit , P.126. 
(3) K,V, Balen,((Understanding The Lime Cycle And Its Influence On Historical Construction Practice)), P. 
F.I.C.C.H, Op.Cit ,P.2043. 
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وهي الطریقة التي تستخدم فیها درجات حرارة منخفضة للحرق  :الحرق في الهواء الطلق- 3

  .)1(مسحوق جیري ى،حتى یتحول الحجر الجیري إل

ن ألر الجیري ،إن أفضل األماكن لبناء أفران الجیر هو وضعها بالقرب من مصدر الحج  

عملیة نقل الجیر تصبح أسرع، حیث أن األحجار المكلسنة تكون أسهل في حملها من األحجار 

أحیانا كان یتم  ىالمستخرجة من المقالع بسبب نقص الوزن أثناء عملیة الحرق ،ومن ناحیة أخر 

  .)2(تشیید فرن أو اثنین بالقرب من موقع العمل

 ىالحرق، ولكنها تصبح أخف بكثیر في الوزن ،ویسمال تتغیر حجم قطع الحجر بعد   

  . )3(ةالستخدامه كمادة رابطة في المون اً بالجیر السریع،ویصبح جاهز 

أحیانا یقوم حارق الجیر ببیع الجیر السریع قبل عملیة اإلطفاء ، ألنه یصبح سهل النقل   

ذا كان موقع البناء ال تتو  فر فیه المساحة الكافیة ،حیث تعمل حفرة اإلطفاء في موقع العمل، وإ

ن حارق الجیر هو الذي یقوم بعملیة اإلطفاء ،ویقوم أیضا بحفظ الجیر السمیك، أما العجینة إف

الناتجة من عملیة اإلطفاء في الحفرة المغطاة بالتراب یتم االحتفاظ فیها بالمادة لفترة 

  ).85الشكل()4(طویلة

حدث عنها بلیني ، بأنهم كانوا طبقا للعادة القدیمة للبنائین في روما والتي ت  

دائما باستخدام الجیر السمیك فقط ، وذلك بعد أن یترك لمدة ثالث سنوات على األقل  نینصحو 

ن إقبل االستخدام ،ولكن نظرا لالستهالك الهائل لهذه المادة وخاصة في فترة حكم أغسطس ف

                                                             
(1) N, Davey, Op.Cit , P.102. 

  . 74 .، صمرجع سابق،  الكتب العشرة لفن العمارة للمنظر الروماني فیتروفیوس ،فیتروفیوس(2)

(3) J,P ,Adam  , Op.Cit , P.130; P,J ,Krumnacher,((Lime And Cement Technology:Transition From 
Traditional To Standardized Treatment Methods)), Op.Cit , P.2. 
(4) T, Rook, Op.Cit , P.52. 
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البطء الشدید للترسب  نحظو ن الرومان كانوا یالؤو البنا.)1(عنها ىمثل هذه النصیحة كان یتغاض

 ةوهو خاصیة الحجر الجیري النقي على أساس أنهم كانوا یعتقدوا بأنة یحدث بسبب لدونه المون

التي تساعد علي التوزیع الممتاز للضغط ،والحظوا أیضا أن الرخام حقق هذه الخصائص أیضا 

  .)2( األحجارتلك وبشكل مذهل بإضافة الحجر الجیري األبیض، لذلك فأنهم فضلوا استخدام 

  ) Gypsum(الجبس-4

عبارة عن مادة طبیعیة متبلورة من كبریتات الكالسیوم المائیة،استعملت كمادة أولیة  هو  

الرابطة، فكان البد من حرقه حتى ال یفقد ثالثة أرباع الماء المتحد كیمائیًا به  ةلعمل المون

مادة  ىمع الماء ،ومن ثم یتحول إل ىمسحوق ناعم له قابلیة على االتحاد مرة أخر  ى،ویتحول إل

،ویتمیز بلونه األبیض أو األبیض المائل للرمادي أو الوردي،وكذلك بقلة )3(شدیدة الصالبة 

امتصاصه للماء ،وسرعة تصلده وسهولة تشكیله ،وهو یعتبر من أهم المواد التي استخدمها 

  .)4(الرومان في أعمال البناء

في كل من مصر و فینقیا، وحتى عالم النبات ثیوفراسیتوس  ةاستخدمت هذه المادة كمون  

Theophrsatus المصریون القدماء عرفوا خصائصها )5(ةعرفها وأشاد باستخدامها كمون ،

وتفننوا في استخدامها في العدید من أغراض البناء، حیث استخدموها لملء الفجوات الدقیقة في 

وزیع ما یقع علیها من ثقل مما یجنبها السطوح العلیا للكتل الحجریة ،وذلك لغرض ت

التشقق،ویضمن التصاق الكتل مع بعضها البعض ،وأیضا لغرض تسهیل عملیة تحریك الكتل 
                                                             

(1) C ,G ,Malacrino  , Op.Cit , P.130; Pliny, Natural History .L .C .L, T :H .Packham,pp.98. 
(2) J,P, Adam  , Op.Cit , P. 130. 

؛ حسن حمیدة ،الجیولوجیا التطبیقیة للھندسة المدنیة،دار الراتب 46 .،صمرجع سابقعبدالمعز شاھین  ،)3( 
  .244.،ص 1989الجامعیة،بیروت،

،منشورات مركز البحوث مجلة البحوث الصناعیة،))الجبس في الجماھیریة وجودة واستعماالتھ((إبراھیم عبید ،علي الھمالي،)4(
  .21.،طرابلس،ص 1ع،2مجالصناعیة،

(5) D ,S ,Robertson ,Op.Cit, P.233; J, Boardman , The Art And Architecture Of Ancient Greece, Oxford 
University Press, New York, London,1967,P.67. 
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الثقیلة ووضعها في مكانها المناسب، وذلك لحمایة حوافها من التلف ،فكانوا یستخدمون المونه 

،وأیضا استخدموها في طالء  السائلة بدرجة كبیرة، بحیث عندما تجفُ تكون طبقة رقیقة جداً 

  .)1(الجدران واألسقف

على هذه المادة ،حیث أن المقطع  Gypsumاإلغریق هم أول من أطلق اسم الجبس   

تعني الشيء عن   Epsumتعني باإلغریقیة األرض، والمقطع الثاني    geلهذه الكلمة األول

في أعمال البناء ،وتفننوا في ،أما الرومان فقد استخدموا هذه المادة )2(طریق خلطة أو حرقة 

أفران مطابقة لألفران التي یتم  ىصنعها ،حیث اعتمدوا في صنعها على إدخال الحجر الجیري إل

قل بكثیر من درجات الحرارة الالزمة لحرق أفیها حرق الجیر،حتى یتم إحراقها بدرجات حرارة 

یتم تحویل كبریتات  فإنهة ،وبتعریض الحجر الجیري لهذه الحرار C 140 ىالجیر،والتي تصل إل

الذي ال یتفاعل مع (Caso4(oH)2بالجیر الرطب  ىالكالسیوم المحتویة على الماء ،أو ما یسم

، ثم یتم Caoso3إلي الجیر الالمائي )حمض الهیدروكلوریك ،وهو الذي یمیز بین الجبس والجیر

أبیض یتم استخدامه بخلطة مع الماء  اً سحق الحجارة أو طحنها بالمدق الخشبي لتعطي مسحوق

  .)3(قویة ةلیشكل مون

ن ألخبرة الجصاص ، ىتعتمد مدة بقاء الجبس في الفرن وضبط درجة الحرارة عل  

انخفاضها عن الحد المطلوب یؤدي إلي إنتاج جبس رديء النوعیة، أما ارتفاعها عن الحد 

                                                             
؛ محمد أنور شكري 29.،ص1991، دبي،الترمیم والصیانة للمباني األثریة والتراثیة،المطبعة االقتصادیةعبدالستار العزاوي ، )1(
  .45-44.،ص صمرجع سابق،
  .133 .،صمرجع سابق؛ مرفث ثابت صلیب ، 28.،صمرجع سابقفاروق شرف  ، )2(

(3) T, Rook, Op.Cit , P.58; C ,G ,Malacrino, Op.Cit , P.64; N, Davey, Op.Cit , P.102. 
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 48المدة المناسبة لحرقه هي  المطلوب یفقد الجبس ماءه ،وتتالشي قابلیته للتصلب،وتكون

  .)1(ساعة تقریباً 

أن المؤرخ لیو األفریقي قد تحدث عن مدینة زواره الحدیثة  ىومن المفید اإلشارة هنا إل  

سوي صناعة الجیر  ءووصفها بأسوارها الضعیفة وسكانها المعوزین الذین ال یقومون بشي

  .)2(واستخراج الجبس ویبیعونه في طرابلس

  )Metal(المعادن -5

یعتبر المعدن من المواد الهامة التي استخدمت في أعمال البناء في العمارة الكالسیكیة، 

حیث استخدمها اإلغریق في عمل األوتاد والمسامیر البرونزیة والحدیدیة ،التي كانت تغمر 

بالرصاص المصهور ،وذلك لغرض ربط الكتل الحجریة واسطوانات األعمدة مع بعضها البعض 

تخدام مونه، وأیضا استخدموها لتدعیم وتسلیح بعض العناصر المعماریة في بعض بدون اس

أجزاء المباني خاصة تلك التي تتعرض للضغط أو الثقل الكبیرین، وعلى الرغم من معرفة 

البنائین اإلغریق لهذه الخصائص اإلنشائیة إال أنهم لم یفضلوا استخدامها بكثرة في مبانیهم ، 

امها لتثبیت المنحوتات في قوصرة المعابد المثلثیه ، ولتثبیت التماثیل على ولكنهم فضلوا استخد

  . )3(القواعد التيُ تعرض علیها

عندما تحدث هیموروس في قصائده عن روعة المنازل المصنوعة من البرونز، وعلى 

نه كان یصف تلك الصفائح المعدنیة التي كانت تغطى الجدران إالعتبات والجدران البرونزیة ، ف

،وكان  المبكر اإلغریقيالحجریة والخشبیة ،وهذا األسلوب في التغطیة كان شائعًا في العصر 

                                                             
(1) J,P ,Adam, Op.Cit , P.124; L, De Camp , Sprague, The Ancient Engineers, Doubleday, New York,1960,P.90. 

  .203.ص،1975،طرابلس ، 2، دار مكتبة الفكر، طنصوص لیبیةعلي فھمي خشیم  ، )2(
(3)R, Martin, Op.Cit, P.155. 
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، حیث زاد انتشار هذا )1(یستخدم بكثرة إلغراض زخرفیه ،وربما لعب دورًا إنشائیا محدوداً 

والتي شاع فیها تغطیة األعمدة وقواعدها بالصفائح المعدنیة األسلوب خالل الفترة الهیلینستیة ، 

،ولكن هذا األسلوب  )2(روما وشاع استخدامه خاصة خالل الفترة اإلمبراطوریة ى، ثم انتقل إل

براز إكان مخالفًا لروح العمارة الكالسیكیة التي ركزت خاصة على  ظهار مزایا المواد البنائیة وإ

ن البنائین اعتبروا أن المواد األساسیة المستخدمة في البناء كانت وظائفها التركیبیة ،وذلك أل

  .)3(كافیة إلبراز النواحي الجمالیة بدون الحاجة إلي تغطیتها

ستخدم الرومان المعادن لنفس األغراض التي أخذوها من اإلغریق ، وقد أشار المهندس ا

كانت معلقة بواسطة الخطاف  استعمال قضبان الحدید الكبیرة ،التي ىالمعماري فتروفیوس إل

الحدیدي المستخدم لنقل العوارض الحجریة في أرصفة المواني ،وجدران المباني المقببة ، وأیضا 

استخدموها في ربط الكتل الحجریة مع بعضها البعض فغالبًا ما كان المعدن المستخدم لهذا 

  .)4(الغرض مخفي خاصة عند االنتهاء من البناء

اإلمبراطوریة الرومانیة هو ما جعل الرومان یستخدمون المعادن في  ىإن اتساع وغن

أغراض البناء ،بالرغم من كونها من المواد باهظة الثمن ،وذلك لصعوبة استخراجها من المناجم، 

ن األراضي اإلتروسكیة القدیمة في شمال روما كانت غنیة بهذه المادة ،وهو ما زاد من ألوأیضا 

لروما كانت هذه المادة  ىالمتبادلة مع بالد الیونان ،ومنذ العهود األولثرائها بسبب تجارتها 

                                                             
(1)T ,Rook, Op.Cit, Pp.92-93. 
(2)D ,Hill  , Op.Cit, Pp.107-108; A ,G ,Drachmann ,(( The Crank In Graeco –Roman Antiquity)),Changing Perspectives 
In The History Of Science ,Heinemann,London,1973,P.213. 
(3)R ,Martin, Op.Cit, P.157; A, Orlandos,  Op.Cit, P.108. 
(4)D, Hill , Op.Cit, P.108. 
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تستخدم في العدید من الصناعات ،حتى أصبح أهالي هذه المنطقة أنفسهم عمال مهرة في هذه 

  .)1(الصناعة

بأن تكون مناجم المعادن ملكیة عامة لإلمبراطوریة ،ولكن یبدو  ىالقانون الروماني قض

ن حقوق امتالك المناجم كانت تعطي أیضا لألفراد معینین، وهناك العدید في بعض األحیان أ

من الدالئل على ذلك ، منها الكتل المستطیلة المصبوبة من الرصاص الموجودة في المتحف 

البریطاني والتي وجدت علیها أختام ال تحمل فقط اسم اإلمبراطور ولكن أیضا تحمل أسماء 

ن الذین كانوا یعملون في تجارة هذه المادة ألول اإلغریقیة ، العدید من األشخاص من ذوي األص

  .)2(كان اغلبهم من العبید اإلغریق المعتوقین من العبودیة

كانت تتم عملیة استخراج  وتعدین المعادن من المناجم ،وذلك بسحق المعدن الخام 

التنظیف و الغسیل مثل األتربة والصخور عن طریق ) الشوائب(وفصل المواد غیر المرغوب فیها

، ثم یتم تفحیمها في الهواء الطلق حتى تتحول العدید من الخامات إلي أكاسید ، ویتم إزالة 

بعض المواد الضارة غیر المرغوب فیها ،ثم یتم تسخینها أو صهرها بالفحم النباتي تحت درجة 

دن نقي ، وعادة ما حرارة عالیة ،وهذا بدورة یتسبب في إزالة األكسجین من المعدن ، ویترك المع

مثل قطع الحجر الجیري أو الرمل أو ) الخبث(یتم دق المعدن إلزالة المواد غیر المرغوب فیها 

الجزء الخارجي من  ىالخ ، والذي عادة ما یظهر في صورة قطع زجاجیة عل...الحجر الرملي

ء لكي یزداد من المعدن الصافي ،الذي یتم غمرة في الما ىالمعدن ،وعند إزالتها یتم الحصول عل

                                                             
Ramage, A,  Ramage , ,3; N, H., Amberley ,New York,2003,P Roman Construction And Technology,  Milani ,G)1(

;86..Ed, Cambridge,1995,Pnd,Cambridge University Press,2 Roman Art 
  .125 .،ص1975، مكتبة االنجلو المصریة ، الجمال والفنماھر كامل ،

(2)N ,Davey, Op.Cit, P.212. 
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الشكل المطلوب والمالئم لمختلف األغراض، ویمكن وصف هذه العملیة  ىمتانة ،ثم یشكل إل

  : )1(بالمعادلة التالیة

استخدم الرومان في أعمال البناء والزخرفة العدید من أنواع المعادن ویعد الحدید  

  .والرصاص والبرونز والنحاس من أهم وأشهر هذه المعادن 

ثم استخراجه ألول مرة من قبل الحیثیین في األلفیة الثالثة قبل المیالد  : Iron)(الحدید 

،واستخدم منذ القدم في صنع أدوات البناء مثل المطارق واألزامیل واإلسفین المستخدمة في قطع 

، واإلغریق )2(ن القدماءیالحجارة ،واألخشاب والمناشیر والفؤوس التي استخدمت من قبل المصری

تمیزوا أیضا باستخدام هذه المادة بثقة في العدید من أغراض البناء وأهمها استخدامها في الذین 

، وكانوا أیضا )3(صنع المالقط المستخدمة في اآلالت الرفع وفي صنع المالزم واألوتاد الحدیدیة

ید استثنائیین في استخدامها كمادة هیكلیة في معبد البارثنیون، وأیضا تم استخدام دعامات الحد

،أما الرومان فقد )86الشكل( )4(المطاوع المسطح العریض كدعامات بارزة لدعم أثقل التماثیل

استمروا في استخدامها في العدید من التجهیزات والتركیبات ،ولكنهم فضلوا استخدامها أكثر في 

عمل المالزم والمشابك والمسامیر الحدیدیة، والتي وصفها تیودورس عندما تحدث عن طریقة 

                                                             
(1)T ,Rook, Op.Cit, Pp.91-92; N, Davey, Op.Cit, Pp.213-215; P ,T ,Craddock , Early Metal Mining And Production 
,Edinburgh University Press, Edinburgh, 1995,P.234; P ,T ,Craddock  ,((Mining And Metallurgy)), The Oxford 
Handbook Of Engineering And Technology In The Classical World ,Ed :John Peter Oleson ,Oxford University 
Press,2008,P.56; 

  .305.،ص2008،جامعة عمر المختار،البیضاء،مقدمة في الموارد الطبیعیة،   وأخرون عمر رمضان الساعدي، على محمود فارس ،
(2)The Oxford Handbook Of Engineering And Technology In The Classical World, Ed: J, P ,Oleson , Oxford 
University  Press ,New York,2008,P.241. 
(3)N, Davey, Op.Cit, P.213; J ,C ,Harvey , Geology For Geotechnical Engineers, Cambrideg University Press, 
Cambrideg ,1982,P.43; R, L ,Scranton  , Greek Architecture, London,1968,P.176. 
(4)F ,B ,Tarbell, Op.Cit, Pp.26-27. 
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لبناء باستخدام كتل الحجارة المربعة كبیرة الحجم،والتي كانت توضع بجوار بعضها بشكل دقیق ا

  .)1(،وتكون مربوطة ببعضها بواسطة المشابك الحدیدیة

قطع أو صفائح، وهو یكون  ىهو من المعادن الثقیلة التي یسهل تشكیلها إل :)(Lead الرصاص

بلونین األسود واألبیض ،وهذا األخیر هو النوع األفضل، ویعد من أهم المواد التي استخدمت في 

،حیث  )2(روما خاصة في صناعة األنابیب سواًء المستخدمة في الحمامات أو قنوات جلب المیاه

یب المصنوعة من هذا ن األنابإنه عند مزج الرصاص األبیض مع األسود فأ ىأشار بلیني إل

الرصاص الذي  ىالخلیط تصبح أكثر قوة ومتانة ،كما ذكر أیضا أن الرومان كانوا یحصلون عل

أما األنابیب .)3(سبانیا وفرنسا وبریطانیاإاستخدموه في صنع هذه األنابیب أو صفائح التغلیف من 

استبدلوها بأنابیب خشبیة أو نهم لم یفضلوا استخدام الرصاص بل إالتي استخدموها لمیاه الشرب ف

خطر استخدام األنابیب المصنوعة من الرصاص ووصفها  ىفخاریة، وقد أشار فتروفیوس إل

ولكن كانت الطریقة األكثر شیوعًا التي استخدمها الرومان . )4(*بأنها ضارة وغیر نافعة للصحة

، وذلك لیتم هي صب الرصاص المصهور في المفاصل المعشقة بین الكتل الحجریة المشذبة

تغطیة الحدید حتى ال یتآكل ویصدا بسبب تسرب میاه األمطار ،وأیضا لیضمن ثبات المفصل 

  .)87الشكل ( )5(أو الوتد الحدیدي ویمنعه من الحركة أو االنزالق

وهو من أكثر المعادن قدرة على مقاومة العوامل الجویة ،حتى أكثر من  :Bronze)( البرونز

الحدید ،ولكنه األغلى ثمننا ، ویعتبر من المواد التي استخدمت بكثرة في أعمال النحت والبناء 

                                                             
(1)I ,A, Phoca, Op.Cit, P.105; W, B, Dinsmoor ,((Structural Iron In Greek Architecture )),American Journal Of 
Archaeology, Vol 26,1922,P.54. 
(2)E ,J, Dembskey, Op.Cit, P.65. 

  .72 .،صمرجع سابقعبدالسالم عبدالحمید عوض الكواش ،(3)

  .اإلنسان والحیوان وكذلك النباتات  أكدت الدراسات الحدیثة على خطر استخدام الرصاص على الصحة *
(4)W ,L ,Macdonald, Op.Cit, P.146; M, Rostovtzeff, A History Of The Ancient World,Oxford,1928,p90; Vitruvius, 
De Architectura , Loeb Classical Library,London,1933,pp.55. 
(5)Caijun Shi,((Historical Development Of Construction And Uses Of Construction Material )),Hunan 
University Changsha,China,2005,P.5; 

 .64.،ص1987،الدار المصریة اللبنانیة للطباعة والنشر ،االسكندریة،الطابع المعماري بین التأصیل والمعاصرةلفت یحي حمودة، ،أ 
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،وذلك ألنه یتمیز بخصائصه التزینیة الهامة ، إلمكانیة  تلوینه وتشكیلة وترصیعه حسب الرغبة 

العدید من المباني وأهمها في عمل المالزم واألوتاد المعدنیة وفي عمل  ، استخدم أیضا في

  .)1(األقفال ومقابض األبواب وكذلك في تغطیة األبواب الخشبیة

وهو من أقدم المعادن التي استخدمها اإلنسان ، وقد استخدمه المصریون  :)Copper(النحاس 

ز بنعومته وسهولة تشكیله ،وعند إضافة القدماء في األلفیة الخامسة قبل المیالد ،ألنه یتمی

یزداد صالبة بشكل أكبر، الرومان استخدموا النحاس والنحاس األصفر  هالقصدیر علیة فإن

  .)2(،وبشكل كبیر في عمل األبواب ةألغراض زخرفی

   

   

 

 

  الثالث المبحث

  )Woodالخشب ،Mortar  ةالمون(

  )Mortar(  ةالمون-1

 المستخدمة في تشیید المباني من قبل العدید من الكتاب القدامى ، ةذكر استخدام المون

الذي قام بوصف الفرن الخاص بحرق الجیر بشكل تفصیلي في حوالي  Catoوكان أولهم كاتو 

                                                             
(1)Ed: , P, Oleson, Op.Cit, P.342,243; W, Bray, D, Trump ,The Penguin Dictionary Of Archaeology ,Ed2 
,London, 1975,P.20. 
(2)N ,Davey, Op.Cit, P.211. 
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، ثم )1(كانت عبارة عن مزیج من برادة الحجارة والجیر والرمل ةقبل المیالد ،وذكر بأن المون 160

بأنها عبارة عن خلیط مكون من الجیر والرمل ،وذكر  ةوصف المون الذي Pliny  أعقبة بلینــي

،أما المهندس المعماري )2(في بالد اإلغریق  اً للخلیط الذي كان مستخدم اً أنه كان مشابه

. )3(فقد تحدث عن مزج الجیر والرمل الذي كان یتم إعداده في حفــرة  Vitruviusفتروفیوس

الجیر في تشید بعض  ةالتي ذكـــر فیها استخدام مون وأیضا قد وجدت بعـض النقوش القلیلة

 Opus أسلوب البناء ىالمبـــاني مثل النقــش الذي وجـد في مــدینة بوزولي ،والـذي كان یشــیر إل

Structile  والذي كان مؤلف من خلیط الكلس Calx وCaementa )4(  وأیضا قد ذكر على،

بعض النقوش الجنائزیة الفئات المختلفة من العمالة المستخدمة في أعمال البناء من البنائین 

ووكلهم كانوا من الفئات  ن وعمال المحاجر والحطابین،یوالبنائین الحجارین ومحرقي الجیر والحرفی

  .)5(المتواضعة لهذه المهنة ، والتي كانت موجودة بالفعل لعدة قرون 

،وأیضا في  Campaniaالستخدام البناء الحجري في كمبانیا  ىلقد وجدت الدالئل األول

على وجه الخصوص ،والتي احتفظت معظم مبانیها بشكلها األصلي بالرغم من Pompeii بومبي 

ن أقدم المنازل التي وجدت هناك )6( م62حدوث التلف وعملیات اإلصالح لها عقب زلزال  ، وإ

لب الجدار  مع حشو Opus Africanumكانت جدرانها مشیدة بالبناء الحجري بأسلوب البناء 

العدید من التكتالت ،وهذا دلیل على التجهیز  ىالتي كانت تحتوي عل ةبالدبش المتماسك بالمون

                                                             
(1) Marcus Porcius Cato, On Agriculture ,Translated: William Davis Hector,Xiii,Lcl,1967.P.15; J, J, Waddell, J, A 
Dobrowolski  ,Concrete Construction Handbook ,3rd,Mcgraw-Hill ,New York ,1993,Pp.26,90,109. 
(2) Pliny, XXXVI, Op.Cit, P.177. 
(3) Vitruvius , VII, Op.Cit, Pp.3-10. 
(4) J .B Ward-Prekins  ,Op.Cit, P.65. 
(5) J,P ,Adam,Op.Cit,P.142; F, Henri  , The Art And Architecture Of The Ancient Orient,London,1963,p.68. 

(6) B ,Herring,((The Secrets Of Roman Concrete)) ,Constructor , Carnegie Institution, Roma , 1947, P.14. 
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نهایة القرن الرابع قبل  ىإل الذي یؤرخ Surgeon،ومن أهم هذه المنازل منزل  ةالسیئ للمون

  .)1(المیالد

المكونة من نسب متغیرة من مواد * ةإن خلیط الجیر هو الذي یشكل ما یعرف بالمون

مختلفة ، والتي تسمي بالمواد المجمعة ،وبدون تلك المواد فإن الجیر سوف یترشح في أي درجة 

،وبالتالي سیفقد خاصیته الرابطة، من درجات السمك أثناء عملیة التجفیف بسبب االنكماش 

نه سوف یترسب في قاع لب الجدار مسببًا لدونه إونتیجة لذلك عند استخدامه في صمیم البناء ف

  . )2(ترسب خطیر وانزالق في البناء الحجري ىومؤدیُا إل داخلیة ،

في إعداد البناء الحجري،األول كان مكون من  ةستخدم الرومان نوعین من خلیط المونا

ذا الخلیط كان أكثر قوة ـــــــــوه والثاني استخدام فیه الجیر مع رماد البوزوالن، لجیر ورمال النهر،ا

لقد أعطانا فتروفیوس العدید من المعلومات حول المكونات والنسب الصحیحة إلعداد  ، )3(وجودة 

حیث كان یجب وضع الرومانیة ،والتي بدورها تستبعد فكرة بأن هذه التقنیة كانت سریة ، ب ةالمون

وأكد على . أجزاء من رمل المحاجر أو جزئیین من رمل البحر أو النهر ةجزء من الجیر مع ثالث

والقرمید  أنها النسب الصحیحة لهذه الخلطة ، وفضل أیضا إضافة جزء ثالث من بقایا الفخار

نه عند استخدام أ، كما أكد على )4(المكسر والمسحوق لغرض الحصول على خلیط أكثر جودة 

وهو  والذي عرفه على أنه مسحوق عالي الجودة ،) Pozzolanaالبوزوالنا ( الرماد البركاني 

                                                             
(1) J,P, Adam,Op.Cit,Pp.140-141; J ,P, Oleson , C ,Brandon, L ,Bottalico  ,And Order ,((Reproducing A Roman 
Maritime Structure With Vitruvian Pozzolanic Concrete)),Journal Of Roman Archaeology ,2006,P.56. 

(2) Edited: J, P, Oleson,Op.Cit,Pp.260-261; M, E ,Blake ,Op .Cit, P.308. 
والتي كانت تعني في األصل اإلناء أو الوعاء الذي یوضع فیھ خلیط  Mortariumوھي لفظة مأخوذة من الكلمة الالتینیة  : Mortar ةالمون *

 .ثم بعد ذلك عني محتویاتھا، وتحتفظ الكلمة بمعناھا األصلي عندما یشار إلي إناء أو وعاء الخلط أو السحق ةالمون
(3) B ,Herring ,((The Secrets Of Roman Concrete)) ,Constructor , Op.Cit , P.14; C,D, Curtis ,((The Difference 
Between Sand And Pazzolana)),The Journal Of Roman Studies ,Vol 3,1913,P.65.                                                                                                                             

(4) K,V ,Balen ,((Understanding The Lime Cycle And Its Influence On Historical Construction 
Practice)),Proceedings Of The First International Congress On Construction History,Op.Cit,P.2042. 
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 شمال خلیج نابولي حیث توجد المنطقة البركانیة في حقول Baiae موجود في منطقة 

Phlegrean جبال  في األراضي الواقعة حولو Mont Vesuvius، هذا المسحوق عندما یتم

نه یجعل البناء الحجري صلب جدا ،وهذا لیس فقط في إیر واألحجار المكسورة ، فخلطه بالج

  .)1(المباني المشیدة فوق سطح األرض ،ولكن أیضا في اإلنشاءات المشیدة في الماء 

خر من النص آبطریقة سیئة في جزء  ةنه قد ثم شرح مكونات خلیط المونأبالرغم من 

براز خصائص الرماد  ،وذلك بسبب قلة المعرفة النظریة بالتخصص الكیمائي في ذلك الوقت ،وإ

لیست فقط مقاومة للماء  ة، تلك الخصائص تعني أن المون)2(البركاني البوزوالني كعامل مجمع 

، وهذا كله ببساطة یرجع إل یات وجود كم ى،ولكن أیضا یمكنها أن تتصلب في بیئة رطبة جدًا

نه إخر فعند إضافة البوزوالنا للجیر غیر الهیدرولیكي فآ، وبمعني )3(من سیلیكات األلومنیومكبیرة 

 ةجر مع المونآلجیر هیدرولیكي ،نفس الخاصیة قد تم تحقیقها عن طریق خلط كسر ا ىیتحول إل

ة وهذه هي الوصفة التي استخدمها الرومان خاصة لواجهات المباني لقدرتها على مقاوم ،

  )6الجدول ( .)4(المیاه

نسبة الماء في الخلیط كانت تعتمد بشكل رئیسي على المناخ ،أي معدل التبخر عند 

االستخدام ،لهذا كان الهدف الرئیسي من استخدام هذا الخلیط في األساسات أوفي لب الجدار هو 

ى العكس عند قل ،وعلأن التهویة الجیدة في هذه األماكن تكون ألفي شكله السائل أو الرطب ،
                                                             

(1) H, Hart ,Associates, Ancient Cementitious Materials ,Waste Isolation Pilot Plant Carlsbed, New Mexico,2000,Pp 
.2-3; L ,Robert Day, ((Pozzolans For Use In Low-Cost Housing)) , University Of Calgarg,Canada 
,1990,P.9. 
(2) A, Boethius, Op.Cit ,P.245-246; E, Strong, Art In Ancient Rome, London,1929,p.86; D, Strong ,Roman Art, 
Penguin Books,Harmondsworth,1980,p.65. 

(3) G ,Hendrik Vanoss ,Background Facts And Lssues Concerning Cement And Cement Data Usgs 
Soence For Changing World ,New York,2005,P.1. 
(4) D ,Moore, Author Of The Roman Pantheon: The Triumph Of Concrete, Association Of General 
Contractors (AGC),London,2002,P .10; K, Greene  ,((Archaeology And Technology)), Blackwell Companion To 
Archaeology, Blackwell,Oxford,2004,P.212. 
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كانت  ةأیضا كمیة الرمل المستخدمة في خلیط المون.استخدمها في أعمال البیاض أو التبلیط 

نها كانت إالمستخدمة في األرضیات ف ة، فعند إعداد المون)1(تعتمد بشكل رئیسي على المناخ 

كان یجب استخدام رمل  هنإلغرض الطالء ف ةتخلط برمل حبیباته كبیرة ،أما عند استخدام المون

  .)2(حبیباته دقیقة وناعمة

على نوع الجیر و نسبة وطبیعة المواد المجمعة ،وكذلك العنایة  ةتعتمد جودة المون

،حیث كان یتم إعداد )3() التي البد أن تكون متناسقة بقدر اإلمكان(المبذولة في عملیة الخلط 

رض منبسطة ،ویتم أوال وضع الرمل بحیث بالقرب من موقع البناء المراد تشیده على ا ةالمون

م ،وثم یوضع الجیر النقي في هذه الحفرة ،ویضاف علیها 3-م1یشكل حفرة بقطر یتراوح مابین 

، وعملیة  Rabotتسمي )م3.5(الماء بقدر قلیل ،ویتم الخلط ببطء باستخدام مجرفة ید طویلة 

تالت ،ولكي یصبح الخلیط الخلط هذه یجب أن تكون مستمرة ،وذلك للتخلص من جمیع التك

المظهر تماما ،بحیث ال یحتوي على كتل مرئیة ،وبمجرد أن یصبح الخلیط  اً ومتناسق اً متجانس

) 88الشكل()4(جاهزا یتم وضعة في أوعیة أو أواني لیتم حملها ووضعها في المكان المطلوب

 Opusوكان عامل البناء یقوم بخلطها بالحجارة مشكال ما یعرف بأسلوب البناء .

                                                             
(1) Ed: Oleson .J. P,Op.Cit,P.261. 

رسالة ماجستیر غیر ، ))دراسة أثریة:شبكة الطرق البریة في مصر في العصر الروماني((یسریة السید یاقوت الخولي ،(2)
  .41.ص 2003،جامعة اإلسكندریة،منشورة

 (3)L, C, Lancaster, Op .Cit , P.3; H ,N, Lechtman  , L,W, Hobbs  ,((Roman Concrete And The Roman 
Architectural Revolution )),Ceramics And Civilization, Vol 3, 1987,P.76. 

 
(4)C ,G, Malacrino,Op.Cit,P.70. 

ال یشیر إلي عامل الربط أو التماسك أو الطین أو الجیر أو الجبس ولكن یشیر إلي األحجار التي  Caementaمن ناحیة أن المصطلح * 
، وبمجرد ما إن أصبح الجیر عامل الربط  Opus Caementiclumتم خلطھا في بدایة عمل البناء حیث یعرف بأسلوب البناء 

تشیر إلي االسمنت فقط في العصر الحدیث ، وھو عبارة عن خلیط  االعتیادي فكان البد من وجود عامل ربط أولي لوحدة، وھذه الكلمة
مثل ھذا الخلیط كان غیر مألوف بشكل واضح ) أكسید الحدید وأكسید الماغنیسیوم بشكل عام (من الجیر مع الطین واألمالح المعدنیة 
 .ت یجب أن ال یستخدم على اإلطالقعند الرومان ،ولذلك فأن مصطلح االسمن
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Caement* لتعبئة الفواصل بین األحجار أو القوالب ،أو أن یضعها على كمونه ،أو یستخدمها

  . )1(الحائط كطالء

كان البناء الخرساني ینفذ بعدة طرق سواءً كان للجدار مظهر خارجي من الحجر أو من 

واألحجام  قوالب اآلجر ،ولب الجدار الداخلي قد تم عملة بالدبش أي األحجار من كل األشكال

اآلجر والقرمید المكسر  ،وكذلك األجزاء المتخلفة من عملیة القطع للحجارة أو كسر البالط أو

،بحیث كانت الواجهات الخارجیة تعمل كإطار دائم للمادة  ةحیث كان یتم ربطها ولصقها  بالمون

التي تشكل جسد الجدار ،وتعمل أیضا كعنصر داعم ،وهذا ما أطلق علیه فتروفیوس 

 .) 2()مستخدما المصطلح الالتیني(  Emplectonماس

،وكانت تتم بتغطیة الواجهات  كان یستخدمها الفالحون  ىهناك طریقة أخر 

الرابطة  ةبحیث یكون كتل الدبش كما هي على حالها مع وضع المون ة،وملء لب الجدار بالمون

،وقد احتاط البنائین الذین أرادوا )3()على شكل أحجار مواجهة ومتداخلة مع الجدار(هنا وهناك 

التقدم السریع في البناء خاصة في بناء الواجهات ،حیث قاموا بتقویة منتصفها بكسر الحجر 

ان منها هما الواجهة تمن ثالث طبقات اثن اً مكون اً وبالتالي شكلوا بناء حجری ، ةالمختلط بالمون

،أما الحوائط  )4(ئط ذات السمك الكبیرفي المنتصف هي لب الجدار وهذا یكون في الحوا ىواألخر 

                                                             
(1)M,E, Blake,Op.Cit,P.348. 
(2)D ,S, Robertson,Op.Cit,P.232; H, N ,Lachtman , L, W, Hobbs  ,((Roman Concrete And The Roman 
Architectural Revolution)), Ceramics And Civilization, Vol 3,1987,P. 45. 

(3)J,P ,Adam,Op.Cit,P.135. 
(4)L, Campbell,((The Pantheon :Crown Jewel Of Roman Concrete)),Constructor , Carnegie Institution, Roma , 2002, 
P.23; J ,M ,Toynbee  ,Art In Roman Britain,London,1962,p.176. 
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ون أن ؤ ذات السمك المتوسط فیكون خلیط المونه مع الحجارة متناسق نسبیا بحیث یستطیع البنا

  .)1(یوزعوا األنقاض لغرض التماسك بسهولة وبالید 

كانت طریقة اإلنشاء األكثر أهمیة تتم عن طریق التنفیذ بالتناوب بطریقة منتظمة مكونه 

مونه مع طبقة حجارة والتي كانت تدك لضمان تماسكها ،وتخلط مع بعضها داخل من طبقة 

تكون (التي تكون متعاقبة ) طبقات التسویة(،بحیث یمكن مالحظة الطبقات النظامیة )2(الجدار 

،وتفصل هذه الطبقات خطوط اإلطار ،والتي بدورها تشیر ) واضحة في القطاع الجانبي للجدار

، كل مرحلة من مراح ىإل ل تنفیذ العمل أثناء إقامة الجدار ،وهي تمیل بأن تكون أفقیة تقریبًا

كل  ىوأحیانا تكون مغطاة بطبقة من الجیر النقي، الذي یظهر في شكل خط أبیض ویشیر إل

،هذه الطبقات قد لعبت عدة وظائف حیث كانت  )89الشكل ()3(مرحلة من مراحل تنفیذ العمل 

الموضوعة حدیثا خالل البناء ،ولتساعد على منعها من الجفاف بسرعة كبیرة  ةتعمل كغطاء للمون

كونها تعمل  ى،وأیضا كانت تساعد في تجنب التشقق الغیر متوقع في لب الجدار، باإلضافة إل

وكذلك كانت تساعد على الحفاظ  كسطح مناسب لتثبیت السقاالت ومراكز األقواس والقناطر ،

والراسي بشكل دقیق ،وأیضا كانت تستخدم كمقیاس مناسب  ع األفقياستقامة الجدران في الوض

،أثناء عملیة الدك أو الرص فمن المحتمل أن البنائین قد اخذوا )4(ىلتحدید ارتفاع الجدار ألعل

حذرهم في تثبیت الجدار داخل إطار لكي یسندوا جدران الواجهات التي لم تشید كلیا بعد ،وهذا 

ومع استخدام  ى، ومن ناحیة أخر )5(طر في بناء الجدران من الطین بدوره یوازي استخدام األ

، ویبدو أن البنائین الرومان قد استخدموا  اً ومكلف اً معقد اً ن كل ذلك كان أمر إاألطر لبناء الجدران ف

                                                             
(1)P, Bagenal , M ,Meads, Great Building ,Tiger Book In Ternational ,London,1990,P.22 . 
(2)J,P, Adam,Op.Cit,P.135. 
(3) R, Mark ,The Art And Structure Of Large- Scale Buildings:Aechitectural Technology To The 
Scientific Revolution,The Mit Press Cambridge ,Massacbusetts, London,1990,P.81. 
(4)R, Taylor ,Op.Cit,Pp.102-104. 
(5)N,J ,Delatte,((Lesson From Roman Cement And Concrete)),J.P.I.E.E.P,Op.Cit,P.113. 
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هذا النظام في الجدران السمیكة والتي تشتمل على الواجهات الحجریة أو الواجهات ذات القوالب 

،حیث أن كتلها مكنتهم من مقاومة تأثیر الضغط الناتج من عملیات الدك أو المتعددة الرص

  .)90الشكل ( )1(الحشو

والذي كان له دور هام جدا خاصة  من أهم المزایا للبناء الحجري كان استخدام التسقیل ،

وقوالب اآلجر للمستویات التي ستوضع علیها ،  في عملیة حمل ونقل األحجار صغیرة الحجم ،

خاصة عند استخدامها في االرتفاعات البسیطة حیث كان یسهل على العمال حمل األحجار على 

كانت ترفع بعد وضعها مباشرة في األوعیة  ة، والمون)91الشكل (ظهورهم في صنادیق أو سالل 

 .)2(الخاصة بها لیتم وضعها في األماكن المخصصة لها

ي المباني التي استخدمت فیها كتل الحجارة الكبیرة كان العمال قادرین على تحریكها ف

ووضعها على نفس الجدار عن طریق استخدام الساللم التي كانت تخدم احتیاجاتهم ،ولكن عندما 

أصبح األمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم فقد قاموا بتشیید هیكل خشبي مؤقت موازي للمبني ،وهو ما 

) Cataflatcumوهو مصطلح مشتق من الكلمة الالتینیة ( Scaffolding لسقالهایسمي ب

العمل بتكویم قوالب الطوب النیئ بحیث تستخدم كتعلیة خاصة  ى،وأحیانا كان یتم التجهیز مستو 

  .)3(في المناطق التي كان ینذر فیها استخدام الخشب كما في مصر في العهد الروماني

                                                             
(1)H, R, Johnston, M, Johnston , The Private Life Of The Romans ,Scott. Foresman And Company, Lonaon, 
1932, Pp 211ز -212. 
(2)R, Taylor,Op.Cit,P.100; J, M, C ,Toynbee , Roman Art, Penguin Books,Baltimore,1976,p.54. 

 
(3)J,P, Adam,Op.Cit,P.145. 
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والتي كان یستخدمها  السقاله المتحركة ذات األلواحكان أبسط أنواع السقاالت وهي 

وقد ظهر . )92الشكل ( )1(البنائین وكذلك الجصاصین والدهانین خاصة لألعمال الداخلیة للبناء

وهو لألسف (الذي كان یحمل نقشًا تذكاریا  Sensهذا واضحا علي العمود المحفوظ في متحف 

في أسفل : یصور مشهد لعملیة دهان للحائط ،حیث تظهر فیه أربع صور) جدافي حالة سیئة 

على األرض وخلفه سقاله مصنوعة من  ةالیمین بناء حجري وبجواره عامل یقوم بخلط المون

األلواح تستند على ثالثة حوامل خشبیة بحیث یمكن بلوغها عن طریق سلم قصیر، وتحمل رجلین 

خر یقوم بدهان تزیني آلمع الجبس وا ةطبقة األخیرة من المونواحد على الیمین یقوم بوضع ال

الیسار یوجد رجال جالسا قد یكون المهندس المشرف یتفحص  ىباستخدام فرشاة الدهان، وعل

  .)93الشكل ( )2(خریطته

حوالي  ىبمجرد ما أن یبلغ البناء االرتفاع الذي یمكن بلوغه بالسقاالت البسیطة ویصل إل

، والتي یتم بناءها على أساس  السقاله ذات المستویات المتعددةم تقریبا ،یستلزم هنا استخدام 3

،وبالنسبة للسقاله  )94الشكل (أنها إما أن تكون منتصبة بشكل حر أو مستندة على الجدار 

ى المنتصبة بشكل حر فكانت یجب أن تدعم نفسها بحیث تكون مثبتة على األرض أو مثبتة عل

سمك الحائط الذي تثبت علیة من جانب واحد أو جانبین ،وهذه  ىالحائط ،وهذا بدورة یعتمد عل

  .)3(التشطیبات النهائیة  ىكانت مفیدة في عمل قوالب النحت والتكسیه الخارجیة باإلضافة إل

                                                             
(1)L ,Sprague De Camp  ,Op.Cit,P.188; J, Wilson, Principles Of Roman Architecture, Ct : Yale University Press, 
New Haven ,2000,p.64; F, Wickhoff  ,Roman Art,London,1900,p.87. 

(2)J,P ,Adam,Op.Cit,P.147; H ,Von Heintze  , The Herbert History Of Art And Architecture: Roman Art ,Great 
Britain,1990,p.89. 

 
(3)T ,Rook, Op.Cit,P.66; J,P ,Adam,Op.Cit,P.148. 
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كانت السقاله مكونة أساسا من قطع طویلة من الخشب یتم تنظیفها ببساطة واحتفظت 

یعي ، بحیث كانت قواعدها إما أن تكون مغروزة في األرض ،أو في تجویف ،أو بشكلها الطب

لألعلى  ى،بحیث عندما یتطلب رفع المبن ةتكون في موضوعة في صحن فردي مصنوع من المون

فیتم تمدیدها لمستوى العمل التالي، وهذا بدورة كان یحقق هدفین ،وهما تعلیق البكرات على 

علي الجانب ) الفدان(الجانب الخارجي لرفع المواد في سالل من األرض وتعلیق ثقل الموازنة 

یت الداخلي ، و یتم ربط هذه األلواح بشدة مع بعض وتوصیلها باأللواح األفقیة ، لیتم تثب

الدعامات الطولیة بواسطة شدات مركبة عند الزوایا علي شكل صلیب وهذا النوع من السقاالت قد 

    .)95الشكل ( )1(أثبت استخدامه من خالل التمثیالت من النحت والرسم فقط

 Trebinsأفضل مثال على استخدام السقاله هو الرسم الذي تم اكتشافه على قبر 

Justus  في بدایة طریقVia Latina  في روما ،هذا الرسم كان یشغل قلب القوصره الغائرة للقبة

من قوالب اآلجر على الیمین یوجد رجل یحمل  ى،وكان یبین خمسة رجال یعملون في إنشاء مبن

التي سوف یضعها بعد ذلك في الوعاء الذي وضعه بجانبه  ةمغرفة وهو مشغول في خلط المون

ة على كتیفیهما  األول موجود على األرض یحمل على الحامل ، وهناك عامالن یحمالن ماد

،وأخیرًا على السقاله التي لها  ةالقوالب في سله والثاني موجود على السلم ویحمل صحن المون

قواعد ودعامات وألواح والشدات الجانبیة الممیزة یقف اثنان من البنائین على كل جانب من 

) خرآلتة فوق المبني من السقاله على الجانب ایمكن رؤیة دعامات السقاله المثب(جوانب الجدار 

 .)96الشكل ( )2(بواسطة أداة التسویة  ةجر ،ویغطونها بالمونآلیقومان بوضع قوالب ا

                                                             
(1)R, Taylor, Op.Cit,Pp.100-101;100ھیغل ،فن العمارة، ت : جورج طرابیشي ، دار الطلیعة للطباعة والنشر،بیروت،1979،ص  
(2)T, Rook, Op.Cit,Pp.68-69; C, E, Conophagos  ,((Concrete And Special Plaster Waterproofing In Ancient Laurion 
(Greece))), Early Pyrotechnology: The Evolution Of The First Fire-Using Industries ,D.C, Smithsonian Institution 
Press,Washington,1982,Pp.56-59. 
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فضل البنائین الرومان استخدام السقاله المغروزة في األرض ،وذلك بسبب االقتصاد في 

، هذه السقاالت استبدلت  )1(استخدام األخشاب ،وكذلك للحفاظ على ثبات التجهیزات المختلفة

نهم إعملیة تدعیم القطع الطولیة للدعامات بالبناء نفسه ، بحیث عندما ینهون بناء الحائط ف

 ىیقومون بعنایة بعمل سلسلة من الثقوب فیه ، وتكون مغطاة بعتبه مصفوفة على نفس المستو 

اك صف من األعمدة أو األفقي، والتي شكلت نهایات الجسر الداعم للسقاله ،وأحیانا كان هن

دعامات السقاله ،والتي استخدمت لضمان تدعیم الطرف الخارجي للجسور بحیث یتم وضعهم في 

،ولكن للتخلص  )97الشكل ( )2(موضع مستقیم ،هذه التقنیة ال تزال مستخدمة حتى وقتنا الحاضر

 ىبح هو المستو معین للبناء الحجري لیص ىمستو  ىمن األعمدة كلیا فكان البد من االرتفاع إل

الداعم ،ولیضمن المحافظة على الثقوب الخاصة بالجسور ،وهذا النوع من السقاالت والذي كان 

مكن الجسور من أن تسیر في خط مستقیم خالل الحائط  بسقاله الكابولي أو الطائرةیعرف 

  .)98الشكل ( )3(وتساعد على تدعیم األرضیة بشكل متماثل على كال الجانبین

لزیادة الصالبة والتماسك فكان البد للجسور السقاله الكابولي من أن تكون مدعومة على 

الواجهة بلوح سقاله عمودي وشدادة زاویة ،حیث یتم تصمیم عتبة فوق كل لوح كجسر لمنع البناء 

 ى، ومن ناحیة أخر )4(من االستقرار فوق قطع الخشب لكي یمكن سحبهم بعد االنتهاء من العمل 

یتمكن العمال من إزالة الجسور أو العوارض فكان یتم نشرها بمحاذاة الجدار ،وتركها  فلو لم

 ةمغروزة فیه لتعمل كدعامات متقاطعة ویتم حشو الفتحات بین الجدران ، وفي الواجهات المكون

من الحجارة غیر المشكلة أو الطبقات النظامیة فإن هذه الفتحات ال تمثل أي مشكلة عملیة أو 

مة مع وجود هذه الثقوب ، وفي ءقل مالأ،أما في البناء الحجري المكون من قوالب فیكون جمالیة 
                                                             

(1)J,P ,Adam,Op.Cit,P.151. 
(2)R ,Taylor ,Op.Cit,P.100-111. 
(3)J,P ,Adam,Op.Cit,P.151. 
(4)F ,Sear,Op.Cit,P.72. 
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هذه الحاالت كان یفضل استخدام السقاالت المستقلة ،أما في حالة استخدام قوالب اآلجر فقد كان 

یكفي كسر القوالب لعمل الثقوب في المسافات الطویلة ،أما في الواجهات المتشابكة فقد كان 

أحیانا یكون مثقب مثل المثلث مقلوب من قمته على ( ةظ بالثقب الذي یكون على شكل الماسیحتف

  .)1()شكل قوس صغیر

ن مكوناتها كانت ألالرومانیة قد شكلت مادة بناء اقتصادیة ، ةمن الجدیر بالذكر أن المون

سهلة التشكیل مواد غیر مكلفة ویسهل الحصول علیها في أي مكان ،وباإلضافة لكونها مادة قویة 

وسریعة التصلب ،ولم تتطلب عمالة ماهرة لصبها بالتالي كان یمكن أن یكلف بإعدادها العبید أو 

 ىإل ىالعمال العادیین ،وهدا بدوره قد ساعد الرومان على إنشاء العقود والقباب واألقبیة مما أد

  .)2(ابتكار تراكیب معماریة مهمة وضخمة

  )Wood(الخشب-2

أهم المواد التي استخدمت على مر العصور لمختلف أغراض البناء ، عتبر الخشب من ی

وذلك للتنوع خصائصه الطبیعیة ،وخفة وزنه ،وسهولة تشكیلة وتجمیعه ،ومقاومته الكبیرة ألحمال 

قدرته على تحمل  ىالشد والضغط والصدمات ،كما یتمیز بعزله للصوت والحرارة باإلضافة إل

                                                             
(1)J,P, Adam,Op.Cit,Pp.125-135; C, Brandon,(( Pozzolana ,Lime ,And Single-Mission Barges(Area K))),Caesarea 
Paper,Vol2,Journal Of Roman Archaeology Suppl, ,Ri:Jra,Portsmouth,1999,Pp.43-54 

(2)H ,Plommer ,Op.Cit,P.290; M ,Handas, Op.Cit,P.160; P, Pugsley , Roman Domestic Wood ,British Archaeological 
Reports,Bar,Oxford,2003,P.80; A ,H, Nilson, D, Drawin , Design Of Concrete Structures ,Mcgraw-Hill, New York, 
1997,P.87; F, E, Brown,((Hadrianic Architecture )),Essays In Memory Of Karl Lehmann, L .F .Sandler, New York, 
1964,P .213; 

ة((احمد سعد میلود الدرسي ،  ھ:المسارح وقاعات الموسیقي الرومانیة في إقلیم قورینائی ة تحلیل ة معماری الة))دراس ر  ، رس ماجستیر غی
 .102.،ص2002منشورة،جامعة قاریونس،



101 
 

مادة قابله لالحتراق ومعرضه لمهاجمة السوس  أنهمن عیوبه  عوامل التعریة المختلفة ،ولكن

  .)1(والنخارات مما یتسبب في تحلله بفعل البكتیریا

تعتبر جذوع األشجار المصدر الرئیسي لألخشاب ، فهي تتمیز بأنها مادة صلبة ولینة في 

،وهي عبارة عن ألیاف متراصة تمتد نحو األعلى مكونة الجذوع التي یمكن أن تكون  هالوقت نفس

: نوعین أســـاسین ىوتنقسم األشجار إل. )2(أو بالتفافات ناتجة بفعل الضوء والریاحمستقیمة 

 Softواألشجار اللینة  وهي األشجار ذات األوراق العریضة ، Hard Woodsاألشجـــار الصلبة 

Woods  وهي األشجار ذات األوراق اإلبریة ، وهذه التسمیة ال تدل على قوة الخشب بل على

خصائصه الطبیعیة ، فالعدید من أنواع األشجار اللینة كالبلوط والتنوب تكون أكثر قوة وصالبة 

  .)3(من بعض أنواع األشجار الصلبة 

استخدمت في البناء، لقد تحدث العدید من الكتاب القدامى عن أهم أنواع الخشب التي   

، )م370 -م .ق285في عام * (Theophrastusوكان من أهمهم عالم النبات ثیوفراستوس 

الذي قدم العدید من المعلومات عن الخشب التي استقـــاها من النجـــارین ورجال الغابات وخبراء 

ن من اأن المنطقة الوحیدة التي كان یتوفر فیها نوع ى،وأشار إل)4(النباتات في الفترة الهلنستیة 

هي المنطقة ) Ouanوخشب األوان ، Merouالخشب المروي ( Confersخشب الصنوبر 

الواقعة مابین النیل وسرت الكبرى وهي منطقة قورینائیة، وبالتحدید منطقة الجبل األخضر في لیبیا 

ما تزال موجودة حتى وقتنا الحاضر ،وكان ، والتي أثبت وجود أنواع مختلفة من األشجار وهي 

                                                             
  (1) محمد على بركات  ،مرجع سابق، ص. 17.

  (2) عبدالرحمن شوكیني شوقي المصري،  مرجع سابق، ص ص. 136-135 .
  (3 ) محمد احمد احمد عوض ،مرجع سابق، ص ص. 111-112.

:Theophrastus* عالم نبات وكاتب في العصر الھلینستي،وھو طالب من طالب كل من بالتو وارسطو، قام بكتابة أطروحة نباتیة  
بعنوان فحص النباتات ،والتي تضمنت العدید من التفاصیل عن أنواع األشجار واألخشاب المستخدمة ألغراض البناء ،وكذلك قدم العدید 

  .من المعلومات عن أعمال النجارة القدیمة
(4) The Oxford Handbook Of Engineering And Technology In The Classical World, Ed: J, P, Oleson, Op.Cit,Pp.249-
251; R, Mark,Op.Cit,P.184. 



102 
 

، وتجدر  )1(م30- 20وخشب السرو والتي یبلغ طولها من  Confersمن أهمها خشب الصنوبر 

خاصة الخشب المعروف (مصر  ىأن منطقة قورینائیة كانت تصدیر األخشاب إل ىاإلشارة هنا إل

ازدهار  ىاألشجار فیها باإلضافة إل وكذلك بالد الیونان واسیا الصغرى ، وذلك لكثرة) سم التریا اب

بعض األنواع  استیراد،ولكن أیضا كان یتم )2(رواج هذه التجارة  ىإل ىصناعة الخشب فیها مما أد

  . )3(من المناطق األخرى وأهمها لبنان وأثیوبیا التي كان یستورد منها خشب األبنوس

أن منطقة حوض البحر المتوسط كان  ىكما أشار كل من هیرودوت وبلیني واسترابون إل

، وهذا النوع كان مطلوب بشكل Circirtusكركیرتوس  ىیتوفر فیها نوع من الخشب الفاخر یدع

  .)4(وقد أعطوا العدید من األدلة على استخدامه كمادة بناءكبیر ، 

لقد قام المهندس المعماري فتروفیوس بتعدید أهم أنواع األخشاب التي استخدمها الرومان 

وأكد على أن أفضل  ، )7الجدول( )5(في البناء ،كما أوضح االختالفات في خصائصها الطبیعیة 

نه یعتبر من أنواع أأنواع الخشب هو خشب البلوط من حیث القوة وطول العمر ،ولكن من عیوبه 

بطیئة النمو جدّا ، وهذا البطء في النمو هو سبب متانتها وقوتها ،وهو من أفضل  األشجار

األخشاب مقاومة للرطوبة ،ولذلك كان یفضل استخدمه في األساسات ، ووصف خشب التنوب 
                                                             

ا ،)1( و النج الم أب ؤاد س ام((ف ا ع رانیین إلیھ زوح الثی ل ن ة قب ي قورینائی ي ف تیطان إغریق اك اس ان ھن ل ك وث،))م؟.ق 631ھ ة البح  مجل
  .134 .،ص1991،مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة،2 ع،التاریخیة

، المنشاة الشعبیة م،وحتى بدایة العصر الروماني.من القرن السابع ق:تاریخ برقة السیاسي واالقتصادي رجب عبدالحمید اإلثرم ،)2(
  .80،141.،ص1975، 2 للنشر والتوزیع واإلعالن،ط

  .144.،ص1970،اإلسكندریة،دار الجامعات المصریة ، دراسة في الجغرافیا التاریخیة:شمال إفریقیا ،یسري عبدالرازق الجوھري ) 3(
 1999بنغازي، ،اللجنة الشعبیة العامة للسیاحة ،مصلحة اآلثار،تحلیل بعض بنود تاریخ قدماء اللیبیین:عمود السماء دواد حالق،)4(

  . 208.،ص
  

 الكتب العشرة لفن العمارة للمنظر الروماني فیتروفیوس  ،؛ فیتروفیوس22- 20 .،ص صمرجع سابقمحمد على بركات  ،)5(
  ؛97- 94 .،ص صمرجع سابقھاشم عبود الموسوي، :،نقلة عن الالتینیة

M,H, Strickland, Roman Building Materials ,Construction Methods ,And Architecture :The Identity Of An Empire 
,Umi Dissertation Publishing ,United States Code, 2010,P.10; R, Srein  ,((Roman Wooden Force Pumps: A Case 
Study In Innovation )),Journal Of Roman Archaeology, Vol 17,2004,P.234. 



103 
 

بأنه خشب صلب وال ینحرف كثیرًا عند استخدامه في األرضیات ولكنه یحترق بسهوله ،وأما خشب 

اع عرضة للتعفن ،وخشب الصفصاف والحور والزیزفون هي أكثر أنواع الزان فهو أكثر األنو 

األخشاب المالئمة إلعمال النحت ،وخشب شجر جار الماء الذي ینمو بالقرب من ضفاف األنهار 

یعتبر من األنواع األكثر مقاومة للماء ،ولذلك یفضل استخدامه في األماكن التي توجد فیها 

  .)1(ألوزان الكبیرة من الجدران وال تتحلل بسهولة مستنقعات كثیرة ،ألنها تتحمل ا

  :قطع األشجار وتجهیز األخشاب وتجمیعها

المهندس المعماري فتروفیوس بضرورة قطع األشجار في بدایة فصل الخریف  ىلقد أوص 

، فهي تقوم بتوظیف كل قوتها وجهدها  ىفي فصل الربیع تصبح هذه األشجار حبل هنأل، 

الطبیعي في إنتاج األوراق والثمار التي تعود كل عام ،ولهذا تكون ضعیفة وواهنة بسبب الرخاوة 

بأن عملیة قطع األشجار تكون أفضل : ، ویمكن تفسیر ذلك من الناحیة النظریة )2(في نسیجها 

فإن : ها ، أما من الناحیة العملیة خالل فصل الشتاء ،وذلك لجفاف عصارتها وانكماش ألیاف

عملیة القطع تتم في أي وقت من السنة ، وبعدها تتم عملیة التجفیف ، وذلك الستخدامها 

غراض البناء المختلفة كصنع السقاالت والهیاكل الخشبیة وغیر ذلك من االستعماالت المختلفة أل

 .)3(للبناء

لبها ،ثم تترك بعد ذلك  ىحتى یصل إلعند قطع الشجرة یجب أن یمر القطع عبر جذعها   

واقفة حتى تجف العصارة التي بداخلها وبعدها یتم إكمال عملیة القطع ، وأحیانا كان یتم عمل 

                                                             
(1) D ,Hill  ,Op.Cit,P.106; A, T, Hodge , The Woodwork Of Greek Roofs, Cambridge University Press ,Cambridge, 
1960,P.87; R ,B ,Ulrich  ,((Woodworking)), The Oxford Handbook Of Engineering And Technology In The Classical 
World ,Ed :John Peter Oleson ,Oxford University Press,2008,P.76. 

ھاشم عبود :،نقلة عن الالتینیةالمعماري الروماني فیتروفیوسالكتب العشرة لفن العمارة للمھندس ،فیتروفیوس)2(
   94- 93 .ص ص ،مرجع سابقالموسوي،

(3) J,P, Adam,Op.Cit,P.157. 
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لبها، وذلك لغرض خروج  ىعدة ثقوب في جذع الشجرة عند قاعدتها بحیث تصل هذه الثقوب إل

وبعد ذلك یتم ) مةعملیة التجفیف هذه تجعلها أكثر دیمو (العصارة وضمان جفافها 

ویرتبط العمر األمثل للقطع على سرعة نمو الشجرة ،حیث یتم قطع شجرة الحور بعد .)1(قطعها

  . )2(سنة 200سنة،وشجرة البلوط فال تقطع قبل  80سنة ،أما شجرة الصنوبر فیتم قطعها بعد  30

بها ،ثم كانت عملیة القطع تتم باستخدام الفأس،وذلك بضرب جذع الشجرة من أحد جوان    

، أالضرب من الجانب المعاكس،بحیث تحدد  كبر ضربة باتجاه السقوط التي یتم اختیارها مسبقًا

ولمنع ألیاف الجذع من التمزق كثیرًا عند سقوط الشجرة، فیتم عمل أخدود دائري صغیر لوصل 

  .)3(جانبي الجذع ببعض

هدار إجذور وذلك لتفادي البد أن یكون القطع عند قاعدة جذع الشجرة القریبة جدًا من ال    

الخشب ، والجذع یكون من أكثر األماكن سمكًا ،وأحیانًا یكون له قطر متناسق وفي هذه الحالة 

 ىیستطیع قاطعو الخشب استخدام المنشار بطریقة مستعرضة ،وذلك لمنع وضع ثقل الجذع عل

عرون أن القطع قد شفرة المنشار، كانوا یقومون بوضع األوتاد داخل الشق المنشور، وعندما یش

عندما تكون الغابة كثیفة ). 99الشكل ()4(أصبح كافیا فیقومون بإزالة كل تلك األوتاد لتسقط الشجرة

ن إن األشجار التي تسقط قد تلتقطها أغصانها ،وكذلك أغصان األشجار المجاورة لها، ولهذا فإف

تسلق الجذع ویقومون بإزالة األغصان ،وذلك باستخدام المنجل  ىاألشجار یضطرون إل يقاطع

                                                             
 ھاشم عبود الموسوي:،نقلة عن الالتینیة الكتب العشرة لفن العمارة للمھندس المعماري الروماني فیتروفیوس،فیتروفیوس)1(
   .94.،ص  مرجع سابق،

(2) P ,Adamj,Op.Cit,P.157. 
(3) T, Rook ,Op.Cit,P.37. 
(4) J,P ,Adam,Op.Cit,P.161. 
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Sarpa 1(أو الفأس الصغیرة أو بمنشار الید لقطع قمة الشجرة المعرضة للكسر أثناء السقوط(.

    

بمجرد قطع جذع الشجرة یتم إزالة أغصانها ، ثم سحبها على األرض بواسطة حیوانات     

جال ، كما هو موضح في النقش البارز المحفوظ في متحف أو بواسطة الر ) البغال والثیران(الجر 

Bordeaux  100شكل(والذي یوضح الرجال الذین یسحبون جذع الشجرة باستعمال الحبال( ،

كانت . )2(وبعد ذلك یتم حملها ووضعها في عربات لغرض نقلها إلي موضع العمل لتجهیزها

ن الكتل الخشبیة تطفو ألعملیة نقلها عبر النهر أسهل وأكثر فاعلیه من نقلها عبر البر ،وذلك 

ألنها أصبحت خفیفة الوزن ، هذه الطریقة  ىالماء ، ولهذا لم یستلزم استخدام قوة عضلیة أخر  ىعل

الماء أو حتى  أن عملیة النقل في ىفي النقل ال تزال مستخدمة حتى وقتنا الحالي، باإلضافة إل

  .)3(تخزین الجذوع في الماء تساعد الخشب كثیرًا على إزالة العصارة التي بداخلة

قسمین ،  ىكانت األغصان التي تتخلف من عملیة القطع ومن سقوط األشجار تقسم إل    

قطع صغیرة وتباع لتحویلها إلي فحم نباتي الستخدامه في  ىأغصان كبیرة وكانت تقطع إل

عند .)4(األغراض الیومیة، وأغصان صغیرة كانت تستخدم في إشعال الوقود لحارقي الجیر والفخار

موقع العمل ، فكان الجذع یمر بسلسلة من التجهیزات المتتالیة والتي  ىوصول جذوع األشجار إل

وهم عمال مسئولون عن عملیة تقطیع الخشب : من العمالأنواع  ةبدورها تستلزم وجود ثالث

،وعمال مسئولون عن عملیة تربیع الخشب ،وعمال مسئولون عن عملیة نشر الخشب ، یأتي بعد 

                                                             
(1) T, Rook,Op.Cit,Pp.37-38. 
(2) J,P, Adam ,Op.Cit,P.157. 
(3) A ,W ,Lawrence, Op Cit ,Pp.3-4. 
(4) J,A ,Well, Op Cit ,P.20. 
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ذلك دور النجارین، وأحیانا قد تباع الجذوع بدون أي تجهیزات بحیث یقوم المشتري بهذه 

  .)1(التجهیزات بنفسه 

األطوال المطلوبة ،وفي  ىتقطیع الخشب یقوم بتقطیع الجذع إلكان العامل المسئول عن       

هذه العملیة كانت تفقد كمیة كبیرة من الخشب بسبب الجزء المنشطر منها ، وكان العامل یستخدم 

الفأس في عمل زوایا لالختراق قبل البدء في عملیة التقطیع، ثم یستخدم المنشار إلزالة الجزء 

  .)110الشكل()2(صغر أكتل  ىیقوم تقطیع الخشب إلالخارجي من الخشب ، وبعدها 

ثم یقوم العامل المسئول عن عملیة التربیع بإزالة اللحاء عن الجذع باستخدام فأس        

داخل اللحاء من احد  ىیتم إدخال شفرة المنشار إلثم ، )102الشكل (التربیع أو بسكینة اللحاء 

األطراف وبواسطة رفع األداء بحركة قصیرة حادة ،ویتم إزالة اللحاء على شكل شریط دون أن 

تلف الخشب ، ثم یتم وضع الكتل المراد تربیعها على عارضتین متقاطعتین مرتفعتان  ىیؤدي إل

) 3(رتطام باألرضعن األرض إلعطاء حریة أكثر للحركة أثناء عملیة التربیع ،وكذلك لتجنب اال

، وتبدأ عملیة التربیع باستخدام فأس التربیع أو الفأس العریضة ،بحیث ال یتم القطع )103الشكل(

على طول األلیاف ولكن یتم القطع بضربة مائلة ،وفي هذه العملیة البد من استخدام المنشار 

،  )4(ستخدام القوةا ىالذي یجب أن تكون شفرته دقیقة جدًا وعریضة ، حتى ال یضطر العامل إل

یفضل استخدام الفأس أكثر من استخدام  هنإوعندما ال یكون العامل مقید باعتبارات جمالیة ف

المنشار ،الن في العملیة السابقة كان البد من تتبع اتجاه األلیاف بشكل طبیعي ،وعدم قطعها 

                                                             
(1) J,P ,Adam, Op.Cit,P.165. 
(2) R, B, Ulrich, Roman Woodworking ,Yale University, United States ,2007,P.11; Society( Concrete Society) 
,Formwork :A Guide To Good Practice ,Concrete Society Institution  Of Structural Engineers,1986,P.96. 

(3) J,P, Adam ,Op.Cit,P,169. 
(4)R, B ,Ulrich, Op. Cit, P.16. 
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یتم الحفاظ على هذه نه ال إللمحافظة على الشكل لأللیاف ،بینما باستخدام المنشار المستقیم ف

  .  )1(اللفات والمنحنیات الطبیعیة ،وعلیه كان من المستحسن استخدامه في األجزاء الكبیرة جداً 

بعد االنتهاء من عملیة التربیع یبدأ العامل المسئول عن النشر بعملیة النشر، والتي تصبح       

عدة قطع ،وأحیانا كان النشر یتم باستخدام  ىتقسیم طول الخشب إل ىأكثر فعالیة عندما نحتاج إل

،أو باستخدام المنشار اإلطاري ، الذي یكون له  )2(األوتاد ،خاصة في حالة قطع األلواح الخشبیة

إطار مستطیل كبیر مع شفرة مثبتة في المنتصف تكون مرفوعة وموضوعة بواسطة األوتاد ، 

خط النشر ، وهو یستخدم بشكل أساسي  لمنعها من التموج وعدم التعرض لمشكلة عدم استقامة

منضدة عالیة ،ویأخذ  ى، ویتم تأمین قطعة الخشب عل )3(لتقسیم األطوال الكبیرة على خط مستقیم 

خر أو اثنان آخران یأخذن الموضع األكثر صعوبة آلاحد عمال النشر موضعه في األعلى بینما ا

 وبإتباععریضة من إطار المنشار ،  ،وهو الموضع األسفل ویقوم كل واحد منهما بإمساك قطعة

ن في العمل ببطء لیقوموا و الخط اإلرشادي الذي یتم رسمه على قمة قطعة الخشب یبدأ النشار 

منتصف الطول ،ثم یتم قلب قطعة الخشب  ىاألسفل حتى الوصول إل ىبقطع الخشب بحركة إل

یة تتطلب مهارة كبیرة في طرفي النشر، وهذه العمل ىخر حتى یتالقآلللتعامل معهما من الطرف ا

 ).104الشكل ()4(استخدام شفرة المنشار

على الرغم من أن الرومان أصبحوا قادرین على إحالل اآللیات محل الرجال في أعمال            

نه ال یوجد ما یدل على أنهم قد أالنشر التي تعتبر من األعمال الشاقة والصعبة جدًا علیهم ،إال 

التسجیالت المصورة سواءً كانت صور رسوم زیتیة . درولیكیة في أعمال النشراستخدموا القوة الهی
                                                             

(1)N, Davey, Op.Cit,Pp.227-237. 
(2)P, Adamj, Op.Cit,P.174. 
(3)A, Jones , E,N ,Simons, Story Of The Saw ,The Wolds Oldest Sawmakers,London,2009,P.19; B ,Arnold ,((The 
Architectural Woodwork Of The Late Bronze Age Village Auverniernord)),In Mcgrail,1982,P.87. 

(4)Ed: J, P ,Oleson, Op .Cit ,((Woodworking)),P.444. 
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،أو النقوش البارزة الجنائزیة مثل الرسم البارز في  مثل مشهد موكب طائفة النجارین في بومبي

، أو الرسم البارز لورشة )105الشكل ( Deneuvreوالذي تم اكتشافه في Lorraine متحف  

النجار في روما تزودنا بمعلومات و تفاصیل مهمة عن أحد أنواع المنشار اإلطاري علي الرغم 

  ).106الشكل( )1(من كونه منشار صغیر في الحجم 

بعد االنتهاء من عملیة النشر تبدأ عملیة النجارة ،وذلك باستخدام أدوات أكثر تخصصا       

األسطح باستخدام القادوم ، ویتم تنفیذ األشكال  ىللمسات النهائیة علودقة ، وفیها یتم عمل ا

الدقیقة للسطوح بعنایة تامة باستخدام الفارة ، والتي یعتبر شكلها مطابق تماما لشكلها في وقتنا 

الحاضر ، ویمكن استخدامها لكل أنواع النجارة الدقیقة مهما كانت طریقة تركیبها مع بعضها 

  .)2(المركبة والمتحركة بطریقة دقیقةالبعض ومع القطع 

ولغرض عمل القطع الخشبیة التي یتم تجمیعها مع بعض ،فكان یتم عمل األجزاء الناتئة         

بالمنشار ،ولكن لسان التعشیق كان یعمل باستخدام األزمیل الخشبي، والذي یتم الطرق علیه 

، فكان یجب على النجار أن یأخذ  )3(باستخدام القادوم الخشبي لغرض جمع القطع في مكانها

حذره من منع اإلزاحة التي تسببها الریاح ،وكذلك من ثقل الثلج والذي كان یتسبب في تشوه 

  .)4(صعوبة ربطة سویاً  ىدي إلؤ الخشب مما ی

بعد االنتهاء من أعمال النجارة یبدأ العمال في تجمیع وتوصیل القطع الخشبیة مع بعضها       

،وكانت األجزاء المختلفة  )107الشكل ()5(ما بشكل أفقي أو عمودي إ ،حیث كان یتم وصلها

                                                             
(1)A, Jones , E,N ,Simons,Op.Cit,Pp.17-19. 
(2)J,P, Adam,Op.Cit,P.186. 
(3)T ,Rook,Op.Cit,P.37. 
(4)J,P, Adam,Op.Cit,P.187; H, Baste, ((The Construction And Phases Of Development Of The Wooden Arena 
Flooring Of The Colosseum)), Journal Of Roman Archaeology, The Inscribed Economy, London ,2000,P.75. 

(5)Ed: J, P, Oleson ,Op.Cit ,((Greek Engineering Construction)),P.249. 
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الضغط  ىقو وهي  :مختلفة  ىالمستخدمة في عمل اإلطارات والتركیبات الخشبیة معرضة لقو 

والثني والشد واالحتكاك ،و للوصالت یجب أن تظل مرتبطة مع بعضها مع األخذ في االعتبار 

أن الخشب مادة مرنة ،وقابلة للتشوه الكبیر الذي یسببه الحمل الواقع علیها وكذلك العوامل 

، والتعرض لقوي الضغط هي أكثر الحاالت حدوث خاصة في األسطح التي تقوم )1(المناخیة 

الثني فتكون  ى، أما في حالة قو )2(بالسطح المضغوط  ىالقطع العلیا ،وهنا تكون ما یسم بدعم

القطع العلیا للسان التعشیق مثبتة في النقرة ،بحیث ال یتعرض كل من النقرة ولسان التعشیق ألي 

الشد من أكثر األوضاع صعوبة ، وكان أكثر الحلول  ىتشوه ، وتكون وضع القطع المعرضة لقو 

بالوصلة  ىیة في هذه الحالة هو أن یتم قطع العنصرین ،وأن یرتكز على تصمیم معكوف یسمفعال

) 108الشكل ) (وذلك لتشابهه مع مزالج صاعقة البرق :عمود جوبتیر(االمتدادیة المسننة أو 

،ومع تلك الوصالت فقد أمكن تمدید ألواح الربط للجمالونات وبالتالي زیادة مساحة األسطح 

  ).109الشكل ()3( الخشبیة

االحتكاك ، وفي  ىنها تتعرض لقو إف ىوعندما تكون القطعة الخشبیة مرتكزة على أخر       

، ومن المفید أن نذكر )4(نه كان من المفید تدعیمه بمغراز أو تجویف أو وتدإالوضع المنحدر ف

اكتشافها بأن هذه القوي الهائلة التي یجب أن تتعرض لها كل الهیاكل الخشبیة یرجع الفضل في 

صناع السفن في العصر اإلغریقي، ومعرفتهم بمعظم الوصالت المعقدة وخاصة الوصلة  ىإل

  .  )5(المختلفة المعرضة لها  ىاالمتدادیة المسننة والتي سمحت بالفعل بالتغلب علي كل القو 

  

                                                             
(1)J,P ,Adam,Op.Cit,.P187. 
(2)T ,Rook,Op.Cit,Pp.38-39.. 
(3)J,P ,Adam,Op.Cit,P.187. 
(4)R, B , Ulrich,Op.Cit,p.65. 
(5)J, P, Oleson,((Greek Engineering Construction)) , Op.Cit,P.249. 
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  :األدوات المستخدمة في إعداد وتجهیز الخشب

أعمال قطع الخشب وتشذیبه وتربیعه ونشره وفي استخدم الرومان العدید من األدوات في       

، ویمكن تقسیم أهم أنواع األدوات التي )1(*أعمال النجارة والتي اخذوا معظمها من اإلغریق

  :تي آلاستخدمت في إعداد وتجهیز الخشب كا

وهو األداء التي استخدمها قاطعي الخشب في عملیة القطع ،وكان له حافتان متوازیتان : الفأس - 1

ستخدم بشكل اتقریبًا ،بحیث تكون ضیقة وسمیكة نسبیًا عند جانب الید وذو رأس مثل القادوم ،و 

أساسي في قطع جذوع األشجار ،وقد وجدت العدید من التمثیالت على عمود تراجان توضح 

أعضاء الفیالق الذین كانوا یقومون بقطع األشجار لغرض بناء الحصون والكباري ولصنع 

،ومن أهم أنواعه الفأس البسیطة التي كان لها نصل واحد ،والفأس المزدوجة )110الشكل (الزالجات

 ) .111الشكل ( )2(والتي كان لها نصالن

استخدم بشكل أساسي في أعمال تربیع الخشب ،وهو مكون من رأس معدنیة  :فأس التربیع  - 2

في العصر  ضیقة ملحقة بطرف ید طویلة وحافة قطع مائلة ،ویعتبر فأس التربیع المستخدم

الروماني من أجمل أشكال األدوات التي أنتجتها أیادي الحدادین وصانعي األدوات ، وبعض 

شفرة بحافة قطع أفقیة مرتفعة بحیث أن الید الممسكة بهذه  الفؤوس المستخدمة كانت لها

 Saint German En Layeوهناك مثال یوضح ذلك في متحف  األداء ال تخدش السطح،
 ) .112الشكل ( ) 3(

                                                             
(1)R, B, Ulrich,Op.Cit,p.14; S, Adam, The Technique Of Greek Sculpture :In The Archaic And Classical Periods, The 
British School Of Archeology At Athens,London,1966,P.3. 

ً نفس األدوات الحدیثة والفارق فقط في إضافة المیكنة الحدیثة بدل الیدویة  *   .األدوات المستخدمة في أعمال النجارة ھي تقریبا
(2)N, Davey,Op.Cit,Pp.231-232 
(3)J,P, Adam,Op.Cit,P.174. 



111 
 

منه نماذج  توقد وجد هیرمیروس ، إلیاذةالحدیث عنها في  ىالتي جر  ةوهو األدا: المنشار - 3

عدیدة ، حیث كانت قبضته من الخشب ونصله من الحجر المسنن ثم جرت االستعاضة عن 

النصل الحجري بنصل من الحدید المسنن عند اكتشاف الحدید ،ومن أهم أنواعه المنشار 

بقبضة واحدة أو قبضتین ، والمنشار ذو  اً لعریضة ،والذي كان مزودالعادي ذو النصل ا

النصل الضیقة المنصوبة بین قبضتین قائمتین توصلهما عارضة من وسطهما ،أو تقع نصلته 

الضیقة في وسط القبضتین ،والمنشار االطاري، والمنشار المتقاطع وهو المفضل في عملیة 

الشكل . () 1(مناسبًا لكافة أنواع القطع العریضة م ،وكان2-1القطع والذي كان طول شفرته 

113( 

وهي من األدوات المتعددة االستعماالت والتي كانت دائما بجانب النجار على الدوام : القادوم - 4

 .،واستخدمت لعمل اللمسات النهائیة على األسطح وعادة ما تكون برأس مطرقة

لة من الخشب ،واستعملت بشكل وهي مكونة من نصل حدیدیة قاطعة تركب ضمن كت: الفأرة - 5

زالة ما علیها من بروز  .)2(رئیسي لغرض تسویة األسطح األفقیة الخشبیة وإ

ن في تركیب السقوف و وهي لها أنواع مختلفة ،وقد استخدمها النجار : المخارز والمقصات  - 6

،وكانوا بواسطتها یقومون بقص الجذوع لجعل السطوح متجاورة على خط واحد وأیضا 

 .)3(حفر األخادیداستخدمت ل

سطواني أو متوازي أوهي لها أشكال متعددة وأما أن تكون خشبیة على شكل : المطارق - 7

 .المستطیالت ،أو أن تكون مصنوعة من الحدید أو البرونز وكان لها مقابض خشبیة

                                                             
(1)A ,Orlandos,Op.Cit,Pp.35-36; A ,Jones, E.N, Simons,Op.Cit,Pp.16-17. 
(2)R, Martin, Op.Cit,P.41. 
(3)N ,Davey,Op.Cit,Pp.242-243. 
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حداث ثقوب فیها ،وهي : المثاقب والمذائب  - 8 استعملت لخرق الدعائم واأللواح الخشبیة وإ

ات المستعملة في وقتنا الحالي، وكان لها جذوع مستقیمة أو حلزونیة وتحرك بالید أو شبیها باألدو 

بواسطة مقابض خشبیة  یمكن تدویرها  بأشرطة جلدیة تلتف حول الجذوع الخشبیة تارة إلي 

 .)1(الیمین وتارة إلي الیسار ،وذلك بواسطة نجار أو اثنین حسب حجم األداء

شبیة لوضعها في الشقوق التي تعمل في الجذوع لتسهیل استخدمت األوتاد الخ: األوتاد - 9

 .عملیة القطع والنشر

 .كانت تستعمل لصقل األخشاب: المبارد والمكاشط -10

 .األماكن المخصصة لها ىكانت تستعمل اللتقاط األلواح والدعائم ورفعها إل:المالقط  -11

التي كان یلزم استخدمت إلحداث عالمات على الجذوع واأللواح : الحبال وبعض األلوان  -12

 .)2(نشرها أو تسویتها أو رسم الزخارف علیها

وهي مسطرة مستقیمة مدرجة تشبه المتر ،وهي مثل الذراع المستعملة في وقتنا : الذراع -13

 ) .114الشكل ( )3(الحاضر ،وتستخدم في ضبط وقیاس الوضع األفقي

قیاسات مثل المثلث القائم ذلك األدوات المستخدمة في عمل العالمات وال ىیضاف إل             

والفرجار والخیط المنتهي بكتلة رصاصیة والبراجل وزاویة النجار والخطوط العمودیة والمساطر 

وهذه األدوات نراها واضحة من خالل .  وهي من األدوات التي ال یستطیع النجار االستغناء عنها

ة في ــــــــم األدوات التي كانت مستخدموظ في متحف الكابیتول والذي یوضح أهـــــــــــالتمثیل المحف

وكذلك من خالل النقش الجنائزي الموجود في متحف سیراكوزا  ، )115الشكل  (ارةـــــورش النج

                                                             
(1)R, Martin,Op.Cit,P.43. 
(2)N, Davey,Op.Cit,P.234. 
(3)R, Martin,Op.Cit,P.43. 



113 
 

والذي یوضح فیه بعض األدوات المستخدمة في عمل العالمات والقیاسات التي یستخدمها 

  ).116الشكل ( )1(النجارون في تجهیز الخشب

    

        

      

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

(1)P,J ,Adam,Op.Cit,P.185. 



 
 

  یةالمستخدمة في العمارة الرومان اإلنشاء أسالیب: الفصل الثاني

ـــ، األعم)foundations(اسات ــــاألس:  المبحث األول ـــدة والركــــــ ــــ ــــ   ائزــــ

                  )Columns And Pillars( الجدران،)walls.(  

  ).Domes (، والقباب)(Vaults، واألقبیة )Arches( األقواس : المبحث الثاني

  . (Floors)األرضیات، )Roofs( األسقف:  المبحث الثالث
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  المبحث األول

 Columns And Pillars، األعمدة والركائزFoundationsاألساسات (

  )Walls ،الجدران

  )Foundations( األساسات  -1

،وهي عبارة عن التركیبات المعماریة المدفونة والتي یتم  أهم العناصر اإلنشائیة في البناء

، ویقوم األساس بنقل األحمال )1(لتكون أساسًا للتركیبات التي تعلوها تشیدها في بدایة البناء وذلك 

قادرة علي تحمل هذه األحمال المؤثرة علیه وتوزیعها على التربة الواقعة أسفله بشكل یجعل التربة 

  .)2(بأمان ،وبدون حدوث هبوط كبیر في البناء مما یتسبب في انهیاره

في بناء ) المشیدة فوق سطح األرض(لقد عرف اإلغریق استخدام األساسات السطحیة 

 مبانیهم ، والتي أخذوا تقنیاتها من الحضارات السابقة ، وبالرغم من أنهم قد استغرقوا وقتًا طویالً 

جدًا قبل أن یفهموا وظیفتها اإلنشائیة في البناء، إال أنهم امتازوا باستخدامها في مبانیهم ، حیث 

، )3(استخدموا نوعین أساسین من األساسات التي كانت في صورة جدران تأسیسیة داعمة للبناء

  :تيآلوهي كا

وهي التقنیة التي  : األساسات المشیدة أسفل األجزاء الداعمة للبناء مثل الجدران واألعمدة .1

استخدمها اإلغریق في مبانیهم في وقت مبكرًا جدًا ، ولكنهم لم یتفننوا في استخدامها، حیث 

كانوا یقومون بتسویة األرض ، ثم إقامة جدار منخفض مكون من كتل األحجار المتساویة 

ة األبعاد وغالبا ما تكون شبة مربعة ، ومصفوفة بشكل أفقي أسفل الجدران أو األعمد
                                                             

  .          19 .،ص1976والنشر،بنغازي،، دار الكتاب اللیبي للطباعة مبادئ التربة واألساسات المعماریةممدوح احمد حلمي ،)1(
  .105،ص1993، دار األنیس،الخمس ،عناصر البناء األساسیة :اإلنشاء المعماريمحمد عمر ابن جناح وآخرون،)2(

(3 )M ,C, Hellmann,Op.Cit,P.103; J, Coulston , H, Dodge, Ancient Rome :The Archaeology Of The Eternal City, 
Oxford , 2000 ,P.233. 
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،كما  بالدبش ملؤه،وأحیانا كانت تتم بإقامة جدارین منخفضین بینهما فراغ یتم ) 711الشكل(

، وأحیانا ) 181الشكل(م .ق330في العام  Didyma مدینة دیدیما بولو المشید فيأفي معبد 

اعتبرت طریقة الطریقة ،وهذه  على حده كانت تشید هذه الجدران منفصلة أسفل كل عمود

هذا النوع . أكثر،ألنها ال تحتاج إال إلقامة ركیزة واحدة أسفل العمود لدعم األساساقتصادیة 

  .)1() 191الشكل(من األساسات استخدم بشكل رئیسي لغرض مقاومة الهزات األرضیة

كان :  األساسات المشیدة أسفل األعمدة في األروقة الداخلیة للممرات وجدران البهو الرئیسي .2

یشید بنفس الطریقة السابقة ، مشكًال شبكة متصلة من األساسات  هذا النوع من األساسات

، وهذا نراه واضحًا في ) 120الشكل() 2(،حیث كان سمك األساس أكبر من سمك الجدار 

أغلب المباني الهلنستیة التي تم الكشف عنها في حفریات مقبرة سیدي خریبیش التي أجریت 

التي تم الكشف عنها في مدینة توخیرا من قبل قسم ، والمباني الرومانیة  )3(في مدینة بنغازي

  .)4(اآلثار بجامعة بنغازي 

األساسات التي شیدها اإلغریق والتي كانت في صورة جدران تأسیسیة كانت هي القاعدة 

السائدة في بناء األساسات خاصة في المباني العامة ،أما في المباني السكنیة فكانوا یكتفون بإقامة 

ولكن كانت توجد  ، قاعدتین بینهما فراغ مملوء بالدبش أسفل جدران هذه المباني قاعدة ضئیلة أو

هناك بعض األنواع االستثنائیة من األساسات التي استخدمها اإلغریق في مبانیهم ،ومنها ما 

والذي قاموا باستخدامه في األراضي  Foundation Adjacenteیعرف بأساس المالصق 

باسا القدیم بولو أمنحدرة التي شیدت في الجانب الغربي من معبد المنحدرة ،مثل األساسات ال

                                                             
(1) R, Mark ,Architectural Technology Up To The Scientific Revolution ,Op.Cit,P.25. 
(2 ) M ,C ,Hellmann  ,Op.Cit,P.103. 

،مصلحة آثار 1مج،مجلة لیبیا القدیمة،))حفریات مقبرة سیدي أخریبیش ببنغازي((ب،.ف.م،سیر.ج.رینولدس ریتشي،. لوید ر(3) 
   .47 .ص.1977،طرابلس،

  .يالتي قام بھا قسم اآلثار بجامعة بنغازالسنویة   الزیارة المیدانیة إلي مدینة توخیرا في حفریات  (4)
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Bassae Abollo  دلفي مدینة فيDelphes  وذلك كان لغرض تقویة الجانب المنحدر من

  ).121الشكل()1(البناء

ن ألقد الحظ اإلغریق في منطقة بحر ایجا ،والتي كانت معرضة للزالزل المتكررة ،ب

جیدة آلثار الزالزل والشقوق والتصدعات واالنهیارات األرضیة األرض الصخریة كانت مقاومة 

،ولهذا فقد قاموا بالحفر في األرض بعمق كبیر ، وكانوا یقومون بإزالة كمیات كبیرة جدًا من التربة 

األرض ،ومن تم یقومون بقطع الصخور الصلدة وذلك لتحدید المسارات األولي  ىحتى تسو 

ألساسات باستخدام مواد بناء عالیة الجودة ، ومن هنا یمكن أن لألساسات ، ثم یقومون بتشیید ا

الشكل () 2()المشیدة أسفل سطح األرض(نستنتج بأن اإلغریق قد عرفوا إقامة األساسات العمیقة 

122.(  

لقد اهتم الرومان أیضا بإقامة األساسات الجیدة أسفل مبانیهم ، والتي اخذوا تقنیتها من 

البنائین الرومان هو البحث عن أرضیة  ىأصبح االهتمام األول لداالتروسك واإلغریق ،حیث 

،وأحیانا إذا كان في موقع البناء بقایا مباني قدیمة ، فكانوا یقومون )3(صالحة لتقام علیها مبانیهم

،وأحیانا )4(بالمزج بین ما تبقي من أساسات المباني القدیمة واستخدامها كأساسات للمباني الجدیدة

غلب أبقایا المباني القدیمة كادبش فقط في المباني الجدیدة ، وهذا نراه واضحا في كانت تستخدم 

  .)5(اآلثار الباقیة في مدینة ابولونیا في الفترتین الرومانیة والبیزنطیة

                                                             
(1 ) M ,C  , Hellmann,Op.Cit,P.103. 
(2 ) R ,Mark, Architectural Technology Up To The Scientific Revolution, Op.Cit,P.26 ؛J,.P ,Adam,Op.Cit,Pp.199-200. 
(3) J,P, Adam,Op.Cit,P.199. 
(4)R, Mark , Architectural Technology Up To The Scientific Revolution ,Op.Cit,P.28. 

،مصلحة  3مج،مجلة لیبیا القدیمة،))حفریات جامعة میتشیجان في أبولونیا مرسي سوسة((جون بیدلي وآخرون، ریتشارد جودتشایلد ،(5)
  .19.،ص 1976اآلثار،طرابلس،

لبة   * ال :  Solidumاألرض الص ل األحم ة لحم ورة كافی كة بص ون متماس ب أن تك ي یج اء ،والت الحة للبن ي األرض الص ا وھ ة علیھ الواقع
  .من البناء بشكل موحد وبدون حدوث أي ھبوط فیھا
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: النحو التالي  ىاألساسات المشیدة أسفل الجدران في العصر الروماني كانت تنفذ عل

إذا كانت موجودة ، بحیث یتم * Solidumكان العمال یقومون بالحفر في األرض الصلبة  

 ىالحفر بالعمق المطلوب ، وذلك حسب الحجم المحدد للبناء نفسه ،وهذا قد أكده فتروفیوس وأوص

كذلك بضرورة أن یكون الحفر المخصص لألساس أعرض من العرض المخصص للجدار الذي 

سوف یقام علیه، ومن ثم یتم وضع طبقة من األحجار والدبش یتم ترتیبها في قاع األساس وتكون 

مرصوفة بشكل جید لتشكل طبقة متماسكة من األحجار وظیفتها األساسیة هي تشكیل أرضیة 

 )1(بقاعدة األساس ىلك تأمین تصریف المیاه لألسفل وهذه الطبقة تسممتماسكة لألساس ،وكذ

ن األجزاء المنخفضة هي التي أل، وهذه القاعدة تكون أعرض جزء في األساس )123الشكل (

كله مما یضمن استقراره ، وفي الوقت نفسه یمنع هبوط البناء لألسفل من خالل  ىتأخذ ثقل المبن

  .)2()یحدث هذا أكثر في األرض غیر الصخریة(كبرأتوزیع الثقل على مساحة 

الرومان عن بناء  ابتعداستخدام البناء الحجري المشید باستخدام مونه الكلس، بعد انتشار

األساسات االعتیادیة باستخدام الكتل الحجریة الكبیرة،ألنها كانت تحتاج لمساحة اكبر،واتجهوا إلى 

وهذه التقنیة شبیها بالتقنیة المستخدمة في وقتنا  باألساسات المعززة بالمونه،استخدام ما یعرف 

  ).124الشكل ( )3(الحاضر

والتي تتوفر فیها التربة المتماسكة بفعل البراكین ، ساعد  في المناطق المحیطة بروما،

ن الرومان ؤو ، ولقد كان البنا استخدام الرماد البركاني في عمل مسارات جیدة إلقامة األساسات

قادرین علي عمل أساساتهم بمساعدة الهیاكل الخشبیة الثقیلة ،وأحیانا استخدموا ردفات األبواب 

                                                             
م عبود ھاش:،نقلة عن الالتینیةالكتب العشرة لفن العمارة للمھندس المعماري الروماني فیتروفیوسفیتروفیوس ،(1)

 .125،صمرجع سابقالموسوي،

(2)J,P, Adam,Op.Cit,P.202. 
(3)F ,Sear, Op.Cit,P.72.  
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والنوافذ لهذا العمل ،حیث كانوا یقومون بوضع بقایا المباني المتهدمة من األحجار المختلفة 

مون بصب مونه األشكال واألحجام والدبش داخل هذه اإلطارات ومن ثم یقومون بدكها جیدا ،ویقو 

تماما بشكل  ىالكلس علیها ،تم تركها حتى تجف ،بحیث یجب أن یكون سطحها العلوي مستو 

أفقي لیسمح بإقامة مدماك الجدار علیه ، ویمكن رؤیة اآلثار الناتجة عن استخدام القوائم الخشبیة 

 )125الشكل( )1(األجزاء الخارجیة من األساسات ىوكذلك استخدام ردفات األبواب والشبابیك، عل

.  

األرض الصلبة ، وهذا  ىفي بعض الحاالت والتي كان یصعب فیها الحفر للوصول إل

یحدث خاصة في األراضي الطینیة الرخوة أو الهشة ،أو في المستنقعات والتي كان یجب تقلیبها 

زالتها ومن ثم وضع ركائز من خشب جار الماء المحروق أو خشب البلوط أو  ،)لیزید قساوته(وإ

به فتروفیوس وأكد على ضرورة تثبیت هذه األعمدة على  ى، وهذا ما أوص)2(خشب الزیتون فیها

مقربة من بعضها باستخدام المكائن ،ومن ثم ملء الفراغات بینها بالفحم ،ویتم عمل األساسات في 

 هذا ىاألقل صالبة ، وبعد وصول األساسات إل ىموقعها باستخدام التراكیب من األكثر صالبة إل

لیتم وضع قواعد  Euthynteriaوالتي تسمي بصف التسویة   یتم تسویة الطبقة العلویة ىالمستو 

  ).126الشكل ()3(األعمدة في األماكن المحددة لها وكذلك لیتم تشیید الجدران فوقها

على الرغم من ذكر العدید من اآللیات التي استخدمها الرومان في أعمال البناء من قبل 

العدید من الكتاب القدامى ،إال انه لم یتم ذكر اآللیة الخاصة بكبس أو دق الدبش داخل األساس 

،ولكن العلماء قد قاموا بوصف هذه اآللیة بأنها عبارة عن أنشاء خشبي راسي مثبت فیه مكبس أو 
                                                             

(1 ) R, Mark , Architectural Technology Up To The Scientific Revolution ,Op.Cit,P.28. 
(2)A, Gaia, B, Happold , Northen Periphery Project Roundpole Construction Sub-Project ((Life-Low Impact 
Foundation)) ,Cup,London,1972,P.3.9. 
الكتب العشرة لفن العمارة للمھندس المعماري الروماني فیتروفیوس،نقلة عن الالتینیة:ھاشم عبود  فیتروفیوس،(3) 
 ,H, Plommer ,Vitruvius And The Later Roman Building Manuals,Cup ,London الموسوي،مرجع سابق،ص.126.؛
1973,  P.9. 
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، ومن ثم یتم رفعها  ىدق ،بحیث ینزلق هذا المدق بقوة كبیرة علم أكوام الدبش المراد كبسها جیدًا

 اً ،وبتكرار هذه العملیة وبنفس الطریقة حتى یتم تسویته السطح لیصبح أفقی ىمرة أخر 

  ).127الشكل ()1(تماما

،والتي تم أهم الشروط الواجب توفرها في األساسات التي استخدمت في العصر الروماني 

  :)2(ذكرها من قبل علماء اإلنشاء والتي یمكن إیجازها في النقاط التالیة

 .یجب أن یقام األساس بشكل عمودي على اتجاه الضغط الواقع علیه .1

 .یجب أن یقام األساس في منطقة قابلة لتحمل هذا الضغط .2

طبقة  ىتماما بحیث یشكل طبقة تسم مسويیجب أن یكون السطح العلوي لألساس  .3

 . التسویة

  )Columns And Pillars(األعمدة والركائز -2

في البناء ، وكان في العادة المستخدمة یعتبر العمود من أهم العناصر اإلنشائیة الراسیة 

،  )(Column، أو یأخذ الشكل الدائري الحر Pillar)(یأخذ الشكل المربع أو المستطیل الحر 

ویستخدم في األجزاء الخارجیة أو في األروقة الداخلیة للمباني ، لتستقر علیه العوارض األفقیـــة 

،وأحیانا استخدمت األعمدة كأكتاف لتستند علیها األقواس أو  )3(واألجزاء المختلفة لهیكل السقف 

البناء ، وكذلك ، كل هذه االستخدامات كانت تهدف لضمان استقرار الهیكل األساسي )4(العقود 

 ىلعوارض األفقیة ومن ثم نقلها إلو ا لتساعد على نقل األحمال من األجزاء العلویة كالسقف

                                                             
(1)T, Rook, Op.Cit,P.35. 
(2)M, J, Assante, ((Infrastructuve Protection In The Ancient World)),Proceedings Of The 42nd Hawaii International On 
System Sciences,Idaho,2009,P.4; T, Rook, Op.Cit,P.35. 

، ت فن العمارةھیغل ،؛ 101.صمرجع سابق، سعد المنصوري ، سعد القاضي: ت ،نتذوقھاالفنون التشكیلیة وكیف برنارد مایرز ، ) 3(
  .80 .،صمرجع سابقجورج طرابیشي،: 

  .341.،ص1982، دار الرائد اللبناني ،الحازمیة، 1مج، الفنون القدیمة:موسوعة تاریخ الفن والعمارة عفیف البھنسي ، ) 4(
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األساسات التي بدورها تنقلها وتوزعها في األرض، وأیضا كانت تهدف لمقاومة الحركة الجانبیة 

  .)1(الناتجة من الزالزل والهزات األرضیة 

نصر أساسي في بناء مبانیهم ، وقد استعاروه من استخدم اإلغریق العمود الحجري كع

الحضارات التي سبقتهم كالحضارة المصریة وحضارة بالد مابین النهرین ، وكان العمود الدوري 

أصًال من  اً ، والذي كان مقتبس)2(م .من أقدم وأبسط األعمدة التي استخدموها منذ القرن السابع ق

ن في المعابد والمقابر في منطقة وادي النیل لیا مستعمن كانیالعمود المضلع وعمود البردي اللذ

م، ومن أشهر األمثلة على ذلك األعمدة الدوریة المستخدمة في مقابر بني .منذ األلفیة الثالثة ق

  ).128الشكل ()3(حسن 

 )4(استخدام األعمدة لغرض إنشائي استخدمه اإلغریق أیضا كعنصر زخرفي ىباإلضافة إل

 طراز أجزائه المختلفة من القاعدة العمود یتغیر حسب نظام أو) Order(،وكان نظام أو طراز 

،ونادرًا ما كان یحدث المزج ما بین  والبدن والتاج وما یحمل فوقه من تركیبات وعناصر معماریة

طرز هذه األعمدة ،وذلك الن طراز المبني كان یعتمد أساسا على طراز األعمدة المستخدمة فیه 

أو * Pilaster،أیضا قاموا باستخدام أشباه األعمدة بكثرة والتي كانت في شكل دعامات مستطیلة 

أعمدة ملتصقة بالجدران ، أو في شكل أنصاف Column *Engagedدعامات مستدیرة  

Semi-Columns أجزاء رئیسة وهي القاعدة  ة، وكان العمود بوجه عام یتكون من ثالثBase 

  .)Capital )5والتاج  Shaftوالبدن

                                                             
  .15،47،174.ص ،ص1996،مركز ابحاث انتركونسلت،الجیزة، اإلبداع اإلنشائي في العمارة: ثالثیة االبداع المعماريعلى رأفت ،)1(

(2) D ,S ,Robertson,Op.Cit,Pp.64-65 

  .389.،ص مرجع سابقمحمد أنور شكري ،)3(
  .25.،ص2010، جامعة اإلسكندریة ،اإلسكندریة ، في العمارة الھلینستیةمني حجاج ، )4(

* Pilaster: بالجدار بحیث یشكل جزء من الجدار نفسھعمود ذو قطاع ً ً بل ملتصقا  .مستطیل الشكل لھ تاج وقاعدة ال یقف حرا
Engaged Column*:عمود ملتصق أو معشق بالجدار إما أن یكون في شكل نصف دائري أو أكثر من ذلك بقلیل.  

  .53 .،ص،مرجع سابقعمارة اإلغریقمني حجاج  ،  ) 5(
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الدوري (ستمر الرومان في استخدام نفس طرز األعمدة التي كانت شائعة عند اإلغریق ا

وهو مزیج من الطرازین األیوني (وأضافوا إلیها الطراز المركب  ،) ، واألیوني والكورنثي

نفس األغراض اإلنشائیة والزخرفیة ، غیر أنهم فضلوا استخدام األعمدة ب، ،وقاموا )والكورنثي

األكثر رشاقة ،أو بتركهم بدن العمود أحیانا بدون تخدید ،أو بوضعهم أبدان األعمدة على قواعد 

استخدام  ى، ولكنهم حافظوا أیضا عل)1(أكید على سماتها الزخرفیة لغرض زیادة ارتفاعها وللت

ن استخدام العمود في هذه المباني كان یؤكد على وظیفته األساسیة ألاألعمدة في بناء معابدهم ،

كعنصر داعم ،ولكن في المباني األخرى كالمسارح فلم تعد األعمدة وحدها تحمل األحمال الكبیرة 

فقد دوره الوظیفي وأصبح مجرد أداة للزخرفة ،وعادة ما كان یأخذ شكل  ن العمود قدإ،ولهذا ف

نصف عمود ملتصق بالجدار ، وأصبح أداة للتعبیر عن القوي الهیكلیة المستخدمة في الفترات 

  .)2(غلب مبانیهم أالالحقة ،وبصفة عامه فقد فضل الرومان استخدام طراز العمود الكورنثي في 

أو  Pilasterلتصقة مع الجدار سواءً كانت مربعة أو مستطیلة إن استخدام األعمدة الم

، كانت غالبًا تهدف للتعبیر عن الناحیة الزخرفیه أكثر من  Engaged Columnشبه المستدیرة

أعمدة كونها تهدف للتعبیر علي دورها كعنصر داعم ، هذا ما نراه بصورة متقنة في العدید من 

ي بوجود األعمدة الكاملة ، وخاصة األعمدة المشیدة في معبد المعابد الرومانیة والتي كانت توح

ومعبد فورتونا ،) 129الشكل ( )3(م.ق20ا المشید فيجنوب فرنس Nimes أغسطس في نیم 

                                                             
  . 32-29.ص ص،مرجع سابق ضحي عرفة ، ) 1(

(2)D, Porphyries, Classical Architecture ,Academy Editions,London,1991,Pp.136-137; B ,Cichy , Op.Cit, P .45; 
  .32-29.ص ،ص1993،جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة،عمان،دراسات في الشكل والتطور المعماريعبدالرحیم سالم ،

(3)D ,S ,Robertson,Op.Cit,P.239; H ,.N, Abram , Architecture :From Prehistory To Post-Modernism/The Western 
Tradition, Op.Cit,P.132. 
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Portunus  علىم ، والتي كانت تهدف أساسا لجلب التناغم .ق100في روما الذي شید في 

  ).130الشكل ()1(واجهات المعبد 

والتي كانت  Drumاستخدم الرومان األعمدة المكونة من عدد من االسطوانات الحجریة 

ستخدم في وصل أأسلوب (تقطع بأقطار مختلفة ، ویتم وصلها باستخدام أسلوب الوصل الراسي 

، والتي اتبعت فیه طریقة الوصل )113الشكل( ) م.سطوانات األعمدة منذ القرن السابع قأ

 Thyarأصل هذه اللفظة مشتقة من المصطلح الالتیني (Anathyrosis Processالمسماة 

الشكل ( والتي اعتبرت طریقة موفرة للوقت ومقاومة للحركة الجانبیة) والذي یعني إطار الباب

،وكانت تستخدم لغرض وصل االسطوانات الحجریة مع بعضها البعض ،حیث كانت )2() 132

على أطراف   Anathyrosisحافة خارجیة تسمىتعمل علي الجزء العلوي لالسطوانة حلقة أو 

بوصات ، وتكون  3 ىإل 2.5سطوانیة ،وتكون على هیئة شریط یتراوح عرضه مابین ألالكتلة ا

مشذبة وذات سطح مستو وأملس ،وذلك لكي تؤمن حدوث اتصال محكم بین الكتل الحجریة عند 

فكان یترك   Relieving Margin ربطها مع بعضها البعض ، ،إما داخل هذه الحلقة الخارجیة 

سطحها خشننًا دون صقل ،بحیث یكون محدبًا تحدیبًا بسیطًا ،وذلك لتؤمن عدم حدوث تشطیة 

عند اتصالها ببعض أثناء عملیة تركیبها فوق بعضها البعض ،وكذلك لتساعد على إحكام 

طوانة من سألسطوانتین نتیجة لضغط الهواء ، ثم یعمل تجویف في مركز كل األاالتصال بین ا

بحیث تكون  Empolia ىاألعلى واألسفل وذلك لتستقبل القطعة الخشبیة المبللة والتي تسم

سطوانة أمساویة تماما في حجمها لحجم التجویف التي ستوضع فیه ، ولتسهیل عملیة تدویر كل 

نزالها إل خشبي سطوانتین ، وكان یتم وضع وتد ألموضعها بسهولة وكذلك لتزید قوة الربط بین ا ىوإ

                                                             
(1 )J,P, Adam,Op.Cit,Pp.224,228. 
(2 ) P ,Bogenal,Meads ,Op.Cit,P.19. 
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) 133الشكل ()1(داخل القطعة الخشبیة لیقوم بمهمة الربط بین الكتلتین  Polos ىأو معدني مسم

سطوانیة لیسمح بصب الرصاص أو ألالكتل ا ىحدإ، وكان یعمل أیضا مجري صغیر علي حافة 

البرونز المصهور فیها ، والذي یتصلب بعد أن یبرد لغرض زیادة ربط الكتل مع بعضها البعض 

سطوانات الحجریة أل، وبعد االنتهاء من ربط ا)استخدام هذه العملیة منذ العصر الهلینستي  بدء(

سطوانة بعد تشذیبها، ثم أ،كان یتم إزالة األجزاء الزائدة من جوانب كل )134الشكل (مع بعضها 

 یتم صقل كتلة العمود جیدا ، وهكذا یكون العمود قد أقیم في موقعة ، ثم یبدأ الفنان في نحت

على طول العمود ،بحیث یبدأ بتحدید خطوط القنوات علي  Flutesالقنوات الراسیة أو األخادید 

سطوانة السفلیة والعلویة للعمود والتي كانت تجهز مسبقًا على األرض قبل تركیبها ومن ألكل من ا

نوات أسفل علي طول بدن العمود، غالبًا ما تكون هذه الق ىإل ىعلأثم یقوم بالوصل بینهما من 

واستخدام هذه القنوات ) . 135الشكل( )2(خرآ ىغائرة بحواف یختلف سمكها وعددها من طراز إل

الراسیة كان مقتبسًا أساسا من العالمات الطولیة التي كان یعملها ویؤكدها الفأس على الخشب 
)3(.  

سطوانات األعمدة مرتبطة مع بعضها بدون أن أهناك العدید من األمثلة التي وجدت فیها 

 Syracuseفي سیراكوزالواقعة  Athenaionتنفصل عن بعضها ،مثلما وجد في منطقة أثیینون 

م ،مما أحدث تغیرًا في المحور الرأسي السطوانات 1693،والتي تعرضت لزلزال خطیر في عام 

م، وعلى 1.90موحدة وقطرها یبلغ م بالنسبة للقطر ،والتي كانت في األصل 0.7األعمدة بنسبة 

عمود بالرغم من  Baalbekفي بعلبك   Bacchusالعكس من ذلك فقد وجد في معبد باخوس 
                                                             

(1)W ,B , Dinsmoor,Op .Cit ,P.172. 
(2)M,C ,Hellmann ,Op.Cit,Pp.47-48; R ,Harbison, Travels In The History Of Architecture, Reakion 
Books,London,2009,P.41;  

  .23 .ص،1991،القاھرة،دار المعارف ،محمد توفیق محمود:ت،العمارة،موة المونت
(3 )J,P, Adam ,Op.Cit,P.220; P, Pansabene ,(( On The Method Used For Dressing The Columns Of The Colosseum 
Portico)),In Waelkens Et Al,1992,P.234. 
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سطوانته مرتبطة مع بعضها البعض ، أنه احتفظ بأسقوطه في مواجهة الجدار المقدس إال 

  .)1(والفضل یرجع في ذلك لوجود األوتاد المعدنیة التي كانت تربطه

استخدم الرومان أیضا األعمدة الرخامیة أو الجرانیتیة ذات الكتلة الواحدة المونولیث 

Monolithic* من  ىقو أ، والتي استخدمت بشكل أساسي لألغراض الجمالیة ، وباعتبارها

عددها أالجانبیة ،وأیضا ألن  ىسطوانیة لذلك فهي مقاومة أكثر للقو ألاألعمدة المكونة من الكتل ا

الموقع یتم  ىكون أسرع وكذلك طریقة العمل بها ، فبمجرد وصول أبدان األعمدة إلوتجهیزها ی

عمل قنوات أو أخادید  ىرفعها وتركیبها في مواقعها بسرعة كبیره، وأیضا لم تكن هناك الحاجة إل

وفي   Ulpiaوباسیلیكا اولبیا  pantheon، وهذا نراه واضحا في معبد البانثیون)2(راسیة فیها 

  .)136الشكل () 3(في روما  Antoninus And Faustinaونیوس وفوستینامعبد انط

ستخدم الرومان أیضا األعمدة المشیدة من قوالب اآلجر والقوالب الحجریة التي كان یتم ا  

،حیث كانت القوالب اآلجریه أو الحجریة تأخذ أشكاًال مختلفة كشكل الربع دائري أو ةربطها بالمون

الزهرة مع الجزء المركزي للعمود وذلك لیسهل علیهم ربطها وتركیبها بشكل الجزء المنحني أو شكل 

متجانس،وكان العمود الذي یتم تشطیبه یغطي بطبقة من الجبس ویصقل بشكل جید حتى یصبح 

ومن أشهر األمثلة على ذلك عدد من األعمدة أملس ویكون بمستوي العمود المشید من الرخام،

  . )137الشكل ()4(المشیدة في بازیلیكا بومبي 

                                                             
(1)Ibid,P.223.  

*Monolithic: مؤلف من كتلة حجریة واحدة ،وإذا استخدم ھذا المصطلح لألعمدة فذلك یعني الجزء الممتد من السطح العلوي للقاعدة
یحتوي على قاعدة فیعني  األیوني والكورنثي إلي السطح السفلي من تاج العمود ،أما بالنسبة للطراز الدوري والذي البالنسبة للنظامین 

 .حتى السطح السفلي من تاج العمود Stylobateالجزء الممتد من البساط 
(2)M,W , Jones,Op.Cit,P.212. 
(3 ) J,P ,Adam,Op.Cit,P.223. 

The Oxford Handbook Of  ,))Roman Engineering And Construction((Lancaster , ,6; L-5.PPOp.Cit, Milani, ,G ) 4(

214..,Ed :John Peter Oleson ,Oxford University Press,2008,PEngineering And Technology In The Classical World   
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أصبح استخدام مواد معمرة كالحجر في تشیید األعمدة أكثر شیوعا عند اإلغریق والرومان 

كذلك القدرة على مقاومة األحمال  ىالوقایة من الحرائق ،وأعط ةمیز  ىفمن الناحیة العملیة أعط

الواقعة علیها ،أما من الناحیة النظریة فقد فرض وضع العناصر المختلفة فوق بعضها البعض 

والرومان استخدموا أیضا كما هو .)1(كوضع العوارض واألقواس فوق األعمدة تم تلیها األسقف

سا لمقاسات األعمدة لتكون أسا )module(الحال عند اإلغریق وحدة التصمیم القیاسیة 

كلما اتجهنا نحو Diminution) (تقل  دةــــــ، بحیث كانت أقطار األعم)2(افات التي بینها ـــــــــــوالمس

في بدن العمود وذلك للتغلب على   Entasisاألعلى ،وكان من الضروري أیضا وجود انتفاخ

بشكل خط مستقیم تماما  ىعلأ ىالظاهرة الوهمیة المتمثلة في أن بدن العمود إذا تضاءل قطرة إل

ن صورة العمود من بعید ستبدو للناظر مقعرة وبهذا التحدیب الخفیف یتم تصحیح هذه األخطاء إف

كنها كانت منحرفة قلیًال للداخل ،وهذه البصریة ،وأیضا محاور األعمدة لم تكن عمودیة تمامًا ول

 )3(الظاهرة قد عرفها اإلغریق واقتبسها منهم الرومان والتي كانت تعرف بظاهرة الخداع البصري

  ).138الشكل (

  )walls( الجدران -3

تعتبر الجدران من أهم العناصر الراسیة المستخدمة في البناء، ویتمثل دورها المعماري في 

األسقف وتشكیل الفراغات الداخلیة ،وكذلك تحدید الشكل المعماري الخارجي كونها تقوم بحمل 

كونها تعتبر عازل جید للحرارة والرطوبة والصوت، أما دورها اإلنشائي  ىللمبني ،باإلضافة إل

تأمین متانة واستقرار  ىالقواعد واألساسات ، باإلضافة إل ىفیتمثل في نقل األحمال الخارجیة إل
                                                             

(1 ) J,P ,Adam,Op.Cit,P.220; L ,Lancaster ,(( The Process Of Building The Colosseum: The Site, Materials And 
Construction Techniques)),Journal Of Roman Archaeology ,Vol,18,2005,P.167. 

  .362.،ص1972،عالم الكتاب ،القاھرة،المدخل إلى الھندسةاحمد على العریان ،(2)
(3)T, R, Smith ,Architecture Classic And Early Christian, F.R.I.B.A,London,1982,P.187; M, Kranzberg , C ,W, 
Pursell, ((Technology In Western Civilization)) ,Vol 1,The Emergence Of Modern Industrial Society, Earliest Times 
,To A D 1900,Oxford University Press ,New York,1967,P.123;.89-88 .صالح لمعي مصطفي ،مرجع سابق،ص ص  
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وهي التي : الجدران الخارجیة -:قسمین ىتقسیم الجدران بحسب موقعها في البناء إل البناء، ویمكن

  .وهي التي تقوم بتقسیم الفراغات الداخلیة للبناء:تقوم بتحدید البناء من الخارج ،والجدران الداخلیة 

اختلفت الطرق التي استخدمها الرومان في بناء و تكسیه الجدران ، فمنها ما هو منقول 

حضارات السابقة وأهمها الحضارة اإلغریقیة واألتروسكیة ،ومنها ما هو مبتكر من الرومان من ال

نوعین  ىأنفسهم ، ویمكن تقسیم أهم الطرق التي استخدمها الرومان في بناء وتكسیه الجدران إل

أساسین وهما البناء باستخدام الكتل الحجریة الضخمة ، والبناء باستخدام التراكیب 

  :،والتي یمكن توضیحها كما یلي)1(المختلطة

 Construction Using Large Stone:  البناء باستخدام كتل الحجارة الضخمة1-

Blocks   

باستخدام وهما أسلوب البناء : أسلوبین أساسین  ىفي البناء إل ةالطریقة المستخدم ةتنقسم هذ    

، وأسلوب البناء باستخدام كتل الحجارة  Cyclopeanكتل الحجارة الكبیرة متعددة األضالع  

  . Ashlarالمستطیلة  الشكل 

 )الطریقة الكیكلوبیة(أسلوب البناء باستخدام كتل الحجارة  الكبیرة متعددة األضالع 

Cyclopean And Polygonal Stone Blocks=Opus Polygonale  

 ىونسبة إل المستخدمة فیه ،ضخامة الكتل الحجریة سمي هذا األسلوب بهذا االسم بسبب      

الذین عرفوا بضخامة أجسامهم ،هذا ما یؤكده  Cyclopesكیكلوبس   ىجیل العمالقة المسم

التي بنیت  Tiryns عندما تحدث عن الجدران المشیدة في مدینة ترنس Pausaniasبوزنیاس  

الحجارة  من م بفترة قصیرة ،حیث تحدث عن جدار السور المشید في المدینة.ق1400قبل العام 

                                                             
  (1) ضحي عرفة ،مرجع سابق، ص. 17.
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 )Cyclope  ")1بأنه الشيء الوحید المتبقي من أطالل المدینة ،والذي شیده "  :الضخمة ویقول 

،ویعتقد بأن اإلغریق قد أخذوا هذا األسلوب من المصریین القدماء الذین كان لهم خبره كبیرة في 

،وعرفوا )2(لمیكنیة مه  في مباني الحضارتین المینویة واااستخدامه ،وقد بدأ اإلغریق في استخد

كیف یشیدون جدران كاملة بالحجارة التي كانت تقطع بأشكال غیر منتظمة وبأحجام ضخمة جدًا 

ن البناء في هذه الحالة أل،ویقومون برصها بجوار بعضها البعض بدون استخدام أي مواد رابطة ،

ي یعتبر الكفیل كان یعتمد على ضخامة الحجم فقط ،وبالتالي على ثقل وزن الكتلة نفسها الذ

لثباتها ،وكانت الفجوات بین هذه الكتل تمأل بقطع صغیرة من الحجارة أو الدبش ،وفي بعض 

األحیان كان یتم استخدام القلیل من المونه الرابطة المكونة من الرمل والطین لغرض تقویة 

فیذ مقارنة ، أهم ما یمیز هذا األسلوب أنه یعتبر أسلوب غیر مكلف وسهل وسریع التن )3(الربط

  .  )4(باألسالیب األخرى

منذ  استخدام الرومان هذا األسلوب بشكل رئیسي في بناء األسوار والتحصینات العسكریة      

التي شیدت في العام  Arpinumبدایة العصر الجمهوري كاستخدامه في تشیید أسوار أربینیوم 

السیفیري  سورم ، واستمر استخدامه في العصر اإلمبراطوري حیث استخدم في تشیید ال.ق  305

Severian Wall  الذي بناه اإلمبراطور انطونیوس بایوسAntonius Pius  في شمال انجلترا

  . )5(م ،والواقع شمال حائط هادریان142لصد هجمات االسكتلندیین في العام 

   

                                                             
(1)N, Davey,Op.Cit,P.9; J ,Heyman  ,((Gothic' Construction In Ancient Greece)),Journal Of The Society Of 
Architectural Historians ,Vol 31,1972,P.129; G, Brown ,((Roman Engineering Works And Their Aesthetic 
Character:The Pont Du Gard)),The Journal Of Roman Studies, Vol 22,1932,Pp.122-128. 

  .49-48 .،ص ص،مرجع سابقعمارة اإلغریقمني حجاج  ، (2)

(3)M ,C ,Hellmann , Op. Cit ,P.110. 
(4)T, R ,Smith,Op.Cit,P.119. 

 18..، ص مرجع سابقضحي عرفة، (5)
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أسالیب أساسیة استخدمها الرومان خاصة في بناء  ةیندرج من هذا األسلوب ثالث          

منحنیا (هو الذي تأخذ فیه حواف الكتل شكًال طبیعیًا  األسلوب األولحصونهم وأسوارهم ، فكان 

المكان الذي ظهر فیه  ىنسبة إل Lesbinوالذي أطلق علیه أسم لیسبان ) Curvedأو مقوسا 

العصر األرخى ، و كان شائع  ى، ویعود هذا األسلوب إل Lesbisلوب بكثرة في جزیرة  هذا األس

فكانت حواف الكتل  األسلوب الثاني،أما ) 139الشكل ()1(م.االستخدام خالل القرن السادس ق

بحیث یعطي تكوین ومظهر الكتل المتراصة بجوار بعضها شكًال  Straightتأخذ شكال مستقیمًا 

سم المتعدد األضالع ا ى هذا األسلوبوقد أطلق عل Honey Combedشبیها بقرص العسل 

، والذي ظهر بشكل كبیر في الجانب الشرقي من منطقة بحر ایجة  True Polygonalالحقیقي 

هذا األسلوب تطورًا طبیعیًا  لألسلوب األول م ،ویعتبر .،وانتشر استخدامه في القرن الخامس ق

ن تعشیقاته و ارتداداته في جمیع أل،ولكنه كان أكثر إبهارًا عند استخدامه في الجدران ،وذلك 

األسلوب ،أما ) 140الشكل ()2(جمالیًا أكبر اً ومظهر  ىاالتجاهات والنتؤات الناتجة عنه أعطت غن

، بحیث Trapezoidalه ذات حواف شبه منحرفة فكانت الكتل الحجریة المستخدمة فی الثالث

كانت الحافتین العلویة والسفلیة أفقیة ومتوازیة ،أما الحافتین الجانبیتین فكانتا غیر مستقیمتان 

تماما وغیر متوازیتان ،لذلك كانت المسافة بین كل كتلتین تزود أحیانا  بقطع حجریة صغیرة 

الفراغ بینهما ،بحیث یكون رأس المثلث متجهًا للداخل ،وهذا األسلوب قد  ءمثلثة الشكل لمل

ازدهر في نهایة القرن الخامس والنصف األول من القرن الرابع ،ویمكن اعتبارها المرحلة الفاصلة 

  ).141الشكل ( )3(بین استخدام الكتل الحجریة متعددة األضالع والكتل الحجریة مستطیلة الشكل

                                                             
(1)I ,A, Phoca, Op.Cit,P.104. 
(2)R, L, Scranton, , Greek Walls, Cambridge ,Massachsetts Harvard University Press, United States,1941,P.69. 
(3)M ,C, Hellmann  , Op. Cit ,Pp.112-114. 
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یوم الجنوبیة ،ومع ثلحصون البدائیة مشیدة بالقطع الحجریة الضخمة فوق قمم الكانت ا       

انتشار هذا األسلوب في بناء المباني الدفاعیة فقد أحاط سكان ایطالیا مدنهم المرتفعة بأسوار 

، من )1(حجریة ضخمة ،وذلك للرغبة في بث الرهبة في قلوب المعتدین بسبب ارتفاعها الشاهق 

 لى استخدام هذا األسلوب في بناء الحصون هو استخدامه في بناء حصن سیجیني أهم األمثلة ع

Segin مدینة فولسكیان  فيالمشیدةVolscian  والذي یعد مثاًال رائعا لإلنشاء الحجري المتعدد

األضالع ،ألنه یتمیز باستقرار كتل الحجارة المتعددة األضالع مع وصالتها العشوائیة ،وكان یتم 

لضخمة وجیدة الشكل عند األركان، وكان هناك أحجار ضخمة موضوعة في وضع الكتل ا

  ).142الشكل(  ) 2(المسارات النظامیة لغرض منع المسارات األخرى من االنزالق 

مثال استخدم البناء الحجري المتعدد األضالع أیضا في تبطین منصات المعابد ، وأشهر         

بالسترنیا مدینة في المشید   Fortunaذلك استخدامه في تبطین منصة معبد فورتونا ىعل

Palestrina  ) والجدیر بالذكر هنا بأن الرومان قد تبنوا األفكار التي استخدمها ). 143الشكل

ن في المناطق التي غزوها ، فمثًال قد بنیت أول أسوار مهیبة تم تشیدها بعد االستیالء ؤو البنا

م وفق األسلوب األتروسكي .ق241عام  Falerii Veteres طقة  فالیري فیترزعلى من

 273ن حصنها المشید في عام إف  Paestumالمستخدم في بناء الجدران ،أما في منطقة باستیوم

  .)3(م، فقد أعاد الرومان تشییده بنفس األسلوب اإلغریقي.ق

  

                                                             
(1)J,P, Adam,Op.Cit,P.191. 
(2)M ,Bachmann,(( Technology: Architectural Innovation In Anatolia )),International Congress Of Classical 
Archeology Meetings Between Cultures In The Ancient Mediterranean ,Minister Per Ibeni Ele Attivita 
Culturali,Roma,2008,P.12. 
 
(3 ) J,P ,Adam,Op.Cit,Pp.193-197. 
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      باسـموالتـي تعـــــرف اصطــــــالحا  )Ashlar(أسـلوب البنـاء بالكتـل الحجریـة المستطیــــــلة   -  أ

Guadratum  Opus:   

وهو من أقدم األسالیب التي استخدمت في بناء الجدران ، فقد استخدمها المصریون          

القدماء في بناء معابدهم ، وكذلك استخدمها اإلغریق واألتروسك بمهارة عالیة ،وكذلك استخدمها 

الرومان خالل العصري الجمهوري و اإلمبراطوري ،حیث استخدمت في بناء السور السیفیري 

Seivran Wall العصر الجمهوري، وفي بناء حجرة السیال  فيCella  في معبد انطونیوس

      .)1(م.ق 141العاماللذان شیدا في   Antoninus And Faustinaوفوستینا  

في هذا األسلوب كانت تستخدم كتل األحجار المقطوعة بشكل مستطیل منتظم الزوایا           

ثم یتم رصها بجوار بعضها البعض في مدامیك . ،التي یتم تشذیب حوافها وأسطحها الخارجیة

، بحیث كانت یتوسط كل كتلة حجریة التقاء حافتین الكتلتین أسفلها ،  )2(بدون استخدام المونه

والتي ظهرت في العصر الكالسیكي واستخدمت بشكل  Headersالطریقة المعروفة باسم وهي 

،أو تتم برص الصف األول )144الشكل (واضح في بناء جدران خزانه األثینیین في دلفي 

سي بحیث یأخذ الجانب األقصر، أبالطریقة العادیة بشكل أفقي أما الصف الثاني فیرص بشكل ر 

 Header Andفي هذه الحالة  ىوار بعضها البعض وتسموتوضع الكتل الحجریة بج

Stretchers   ، وهذه الطریقة قد ظهرت في الفترة الهلیستینیة ،وكان یستلزم فیها أن یكون

من كتلتین أفقیتین في الوقت الذي یحتوي فیه المدماك الراسي على عدد  اً المدماك األفقي مكون

                                                             
   .17.، صمرجع سابقعرفة ،ضحي (1)

168.,POp.CitLawrence, ,W,A)2(  ؛  
وكرة((فوزي عبدالرحمن الفخراني،  اریخ ت ي ت ي ،))أضواء عل ار ف ؤتمر السادس لآلث ةالم بالد العربی ة 1971طرابلس ال ة العام ،الھیئ

 .571.، ص1973ن المطابع األمیریة،القاھرة،ولشؤ
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الشكل ( )1(لة ضعف عرضها لكي ینتظم الجدارمضاعف من الكتل ،والبد أن یساوي طول الكت

145(.  

لقد تحدث فتروفیوس في هذا الصدد عن ارتفاع مدامیك الجدران ،وذكر تسمیات              

نها إ، بحیث عندما تكون كل صفوف المدامیك متساویة في االرتفاع ف لألشكال هذه المدامیك

 ىمــنها تسإفي مسارات غیر متساویة ف عندما تكون الصفوف ، أما Isodomeایسودوموم  ىتسم

، وأكد أیضا على أن كال النوعین كانا  )146الشكل * (Pseudo-Isodome   سیودســودوموم 

وذلك لسببین أساسیین أولهما أن الحجر نفسه كان ذي تركیب متماسك وصلب  یمتازان بالقوة ،

ي المونه في الوضع الرطب ،و كان غیر سریع في امتصاص الرطوبة من المونه ، بل كان یبق

لفترة طویلة ،وثانیهما أن أساسات الحجارة التي كانت توضع جیدة التشذیب ومتساویة في البدایة 

وتمنعها من السقوط ،وذلك ألنها كانت مثبتة على طول سمك الجدار  ةكانت تقوم بإمساك المون

  .)2(ثابتة لفترة طویلة جدا ىنها تبقإولهذا  ف

 ىخر لهذا األسلوب حیث كان یتم ترك السطح الخارجي للكتلة الذي یر آوقد ظهر نوع          

من الخارج بدون تشذیب ،بحیث تبدو الكتلة مزخرفة تلقائیا بتلك البروزات واالنخفاضات غیر 

المنتظمة ،وأحیانا كانت تشذب سطوحها كما تنحت سطوح اتصالها ببعضها نحتا منتظما ،وكثیرا 

  ) .147الشكل ( )3(عمل فیها حزوز أفقیة كنوع من الزخرفة ما ت

                                                             
(1)M ,C, Hellmann  , Op. Cit ,P.113. 

* Pseudo-Isodome: صف من األحجار الكبیرة المتراصة أفقیاStretchers   3/1وفوقھا صف من األحجار القصیرة التي قد تبلغ 
ارتفاع الصف الكبیر ،ترص أفقیا أیضا مع مراعاة عدم وقوع اتصال بین الكتلتین فوق بعضھما البعض ،وفي كثیر من األحیان كانت 

ً بالتناقص بین السطح المصقول للكتل الكبیرة والخشن للكتل تترك واجھات الصف القصیر دون ت شذیب أو تصقل لتعطي شكال زخرفیا
  .الصغیرة ،وقد تبرز الكتل الصغیرة غیر المصقولة قلیال عن صف الكتل الكبیرة األفقیة 

، مرجع سابقھاشم عبود الموسوي، :ینیة،نقلة عن الالتالكتب العشرة لفن العمارة للمھندس المعماري الروماني فیتروفیوس ،فیتروفیوس(2) 
 .85 .ص

(3)R, L, Scranton ,Op.Cit,Pp.121-122; C ,E, Conophagos  ,((La Technique De La Coupellation Des Grecs Anciens 
Au Laurium)), Archaeometry,  Elsevier,Amsterdam,1989,P.321. 
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لقد تحدث فتروفیوس عن الطریقة المفضلة التي استخدمها الرومان ، والتي كان یتم            

فیها تشذیب السطوح الخارجیة مع بقاء الجهة الداخلیة بوضعها الطبیعي ثم توضع مع حجارة 

بسرعة  فكان العمال یهتمون فقط بالسطوح الخارجیة رابطة بالتبادل ،ولغرض إنهاء العمل 

ون الفراغات بینها بالكثیر من الدبش والمونه التي كانت ؤ للجدران ،حیث یضعونها راسیة ویمل

توضع فیها كیفما كان ، وهذا بدوره یؤدي لظهور ثالثة سطوح مختلفة في نفس التركیب ، 

كس اإلغریق الذین كانوا یضعون ، على ع)1(سطحان خارجیان ولب الجدار في وسطهما 

السمك  ىویبنون كل الحجارة األخرى فوقها ،على طولها حتى تصل إل ىحجارتهم على مستو 

المطلوب ،و كانوا یعملون  سمك جدرانهم على شكل كتلة صلبة واحدة ملتحمة ،وأیضا كانوا 

لتي كانت تزید من یضعون عند مداخل المباني حجارة مفردة تمتد عبر السمك الكامل للجدار ،وا

  .)2(قوة الربط وصالبة للجدار

 ىمن المباني الرومانیة المشیدة باألحجار المستطیلة كانت تبن ىإن األغلبیة العظم           

بكل بساطة من كتل حجریة ذات أطوال مختلفة مصفوفة في مسارات ذات ارتفاعات موحدة 

لوب یستخدم عندما یكون الحجر ذو نوعیة ،وأحیانا تقاطعها فجوات في الجدران ،كان هذا األس

 ىإل اللجوءجیدة ،بحیث یخلق أسطح مستویة وضخمة أكثر جماًال وروعة ، بدون الحاجة 

استخدام الحلیات المعماریة والزینات النحتیة ،ومن أهم األمثلة على هذا األسلوب الضخم هو 

،وكذلك ) 148الشكل ( Palmyra  بالمیرا مدینة في  Belاستخدامه في بناء معبد بیل 

والذي یعتبر من أهم المباني التي كان  Orangeاستخدامه في السطح الخارجي لمسرح أورانج 

و وظیفته  ىباإلعجاب بصورة مستقلة بعیدا عن شكل المبن اً فیها الجدار في حد ذاته جدیر 

                                                             
(1)Vitruvius ,Op.Cit ,P.134; J,P, Adam,Op.Cit,P.205; C ,G, Malacrino,Op.Cit,P.101 
(2)R, L ,Scranton,Op.Cit,Pp.135-136; Vitruvius ,Op.Cit,P.145.  
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تقان في لیبیا حیث یظهر فیها جو األثریة وكذلك قد ظهر استخدامه في مدینة جرمه .)1( دة وإ

 .)2(العمل من حیث دقة قطع الحجارة وكذلك تصفیفها

   Structures Of Mixed Constructionالبناء باستخدام التراكیب المختلطة  -2

ن ین القدیمیستخدم النوعأبناء الجدران باستخدام التراكیب المختلطة ، لأسالیب  ةیوجد ثالث        

من اإلمبراطوریة ، ثم استخدم النوع الثالث وهو األحدث ،وهذه األسالیب كانت  ىفي الفترات األول

  :)3(تي آلتتم باستخدام مواد مختلفة بحسب حجمها ووظیفتها داخل الجدار ، ویمكن تصنیفها كا

     : Work Construction-Chequerالبناء باستخدام أسلوب التربیعات أو الترابیع - أ

مع الكبیرة الحجم وضع األحجار األصغر حجمًا  هفیهذا األسلوب البنائي كان یتم         

ن األحجار ألبالتبادل ، بحیث یمكن إزاحة هذه األحجار دون التأثیر على ثبات التراكیب ، وذلك 

األصغر هي فقط التي تشغل منطقة محدودة نسبیًا من واجهة البناء ، ویمكن ربطها إما باستخدام  

    .)4(أو بدونها المونه

نه كان یتمیز بكونه  أكثر أیبدو أن استخدام هذا األسلوب كان قلیال نسبیا ،غیر            

اقتصادًا في استخدام المواد، خاصة في الفترة التي كان یستخدم فیها البناء باألحجار الضخمة ، 

المشید في مدینة   Veliaفیلیا  ىومن أبرز األمثلة على استخدام هذا األسلوب نجده في مبن

م ، حیث تظهر المساحة التي .في النصف األول من القرن الثالث ق Bolsenaبولیسینا  

تشغلها الحجارة الصغیرة أكبر بكثیر من المساحة التي تشغلها الواجهة ،وقد تم ربط القطع 
                                                             

(1)J,P ,Adam,Op.Cit,P.219. 
  .38.،ص1974احمد البازوري،دار الفرجاني،طرابلس،: ،تالجرمنتیون سكان جنوب لیبیا القدماءتشارلز دانیلر ، ) 2(

(3 )Ibid,P.229. 
(4 ) N ,Davey,Op.Cit,P.18; F, A ,Cooper,((Greek Engineering And Construction )), The Oxford Handbook Of 
Engineering And Technology In The Classical World ,Ed :John Peter Oleson ,Oxford University Press,2008,P.245. 
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لقرن ، وفي نفس المدینة في نهایة ا)149الشكل (الحجریة بعنایة فائقة بدون استخدام مونه 

م ، استخدم الحجر المسامي الذي تم ربطه باستخدام المونه ،ولكن مع ظهور المونه .الثاني ق

هذا األسلوب ،مع العلم بأن المنشأ األصلي له یعتبر غیر  ىختفام .الجیریة في القرن الثاني ق

  ).150الشكل ()1(معروف تمامًا 

  :  Africanum Opus  األفریقيأسلوب -ب

األسلوب في األصل في شمال أفریقیا ،وأصبح استخدامه شائعا جدًا في هذه ظهر هذا       

متعددة ، وقد ظهر بشكل واضح في كل  ىأماكن أخر  ىالمنطقة ،حیث قام القرطاجیون بنقله إل

،حیث كان یتم بناء دعامات راسیة من الكتل الحجریة كبیرة  الحجم )2(من صقلیة وجنوب ایطالیا

وعرضي على نفس المسار الراسي ، ویتم ملء  ىلتي توضع بشكل طوالالمتفاوتة في الطول وا

المسافة بین الدعامات بكتل من الحجارة غیر المشذبة وغیر المتساویة وصغیرة الحجم ویتم 

  ).151الشكل ( )3(ةربطها بالمون

هذا  لقد كان الرومان دائما مستعدون لتبني األسالیب المحلیة ،وقد استفادوا من استخدام        

األسلوب المستخدم في شمال أفریقیا خالل فترة سیطرتهم علیها ،وأصبح استخدامه أكثر شیوعًا ، 

وفي القرن الثالث المیالدي أصبحت األحجار الضخمة المستخدمة رأسیا متفاوتة في الطول ، 

، ولكن القطع األفقیة ) سم للطول120- 70سم للعرض ،40-20(حیث تتراوح أبعادها مابین 

                                                             
(1 ) J, P,Adam, Op.Cit,P.232. 
(2)N,J , Delatte,((Lesson From Roman Cement And Concrete)), J.P.I.E.E.P,Op.Cit,P.112. 

دراسة :ممیزات العمارة الرومانیة المدنیة في والیتي اسبانیا وبالد الغال خالل الثالثة القرون األولي للمیالدھیدي احمد راغب احمد ،(3)
 .210 .،ص2007،رسالة ماجستیر غیر منشورة،جامعة طنطا،أثریة تحلیلیة
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غائبة تمامًا ، عبارة عن فواصل مفصولة عن بعضها البعض ،وهو ما یتمیز به الفن  تكون

  .)1(القرطاجي

  :  Framing=Opus Craticum-Timber  استخدام الهیكل الخشبي - جـ 

غیر مكلف في البناء ،ولم  اً وهو أكثر أسالیب البناء المختلط استخدامًا، ألنه یعتبر أسلوب        

مساكن ، ولذلك لم الیستخدم في المباني العامة ،ولكن اقتصر استخدامه على المباني الخاصة ك

كثیرة تشیر على استخدامه ،واألمثلة الرومانیة الوحیدة التي تدل على استخدامه كانت  ةأدل تبقَ 

حیث كان یتم عمل إطار . Herculaneumو هیركوالنیوم   Pompeiiموجودة في بومبي

القش ،ویتم  إلیهاخشبي مربع أو مستطیل یمال بقطع حجارة صغیرة غیر منتظمة وأحیانا یضاف 

الطینیة أو الجیریة ،وأحیانا یتم وضع مساند قطریة داخل اإلطار المربع  ةلصقها باستخدام المون

مبني ، یتم تشیید الجدران لل اً ،ویتم لصق هذه األطر المربعة بجوار بعضها البعض مكونة جدار 

الخارجیة على أساسات لغرض منع الرطوبة ،أما الجدران الداخلیة فتشیید على األرضیة مباشرة ، 

بعدة طبقات من  ى،ویطل ىوبعد اكتمال بناء الجدار یتم زخرفته وتكسیه بمادة تتفق وأهمیة المبن

  ).152الشكل ()2(الجص

عوامل  ةد أمثلة عن استخدام هذا األسلوب، یرتبط بثالثإن السبب الرئیسي في قلة وجو          

رئیسة أولها بسبب تعرض الخشب للعوامل الطبیعیة كالرطوبة واألمطار مما یتسبب في سرعة 

فساده ،أما السبب الثاني فیرجع للسرعة التي یبني بها هذا الجدار وبسبب تركیبه حیث یمكن 

عظم األمثلة الناجیة تكون محشوة بالركام ن مإاقتحامه بسهوله من قبل اللصوص ولذلك ف

                                                             
(1)J,P ,Adam.,Op.Cit,P.233. 

 .32.، صمرجع سابقضحي عرفة ،(2)
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واألحجار والمونه الجیریة ، أما السبب الثالث فهو یعتبر سبب وظیفي بحت  ویتمثل في خفة 

  .)1(الجدران المشیدة بهذا األسلوب ولذلك فهي غیر دائمة 

  :  Opus Incertumاألسلوب العشوائي أو غیر المنتظم  -3

نه تستخدم فیه قطع حجارة أالمشار إلیه سلفًا، إال ) الكیكلوبیة( Cyclopeanیشبه أسلوب        

صغیرة الحجم بأشكال غیر منتظمة بحیث ترص بجوار بعضها البعض ویتم ربطها باستخدام 

، كانت هذه الطریقة مستخدمة طوال فترات الحضارة اإلغریقیة لكونها )153الشكل ()2(المونه 

في قطع أو نقل أو وصل األحجار ،حیث استخدمت في طریقة سهلة ال تحتاج إلي جهد كبیر 

  .)3(بناء الجدران وكذلك في عمل األساسات

یجب أن نذكر أن لب الجدار على مر العصور كان یعمل بالدبش ،ولیس له عالقة          

في Telaio في البناء على مبني تالیو  Opus Incertumبالمظهر الخارجي ،وقد ظهر أسلوب 

كما ظهر استخدامه .من قطع حجریة حادة الحواف في القرن الثالث قبل المیالد بومبي المشكل 

في العدید من الحصون سواًء المشیدة أو التي لم یكتمل تشییدها ،وظهرت العدید من األمثلة التي 

في لب * Opus Caementiciumبهذا األسلوب بحیث استخدم نظام شیدت لها واجهات 

-90المشیدة في الفترة مابین Terracinaأسوار تیراسینا الجدار، ومن أفضل األمثلة على ذلك 

  ).154الشكل ()4( م.ق 82

                                                             
(1)J,P ,Adam.,Op.Cit,P.237. 

 .222ص ؛2004، جامعة اإلسكندریة ،اإلسكندریة،  العمارة الھلنستیة عزت زكي حامد قادوس  ، )2(
N, H, Ramage, A ,Ramage, Roman Art: Romulus To Constantine, Pearson –Prenticehall , London, 2005,P.65. 

  .49 .،صمرجع سابقمني حجاج ، عمارة اإلغریق،)3(
ً لقبح شكل أسلوب  * ،إذ أن لونھ الرمادي الممتلئ باألحجار المتكسرة فقد كان من الصعب استخدامھ  Opus Caementiciumنظرا

  . كما ھو ،لذلك ثم اللجوء إلي تغلیفھ أو إكساءه من الخارج بعدة أسالیب العطاءه المظھر الجمالي 

(4) J,P, Adam,Op.Cit,P.250. 
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فیها مظهره النهائي عنایة  ىلقد شوهد هذا األسلوب في أكثر نواحي تطوره والتي الق

حد  ىبدء باالختفاء التدریجي إلم ، ولكنه .كبیرة في الفترة الواقعة مابین القرنین الثاني واألول ق

في بعض المباني مثل معبد الحوریات  ىما مع نهایة الفترة الجمهوریة ،و ظهر مره أخر 

- 40 ىالذي یرجع تاریخه إلBolsena بولسینا مدینة في  Atrium Domus atالدوموس

  .)1(م.ق30

ن هذا األسلوب قد قل استخدامه في إوعمومًا فأنه باستثناء المباني الریفیة البسیطة ف

 Opus سوال وحل محله أسلوب البناء المتشابك حكم الفترة التي تعرف بفترة 

Reticulatumىالسبب في ذلك إلیرجع ،و )2(قرن من الزمن  ىالذي كان موجودًا على مد 

،  وهذا بدوره  االیطالیة ثر على كافة أنحاء شبه الجزیرةأاالرتقاء االجتماعي واالقتصادي الذي 

، أیضا استخدام البنائین قوالب اآلجر التي )3(ابتكار وتوسع ألسالیب جدیدة أكثر انتظاما ىإل ىأد

  .)4( الواجهات الخارجیة التي لها صمیم خرساني ىكان یتم تجمیعها بكل سهوله عل

 Opus Quasi Reticulatum And Opusاألسلوب الشبكي والشبه شبكي  -4
Reticulatum : 

Reticulatum          وهي اللفظة المشتقة من المصطلح الالتینيReticulum  والتي تعني

استخدام هذا األسلوب في تكسیه الجدران منذ القرن األول قبل المیالد وكان  أ،قد بد )5(الشبكة

في البناء ، وهو  Opus Quasi Reticulatumالتطور التدریجي لألسلوب الشبه شبكي 

بشكل ) شبه مربعة (، والذي یتمیز بترتیب قطع الحجارة غیر محددة الشكل تماما األسلوب األقدم

                                                             
(1) M,H ,Strickland,Op.Cit,Pp.19-20. 

  .21 .، صمرجع سابقضحي عرفة ،)2(

(3) J,P, Adam,Op.Cit,P251. 
(4) L, Sprague De Camp,Op.Cit,P.183. 

 .21.، صمرجع سابقضحي عرفة ،(5)
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قطري غیر مرتب ، وتربط بواسطة طبقة سمیكة من المونه ،وانتشر استخدام هذا األسلوب من 

 Opus Reticulatum،أما أسلوب ) 155الشكل  ) ( 1(م .الربع األخیر من القرن الثاني ق

والذي ظهر في عهد أغسطس واستمر طوال العصر اإلمبراطوري إما باستخدامه منفرد أو 

ً عاد(، حیث كان یتم تقطیع الحجارة )2(ىمختلطًا مع أسالیب أخر  إلي مربعات ، ویتم ) من التوفا ة

لتشكل معینات متجاورة ،ویتم رصها بجوار بعضها البعض، ) 45زاویة (رصها بشكل قطري 

   .)156الشكل ) (3( ةطبقة رفیعة من المونوتربط بواسطة 

استخدمت األحجار المربعة التي كان سطحها الخارجي مستوي أما سطحها الداخلي 

،وأحیانا كانت القطع الحجریة  )Opus Reticulatum )4فكان مدبب وغیر مستوي في أسلوب 

الجدار ، تشكل بشكل قاعدة مربعة وتبرز بشكل هرمي حیث یتم وضعها بشكل عمودي على 

وهذا االستخدام كان قلیل قبل عصر أغسطس ولكنه أصبح میزة لعصره، واستمر استخدامه حتى 

القرن الثاني المیالدي ، ومن أشهر األمثلة على استخدامه هو  الصهریج الضخم في حمامات 

،كان وضع الكتل بشكل قطري یفرض )157الشكل (م .ق80ساحة بومبي والذي بني في عام 

البنائین استخدام إطارات للحائط عند الزوایا ، وذلك بسبب غیاب المسارات األفقیة ،ولذلك على 

ظهار أركان البناء باستخدام الحجارة المنحوتة كبیرة الحجم بحیث بن ؤو فقد اعتني البنا تأكید وإ

  ) .158الشكل ( )5(أصبحت هذه األركان مختلفة عن بقیة أجزاء المبني

) خاصة في كمبانیا(في وسط ایطالیا  Opus Reticulatumلقد تطور أسلوب 

. ،وأصبح مستخدما بصورة كبیرة خالل القرن األول والنصف األول من القرن الثاني المیالدي 
                                                             

(1)C ,Tedeschi, G, Cardani,((Historical In Vestigation On The Use Of Masonry Pointing In Italy)),Proceedings Of The 
First In Ternational Congress On Construction History, 20th-24th,Madrid,2003,P.1968. 
(2)M ,Moffett, M, Fezio, L, Wodehouse , A World History Of Architecture ,Mc Graw Hill,London,2004,P.115. 
    F ,Sear ,Op.Cit,P.74   إبراھیم نصحي ،تاریخ الرومان133-44ق.م،ج2، مكتبة االنجلو المصریة، القاھرة،ط2010،2،ص.209؛(3)

  P Op.Cit Rook, ,T,.   64؛131.، ص مرجع سابقصالح لمعي مصطفي ،)4(

(5)M, H, Strickland ,Op.Cit,P.20; J,P, Adam,Op.Cit,P.257. 
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 Hadrians وفي مباني فیال هدریانPhlegrean مع استخدامه النهائي في حمامات فلیجرین 

Villa   التناقص التدریجي في  ىإل ىاآلجر أدومن المحتمل إن االستخدام المتزاید لقوالب

إحیاء من  ىاستخدامه ومن ثم  اختفاءه في النصف األول من القرن الثاني المیالدي ،ثم الق

خلق تراكیب  ىإل ىجر في أركان البناء أدآل، إن استخدم قوالب ا)1(جدید في فترة حكم هدریان 

تغیرات متنوعة  ىمتعددة األلوان ، وكذلك أتاحت عملیة المزج بین أنواع الحجارة المستخدمة  إل

مكنت البنائین خاصة في بومبي من استغاللها بطریقة جذابة ، وعلى أیة حال عند دراسة 

یعتقد بأن هذه الجدران الحجریة متعددة األلوان یالحظ أن غالبیتها توجد علیها بقایا للتزینات ،و 

الشكل ( ) 2(التزینات قد أضیفت الحقا ، لغرض التناسب مع االتجاهات المعماریة المختلفة 

159. (  

نه أفضل من البناء باألسلوب ألقد تحدث فتروفیوس عن البناء بهذا األسلوب وأكد على 

، ووصف بأن تركیبة هو ما جعله أكثر عرضة للتصدع ، وبهذا فقد  Opus Incertumالقدیم  

نه یعتبر أسلوب غیر جمیل المظهر ولكنه أبالرغم من  Opus Incertumأكد على أن أسلوب 

  .)3(األسلوب األقوى 

    Opus Spinata=Opus Vittatum :االسباني األسلوب -5

نادرًا ما ظهر هذا األسلوب في البناء قبل الفترة السیفیریة ، وهو أسلوب یتمیز بالمزج 

بین المواد فقط ،حیث یتم بناء الجدار أو الدعامة بصفوف أفقیة من األحجار خاصة أحجار 

الشكل (التوفا ،وتفصل بینها صفوف من الطوب األحمر على مسافات منتظمة أو غیر منتظمة 

                                                             
(1)J,P ,Adam,Op.Cit,P.264. 
(2)C ,G ,Malacrino,Op.Cit,P.26. 

ھاشم عبود الموسوي، :،نقلة عن الالتینیةالكتب العشرة لفن العمارة للمھندس المعماري الروماني فیتروفیوس ،فیتروفیوس(3)
   POp.CitOleson,  ,P ,J,.262 ؛84 .، صمرجع سابق
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األمثلة على ذلك جدران فورم سبتمیوس سیفیروس المشید بمدینة لبدة األثریة  ،ومن أفضل)160

،أو أن تشكل أحجار التوفا بشكل بیضاوي وتصف في مسارات أفقیة بنفس )161الشكل (

  .)1(حوالي القرن الرابع المیالدي  ى، وهي تعتبر طریقة متأخرة ترجع إل)162الشكل (الطریقة 

استخدم هذا األسلوب  في الفترة السیفیریة خاصة في بناء األسوار والحصون مثل 

،ومن أبرز األمثلة على استخدامه  Nimesفي مدینة نایمیس Fano استخدامه في أسوار فانو 

وفي سوق الصوف ،  Hiaeumac الضخم في اوماكیا ىفي المباني هو استخدامه في المبن

Wool Market  ة ،الذي بني في فترة حكم تیبیریوس الذي ظهر فیه استخدام على الساحالمطل

  .هذا األسلوب بشكل واضح 

أما في روما وضواحیها ،فالمباني التي استخدمت فیها األحجار الصغیرة في مسارات 

م، وحتى بدایة هذا القرن فكان مازال یفضل .منتظمة كانت غیر معروفة قبل القرن الثاني ق

في فترة  ىاستخدامه في فترة حكم انطونیوس ، ثم ظهر مرة أخر  قلاستخدام قوالب اآلجر ، وقد 

،ثم أصبح أكثر شیوعًا بسبب سهوله استخدام المواد فیه في  م312- 307في حكم ماكســنتوس

  .)2(الفترات سابقة 

أصبح هذا األسلوب أكثر   Gaulولكن في المناطق األخرى خاصة في مدینة جال

شیوعًا في الفترة السیفیریة ،وأصبح شكل األحجار الصغیرة المربعة هو الشكل القیاسي المدعوم 

مثل اسبانیا  ىر استخدامه حتى نهایة الفترة اإلمبراطوریة ،أما في مناطق أخر بالخرسانة ،واستم

                                                             
 .22.، صمرجع سابقضحي عرفة ،(1)

(2)J,P, Adam,Op.Cit,P.268. 
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واسیا الصغرى وشمال أفریقیا فقد استخدمت القطع المستطیلة الناتجة من أحجار الهدم، أما في 

  .)1(المناطق اإلغریقیة فقد احتفظ باستخدام الحجر المربع حتى الفترة اإلمبراطوریة

خدام هذا األسلوب هو استخدامه في واجهة قناة المیاه في إن أفضل مثال على است

ن ؤو ،والتي استخدم فیها البنا)163الشكل (المشیدة في نهایة القرن األول المیالدي  Metzمیتزا

أما الوصالت بین . مستطیلة صغیرة وضعت في مسارات منتظمة ومتساویة بدقة عالیة  اً أحجار 

فقد كانت تشكل قاعدة ارشق وأجمل أثناء النصف األول من ) سم2-1بسمك (هذه األحجار

اإلمبراطوریة ، وبحیث كانت المسافة دائمًا تكفي لعمل عالمة في المالط الذي یفصل كل حجر 

لكي یبرز الوصالت الراسیة وخطوط ) عصا أو معدن (ام أداة للعمل خر باستخدآلعن الحجر ا

ن یضعون األحجار في مسارات أفقیة وأما في نهایات ؤو وقد كان البنا. )2(المسارات األفقیة

  .)3(الجدران كانت تعمل دعامات لتحددها

 Opus Mixtum: األسلوب المختلط  -6

 أسیًا أو أفقیا،وقد بدأمادتین وأسلوبین للبناء مزجًا ر في هذا األسلوب كان یتم المزج مابین         

استخدامه واضحًا في حمامات اوستیا   ىم ، ونر .استخدام هذا األسلوب منذ القرن األول ق

Ostia   حیث تم المزج بین أسلوبین من أسالیب البناء هماOpus Testaceum  و Opus 

Reticulatum لم ) 164الشكل ) ( 4(وفا واآلجر األحمروبین مادتین من مواد البناء هما الت،

نما كان هدف أیضا لزیادة تقویة الجدار أو  یكن الغرض من استخدام هذا األسلوب جمالیًا فقط وإ

إذا ما بني بهذا  اً ألنه یعتبر ضعیف Opus Reticulatumالعمود الذي یستخدم فیه أسلوب  

                                                             
(1)C ,G ,Malacrino,Op.Cit,P.21. 
(2)J,P ,Adam,Op.Cit,P.273. 
(3)Ibid,P.277. 
(4)J ,B, Ward-Prekins,History Of World Architecture: Roman Architecture,Op.Cit,P.100. 
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 ىن ذلك یؤدي إلإأرضیة أو أي خلل بیئي فنه عند تعرضه ألي هزه أ، حیث )1(األسلوب منفرداً 

انهیاره ،وكانت روافد اآلجر الحمراء تقوم بمثابة  ىمیل هذا الجدار أو العمود ومن ثم یؤدي إل

  .)2(بشكل جمالي ةالدعامات للبناء باإلضافة لكونها كانت منفذ

،وأحیانا مختلطفي مدینة بومبي وهیركوالنیوم ظل استخدام هذا األسلوب مستعمًال   اً منفردًا

، أما في شمال م76حتى فوران بركان فیزوف عام وذلك    Opus Reticulatumمع أسلوب

كمبانیا فقد استخدم لمدة أطول في شكله البسیط خاصة في المباني المشیدة في النصف األول 

 Viaطریق التینا  على Centroniم،مثل استخدامه في فیال سینتروني .من القرن األول ق

Latina  والتي استخدم فیها مزیج من قوالب اآلجر مع أسلوبOpus Incertum ) الشكل

فقد ظل استخدام هذا األسلوب شائعًا ،وأیضا استعملت فیها  Gaul ، أما في مدینة جال)165

العدید من األسالیب الفنیة المتنوعة، والتي استخدمت كأساس لعملیة تأریخ هذه األسالیب ،وأیضا 

في شكله البسیط و أسلوب  Opus Vittatumفیها نوعان من األسالیب وهما أسلوب  قد عرف

Mixtum Opus Vittatum استخدامه في بدایة  أالذي كان مستخدمًا بشكل أوضح ،والذي بد

م، وأصبح األسلوب 117-138م وانتشر في فترة حكم هدریان  117 - 98فترة حكم تراجان 

الوحیدة للبناء حتى نهایة الفترة األمبرطوریة ،وفي الربع األخیر من القرن الثالث بدء برنامج 

هذه  بنائي في مدینة جال لعمل تحصینات على المدن الحضریة ،لغرض حمایتها وقد شیدت

  .)3(التحصینات بنفس هذا األسلوب

   Opus Spicatum : السنبلة  أسلوب -7

                                                             
.43.,Critcalmass Uncategorized History Leave Acomment ,London,2008,P Roman Concret ConstructionFrank, ,T )1( 

  (2) ضحي عرفة ،مرجع سابق، ص.22.

(3)C ,G ,Malacrino,Op.Cit,P.121; J,P, Adam,Op.Cit,Pp.278-287. 
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أو ، Herring-Boneاسم سنبلة القمح  ىجاءت تسمیة هذا األسلوب بهذا االسم نسبه إل

، حیث یتم )1(أو تركیبة نبات السرخس،  Fern-Leaf Constructionعظام سمك الرنجة 

، وكان كل صف یعاكس الصف الذي یعلوه  45ْبزاویة  وصل األحجار في شكل صفوف أفقیة 

في االتجاه بما یشبه عظم سمكة الرنجة، بحیث یتبادل كل مسار في االتجاه مع المسار 

 ىوقد استخدم هذا األسلوب في المناطق التي انقسمت فیها األحجار إل. )166الشكل ( )2(خرآلا

،أو األحجار السطحیة في ودیان  كتل مسطحة وصغیرة الحجم ىقسمین بطریقة طبیعیة إل

الطینیة ،واستخدام  ة، كان یتم ربط هذه األحجار بواسطة المون)3(األنهار التي یكثر فیها الماء

هذا األسلوب بشكل خاص في عمل الدعائم وتحدید حیز األساسات أو تحت األرضیات ،وفي 

الذي  Bavay سوار بافي مسالك الطرق ،وأحیانا استخدام في لب الجدران الدفاعیة كما في أ

استخدام هذا األسلوب بشكل  علىظهر استخدامه عندما زال جزء من الواجهة ، وأهم مثال 

والذي بني عند المدخل  Theseeفي ثیسي  Mansioمانسیو  ىالكبیر المسم ىواضح وهو المبن

یة مع ،وهو بناء مختلط مع هذا األسلوب بحیث تتبادل مساراته األفق) وحدة أدریة صغیرة(

حیث كانت  Gaul،و یعتبر االستثناء في مدینة جال )167الشكل (مساراته المكونة من اآلجر 

  .)4(تسیر في نفس المسار خالل الجدار كتل األحجار ال

  : Opus Latericium=Brick=Opus Testaceum البناء باآلجر أسلوب -8

في عهد  أبد(خاصة في ایطالیا هذا األسلوب في البناء كان شائع في الفترة اإلمبراطوریة 

،ویعتمد هذا )أغسطس وتیبریوس واستمر حتى عهد نیرون في منتصف القرن األول المیالدي

                                                             
(1)T, R ,Smith,Op.Cit,P.185; J,P, Adam,Op.Cit,P.288. 
(2)B, Cichy,Op.Cit,P.44;25 .ضحي عرفة ،مرجع سابق، ص  

(3)A,D, F ,Hamlin, Op.Cit,P.83; J,P, Adam,Op.Cit,P.288. 
(4)J,P, Adam,Op.Cit,P.289. 
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 ةاألسلوب على استخدام اآلجر األحمر لتغلیف وتكسیه لب الجدار ، حیث یتم ربطه بالمون

،   Testeaمن المصطلح الالتیني Testaceum،لقد اشتقت لفظة )168الشكل ( )1(السمیكة

ویعنیان اآلجر األحمر أو القرمید ویشیران  Laterisمن المصطلح الالتیني  Latericimولفظة 

وهو األكثر : الشكل األول،والتي كانت تنفذ بشكلین أساسیین ،)2(طریقة واحدة في البناء  ىإل

،وكان یستخدم بنفس طریقة البناء بالكتل  شیوعًا ،استخدام منذ اكتشاف حرق اآلجر حرقًا جیدًا 

الیونانیة بحیث تتوسط قطعة اآلجر في الصف الثاني األفقي عند  Ashlarالحجریة المربعة 

فكان یتم : الشكل الثاني،أما )169الشكل ( )3(التقاء كل قطعتین من اآلجر في الصف األول 

یقة تشكل ضعفًا للجدار لذلك فهي إال أن هذه الطر (ببناء صفوف راسیة باآلجر تشبه األعمدة 

 ).170الشكل ( )4()غیر منتشرة

قطع مثلثة  ىم تقطیعها إلتحجامها األصلیة أو أن یأاستخدمت القطع اآلجریه إما ب

،وذلك لتسهیل تعدیلها أثناء استخدامها في البناء حسب الحاجة ) بواسطة أداة للقطع أو بالمنشار(

زیادة تماسكها مع  ىة جراء عملیة القطع هذا بدورة یؤدي إلنتترك خش ةن القطع المثلثیأل،وأیضا 

 ,Bessales(5)الموجودة في الصمیم ، وكانت أهم األشكال المستخدمة من قوالب اآلجر  ة المون

Sesquipedale ,Bipedales   والتي استخدمت خاصة في النصف الثاني من القرن األول

  ).171الشكل ( )6(المیالدي

                                                             
(1)J ,B, Ward-Prekins ,History Of World Architecture: Roman Architecture,Op.Cit,P.103 ؛                                             

                                                                                                       211ص ، سابق مرجعاحمد راغب احمد ، ھیدي

 .21.، صمرجع سابقضحي عرفة ،(2)

(3)R ,Taylor,Op.Cit,P.97. 
 . 22 .، صمرجع سابقضحي عرفة ،(4)

(5)T, Rook, Op.Cit,P.66; R ,Taylor,Op.Cit,P.175. 
(6)B, Fletcher, A History Of Architecture, Charles Scribners Sons ,New York,1967,P.175. 
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االقتصاد في استعمال هذا المادة ،وزاد الحجم  ىبدوره إل ىاستخدام القطع المثلثیه أدأن 

 ىإل ىن المواد المستخدمة في الصمیم تعتبر رخیصة ومتاحة أكثر،وهذا أدألالمطلوب للصمیم ،و 

ن یستعملون ؤو شیوع استخدام هذا األسلوب بشكل كبیر في الفترة السیفیریة ،حیث كان البنا

لمربع والمكسر من الجانبین أو ثالثة جوانب لیشكل أشكال شبة منحرفة ،وأحیانا كان القرمید ا

،واستخدم هذا األسلوب في بناء  )1(یكسر فیعطي شكًال غیر منتظم من جهة الصمیم لزیادة الربط

معظم األسوار واألطر واألقواس والنوافذ وعتبات األبواب والعقود وفي األرضیات وغیر ذلك من 

  .)2(امات االستخد

ن استخدام اآلجر المصنوع من أنواع مختلفة من الطین والمعرض لدرجات مختلفة من إ

خلق واجهات تمزج فیها األلوان المختلفة من الطوب ،واستخدام  ىإل ىالحرارة عند تصنیعه أد

الفورم المشید في  ىألغراض زخرفیه ، ومن أشهر األمثلة على استخدام هذا األسلوب هو مبن

،حیث توجد فتحات من الحجر الجیري المتناقض مع األسطح الحمراء )172الشكل (راجان عهد ت

العریضة ،وهذا بدورة یؤكد التناسق والتوازن ،وكذلك توجد العدید من األمثلة المشیدة في القرن 

  .)3(الثاني وخاصة في اوستیا وروما

  

 

  

  
                                                             

(1)R, Taylor,Op.Cit,P.98. 
(2)A ,Boethius, Op.Cit,P.247; J,P, Adam.,Op.Cit,P.296. 
(3)R ,Mark , Op.Cit,P.81; M, H ,Strickland,Op.Cit,P.12; J,P, Adam,Op.Cit,P.296; C ,F, Giuliani  ,((Opus 
Signinum E Cocciopesto )),Segni ,Serie Storia Antica E Arecheologia, 1992,P.67. 
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  المبحث الثاني

  )Domes، والقباب Vaults، واألقبیة  Archesاألقواس  (

،هي Domes،والقباب  Vaultsواألقبیة ،) العقود أو القناطر( Arches األقواس

تساعد على تخفیض جهد  في كونهاعناصر معماریة تتمیز بخصائصها الهندسیة والفنیة الممیزة ، 

الضاغطة على الجدران والدعائم ،وذلك بتوزیع الضغط الناتج عن ثقل السقف على جمیع  ىالقو 

،وكذلك تجعل السقف المعقود أكثر تماسكًا ومتانة،وأیضا تتمیز بأن لها خاصیة )1(أجزاء البناء

التجویف الموجود بین الدعامتین أو  تأثیریة ألنها تضفي على البناء هیبة وضخامة ،فاالنحناء أو

له تأثیر في النفس أعمق بكثیر من تأثیر ) القبة(أو في سقف البناء ،) والقوس أو القب(الجداري 

  .)2(السقوف المستویة القائمة على الدعائم أواألعمدة 

 Archesاألقواس  - 1

أحد العناصر المعماریة األساسیة في ) *Archالعقد أو القنطرة ( یعتبر القوس          

أو یكون  ، )3(ما یكون مبني من الحجر أو اآلجر بشكل إسفیني فوق فتحة ماالبناء ، وهو عادتًا 

، ویكون له عدة أشكــــال منها القـــوس المنحني ) 173الشكل (الخرسانیة  ةمبني من المون

Curved Arch  المسطـــح األفقيأو ، والقوس البسیــطFlat Arch   والقوس المطنف ،

Corbelled Arch   والقوس الدائري ،Circular Or Rounded Arch ،  والشبه

، والقوس المدبب  Horseshoe Arch، والقوس الحذوي   Semi- Circular Archالدائري
                                                             

  (1) على رأفت ،مرجع سابق،ص.87.

وتي ،)2( ایف البرغ م ن یكیة((عاص اب الكالس ود والقب ة للعق ائص المعماری ور،))الخص ة العص ر،مجل ریخ للنش  2ج، 1مج،دار الم
 ؛143 .،ص1986،لندن،

J, Heyman,((The Plasticity Of Unreinforced Concrete)),Morley Symposium On Concrete Plasticity And Its 
Application, University Of Cambridge,23july,London,2007.pp.157-158. 

* Arch: یعني العقد أو القوس أو القنطرة، وتعود أصل ھذه الكلمة إلي المصطلح الالتیني)Arcus ( والتي تعني قوس مبني من الحجر
   .أو اآلجر بشكل إسفیني فوق فتحة

  (3) عاصم نایف البرغوتي ،((الخصائص المعماریة للعقود والقباب الكالسیكیة))،مرجع سابق،ص. 144.



 
149 

Pointed Arch ، هلیجي ألوالقوس اElliptieal Arch  ، و القوس األحدبSegmental 

Arch  )1( )بتوزیع اتجاه الثقل عمودیا وأفقیا  ، وكل هذه األشكال تتمیز بأنها تقوم)174 الشكل

بنسب متساویة ، مما یجعل باإلمكان توسیع المسافة بین عمودین أو دعامتین أو كتفین أو 

عضادتین ،وكذلك تعتبر هذه األشكال لها قدرة جیدة على مقاومة الریاح ،وكذلك تقوم بدعم وزن 

 . )2(ة على البناءكونها تضفي ضخامة وتناغم وهیب ىوضغط األسقف ، باإلضافة إل

عرف استخدام األقواس في معظم الحضارات القدیمة وفي كل من مصر وبالد لقد       

، حیث ظهر استخدامه بشكل واضح لیعبر عن )3(مابین النهرین منذ األلفیة الثالثة قبل المیالد 

وجدت بالقرب من ، ومن أشهر األمثلة على ذلك األقواس التي )4(األهمیة الجمالیة والبنائیة للبناء

مشیدة  Semi-Pointed ، والتي كانت عبارة عن أقواس شبة مدببةمدینة اریدو في زقوات راندي 

ه عن طریق إبراز صفوف من اآلجر ،وكذلك وجدت عدة أمثلة ؤ وقد تم بنامن الطوب النیئ ،

ن طریق عوالذي كان یتم  Corbelling ىها باستخدام أسلوب البناء المسمؤ لألقواس كان یتم بنا

خر أكثر تقدما منه بعد ، وهذا آتقدیم حجر من كل جانب ،وهذا الحجر كان بمثابة ركیزة لحجر 

أن ال تعود هناك حاجة إال لحجر واحد لسد  ىما یجعل الدعائم الجانبیة تضیق صعودًا ، إل

یة تغط ىالفتحة األخیرة ،وكذلك كانوا یعملون في حال اقتصارهم على استعمال هذه الطریقة إل

                                                             
C ,G ,Malacrino, Op .Cit ,P131   (1) برنارد مایرز ، مرجع سابق،ص. 10؛  

(2)N,H, Ramage, A, Ramage, Op .Cit ,P.108.         
(3) A , Badaway, Architecture In Ancient Egypt and Near East ,Cambridge ,Massachusettes : Massachusettes Institute 

Of Technology, New York,1972,pp.11-14,23; P, A, Brunt ,((Free Labour And Public Work a At Rome )), Journal Of 

Roman Studies, Vol 70,1980,p.123. 

ار ،))معالم من اآلثار المسیحیة المبكرة في لیبیا منذ بدایة القرن الرابع،منتصف القرن السادس المیالدي((محمد على عیسي  ، ة آث مجل
  .107 .،ص1993،مارس، مصلحة اآلثار،طرابلس،6 ع،العرب

(4) D ,S ,Robertson, Op.Cit,P.231; J, J, Coulton ,((Ancient Greek Architects At Work)),Hthaca , Ny : Cornell University 

Press, 1977,p.213. 
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سناد ، فلقد )175 الشكل()1(الدعائم بأحجار كبیرة یقربونها بعضها البعض وكأنها روافد دعم وإ

م ،وهي أقواس باب .ق 3500 ىأقواس یرجع تاریخها إل ىعل كشف علماء اآلثار في مدینة أور

قرب زقورة أور ،وكانت تلك األقواس مشابهة لألقواس التي استخدمت في ) شولكي(قصر الملك 

 )2(زمن الرومان حیث كان حجر من أحجار القوس على هیئة إسفین یتجه طرفه الرفیع ألسفل

  ). 176الشكل (

لرومان الذین اقتبسوه من لقد كان من المعتقد أن تشیید األقواس كان یرتبط أساسا با  

الحضارات التي سبقتهم، حیث ظهر استخدام هذا العنصر على ید كل من األتروریین واإلغریق ، 

كانت بشكل دائري مكونه (روریة على بعض أشكال األقواس البسیطة تحیث كشف في المقابر األ

غیر مندمجة مع  من صفیین بنفس القیاس ،وكان للحجارة نفس المركز حیث ظهرت حجارة العقد

  ).177الشكل ( )3(وغیرهاVeil Perugia  في كل من مقابر) حجارة الحائط

اإلغریق على الرغم من معرفتهم باستخدام األقواس بمفهومها العام منذ بدایة اتصالهم  

بمصر وغرب أسیا الصغرى في بدایة األلف األول قبل المیالد ،إال أنهم نادرًا ما استخدموا هذا 

العنصر في مبانیهم ،حیث استخدموه في المداخل والبوابات واألسواق ،وأشهر مثال على 

 ى،والتي تعود إل) 178الشكل (Agora Prieneي بوابة السوق العامة بمدینة بریني مه فااستخد

الفترة الهلنستیة ،ولكن اإلغریق لم یفضلوا استخدامه في مبانیهم ،والسبب في ذلك یرجع للتفكیر 

                                                             
) ھیغل ،مرجع سابق،ص. 98؛ ثروت عكاشة ، تاریخ الفن المصري، دار المعارف المصریة ،القاھرة،بدون سنة نشر،ص ص. 360-

364.  1)  

 صالح لمعي مصطفي ، ؛73.،صمرجع سابق، مجلة آثار العرب،))العربیة القدیمةالغزاة والمراكز الحضاریة ((محمد على عیسي  ،)2(
  . 129 .،صمرجع سابق

  (3)ضحي عرفة ،مرجع سابق،ص.25.
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اإلغریقي ونظرته للجمالیة التقلیدیة التي اعتمدت على الخطوط الهندسیة المستقیمة األفقیة 

  . )1(والراسیة

من المعروف أن الرومان قد تبنوا أسالیب في البناء من الشعوب التي غزوها ،وهذا 

نسب القوس إلي األتروسكیین الذین تطور عندهم استخدام هذا العنصر ،حیث كانت  ىیقودنا إل

تستخدم حجارة كبیرة من صف واحد ،بحیث استمرت لحاماتها مع لحامات صفوف الحائط 

معاملة خاصة ،حیث كان ینحت *  key-stoneملة مفتاح أو حجر العقد،وكذلك فقد تمت معا

بشكل متقن ویعمل إطار في منتصف القوس كمحاولة للتعبیر عن القوس ذي الصفین 

وقد ظهر استخدام ) 179الشكل (االتروسكي ، وكانت اللحامات تعمل في العادة بدون مونه 

الذي یؤرخ  Falerii Noviفي فالیري نوفا  Gate of Jupiterالقوس الحقیقي في بوابة جوبیتیر 

م .ق 216 ى،واستخدم أیضا في فورم لبدة الكبرى الذي یرجع إل) 180الشكل(م .ق241للعام  

ولكن ال یوجد دلیل في روما وضواحیها عن وجود هذا العنصر المعماري قبل ). 181الشكل (

أنفسهم لم یعتبروا االتروسكیین هم من  الهتمام أن الرومانا، وما یثیر )2(م.القرن الثاني ق

بأن الرومان قد اعتبروا  Seneca*ألهموهم باستخدام هذا العنصر ،ولكن حسب ما ذكر سینیكا 

، وربما هذا الرأي یؤكد تقدم )3(اإلغریق هم من ابتكروا القوس ذات اللبنات المتخذة شكل عقد

 منطقتيوهما Lucanian لوكانیا ة مدینمنطقتین من اإلغریق في استخدام هذا العنصر في 

                                                             
 (1 ) عاصم نایف البرغوتي  ،((الخصائص المعماریة للعقود والقباب الكالسیكیة))،مرجع سابق،ص.146.

 
ً ویقصد بھ الكتلة الحجریة المنحوتة : حجر العقد بشكل اإلسفین التي توجد في منتصف العقد تماما Key-stone * 

 (2)P, Bagenal , J, Meads,Op.Cit,P. 22; A ,D, F, Hamlin,Op.Cit,Pp.80-81; J,P, Adam  ,Op.Cit,P321; S, Cuomo 

,((Ancient Written Sources For Engineering And Technology)),The Oxford Handbook Of Engineering And 

Technology In The Classical World ,Ed:John Peter Oleson ,Oxford University Press,2008,p.213. 

Seneca*: دیموقرتیسي الذي أكد على أن مبدأ القوس بأنھ كان مكتشف من قبل الفیلسوف اإلغریقلوقیوس سینیكا ،المعروف باسم سینیكا الفیلسوف روماني 
democtitus الذي عاش في النصف األخیر من القرن الخامس قبل المیالد.   

(3)F ,B ,Tarbell, Op.Cit,P.70. 
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وكالهما یوفران أمثلة رائعة على استخدام هذا العنصر، حیث وجد  velia وفیلیا paestumبیستام

 ى، سورا منیعًا ینسب إلم.ق326في مدینة بوسیدوینا والتي أصبحت مدینة لوكانیا بعد عام 

الضخمة للمدینة  وابة الشرقیة،والب  Paestum اإلغریق ،والذي أطلق علیه الرومان اسم بیمستام

  .)182الشكل ( ) 1(مغطاة بقوس ذات لبناتكانت  sirenوهي بوابة سایرن

شبة الجزیرة االیطالیة تدریجیا  ىویمكننا القول بأن استخدام القوس الحقیقي قد وصل إل

عمل  ن اإلغریق واالتروسكیین الذین كانوا األكثر تقدما في فن البناء الحجري ،قد نجحوا فيأ،و 

التي عرفها الرومان ،ولكن الرومان هم من تبنوا استخدام هذا العنصر وقاموا ى النماذج األول

ه وكذلك قدروا مزایاه ئبتطویره ،وحققوا تقدما في أشكاله والمواد التي استخدموها في إنشا

  .)2(واستخدموه بشكل متقن في عمارتهم

أو  key-stoneة الحجر األوسط لقد ساد االعتقاد بأن الرومان هم من اتبعوا طریق

الذي كان یعتمد على تشكیل الحجارة كالمثلث ، )183الشكل * (voussoirصنجة العقد 

بدون القمة ، وتصقل صقًال جیدًا ثم ترص على جانبیها بقیة األحجار ) مخروط مقطوع(المقلوب 

هذا الهیكل عندما تجف وترفع على اإلطار أو الهیكل الخشبي الذي یتخذ شكل القوس ،ویتم إزالة 

الشكل ()3(تمامًا ، وهذه الطریقة كان لها الفضل في صالبة العقود الرومانیة ودیمومتها  ةالمون

غیر أن منشآت إغریقیة سابقة للعصر الروماني خاصة في أواخر العصر الكالسیكي . )184

                                                             
(1)J,P, Adam,Op.Cit,P.321ھیغل،مرجع سابق ،ص.100 ؛      

الفن ثروت عكاشة ،  ؛146.،صمرجع سابق،))الخصائص المعماریة للعقود والقباب الكالسیكیة((عاصم نایف البرغوتي  ،(2)
      POp.CitRobertson, ,S,D,.232  ؛162. ،ص، الھیئة المصریة العامة للكتاب،بدون سنة نشر 1مج،  10ج، الروماني

 *voussoir :من الجانبین بحیث یكون )بشكل مخروطي(وھي طریقة لقطع أحجار القوس ،حیث تعتمد علي تشكیل الكتل بزاویة حادة
الجزء الضیق بأسفل كل كتلة ثم یقام العقد بتنظیم ھذه الكتل فیكون الجزء المفتوح غیر قابل لالنھیار ،استعمل اإلغریق ھذه الطریقة 

  .بشكل بدائي ثم طورھا الرومان

ش ،)3(  د دروی میر ابوالیزی ة والرومانیةصفاء س ر البطلمی ي مص غري ف ون الص ي الفن ة عل اذج المعماری ر النم تیر غی الة ماجس ،رس
   P.141 Op.Cit,, Rook ,T؛ 258.،ص2006منشورة،جامعة طنطا،
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على أن الرومان لم والهلنستي قد وجدت فیها هذه الكتل المخروطیة بكل وضوح ،وهذا بدوره یدل 

،وكان من أشهر األمثلة على ذلك العقد الذي یعلو بوابة )1(هذا األسلوب  إلتباعیكونوا األسبق 

جورا في مدینة بریني أل،وكذلك بوابة ا )185الشكل ( Cantusاالكروبولیس في مدینة كانتوس 
العنصر المعماري  ،ولكن مما الشك فیه أن الرومان هم من كان لهم الفضل في استخدام هذا)2(

  .)3(بشكل ممیز

یتم عن طریق إعداد إطار أو هیكل خشبي یدعم القوس بشكل مؤقت القوس إنشاء  عملیة

ه ؤ وكان هذا الهیكل یأخذ شكل القوس المراد إنشا ،Centeringبقالب القوس ،وهذا الهیكل یسمي 

لغرض توفیر الدعم أو سقاله خشبیة مؤقتة  ةركیز ، حیث كان یتم تثبیته باستخدام من الداخل 

، كان البناة یقومون ) 186الشكل ( )4(للهیكل في الجزء المنحني من القوس وخاصة في المركز

جزئیین متساویین ، بحیث یقومون بتحدید نقطة المركز ،  ىبتقسیم الفراغ المحدد لبناء القوس إل

ثم یقومون بعمل قوسین یشكالن معًا نصف دائرة ،و یشكل كل قوس ربع دائرة ،ویتم توصیلهما 

عداد قاعدة أفقیة یثبت علیها ساند مائال على كل قوس ،بحیث یشكل إفي المركز ، ویتم 

الساقیین ،ویتم دعم كل ساند بواسطة ألواح جانبیة متساوي  ثاً الساندین مع القاعدة األفقیة مثل

،ویتم سند هیكل القوس المؤقت ،إما مباشرة على األرض عن طریق استخدام )5(مجاورة للدعامات 

بالقوائم ( ىقوائم خشبیة أو باستخدام ألواح مائلة مثبتة في منتصف الجدران الجانبیة ،والتي تسم

                                                             
(1) M ,C, Hellmann  , Op.Cit,P.27  مني حجاج  ، عمارة اإلغریق، مرجع سابق ،ص. 59   ؛                   
(2) T ,Boyd,((The Arch And Vault In Greek Architecture)),American Journal Of Archeology, Archaeological In Statute 
Of America ,Winter ,Vol82,1978,p.86-88. 

  POp.CitStrickland .,,  H ,M,.24؛   121.،ص مرجع سابقماھر كامل  ، )3(

(4) R ,Taylor,op.cit,p.183; L, Sprague De Camp,Op.Cit,p.185. 
(5) J,P ,Adam  ,Op.Cit,P.357; I, Arce,((From The Diaphragm Arches To The Ribbed Vaults An Hypothesis For The 
Birth And Development Of Abuilding Technique)),Proceeding Of The Frist International Congress On Construction 
History ,Madrid, January,2003,p.236. 
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غرض التوفیر في استخدام األخشاب، وكذلك جهود العمال، ،وقد استخدمت هذه الطریقة ل)الطائرة

  ).187الشكل ()1(وقد اعتبرت هذه الطریقة المفضلة عند الرومان 

  

لقد ابتكر الرومان طرق أفضل لعمل الهیكل الخشبي لألقواس ،وكان الغرض منها 

متوازنة قریبة  التوفیر في استخدام األدوات واألخشاب ،حیث كانوا یقومون بتقسیم الجدار ألقسام

من بعضها البعض ،وذلك لغرض بناء كل جزء من أجزاء القوس بصورة منفصلة ،وكان ثم 

) 2(وهكذا ،حتى یتم تركیب كل أجزاء الهیكل ..تحریك نقطة االرتكاز لیتم سند الجزء الذي یلیه 

استخدمها الرومان لغرض عمل هیكل القوس حیث كان یتم  ىوهناك طریقة أخر ) 188الشكل (

فك كل جزء من أجزاء الهیكل باستخدام نتوءات متساویة على الجانبین ،حیث توضع إطارات 

األقواس في أماكنها لتقوم بدور مركزي ،ویثبت الهیكل في هذه نتوءات لتشكل الشكل النهائي لهذا 

زالة الهیكل بدون حدوث أیة تشوهات في شكل القوس   .)3(الهیكل ،وهذا بدوره كان یسهل فك وإ

بأبعاد متساویة في حالة إنشائهم لألقواس المتساویة األبعاد  اً قیاسی استخدم الرومان هیكالً 

ه وتركیبه في الجزء التالي المراد تشییده ؤ ، حیث كان یتم فك الهیكل من الجزء الذي تم إنها

تمكن  إن. ، وأحیانا كان یتم تركها الستخدامها في األغراض النفعیة األخرى في الموقع )4(وهكذا

،ولكن ال تزال المشاكل العملیة  اً ملحوظ اً الرومان من عمل األقواس كان في حد ذاته انجاز 

أنهم ) الرأي السائد(والصعوبات التي واجهتهم في تنفیذه مبهمة وغیر واضحة ، ولكن من المرجح 

ل علیهم قاموا بإنشاء ضلوع متشابكة للقوس ومسنودة بواسطة السقالة األفقیة ، والتي كانت تسه

                                                             
(1) T, Rook,Op.Cit,P.141; R ,Mark, Op.Cit,Pp.68-69. 
(2) R ,Taylor,op.cit,p.179; J,P, Adam  ,Op.Cit,pp.357-358. 
(3) J,P , Adam,Op.Cit,p.358. 
(4) F, Sear, Op.Cit,p.78; C ,G ,Malacrino,Op.Cit,P.174. 
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عمل الشكل المناسب ،وأحیانا كان یتم ترك هذه السقالة الخشبیة حتى االنتهاء من أعمال الزخرفة 
)1(.  

إلنشاء الهیكل الخشبي للقوس في شمال أفریقیا ،وباعتبار أن هذه  ىاستخدمت طریقة أخر 

ثابتة في ال ةن األطر اآلجریؤو المنطقة كانت تفتقر بشكل كبیر لمادة الخشب ،فقد استخدم البنا

سطوانات مجوفة مفتوحة عند نهایتها ومضغوطة أشكل قوالب من اآلجر ،والتي كانت في شكل 

كبر وبأقل عدد من المساند أنشاء القوس بسرعة إمن احد نهایتها ،وساعدت هذه األطر على 

،حیث أصبح العمل أسهل باستخدام الجص الصافي ،والذي یتماسك بسرعة كبیرة ،حیث أدى 

الشكل ( )2(نفس عمل الهیكل الخشبي ،وسهلت علیهم عمل األقواس  ةم هذه األطر اآلجریاستخدا

واستخدمت لفترة طویلة في شمال أفریقیا ،وكذلك  وكانت هذه الطریقة فریدة من نوعها ، ،) 189

في الفترة البیزنطیة في  ىقد ظهرت في صقلیة خاصة عند نهایة القرن الثالث ،ثم ظهرت مرة أخر 

  .)3(روما 

الخرسانیة التي سمحت لهم بأن یبنوا  ةلقد طور الرومان بناء األقواس باستخدام المون  

سرعة التصلب (لتعطي الشكل الفعلي للقوس بسرعة  ةوسهلت علیهم تقولب المون أقواس ضخمة ،

، كان یجب على النجارین إتقان عمل الهیكل ألنه یأخذ نفس شكل )داخل الهیكل الخشبي

الخرسانیة لم تكن عملیة سهلة ، مع  ةأن عملیة بناء القوس من المون. )4(جفافها  الخرسانة بعد

                                                             
(1) R ,Taylor,Op.Cit,Pp.182-183; C ,G, Malacrino ,Op.Cit,Pp.131-132. 
(2) J,P, Adam  ,Op.Cit,pp.360-361; R, Taylor,Op.Cit,p.176; I, Arce,((From The Diaphragm Arches To The Ribbed 
Vaults An Hypothesis For The Birth And Development Of Abuilding Technique)), p.f.i.c.c.h,p.236. 
(3) J,P, Adam  ,Op.Cit,p.361 

(4)D ,S, Robertson,Op.Cit,Pp.233-234; J, Delaine ,(( The Supply Of Building Materials To The City Of Rome 
)),Settlement And Economy In Italy,1500b.C To A.D.1500,Oxbow,Oxford,1995,p.212. 
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نه ال یمكن عمل القوس إالعلم بأن الطرق التي استخدمها الرومان لم تكن معروفة ، وبدون شك ف

  .)1(الخرسانة فیه ةبدون هیكل خشبي یتم صب المون

 ةاألقواس ،وكذلك استخدمت المونلقد استخدم الحجر واآلجر كمواد أساسیة في بناء 

،كان یتم أعداد لبنات من الحجر أو من اآلجر، حیث كان یتم سند كل لبنه عند نهایتها على ما 

ن األوائل إن سند كل ؤو ، ولقد أدرك البنا)2(یجاورها داخل الهیكل الخشبي الذي یأخذ شكل القوس 

ها ،وهذا بدوره یؤدي لضغوط جانبیة قادرة لبنة على اللبنة المجاورة لها كان یؤدي لدفعها وزحزحت

نه عندما یمیل كل لبنة من لبنات أ، ولكن البنائین الرومان أدركوا )3(على زحزحة باقي أجزاءه

المعرضة لها ،والتي توزعها  ىسي على ما یجاورها تحت تأثیر تقل القو أالقوس للسقوط بشكل ر 

،كانت قوة الجاذبیة تقوم بتحویل هذه ) العقدمفتاح (على اللبنة الراسیة التي تكون في المركز 

الدعامات الجانبیة ،وبهذا یتم توازن البناء في  ىاللبنات المجاورة لها ومن ثم توزیعها إل ىإل ىالقو 

حیث أن R=pq :ویمكن توضیح هذه الفكرة في المعادلة التالیة  ، )190الشكل ()4(المركز 

P=، مجموع القوة المسنودة وثقل القوس Q=قوة الجاذبیة ، R=مركز القوس .  

كان القوس المكون من عدد من اللبنات یتمیز بأنه یقوم بتوزیع األحمال على األجزاء 

،وان الشكل الدائري للقوس قد أعطاه )5(فوق األعتاب ىالجانبیة وهذا بدورة یعمل على تفریغ القو 

القدرة على مقاومة الریاح الشدیدة وكذلك دعمه للوزن والضغط من الجوانب ومن األسفل عن 

                                                             
  (1) عاصم نایف البرغوتي ،((الخصائص المعماریة للعقود والقباب الكالسیكیة))،مرجع سابق،ص.147.

(2) F ,Sear , Op.Cit,p.78. 
(3) L, Sprague De Camp,Op.Cit,p.185    موة المونت ،مرجع سابق،ص.25  ؛  
(4) M ,Moffett, M, Fezio, L ,Wodehouse,Op.Cit,p.144; S, Huerta , ((Mechanics Of Masonry Vaults: The 
Equilibrium Approach)), Historical Constructions, P.B. Lourenço, P. Roca (Eds.), Guimarães, 
2001,pp.53-56. 
(5) J,P ,Adam  ,Op.Cit,p.337. 
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ولكنه قد خلق أمام البناة بعض  ، )1(طریق استخدام الدعامات لسند الجزء المنحني للقوس

األحجار بأطر ذات زوایا،  المشاكل خاصة عند البناء باألحجار، وكان من أهمها عملیة تقطیع

مة ءلجعلها تتناسب مع المنحنیات الخارجیة للبنات ،وكانت هذه الطریقة هي الطریقة األكثر مال

، وذلك الن القوس یبقي مستقل عن الجدار الذي یسنده ،وهذا یمكن الثقل )2(من الناحیة العملیة 

ة ،وذلك بدون حدوث أي تهدید من أن یرتكز على حجر العقد ویقوم بضغط على اللبنات الجانبی

ن في الفترات ؤو ، وقد قام البنا)3(بكسرها أو زحزحتها ،وهذا بدوره كان یعطي مقاومة أكبر للقوس 

  . )4(الالحقة للفترة الجمهوریة بتقدیم عدة صفوف مكونه من عدد من اللبنات

ض لم یكن تفضیل الرومان لهذا العنصر لغرض إنشائي فقط ولكن كان أیضا لألغرا

،حیث حاول الرومان وصل اللبنات بعدة طرق لتتناسب مع خطوط إنشاء المبني أو  )5(جمالیةال

الجدار ،حیث كان أحداها یتم بتمدید وصالت اللبنات حتى امتداد المنحنیات الخارجیة األفقیة 

ة وهذه الطریقة قد تم تبنیها في كل الفترات الالحق والتي یسود علیها مجري واحد في البناء ،
،أما الطریقة األخرى فكانت تتم بإعطاء النهایات مظهرًا جانبیًا ذات زوایا مستقیمة لكي تتناسب )6(

، أما الطریقة األخیرة وهي األكثر تعقیدا ،والتي استخدمت خاصة  تتناسب مع المسارات الكبیرة

سطة باألحجار الضخمة المنحوتة بطریقة جیدة ، وكانت تتم بتمدید نهایات الوصالت للبنات بوا

                                                             
(1) N, H ,Ramage , A, Ramage, Op.Cit,p.108. 
(2) T ,Boyd,((The Arch And Vault In Greek Architecture)),A. J. A, Op.Cit,pp.83-100; J,P ,Adam  ,Op.Cit,p.344. 
(3) T, Patricio, T ,Stevens,((The Roman Theatre Of Jebleh In Syria :Analysis Of The Construction Form)), Proceeding 
Of The First International Congress On Construction History,20th-24th ,January,Madrid,2003,P.1607. 
(4) J,P ,Adam  ,Op.Cit,p.344. 
(5) D ,S ,Robertson,Op.Cit,P.234; 

ورة غیر منشورة، ،رسالة دكت دراسة تحلیلیة:خصائص العمارة في والیة نومیدیا في العصر الرومانيمنال ابوقاسم محمد حسین ، 
  .281.، ص2005،اإلسكندریة  جامعة

(6) M ,Handas ,Op.Cit,p.162. 
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بحیث تكون متماسكة ومتناسبة مع بعضها البعض  والمسماة بالصلبان الصغیرة ، أجزاء أفقیة ،

  . )191الشكل ( )1(،ویمكن رؤیة هذا الطریقة في مسرح اورانج أو في الحمامات في سینتر

كان یتم ربط األجزاء العلویة لألقواس عن طریق وضع اللبنات على خط في مسار البناء 

یتم ربطها بطریقة أفقیة على نفس الخط متبعین االنحناءات الداخلیة ،لیكون القوس ،حیث كان 

ن الرومان من استخدام هذا األسلوب في البناء الحجري ؤو ذي عتبات مسنودة ،ولقد استفاد البنا

،وذلك لغرض ابتكار فتحات مباشرة عندما كانت المساحة قد یستفاد منها في عمل المداخل 

  ).192الشكل ()2(والنوافذ وفتحات األبواب

لقد استعملت األقواس خالل الفترة الرومانیة على نطاق واسع في مجاالت بنائیة كثیرة في 

عطاءها مد  ىجمیع أنحاء اإلمبراطوریة ،حیث كانت العنصر األفضل لتغطیة المساحات الكبیرة وإ

، ویرجع الفضل )3(الطبیعیة  ،وقابلیة للتكیف في وظائفها وتوفیر إمكانیات لتوفیر اإلضاءة اً واسع

الفترة الجمهوریة الذین ینسب لهم الجراءة في تحویل القوس البسیط ، والذي كان عبارة عن  لبنائي

للعمارة الرومانیة تفوقًا كبیرًا في  ىفتحة في جدار لیشمل المساحات المفتوحة ،وهذا ما أعط

طناف أو األعتاب لألبواب ألاستخدام هذا العنصر فوق الفراغ ،ولیس فقط الستخدامه في عمل ا

، وهذا بدورة یرجع للرغبة في استغالل الفراغات واالقتصاد في استخدام مواد البناء )4(والنوافذ

 .)5(استخدام عدد من األقواس لتغطیة الفراغ،والذي نتج عنه استخدام األقواس الشبه دائریة أو 

 Vaultsاألقبیة  - 2

                                                             
(1) J,P ,Adam,Op.Cit,p.344. 
(2) D ,K ,Matthaws , ((Roman Agueducts, Technical Aspects Of Their Construction)),Studies In Ancient Technology 
,University Museum ,Vol 1,Spring,1970,p.12; J,.P ,Adam,Op.Cit,p.344 

(3) D ,S, Robertson ,Op.Cit,Pp.231-266     ;12 على رأفت ،مرجع سابق،ص     
(4) J,P, Adam,Op.Cit,p.333. 

  (5) عاصم نایف البرغوتي  ،((الخصائص المعماریة للعقود والقباب الكالسیكیة))،مرجع سابق،ص. 147.
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القبو هو عبارة عن مجموعة من األقواس توضع متجاورة بجوار بعضها البعض لتكون 

، بحیث تٌكون سقف نصف برمیلي الشكل یغطي حجرة )1(مظلة أو نفق من الحجر أو اآلجر

، هذا وقد عرف استخدم هذا العنصر المعماري بأبسط )193الشكل( )2(مستطیلة أو مربعة أو ممر

أشكاله لدى المصریین القدماء وفي بالد مابین النهرین منذ األلفیة الثالثة قبل المیالد، وقد استخدم 

ولم یهتم اإلغریق كثیرًا باستخدام هذا العنصر في . )3(لغرض تغطیة مباني تصریف المیاه 

لدهشة أنهم استخدموا السقوف المقوسة في بعض األماكن التي مبانیهم العامة ،ولكن مما یدعو ل

سطح األرض ،حیث استعملوا  ىكاستخدامهم لها في القبور المشیدة تحت مستو  ال تظهر للعیان ،

األقبیة البرمیلیة في تسقیفها،ومن أهم األمثلة على استخدامهم لهذا العنصر وهو القبر المكتشف 

 ، )194الشكل ( )4(ي یعود إلي نهایة القرن السادس قبل المیالدفي بایال في جزیرة قبرص ،والذ

بدایة القرن الثاني قبل المیالد  ىحد القبور في مدینة برجامون والذي یرجع إلأوكذلك سقف 

یشهد فیه على براعة اإلغریق وقدرتهم على إیجاد الحلول للمشاكل الناتجة  ،والذي یعتبر مثاالً 

تشكیالت األقبیة البرمیلیة والمتقاطعة ، فقد كان لهذا القبر سقف عن قطع الحجارة الالزمة لل

 )5(ةبشكل عقد متقاطع مبني بكتل حجریة مهذبة تهذیبًا دقیقًا مرصوصة بدون استخدام المون

  ).195الشكل (

تشیید األقبیة كان یعتمد علي مهارة النجارین وذكائهم ،أكثر من اعتماده على البنائیین 

نه كان لدیهم الوعي الكبیر بتفاصیل الهیكل الخشبي ، ومعرفتهم الجیدة بأنواع الخشب ألأنفسهم ،

                                                             
  (1) برنارد مایرز ، مرجع سابق،ص.103.

  (2) ضحي عرفة ،مرجع سابق،ص.26.

  (3) على رأفت ،مرجع سابق،ص. 138.

(4)T, Boyd,((The Arch And Vault In Greek Architecture)),A. J. A, Op.Cit,pp.90-91; A ,W, Lawrence, Op.Cit ,p.171-
173,228. 
(5)H, Polmmer , S, Simpson, History Of Architectural ,Development ,Vol2,London,1964,Pp.246-247; A ,W, 
Lawrence, Op. Cit, p.229. 



 
160 

ن الهیكل الخشبي ألها ،وذلك ئ،واألوزان التي تتحملها األخشاب ،وكذلك معالجتها وربط أجزا

والذي یجب أن یكون قادرًا على دعم أطنان  المؤقت كان هو األساس الذي یتم تشیید القبو علیه ،

ید القبو بتثبیت الهیكل ییش. )1(الخرسانة بدون أن یسبب في تشوهها ةحجارة أو المونمن ال

الخشبي المصنوع من خشب السرو ، والذي كان عبارة عن وحدات تركیبیة یتم تجمیعها مسبقًا 

ه مع بعضها البعض ،وكانت تستخدم عالمات لتسهل ئعلى األرض، وذلك لضمان ربط أجزا

م رفعها وتركیبها في مواقعها ، وكان یتم استخدام الحجارة بدون مالط، عملیة التجمیع ، ثم یت

التجمیع  إكمالحیث كان یتم وضع اللبنات على الهیكل الخشبي التجریبي لضمان مالئمته قبل 

،وبعد تركیب الهیكل الخشبي كان یتبع عدة طرق إلنشاء القبو ) 196الشكل ( )2(النهائي للهیكل

من اآلجر مربع الشكل  ى،فكان إما أن یتم وضع طبقة أول )3(وروما خاصة في منطقتي الثیوم

مجموعات مستطیلة فوق الهیكل  ىكبیر الحجم ومسطح ،بحیث تشكل طبقة رفیعة مقسمة إل

علي التاج ،ثم توضع طبقة من اآلجر صغیر الحجم علي أالخشبي عند نقطة بدایة القوس من 

،وتغمر ) أن الفراغات بین قطع اآلجر كانت أوسع ةحال( ع الكبیرة ـــنقاط االتصال بین القط

من اآلجر على القمة ،ویوضع بعض من قطع  ىغیر السمیكة ،ثم توضع طبقة أخر  ةبالمون

، هاتین الطبقتین من البالط ساعدت ةكبر للمونأعطاء سمك إاآلجر بشكل عمودي،وذلك لغرض 

،وكذلك لضمان وضع  ةمن المون ىاألوللیحمل الطبقة  اً قوی اً في كونها أسفل المركز لتكون أساس

،  أما الطریقة األخرى فكانت یتم بعمل أقواس متصلة )197الشكل () 4(الكل في كتلة واحدة صلبة

في شكل خطوط من كتل اآلجر المرصوفة بشكل عمودي بحیث تكون بارزة للخارج ،ویتم ربط 

كس ،وكذلك یتم تدعیم هذه األقواس ببعضها بواسطة كتل من اآلجر الموضوعة بشكل متعا
                                                             

(1)R ,Taylor,Op.Cit,P.178; F, Sear, Op.Cit,p.78. 
(2) R, Taylor,Op.Cit,P.179. 
(3) J,P ,Adam,Op.Cit,p.363 

(4) H ,Plommer , Op.Cit,p.296. 
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، وتعمل سلسلة من الحلیات الزخرفیة التي قد تم )1(الطوب بالخشب الخفیف في الوسط وهكذا

طبقة اآلجر وهي  ىالداخل ،وتصل إل ىبحیث تتغلغل إل ةتنفیذها ، ثم تمال بطبقه من  المون

،وتحافظ على شكل القبو الخارجي )198الشكل ( )2(الطبقة التي تعمل على احتوائها وعدم تسربها

زاله الهیكل الخشبي ،وبعدها یقوم إ الهیكل ،ویترك البناء حتى یجف وبعد ذلك یتم فك و  إزالةبعد 

، وقد وجدت العدید من طرق )3(ن بإكمال بناء المنحنیات الداخلیة وتهذیب شكل القبو ؤو البنا

) م 96-70(الثیوم في الفترة الفیالفیة  البناء التي استخدمها معظم البنائیین الرومان خاصة في

،وأحیانا استخدم الرومان )4(،مع العلم بأن هذه الطریقة قد استخدمت في منطقتي اوستیا وروما 

،واستخدمت لعمل )بواطن األقبیة بإشكال مربعة أو مثمنة(الهیكل الخشبي المحتوي على زخارف 

نراه جلیا في معبد من الزخارف وهذا  Cofferingأشكال أو حشوات غائرة 

   . )199الشكل()5(البانثینون

 ةوعند استخدام مادة الحجر كانت توضع قطع الحجارة التي تم ربطها بطبقة رفیعة من المون

،وذلك لضمان الربط الجید للحجارة وكذلك عدم تسرب  العلويعلى سطحها  ة،تم وضعت المون

  :وهماوهذا بدوره كان یؤدي لمشكلتین  ،)200الشكل ( ةالمون

إن األسطح الناعمة المتصلة والمنحنیة كان من الصعب عملها بالخشب خاصة بالنسبة - 1

  .للشكل ذي المنحني المزدوج

                                                             
(1) D,K ,Matthaws ((Roman Agueducts, Technical Aspects Of Their Construction)),S. A. T , Op.Cit,p.13; L, Sprague 
De Camp,Op.Cit,pp.185-186. 
(2) J,P ,Adam ,Op.Cit,pp.362-363. 
(3) B ,Cichy,Op.Cit,p.46; H, Plommer, Op.Cit,pp.296,298. 
(4) J,P, Adam  ,Op.Cit,p.363. 
(5) D ,Moore ,((The Pantheon :Crown Jewel Of Roman Concrete)),Constructor, Rome,2002,P.25; D, Edgerton ,((From 

Innovation To Use :Ten Eclectic Theses On The Historiography Of Technology)),History And Technology , Vol 16, 

1999, p.221; 

  .117.،ص1970،القاھرة،1مج،الھیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، العمارة العربیة في مصر اإلسالمیةفرید شافعي ،
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یمكن أن تلتصق وتتصلب على الهیكل الخشبي ،وبالتالي یصعب فكه  ةإن المون- 2

  .)1( ةبالمون اً ویصبح ملتصق

الفترة اإلمبراطوریة الحل لهذه المشكلة حیث كانت العدید من األقواس الكبیرة  ؤوبنا وجد

یتم تبطینها بطبقة أو طبقتین من اآلجر المسطح الذي كان یوضع على الهیكل الخشبي قبل 

بحیث یعمل على إغالق الفجوات الموجودة في الهیكل ،وأیضا یضمن عدم وصول  ةوضع المون

اله عدم استخدام التبطین فكان یجب استخدام تغطیة من اآلجر للخشب ،ولكن في ح ةالمون

سوف  ةن المونألمتصلة ولیست متباعدة ،مع مراعاة عدم ترك أیه مسافات بین األسطح ،

  .)2(تتسلسل لألسفل، ولهذا كان یجب أن  یثبت الهیكل بإحكام شدید 

كان یتم بناء شبكة مكونه استخدمت نفس الطریقة تقریبًا إلنشاء األقبیة المتقاطعة ،ولكن 

من أضالع أو خطوط التقاطع أوال ، باستخدام اآلجر الذي یوضع لیحدد الشكل المطلوب ، مع 

استخدام صف من البالط على مسافة بعیدة من الجانبین ، ثم یتم وصل هذه الصفوف معًا عن 

الرطبة التي  ةنمائلة مستمرة ،والتي أن تكون قویة لحمل المو  اً طریق صفوف ربط تشكل أضالع

  ).201الشكل() 3(الدعامات الوسطیة األخرى ألتم

ن الرومان بأنهم كانوا قادرین علي تكییف األقبیة مع حجم البناء بحیث ؤو الحظ البنا

امتدت هذه األقبیة لتغطي المساحات المطلوبة ،وقد تم االستفادة منها على المحاور الراسیة 

اني التي توجد بها وذلك لتغطیة المساحات الكبیرة ،وكذلك بحیث كانت تقوم بدور الساند في المب

                                                             
(1) A ,D,F, Hamlin, Op.Cit,p.72 ; R, Taylor,Op.Cit,Pp.183,184. 
(2) H, Plommer , Op.Cit,pp.296,298; R, J, A , Wilson,((Terracotta Vaulting Tubes(Tubi Fittili ):On Their Origin And 

Distribution)) , Journal Of Roman Archaeology ,Vol 5,1992,p.43; D, J, P, Mason  ,((The Use Of Earthenware Tubes In 

Roman Vault Construction:An Example From Chester)) ,Britannia, Vol 21,1990,p.117. 
(3) L,C, Lancaster, Auguste Choisy And The Economics Of Roman Construction ,p.314; H, Plommer , 
Op.Cit,pp.296,298. 
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لتوفیر فتحات جیدة لإلضاءة وهذا ما نراه واضحا في اإلضاءة التي تم تنفیذها في الحمامات 

،ولقد انتشر استخدام األقبیة الضخمة بشكل كبیر جدًا في عهد دومتیان )1(المركزیة في بومبي 

كر المهندسین الرومان أفضل األقبیة في النصف الثاني من م ،وقد ابت96-81في الفترة ما بین 

  .)2(القرن الثاني المیالدي

  :أنواع األقبیة 

وهو أبسط أشكال األقبیة، : Barrel Vault ،Tunnel Vaultالقبو البرمیلي أو النفقي  - 1

هي تشبه السرادیبُ تحمل بطولها على جدارین متوازیین لیشكالن حجرة مستطیلة،وغالبا ما 

یكون قطاعها العرضي بشكل نصف دائري ،ومن أهم األمثلة على استخدامه في تغطیة 

 ) .202الشكل( )3(في قصر نیرون الذهبي  Cryptopotـالأسقف الممرات 

هو ینتج عن تقاطع قبوین برمیلیین أو شبه :Cross Vaultالقبو المتصالب أو المتقاطع  - 2

دائریین لهما نفس األبعاد في العرض واالرتفاع عند زاویة قائمة ، لیعطي سقف حجرة 

مع  مستطیلة أو مربعة بحیث یكون ضغط الثقل موزعا على أركانها األربعة بالتساوي،

ربعة المكشوفة لكل قبو بشكل هاللي أو نصف دائري ،وقد مكانیة تغطیة الجوانب األإ

ستخدم في مباني الحمامات الرومانیة اإلمبراطوریة والتي كان أشهرها حمامات ا

،في حین أن مركز الثقل یقع على نقاط االرتكاز ) 203الشكل(  Maxentiusماكسنتوس

                                                             
  .  133- 132.،ص صمرجع سابق صالح لمعي مصطفي ، ؛101-98. ص ،ص مرجع سابقھیغل، )1(

(2) A ,D, F ,Hamlin, Op.Cit,p.72. 
(3)B, Fletcher, Op.Cit,p.177; J,B ,Ward-Perkins, Roman Imperial Architecture, Op.Cit,p101; G ,W, Van Beek 

,((Arches And Vaults In The Ancient Near East )),Scientific American, Vol 78,1987,p.432. 

 .130.،ص1980،مكتبة غریب،القاھرة،دلیل الناقد الفنينبیل راغب  ،
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اإلضاءة  التي یمكن تقویتها باستعمال األكتاف لحملها ، ویسهل عمل فتحات

 ).204الشكل ()1(علیها

 Pavilion ,Cloister)قبو بشكل الخیمة(القبو ذو الخطوط المتقاطعة وذو الحنیات  - 3

Vault : وهو ینتج من التقاء قبوین برمیلیین بحیث تلتوي الحواف أو نهایة كل قبو لتركز

،وهو یستخدم في القاعات المستطیلة  )2(على حواف الحجرة من أعلى بما یشبه الخیمة 

أجزاء مربعة بواسطة قواعد تقام علیها عقود متقاطعة وتعرف  ىبحیث تقسم القاعة إل

بینما من الداخل تبرز هذه  Grionsبخطوط التقاطع والتي تشكل من الخارج حنیات 

ذوأسفل شكل حرف ىعلأالحنیات كاألضالع ،وتشكل من  ا بین األقبیة المتقاطعة ، وإ

عملت هذه الحنیات بارزة من الداخل بإضافات أو أضالع فیعرف بالقبو المتصالب 

 ) .205الشكل ( )3(المضلع

  

  

  

  

 

                                                             
دیر بحیرا في بصري ((وفاء النعسان ، ؛296.،صمرجع سابق ،القیصر والمسیح،الحضارة الرومانیة:قصة الحضارة ول دیورانت ، (1)

  .38 .،ص2005العربیة،الكویت،مارس،،منظمة المدن 123ع،مجلة المدینة العربیة،))دراسة تاریخیة،ھندسیة،ترمیمیة:الشام
(2)H ,Plommer , Op.Cit,p.296; Middleton,((On The Chief Methods Of Construction Used In Ancient 

Rome)),Archaeologia ,Vol 51,London,1988,p.422. 
(3)A ,D, F , Hamlin, Op.Cit,p.72; B, Fletcher, Op.Cit,p.990; F ,Sigaut  ,((Technology )),Companion Encyclopedia Of 

Anthropology ,Routledge ,London, 1994,p.323. 
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  :Domesالقباب  - 3

، )1(في شكلها البسیط تطورًا لشكل القبو المتقاطع أو القبو بشكل الخیمة  *Domeتعد القبة 

وهي أیضا  ،) 206الشكل( )2(360هي عبارة عن أقواس تحركت واستدارت حول مركزها بزاویة 

،وهي عقد ذو انحناء متساٍو مقام على قاعدة )3(عبارة عن سقف یقوم على أربعة جدران أو ركائز 

الشكل (مستدیرة ،یمكن أن یكون مقطعة فلیقًا أو شبة دائري أو مدببا أو منفتحًا بصلیًا 

،وإلقامة القبة على قاعدة مربعة البد من إضافة أجزاء للوصل بین المربع والدائرة ،وهذه )207

الشكل ( )Squninches *) 4 أو مقرنصات  Pendentivesاألجزاء إما أن تكون معلقات 

208(.  

أو األقل من نصف  ،  Hemisphericalوالقباب لها عدة أشكال منها القبة النصف كرویة

المستخدم في بناء  Buttressingوالقباب المدببة ، ویختلف الدعم  ،) مضغوط بشكل عقد(كرویة

 )Oculus.)5 ىوعادة ما تعمل فتحة في منتصف القبة تسم القباب تبعا الختالف نوع القبة ،

ولكن  لقد ظهر استخدام القبة المشیدة من الطین في وقت مبكر جدًا في الشرق األدنى ،

أما أقدم مثال للقبة المشیدة من الحجر فقد كشف عنها في  ،)6( ربما كان ذلك على نطاق ضیق

، )7(م .ق8000حوالي العصر الحجري الحدیث  ىمدینة أریحا القدیمة بفلسطین وهي تعود إل

                                                             
.وتعني البیت  domos تعود للمصطلح الالتیني:القبة   dome* 

  (1)ضحي عرفة، ،مرجع سابق،ص. 28. 

(2)R, Mark , Op .Cit ,p.138  ول دیورانت ، قصة الحضارة :القیصر والمسیح،الحضارة الرومانیة، مرجع سابق،ص. 296 ؛  
 الدین صالح مسجد قبة :القباب إنشاء في الصب مسبقة وحدات استخدام((، عوض  الكریم عبد ریاض؛ 105.،ص مرجع سابقبرنارد مایرز ،(3)

 .65.،ص.2002نابلس، ،16، م)الطبیعة العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة، ))فلسطین – األیوبي  في طولكرم
ھو مثلت كروي یوضع عند أركان الحجرة وقت بناء القبة ،بحیث یكون رأسھ ألسفل وقاعدتھ تسیر مع :squninches  مقرنصات* 

  .حافة القبة وتتداخل معھا في بناء متكامل لتمال فراغ األركان
(4)L, Sprague De Camp , Op.Cit,pp.186-187; B, Fletcher, Op.Cit,p.990; G ,Castillo ,A History Of Architecture: Settings And 
Rituals, Oxford University Press ,New York,1995,p.225. 

  (5) عاصم نایف البرغوتي  ،((الخصائص المعماریة للعقود والقباب الكالسیكیة))،مرجع سابق،ص.145.

(6) D ,S ,Robertson,Op.Cit,P.231 ؛A ,W  ,Lawrence, Op.Cit,p.171. 
(7) A, Badaway,Op.Cit,pp.11-14,23,87; B, Fletcher, Op.Cit,p.5. 
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وعرفت أیضا القباب المبنیة من اآلجر في مصر وبالد مابین النهرین منذ األلف الثالثة قبل 

المیالد، وقد ظهرت في المقبرة الملكیة بمدینة أور نماذج لسقوف مغطاة بقباب مخروطیة ،وكذلك 

  .)1(ظهرت العدید من القباب المدببة في الحضارة اإلیجیة وكذلك في بالد الشام 

ن معظم أل یمیلوا إلنشاء المنشآت ذات الخطوط المنحنیة أو الدائریة كثیرًا ،اإلغریق لم 

تهم كانت ذات خطوط مستقیمة إال فیما نذر ، فقد ظهرت محاوالت ناجحة إلقامة مقابر آمنش

سم كنز اتریوس في كنوسوس ادائریة مشیدة استخدم في تسقیفها شكل القبة مثل المقبرة المعروفة ب

كما یرجع الفضل لبنائي الفترة الهلنستینیة  ، )209 الشكل() 2(م .ق1500حوالي  ىالتي ترجع إل

الستخدام القباب المضلعة ،والتي كانت من األمثلة المبكرة على هذا النوع من القباب ،حیث وجد 

أقدم مثال عنها في شرفة أتالوس في مدینة دلفي، والتي أتقنوا فیها بناء القبة المضلعة وذلك بعد 

وكذلك استخدم  ، )210 الشكل()3(من قرن من إدخال مبدأ القوس في العالم اإلغریقي قلأ

االتروسكیین أشكال القباب البسیطة والكبیرة ، ولكن الرومان هم من وظف استعمال هذا العنصر 

  .)4(بشكل موسع وممیز وابتكروا العدید من األشكال المتطورة 

ركیزة شبه دائریة یمكن تجمیعها وتفكیكها على كانت القبة تشیید بإعداد هیكل خشبي أو 

أشكال لهذه الهیاكل عدة ، وكانت هناك  عدة مراحل ،وهذا الهیكل كان یأخذ الشكل النصف دائري

،والتي كان یتم تجربتها عادة على األرض قبل تركیبها ، لیسهل علیهم تجمیعها وتفكیك الهیكل 

                                                             
(1) N, Davey, Op.Cit,p.141; C, L ,Wolley, ((the royal cemetery)) ,ur excavationII, london, 1934,pp.5-6,24. 

،مرجع ،مجلة آثار العرب))السادس المیالديمعالم من اآلثار المسیحیة المبكرة في لیبیا منذ بدایة القرن الرابع،منتصف القرن ((محمد على عیسي  ،)1(
  .10- 9.،ص1974مدیریة اآلثار العامة، بغداد، :، وزارة اإلعالم القباب المخروطیة في العراقالحدیثي، ، عبدالخالق ھناء عطا ؛107.،ص سابق

(2) H, Plommer , Op.Cit,pp.297-298; T, Boyd,((The Arch And Vault In Greek Architecture)),A. J. A, Op.Cit,pp.95-96;  
 .59.،ص1974، دار القلم، بیروت ،الفن واإلنسانعزالدین إسماعیل  ،  ؛58.،صمرجع سابق ، ، عمارة اإلغریقمني حجاج  

(3) H ,R ,Hitchcock,Others, Op.Cit,p.117; R, Taylor,Op.Cit,P.190. 
(4) H ,R, Hitchcock  ,Others, Op.Cit,p.117 .  
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بأعداد كبیرة بدًال من األعداد القلیلة والثقیلة ، وكان الخشبي ، وكان یتم اختیار دعامات خفیفة 

  :من أهم ممیزات أو خصائص الهیكل الخشبي المستخدم في بناء القبة ما یلي

  .أن یكون سهل في عملیة  التجمیع والرفع والفك- 1

  استخدام أعداد كبیرة من الدعامات یجعل توزیع األحمال أسهل وتكون بصورة متساویة أكثر- 2

  )1(.ل غالبًا وظیفة الفنانین المتخصصین في األعمال الزخرفیةتسه- 3

هناك عدة فرضیات لطریقة تثبیت الهیكل الخشبي ولكن لم یتم أثبات صحة هذه الفرضیات 

التي تبین الطریقة التي استخدمها الرومان في بناء قبابهم ویمكن تلخیص هذه الفرضیات على 

  :النحو التالي

على عدة مراحل ، بحیث یتم العمل بكل جزء یتم االحتیاج  إلیه  عداد الهیكلإكانت تتم ب .1

 )2(هكذا...خر آزالته بعد االنتهاء من استخدامه، ثم یركب جزء إمن الهیكل ، ثم یتم 

  ). 211الشكل(

نظام  ى، والذي یسم *استخدام النموذج أو الهیكل الذي استخدمه أبوللودورس الدمشقي .2

تصمیم أبراج الحصار الخاصة به لیتناسب مع هیكل القبة  البرج ، والذي قام فیه بتعدیل

طارات الركیزة نصف  ى،حیث استخدم البرج الخشبي المركزي الذي یصل إل قمة القبة ،وإ

المصبوبة ،وبعد عملیة التصلب  ةقطریة ،بحیث یستعمل هذا الهیكل المؤقت لدعم المون

عادة استخدامه في الطبقة الثانیة، ویعتبر  ةواستقرار المون الخرسانیة، یتم إزالة هذا الهیكل وإ

من الناحیة العملیة ،ألنه یساعد البنائیین والنجارین على المناوبة في  هذا النموذج مفضالً 

                                                             
(1)R ,Taylor,Op.Cit,Pp.190-191 

(2)F, Sear , Op.Cit,pp.78-81. 
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العمل ،وكذلك یسمح لرافعة واحدة أو عدد قلیل من الرافعات بالعمل بشكل مستقل لتركیب قمة 

  )1(نوعة مسبقًا ، ویعتقد استخدام هذا النموذج منذ أوائل القرن الثاني وصاعداً كل دعامة مص

  ).212الشكل (

التي Corbelled  ىعداد هیكل مكون من سلسلة من الحلقات األفقیة من العوارض تسمإ. 3

تعمل كل حلقة كقوس أفقي تعمل دعامة ،و  28 ىعدة مستویات متعددة وتصل إل ىتصل إل

وتشكل نمط مكون من الخطوط المتوازیة والطویلة التي  ي على زیادة الضغط ،من الجزء السفل

تشكل حول تجویف القبة ،وال توجد بها دعامات مثبته على األرض،ویعد هذا النموذج األكثر 

 ) .213الشكل ( )2(قبوًال إلنشاء القبة

 ةالكلس والمونعداد الهیكل الخشبي الذي یأخذ شكل القبة ، یتم تغطیتها بمزیج من إبعد 

خفة المواد  ىالسقالة ،وبالنظر إل إزالةویترك هذا المزیج حتى یجف لیشكل كتلة متماسكة ، ثم یتم 

  .)3(ومتانة التراكیب ،ال تعود القبة تضغط على الجدران إال ضغطًا خفیفاً 

  

  

  

  

                                                             
ً الن دمشق ھي موطنھ األصلي ،وھو : Apollodorus Damascus ابولودوروس الدمشقي * مھندس معماري ،سمي بالدمشقي نظرا

من ینسب إلیھ تصمیم عدد من المنشات الرومانیة والتي كان مھندسھا الرسمي،ومنھا المیدان العام الخاص باإلمبراطور تراجان 
نوس وروما ،وأخیرا قوس النصر لتراجان ،وكذلك معبد ھدریان لاللھة فیBasilica Ulpia،وأیضا  Form Tragani،المعروفة بأسم 

  . م ،حیث حكم علیھ بالموت 129بانكونا ،وقد انتھي بھ األمر بغضب ھدریان علیھ عام 

(1)R, Taylor,Op.Cit,Pp.190-191. 
(2)H ,Plommer , Op.Cit,pp.300-301; T, Rook, Op. Cit ,p.140. 

  (3) ھیغل،مرجع سابق،ص ص. 101-100.
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  :أنواع القباب

كانت تستعمل في العادة فوق المباني الدائریة : *Capolaالقباب الكرویة أو المسطحة  - 1

الشكل ()Exedrae )1،كما استعمل الرومان أنصاف القباب الكرویة فوق الكوات شبه الدائریة 

214. ( 

 :نوعیین أساسین وهما ىوهي تنقسم إل:القباب المضلعة  - 2

وهي قبة مكونة من ثمانیة أضالع : Domical ,Octagonal القبة ثمانیة األضالع  - أ

یرتكز كل ضلع على دعامة سمیكة ،وأفضل مثال الستخدام هذه القبة هي الحجرة 

ه بعد حریق روما ؤ م بناتالذي  Domus Aureaالمثمنة في قصر نیرون الذهبي 

  . )215 الشكل( )2( بعد المیالد بواسطة المهندسین السیفیرین 64عام 

وهي القبة المتعددة األضالع : Umbrella Dome(Vault)القبة بشكل المظلة    - ب

هذه القبة ل استخدام،والتي تشبه المظلة ،ویزید عدد أضالعها عن العشرة ،وأفضل 

 ) .216الشكل ( )3(تیفولي مدینة في الحجرة الموجودة في فیال هادریان في

حجرة مستدیرة  استخدم الرومان القبة البسیطة ذات الشكل نصف الكروي ،التي كانت تغطي

Rotunda وفي عصر متأخر من اإلمبراطوریة تمكنوا من تغطیة حجرة مربعة بقبة باستخدام،

،وأصبح ) 217الشكل ( )4(المقرنصات التي كانت تشكل حلقة الوصل بین الجزء المربع والدائري 

،وفي فترة حكم ) م96- 81(استخدام القباب ذات المواصفات القیاسیة شائع في عهد دومتیان 

                                                             
*  Capola  :الالتیني تعود للمصطلح capo  تعني الكوب، والمصطلحcapola سقف كروي موضوع بشكل كوب مقلوب فوق  وتعني

    .فراغ دائري أو مربع
مرجع لفت یحي حمودة، ،أ ؛147. ،صمرجع سابق،))الخصائص المعماریة للعقود والقباب الكالسیكیة((عاصم نایف البرغوتي  ،)1(

   pOp.Cit ,Fletcher ,B,147. ؛104 .،ص سابق

(2) R ,Mark,Op.Cit,p.141. 
(3) M ,Handas,Op.Cit,p.144; A ,D, F, Hamlin, Op.Cit,pp.80-81. 

H ,R ,Hitchcock , Others, Op.Cit,pp.11 (4) ضحي عرفة ،مرجع سابق،ص. 28؛  
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أصبحت تستخدم النتوءات الخارجیة ذات أنصاف قباب وأیضا أصبحت ) م117- 98(تراجان

  .)1(تستخدم القباب القیاسیة الكاملة المتقنة

القباب الضخمة التي كانت تغطي ن الرومان مشكلة أساسیة عند تشیید ؤو لقد واجه البنا

، لذا اعتمد )2(المباني الكبیرة ،وهي ثقل القبة الواقع على الجدران الحاملة بالتالي على األساسات

ن الرومان على فكرة معماریة تعتمد أساسا على مبدأ التحمیل والتخفیف في وقت واحد و المهندس

  :)3(والتي یمكن تلخیصها في النقاط التالیة

في قمة القبة من المنتصف ،والتي كانت تستخدم لغرض  Oculusل فتحة كانت تعم - 1

اإلنارة الطبیعیة للفراغ ، باإلضافة إلي دورها في تخفیف من ثقل القبة ،وهذه الفتحة قد تم 

 . )218الشكل ( )4(في عصر اإلمبراطوریة المتأخر االستغناء عنها تدریجیا

أو اآلجر  Pumiceبسط المواد وأخفها كحجر الخفاف أن الرومان و استخدم المهندس - 2

األحمر في عمل األضالع ، وذلك في الجزء العلوي من القبة والقریب من فتحة اإلضاءة 

 Mieva ،كما حدث في القرن الثالث المیالدي في حمامات دقلدیانوس ،ومعبد منیرفا

Medica 5(في روما(. 

باألقواس العاتقة  ىوالتي تسم، استخدم الرومان نظام معقد من عقود أو أقواس التخفیف  - 3

Relieving  Arches* في الجزء األسفل من القبة عند التقائها بحافة الجدار بحیث ،

                                                             
(1) J,P, Adam  ,Op.Cit,p.383. 

  (2) برنارد مایرز ،مرجع سابق،ص. 105.

(3)R ,Mark,Op.Cit,p.139. 
  ؛28. ،صمرجع سابقضحي عرفة ،(4)

B ,Fletcher, Op.Cit,p.174 ؛   D, Ihde  , Technology And The Life World: From Garden To Earth ,Indiana 

University Press,Bloomington,1990,p.333. 
(5)R ,Mark ,Op.Cit,p.139; N ,J Delatte,((Lesson From Roman Cement And Concrete)),J. P. I. . E. E.. P, Op .Cit ,p.112 

*Relieving Arches : عقد یبني فوق العتب لتخفیف تقل البناء الذي فوقھ :عقود أو أقواس عاتقة.  
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جسم القبة من مجموعة متداخلة من األقواس ،وهذا نراه واضحا في مبني البانثیون  ىیبن

جداره من األسفل لیس كتلة واحدة ، بل كان عبارة عن ثمان  بروما ، فمن ناحیة كان

قواعد ضخمة مفصولة تقریبًا بكوات عمیقة ،كما یشكل المدخل كوة كبیرة یقوم فوقها عقد 

 ةنجد أن هذه األقواس كانت مخفیة داخل البناء وغیر ظاهر  ىبرمیلي ،ومن ناحیة أخر 

 ).219الشكل ( )1(للعیان 

كبر من سمكها عند قمتها التي تركت مفتوحة ،كما عملت أدتها كان سمك القبة عند قاع - 4

على سطحها الداخلي،والتي شكلت في الوقت نفسه حلیات معماریة Coffers فیها حشوات 

 .)2(جمیلة

طوابق من الخارج، وبذلك یشكل االرتفاع  ةیعمل البناء كله بطابقین من الداخل وثالث - 5

 .الخارجي أكتافا تمنع القبة من االنفساخ للخارج

إحاطة الجزء األعلى من جدران الحجرة الواقعة أسفل القبة ،بنوافذ لتوفیر مزید من اإلضاءة  - 6

  .)3(إضافة للمساعدة في تخفیف الحمل على األساسات

 ىما فوق مستو  ىران البناء من الداخل إلجد ىن الرومان أسلوب رفع مستو ؤو اتبع البنا - 7

قویة تساعد على منع القبة من االنفساخ ،لذلك  Haunchasانبثاق القبة لتشكل أكتافا 

 .)4(تظهر معظم القباب الرومانیة محدبة من الخارج رغم كونها شبة كرویة من الداخل

من الداخل  ىبالمبنوالتي كانت تحیط  ، ةذات أسقف قبوی Apsesاستخدمت حنایا كبیرة  - 8

 :،و كانت تلعب دوریین أساسیین وهما) 220الشكل (عند التقاء الجدران باألرض 

                                                             
(1)D,S ,Robertson,Op.Cit,Pp.51,231-249; W, L ,Macdonald ,The Pantheon :Design ,Meaning ,And Progeny, 
Harvard University Press-Cambridge ,Massachusetts, United States,1976,p.35. 
(2)B, Fletcher, Op.Cit,p.271;  W ,L ,Macdonald, Op.Cit,p.148;     .29 .ضحي عرفة ،مرجع سابق،ص  

(3)F ,Sear , Op.Cit,p.81؛ B, Fletcher, Op.Cit,p.271. 
(4)D ,S, Robertson ,Op.Cit,Pp.51, 231-249; L ,Sprague De Camp , Op.Cit,Pp.186-187; L, C ,Lancaster., 
Op.Cit, Pp.7-8. 
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 .تخفیف الثقل وذلك بتفریغ جزء من الجدران  - أ

من خاصیة  ةالمساعدة على تحمیل ثقل الجزء الواقع أعالها بما لألسقف القبوی  - ب

التحمیل ،وهذا نراه واضحًا في معبد البانثیون ،والتي أضیف لها أعمدة أمامیة تساعد 

 . )1(على عملیة التحمیل

الشكل ( في روماMinerva Medica عمل دعامات خارجیة للجدران كما في معبد منیرفا  - 9

 Vaultedكله من الخارج بصف من األعمدة المقببة ىأو قد یحاط المبن،) 221

Colonnade  ،  وذلك بسبب عملیة التخفیف المتمثلة في النوافذ والحنایا خوفا من

 .)2(االنهیار

حد كبیر في زیادة ولع الرومان باألبنیة الكبیرة  ىلقد ساهمت األقواس واألقبیة والقباب إل

 ىاج إلعدة أقدام ،األمر الذي احت ىالضخمة التي یصل سمك أقواسها في كثیر من األحیان إل

،ومما الشك فیه أن الجدران ) 222الشكل (تدعیم صحیح للمحافظة علیها من التفسخ واالنهیار 

السمیكة كانت تمتص معظم ضغط الثقل والدفع ،إال أن الرومان لم یجازفوا بذلك فقاموا بتصمیم 

،حیث أنظمة معقدة من الدعائم وطوروا فن التدعیم لدیهم خالل األعمال الهندسیة المبكرة 

  :وهي كاألتي )3(استعملوا ثالث وسائل رئیسیة للتخفیف والدعم

                                                             
(1)W ,L ,Macdonald, Op.Cit,p.149 ؛ S, Rahmatabadi, R, Toushmalani,(( Physical Order And Disorder In Roman 
Architecture Style)) ,Australian Journal Of Basic And Applied Sciences ,Islamic Azad 
University,Hamedan,2011,pp.401-402 ;29 .ضحي عرفة ،مرجع سابق،ص   

  (2) نبیل راغب ،مرجع سابق،ص. 130؛ ضحي عرفة ،مرجع سابق،ص. 29.
(3)B ,Fletcher, Op.Cit,p.444; S, Huerta,((Mechanics Of Masonry Vaults :The Equilibrium Approach)),Historical 
Constructions ,P .B. Lourenco ,P. Roca (Eds),Guimaraes,2001,pp.51-55; S ,E, Jacobe,((Large-Diameter Low- 
Ptofile Air Forms Using Cable Net Support Systems For Concrete Domes)),University Of Brigham 
Young, London, 1996,pp.13-15. 
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 Niche *الكوة - 1

كما استعملوا في حاالت قلیلة الدعامات  ، Spurbuttressالدعامة الناتئة العادیة - 2

  Flying Buttressesالمنفصلة 

وهذه استعملت بشكل واسع على قمة الدعامات الناتئة  ،Pinnacles األبراج المستدقة  - 3

 .)1(كبر نحو األرضألتساعد بثقلها على دفع الضغط المائل بانحراف 

في األبنیة التي یوجد في جدرانها عدد قلیل من النوافذ والفتحات ،فقد جعل تركیز الثقل الزائد 

وذلك Abutment دعامة محاذیة في قمة الجدران التي تستمر في ارتفاعها خارج قاعدة العقد ،ك

  . )2(لتقلیل خطر انفالق العقد نحو الخارج

 

  

  

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
 . وتعني الصدفة أو المحارة Nicchioتعود للكلمة الالتینیة  niche  :الكوة* 

(1)S ,Rahmatabadi, R, Toushmalani, (( Physical Order And Disorder In Roman Architecture Style)) ,A. J. B. A. S, 
Op.Cit ,p.401.  
(2)D ,S ,Robertson ,Op. Cit,Pp.51,249; J, G, Davied  ,Temples Churches And Mosques, ,Basil Blackwell Oxford 
,London ,1982, p.83. 
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  المبحث الثالث

   )Floorsواألرضیات Roofsاألسقف (

  Roofs األسقف - 1

تعد األسقف من أهم العناصر اإلنشائیة األساسیة المستخدمة في البناء ،حیث تشكل مع    

المطلوبة ،كذلك تساهم بشكل أساسي في تأمین متانة الجدران واألرضیات التركیبات المعماریة 

 ىإل ىوالسقف من الناحیة المعماریة یقوم بغلق الفراغات المعماریة ویقسم المبن. البناء واستقراره

عده طوابق ، ویساعد كذلك في حمل وتثبیت طبقات اإلكساء السفلیة والعلویة، وتأمین العزل 

أو بین الفراغ  ى،وعزل الرطوبة بین طوابق المبن الحراري والصوتي ،وكذلك عزل الصدمات

، ویساعد في مقاومة الحریق ومنعه من االنتشار بسرعة كبیرة ،أما من الناحیة  ىالخارجي والمبن

األعمدة ،الجدران (اإلنشائیة فهو یقوم بنقل األحمال المختلفة إلي العناصر اإلنشائیة األخرى 

  ).223الشكل () 1(الترابط بین الجدران واألعمدة ، وكذلك یساعد على تأمین )،األساسات

لقد استخدمت األسقف لتغطیة المباني في كافة الحضارات القدیمة ،وكان ذلك لغرض   

حمایتها من العوامل الطبیعیة المختلفة ،إال أنها كانت تأخذ أشكال مختلفة ، فقد استخدمت 

، التي كان )2(دیمة كالحضارة المصریة األسقف الحجریة المستویة أو األفقیة في الحضارات الق

یتم فیها وضع عتب طویلة من األحجار تستند على جدارین متقابلین لغرض زیادة قوة ومتانة 

متانتها ،وكانت تتم باستخدام دعامتین  ةتتمیز بسهول ىالسقف ،وأیضا استخدموا طریقة أخر 

حجریتین مائلتین على شكل جملون، وأسفلها كانت توضع عتبة أفقیة لغرض إخفاء الجملون 

، وأما اإلغریق فقد استخدموا األسقف الخشبیة المسطحة المغطاة )224الشكل (الذي یعلوها 

                                                             
  .250- 249.،ص صمرجع سابقبن جناح وآخرون،امحمد عمر   )1(
  POp.CitSmith., ,R ,T,.120؛   39 .، صمرجع سابق، العمارة وحضارة مصر الفرعونیةتوفیق حمد عبد الجواد، )2(
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یحمل بواسطة )Rafter( )1(بالطین أو القش أو األلواح الخشبیة التي كان قطاعها العلوي 

وهذه الدعامات  ،)Wall Plate(دعامات طویلة ، وكانت تثبت عند الحائط بواسطة كتلة حجریة 

 بالقرمید تم استعملت مادة الحجر في حوالي ىفي البدایة كانت تعمل من الخشب ،وتغط

  . )225الشكل ()2(م ،والتي كان استخدمها في األساس لغرض تقلید مادة الخشب .ق600

لقد تحدث المهندس المعماري فیتروفیوس عن األسقف التي وجدت في أثینا على 

،والتي وصفها بأنها كانت عبارة عن أسقف بال قرمید مصنوعة ) Areopagus(االریوباغوس 

  .)3(من الطین الممزوج بالقش ،وأكد على وجود بقایا المنازل القدیمة ذات األسقف الطینیة 

أن معظم مباني اإلغریق المستطیلة سقفت باألسقف المائلة بزاویة حادة أو منفرجة ،     

،وكانت )Pitched Roofs  ()4أو Gabled Roofs(*والتي كانت تأخذ شكل المثلث الجملوني 

لكونها تعطي (أكثر أنواع األسقف تطورًا ،ألنها كانت تستجیب استجابة تامة لمتطلبات الجمال 

،مع العلم بأن هذه األسقف لم )5()فوقه ءلسقف ال یفترض به أن یحمل أي شياالنطباع بأن ا

، وكان السقف الجملوني مكون من جزئیین أساسیین )6(تكن معروفة قبل القرن الثالث قبل المیالد

الكرانیش األفقیة للبناء ،ویظهر فقط  ى،الجزء األول كان عبارة عن سقف مسطح یقوم فوق أعل

من داخل البناء ،وهذا السقف كان مقام على هیكل خشبي مكون من ألواح أو دعامات متوازیة 
                                                             

  ;356.، ص مرجع سابق،تاریخ الفن المصري ثروت عكاشة،(1)
,Yale University Press, Hong AD700-The Architecture Of Alexandria And Egypt 300BCMckenzie, ,J 

Kong,2007,p.62.  
  ؛ 84 .،صمرجع سابق، المصریة ،مابین النھرین ،الیونانیة ،الرومانیة: عمارة الحضارات القدیمةصالح لمعي مصطفي ، )2(

I ,A ,Phoca,Valavanis .P,Op.Cit, P.31; R, F, Liebhart ,((Timber Roofing Spans In Greek And Near Eastern 

Monumental Architecture During The Early Iron Age )), University Of North Carolina At Chapel Hill ,University Of 

North Carolina At Chapel Hill,Diss,1988,p.221. 
،ص مرجع سابق،ھاشم عبود الموسوي:،نقلة عن الالتینیة،الكتب العشرة لفن العمارة للمھندس الروماني فیتروفیوسفیتروفیوس )3(
.63. 

pitched roofs سقف مؤلف من سطحین منحدرین قطاعھ مثلث الشكل ویدعي أیضا:   Gable-roof* 
  (4)ھیكل،مرجع سابق،ص ص. 85-84. 

  (5) فرید شافعي،مرجع سابق،ص. 95.

(6) B, Fletcher,Op.Cit,P.243 
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تلون وتزخرف برسوم ملونه في  ،Coffers ى ومتعامدة تحصر بینها أشكال مربعات غائرة تسم

ماء الصافیة ،أما الجزء الثاني أغلبها لنجوم وأقمار مذهبة على أرضیة زرقاء لمحاكاة شكل الس

هذا السقف  ىخر مثلث أو جملوني یر آخر من الخشب أو الحجر لسقف آفكان مكون من هیكل 

، التي كانت تتخذ أشكاال عدة فمنها الالكوني   Tile بألواح القرمید ى،ویغط)1(من الخارج فقط 

،وكذلك ) بالقرمید یعتقد بأنه األصل في نشأة السقوف الجملونیة المغطاة(والكورنثي 

  ).226الشكل ()2(الصقلي

في الحقیقة أن البنائین اإلغریق قد استخدموا األسقف الخشبیة في تغطیة المساحات 

الكبیرة حیث جعلوا العوارض الخشبیة بأبعاد صغیرة قریبة من بعضها البعض ،وهذا قد ظهر 

 ماة البرانوس في القاعة األمامیة المس Olympieionبوضوح في معبد االلومبیون 

Pronaosوأیضا في القاعة الخلفیة المسماة أوبیسفودماس، Opisthodomos  بالرغم من أنهم،

 سم أو أكثر80لم یستخدموا العوارض الخشبیة ذات الحجم الكبیر جدا التي یبلغ سمكها حوالي 

)3(.  

نشاء األسقف إالطریقة التي استخدمها الرومان في لیست لدینا معلومات واضحة عن     

الجملونیة الخشبیة ، ولكن وجدت بعض البقایا للدعامات والتجاویف في الجدران في كل من 

مدینتي بومبي وهیركوالنیوم ،والتي ساعدت في معرفة بعض التفاصیل عن طریقة بناء هذه 

  ).227الشكل ) ( 4(األسقف 

                                                             
  (1) مني حجاج، عمارة اإلغریق،مرجع سابق،ص. 56.

  (2 ) مني حجاج  ، العمارة الھلینیة ،مرجع سابق، ص. 34؛ عائدة سلیمان عارف ،مرجع سابق،ص. 193.
(3) J,P ,Adam  , Op .Cit, Pp. 428-429. 
(4)L, C, Lancaster, Concrete Vaulted Construction In Imperial Rome : Innovations In Context, Op.Cit,P.22; Valeriani. 
S,((historic carpentry in Rome)), Proceedings Of The First International Congress On Construction History, Madrid, 
January,2003,p.2032; J,P ,Adam , Op .Cit, P.419. 
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ان لها عالقة بالمواقع واآللیات و بالرغم من ثراء الفترة الرومانیة بالتصاویر الفنیة التي ك    

نشاء إواألدوات البناء ،ولكن لم یظهر أي تصویر یوضح الطریقة التي استخدمها الرومان في 

عن طریقة تركیب األخشاب في  أسقف السطح ، وغیر أن التصویر الوحید الذي كان یعبر

هر الدانوب ،والذي على ن ىأعمال البناء قد وجد على عمود تراجان ،والذي یوضح الجسر المبن

  ).228الشكل ()1(قام بتصمیمه المهندس المعماري ابولودوروس الدمشقي

الطرق التي استخدمها  ىوبالرغم من أن المهندس المعماري فیتروفیوس لم یتطرق إل    

،ولهذا السبب وبسبب النقص  )2(الرومان في إنشاء األسقف والتعامل معها إال في سطور قلیلة

في المصادر المادیة وكذلك المصادر األدبیة والتي كانت بدورها أیضا قلیلة جدًا فقد ثم التوجه 

، حیث )خاصة الوثائق التي تتعلق بموضوع الرخام(األدلة التي كانت شائعة عند اإلغریق  ىإل

یسرد فیه بعض  Pozzuoliفي بوزولي  Serapisوجد نص منقوش أمام معبد سیرابیس 

  .)3(التفاصیل الخاصة بهذا الموضوع

وعلى العكس من ذلك فقد وجدت العدید من النماذج التي كانت تقلد أشكال األسقف بدقة     

تامة في المقابر االتروسكیة المنحوتة تحت مستوى سطح األرض ،حیث وجدت في الغرف التي 

ازل األحیاء ،وأیضا قد وجدت في تحتوي على اآلثاث الجنائزي نماذج توضح بشكل دقیق من

،أدلة هامة  Cerveteriبالقرب من سیرفیتري  Banditaccia  باندتیاكیا ةلمسماامدینة الموتى 

جدا ألنها كانت توضح المراحل المتعددة في إنشاء وارتقاء أسالیب بناء األسقف ،ویبدو أن الفنان 

                                                             
   ؛274-271.، ص ص،مرجع سابق عبیر قاسم(1)

Adam  J,P,;   22.,POp.CitIn Context,   Innovations Concrete Vaulted Construction In Imperial Rome : ,Lancaster ,C ,L
422.-214p., POp .Cit ,  

الكتب العشرة لفن العمارة للمھندس المعماري الروماني فیتروفیوس،نقلة عن الالتینیة:ھاشم عبود الموسوي ،مرجع سابق،ص ص. 93- 
99.  (2)       

(3)R ,Mark, Op.Cit,P.194; J,P, Adam, Op .Cit, P.419 
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العدید من التفاصــیل  ىمما أعطالمثلث الشكل في قطاع عرضي  أو النحات قد أظهر اإلطار

  ).229الشكل )(1(عن األجزاء التي كان یتكون منها السقف 

نشاء األسقف الخشبیة باستخدام الهیكل الخشبي ،والذي كان بدوره قد تطور إكان یتم     

تدریجیا ،واعتمد أساسًا على وضعیة كل من الدعامات أو الروافد األفقیة والعمودیة والمائلة 

شكلة إیجاد االنحدار أو المیل المناسب للسقف من أهم الصعوبات التي واجهت ،وكانت م

النسب التي استخدمها الرومان  ىالنجارین في ذلك الوقت ،والتي تحدث عنها فیتروفیوس وأعط

إلعداد المیل المناسب للسقف في عصره ، حیث كان االرتفاع یكافئ ربع أو خمس العرض 

نشاء إاسیة من الهیاكل الخشبیة التي استخدمها الرومان في ،وكانت هناك أربعة أنواع أس

  -:)2(تيآلاألسقف الخشبیة وهي كا

وهو یعتبر من ): شبه مسطحة(الهیكل المستخدم في إنشاء األسقف المستویة والشبة مستویة  - 1

أقدم أشكال الهیاكل التي استخدمت في إنشاء األسقف ، التي كان یستخدم فیها الدعم البسیط 

للقوائم عند إنشاء هیكل السقف ، حیث كانت أرضیات األدوار العلیا التي تمثل السقف 

فلها تقام فوق هیكل خشبي مؤقت ،وهذه األسقف كانت مستویة ،ولكونها ثقیلة للغرف التي أس

كانت تتطلب جدران قویة لدعمها ، وكان یتم عمل بروزات في قمة هذه الجدران على كل 

، وهذا الشكل من الهیاكل قد وجد في مقابر ) 230الشكل (واجهة لتستند علیها الدعامات 

،والتي كانت  Hut Tombsاة بالمقابر التي تشبه األكواخ القرن السابع قبل المیالد المسم

م وجدت .بشكل بسیط،ولكن في القرن الثالث ق اً من الداخل تشبه الخیمة وكان سقفها منحدر 
                                                             

(1)J,P ,Adam, Op .Cit, P p.421-422. 
(2)S , Valeriani ,((historic carpentry in Rome)), P. F. I..C. C. H, Op.Cit;p.2026; C ,G, Malacrino, Op.Cit;p.239; R ,Fox , 
((Introduction: Methods And Themes In The History Of Technology)), Technological Change :Methods And Themes 

In The History Of Technology, Harwood Academic, Amsterdam, 1972,p.54. 
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األسقف ذات الشكل المتناظر من الجانبین والمنخفضة أكثر ،والتي كانت تحتوي على عدد 

السقف المرتفع بصور متكررة في  ،وقد ظهر أیضاً  )231الشكل (من الدعامات لدعمها 

 .)1(Perugia)(م بالقرب من بوروجیا.في القرن الثاني ق )Volumnii(مقبرة فولومي

یعتبر ): السقف المسنود أو المخبأ(الهیكل المستخدم في إنشاء األسقف ذات االنحدار الواحد  - 2

دعاماته تمتد من جدار بسط أشكال الهیاكل المستخدمة في إنشاء األسقف ،والذي كانت أمن 

صف من األعمدة ،وقد ظهر استخدامه في األروقة المعمدة  ىخر أو من جدار إلآجدار  ىإل

في منازل بومبي ،حیث كان یتم إعدادها ببساطة من ) التي تعتبر نوع من األسقف المسنودة(

د على الجدران األلواح أو الدعامات الخشبیة التي كان یتم تثبتها على الزوایا المائلة ،لتستن

أو على السطح المعمد لصف األعمدة بزاویة مائلة لغرض دعمها ،ثم یتم تغطیتها بألواح 

فوق فتحات األبواب في بومبي  القرمید ،وأیضا اعتبرت البروزات التزینیة الشائعة االستخدام

ى أسقف مخبأ ،والتي كان یتم استبدال دعاماتها المنخفضة بواسطة دعامة أفقیة ترتكز عل

  .)232الشكل( )2(جسرین لهما تجاویف في الجدار لتقوم مقام األطناف

وهذا الهیكل استخدم في معظم : الهیكل المستخدم في إنشاء األسقف ذات االنحدارین  - 3

ه بشكل تدریجي وملحوظ ؤ المباني الكبیرة لغرض تغطیة المساحات الكبیرة ، تطور إنشا

م ، وكان في مجمله .مه في بدایة القرن الثاني قانتشر استخداخاصة في الفترة الهلنستیة، و 

كبر في األسقف أمكون من العوارض األفقیة والعمودیة والمائلة ،وظهر استخدامه بتطور 

                                                             
(1)R ,Mark, Op.Cit,P.195; J,P, Adam, Op .Cit, Pp.421-422; H, R, Johnston, M, Johnston, Op.Cit;p.214. 
(2)C ,G ,Malacrino, Op.Cit;p.238; J,P ,Adam, Op .Cit, P.424; R, Rhodes , F, Forthcoming ,((The Manufacture Of 

Early Corinthian Rooftiles)),Forthcoming In Symposium On Issues Of Architectural Reconstruction ,Notre Dame 

University ,January,2006,p.222. 
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الرومانیة ألنه كان یتكون من األجزاء الرئیسیة والثانویة ویشمل أیضا على النوافذ العریضة 

 ) .333الشكل (  ) 1(الداخلیة في المعابد Cellaوالسیال 

وهذا الهیكل استخدم :الهیكل المستخدم في إنشاء األسقف ذات الثالث أو األربع انحدارات  - 4

في معظم أسقف المباني الحضارات القدیمة وأیضا استخدمه الرومان في تسقیف مبانیهم 

،والذي كان عبارة عن سقف منحدر لبناء ذو مخطط مستطیل الشكل ، یكون فیه االنحدار 

وأحیانا كان اتجاه االنحدار أما لألعلى  Hip Roof ىاالتجاهات والذي كان یسم من جمیع

على  Proplaeaأو لألسفل ، كما هو الحال بالنسبة لسقف مبني البوابة الضخمة البروبولیا 

اتجاهات والجزء الرابع یكون  ةتل االكروبولس في أثینا ، أو یكون االنحدار فیه من ثالث

 ) .234الشكل ( )2(له متصل بسقف أخر مالصق

لقد استخدمت العوارض الخشبیة في أغلب المباني السكنیة التي تكون فراغاتها بحجم   

مناسب ،حیث كان یتم تقسیم السطح العلوي بواسطة الجدران الداخلیة التي كانت تساعد في دعم 

هذه الطریقة قد استخدمها اإلغریق والرومان في مبانیهم حیث استخدموا .عوارض السقف 

لتغطیة الفراغات  ،وكانت أهم األجزاء األساسیة التي استخدموها في إعداد العوارض القویة 

  :)3(هي   الهیكل الخشبي

وهي تقوم بدعم السقف ،ویتم تثبیتها على ):مدادات أفقیة أو روافد أفقیة(العوارض األفقیة  - 1

البروز الموجود في الجدار وقمة الجملون ، وتكون هذه العوارض واقعة تحت تأثیر 

                                                             
(1)R ,Mark, Op.Cit,Pp.194-195; .41 .إبراھیم نصحي  ، تاریخ الرومان 133-44 ق.م ،ج2، الجامعة اللیبیة ،طرابلس،ص   
(2)S, Valeriani,((historic carpentry in rome)), P. F. I..C. C. H, Op.Cit;p.2027; C ,G, Malacrino , Op.Cit;pp.81-82; F, P, 

Hemans,((The Archaic Roof Tiles At Isthmian: A Re-Examination )),Hesperia,1989,p.213. 
(3)C ,G, Malacrino , Op.Cit;p.234; R, Ulrich, ((Representations Of Technical Processes)), The Oxford Handbook Of 

Engineering And Technology In The Classical World ,Ed :John Peter Oleson ,Oxford University Press,2008,p.432. 
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الجدران الجانبیة لمقاومة الثني واالنحناء في  ى،وتقوم بتحویل ثقل السقف إلالضغط 

 .السقف

تكون بارتفاع موحد وهي ) :مدادات عمودیة أو روافد عمودیة( العوارض العمودیة  - 2

 .متصلة بقمة الجملون ومثبتة بالعارضة األفقیة في المركز

مع العارضة األفقیة على وهي تكون مستندة ): مدادات محوریة (العوارض المائلة  - 3

 ىالجدران أو الدعائم ،وتقوم أیضا بتحویل القوي الضاغطة عن طریق نقل ثقل السقف إل

  .الجدران الجانبیة

،وكذلك ) رافده على السطح(وهي تكون مثبتة على أطراف الجملون : الروافد الخشبیة - 4

 .وارض المائلةومنتصف المسافة في الع) رافده عند النتوء(فوق الدعامة العمودیة 

 المرابط - 5

 .تثبت علیها الشرائح الخشبیة :ألواح خشبیة عادیة  - 6

 .)1(تثبت علیها ألواح القرمید مباشرة : شرائح خشبیة  - 7

كان یتم تركیب الهیكل الخشبي بوضع العوارض المائلة على حسب اتجاه المیل المطلوب  

خر آ ىیة التي تمتد من جدار إلللسقف لتشكل الضلعین المائلین للمثلث ، وتوضع العارضة األفق

عمودیة  ىتوضع عارضة أخر ) المائلة واألفقیة(لتشكل قاعدة المثلث ، وبین هاتین العارضتین 

قصیرة بزاویة قائمة على العارضة األفقیة ،وتوضع أیضا عارضتین قصیرتین في وضع مائل 

متفرعتین من أسفل العارضة العمودیة القصیرة ومتجهتین نحو العوارض المائلة الموجودة 

هي التي ) األفقیة ،العمودیة، المائلة(كانت العوارض الخشبیة الرئیسیة ). 235الشكل (باألعلى 

تنقل  ىباقي أجزاء البناء ، بحیث كانت هذه القو  ىالضاغطة إل ىكون السقف ،وتقوم بنقل القو ت

العارضة العمودیة  ىلإ العارضة المائلة الرابطة التي كان لدیها میول طبیعي لالنحناء ، و  ىإل
                                                             

(1)T ,Rook, Op.Cit;p.70, S, Valeriani,((historic carpentry in rome)), P. F. I..C. C. H, Op.Cit;p.2027. 
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 األساسیة ، وكالهما كان واقع تحث تأثیر الضغط ،أما العارضة األفقیة فكانت تساعد على منع

وباعتبار أن .المختلفة كانت تتكامل مع بعضها البعض  ىالسقف من االنحناء ،وكل هذه القو 

الجدران الجانبیة ،ولهذا السبب فغالبا ما كانت  ىمادة الخشب كانت تنقل فقط الضغوط الراسیة إل

العوارض المستخدمة للسقف وحواف دعامات السطح تبرز من الجانب األخر للجدار لكي تستقر 

  ) .236الشكل ( ) 1(هاعلی

بالرغم من عدم وجود أمثلة باقیة عن األسقف ذات الشكل الجملوني ، ولكن بعض 

 مونریل ،Cefalu سیغالي  ،  Syracuseسیراكوزا( Sicily الكنائس الضخمة في صقلیة

Monreale  ( قد استخدمت فیها الجملونات التي كانت تشبه كثیرًا الوصف الذي ذكره

إنشائها في العصور الوسطي أن تم منذ  الت علیهاتعدیأجراء فیتروفیوس ، وهذه الكنائس لم یتم 

وعموما مهما كانت مزایا استخدام الجمالون في المباني الرئیسة تعد عظیمة ،إال أنها ال تزال  ،

غامضة ،ورغم قلة حدیث فیتروفیوس عن هذا الموضوع ،إال أن النجارین الرومان طریقة إنشائها 

نهم قد طورا مبدأ تشیید الجمالون لغرض تسقیف الفراغات الضخمة دون أن   ىطروا إلیضالبد وإ

  . )2(زیادة حجم القطع الخشبیة بشكل كبیر

ة توضح طریقة لقد وجدت لوحة واحدة ترجع للفترة الرومانیة تحتوي على صورة جداری

تشیید أخشاب األسطح في المباني الضخمة في روما ،وهي محفوظة في قصر رجال الكنیسة في 

التي بنیت   St Peterالفاتیكان ،وكانت في جزء منها تظهر أول كنیسة صغیرة في سانت بیتر

عصور قدیم احتفظ فیه باألخشاب في كافة ال ىخر مبنآم قبل أزالتها ،والتي كانت تعتبر 330في 

،وكانت مقاییس األخشاب التي استخدمت خارج األسوار في كل من ) 237الشكل (التاریخیة
                                                             

  ؛103.،صمرجع سابق، برنارد مایرز(1)
S ,Valeriani,((historic carpentry in rome)), P. F. I..C. C. H, Op.Cit;p.2027 ؛ J,P ,Adam, Op .Cit, P.429.   
(2)J,P ,Adam, Op .Cit, P.430. 
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،لیست مشابهة للمقاییس التي استخدمها  St Paulوسانت بول   St Peter كنیستین سانت بیتر

 Trierحیث لوحظ بأن التراكیب في الكنیسة الصغیرة في ترایر ) 238الشكل (النجارین الرومان 

  Palaceتشبه التراكیب المستخدمة في قصر دومیتیان  2م28المستخدمة لتغطیة مساحة  

Domitian  والتي تم تجاوزها مع نهایة القرن األول ،وذلك یؤكد أن عمل 2م30لتغطیة مساحة ،

الشكل المثلثي قد تطور في هذه الفترة ،وكذلك في الفترة االوجستیة ، وأیضا فیتروفیوس كان لدیة 

ك معلومات مشابه لذلك ،وثمة وثیقة مكتوبة في أوائل العصور الوسطي توضح التقدم الذي بال ش

  .)1(أحرزه النجارین في استخدام الجملون المثلثي

أن أهم المواد التي استخدمها الرومان في أعداد الهیكل الخشبي و تغطیة األسقف 

  -: تيآل،والتي توارثوها من اإلغریق یمكن تصنیفها  على النحو ا

ن في روما منذ العصور القدیمة عدة أنواع من الخشب و استخدم النجار : الخشب  - 1

نشاء الهیكل الخشبي ،ولكن في  ،ولكنهم فضلوا استخدام خشب التنوب في إعداد وإ

نهم استخدموا عدة أنواع من الخشب في إعداد الهیكل نفسه إكثیر من األحیان ف

واالنحناء،أیضا استخــدمت هذه  الضـغط ىخاصة في األماكن األقل عرضه للقو 

تستعمل بمثابة كانت  متداخلة أو متراكبة Shingleالمادة في شكـــل ألواح خشبیة 

القرمید في عملیة التسقیف ،ولقد ذكر بلیني في كتابة التاریخ الطبیعي أن هذا النوع 

 من التسقیف باأللواح الخشبیة كان شائع االستخدام في روما حتى الحرب الشهیرة

 .)2(م.ق280حوالي عام   Pyrrgusمع بیرهوس

                                                             
(1)S ,Valeriani,((historic carpentry in Rome)), P. F. I..C. C. H, Op.Cit;pp.2026-2027 . 

 (2)برنارد مایرز ،مرجع سابق،ص. 103؛ عزت زكي حامد قادوس ، مرجع سابق،ص. 377؛
 S, Valeriani ,((historic carpentry in Rome)), P. F. I..C. C. H, Op.Cit;p.2026. 
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استخدم المعدن في تراكیب الهیكل الخشبي فقد استخدم الرومان البرونز : المعدن  - 2

 ىفي سطح البانثیون ،وكذلك في شرفته التي احتفظت بقطع من البرونز على مد

ت فترة طویلة ،وهي ال تزال في مكانها حتى بعد خمسة عشر قرنًا بالرغم من السرقا

المتكررة ، والتفاصیل التي وردت والتي تصف قطع البرونز المصنوعة على شكل 

، وهذا بدوره یدل على أنها لم تكن تدعم العناصر فقط ،ولكنها كانت  Uحرف 

واجهات زخرفیه ذات دور تقني ضئیل ،وعلى أیه حال لیس ثمة شك في أنها كانت 

أنهم استخدموا العوارض المعدنیة  ة وهوأخر أكثر جر آتلعب دورًا داعما، وهناك رأي 

 .)1(لتكون هیكل السقف

كان من أهم المواد التي استخدمت في تغطیة األسقف ، وهي إما  أن تكون : القرمید - 3

أو مقطوعة و تأخذ  ة،بحیث تكون مقولب Terracottaمصنوعة من الطین النضیج 

 Sima ,Imbrex, Pan Tile ,Cover Tile, Antefix أشكال معینة مثل 

Tegula وهذه المادة قد استخدمها اإلغریق في باستیوم في وقت مبكر منذ القرن،

عند  Imbrexو االمبركس   Tegulaم ، وحیث استخدموا التیجوال  .السادس ق

حافة السطح وعبر المیزاب ،وكانت تنتهي بحلیات معماریة أهمها 

ر للمیاه على شكل ،وقد عملت الحلیات مع وجود الصنابی Antefixاألنتفیكوس

نباتات وحیوانات خرافیة ،كان السطح مقاوما للمیاه بواسطة وضع وصالت إما من 

النوع المعتاد كوجود حشو من المالط لضمان الدعم أو من أنواع خاصة كان یتم 

                                                             
(1)H ,Plommer, Op.Cit;p.300-301; R ,Mark , Op.Cit,p.201. 

  .بقیة أجزاء األسقف األخرى لكي یسمح بدخول اإلضاءة إلي داخل المبنيجزء مفتوح من سقف ومرتفع قلیال عن : Opaionفتحة اإلضاءة*
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تشكیلها لتوفیر تجاویف عند الوصالت ،وكانت جوانب السطح متوافر فیها القرمید 

 .)1(والتهویة *Opaionسمح بعمل فتحات للضوء ذات الشكل المخصص الذي ی

خالل الفترة التي استخدمت فیها األحجار بدًال من بعض المواد األخرى : الحجر - 4

في تغطیة األسقف ،وذلك  خاصة األخشاب غیر أن هذه المادة قد استخدمت أیضاً 

بوضع األلواح الرخامیة التي تشبه القرمید، حیث اتبع هذا التقلید في المعابد 

الرومانیة، وكذلك استخدمت األلواح الرخامیة ذات الشكل السداسي لعمل األسطح، 

 .)Gaul )2والتي كانت شائعة االستخدام في مدینة جال 

،ولكن استخدم كل  ءمنها شي طة التي لم یبَق وهي من المواد البسی: المواد النباتیة  - 5

من القش أو الحبوب الغذائیة وأعواد القصب والعشب والبردي ،التي كان یتم حزمها 

 .)3(في حزم و استخدمها لعمل األسطح في كثیر من المباني الریفیة

  Floorsاألرضیات - 2

األرضیات  من العناصر اإلنشائیة األساسیة المستخدمة في البناء، فهي تشكل مع  دُ تع    

األسقف والجدران التركیبات المعماریة المطلوبة، و تساهم من الناحیة المعماریة في عزل الصوت 

،أو الذي ینتقل عبر ) ضجیج الهواء (ألنها تقوم بامتصاص الضجیج الذي ینتقل من الهواء 

مین المبني من الصدمات ودرجات أ، كما تساهم في ت)ضجیج الصدمات(ة األجسام الصلب

الحرارة ،وكذلك عزل الرطوبة ،وعدم القابلیة لالحتراق ،ویجب أن تتوفر فیها عدة شروط لتفي 

باألغراض الجمالیة خاصة في شكلها الخارجي ،كثباتها واستقرارها لسهولة المشي علیها، وكذلك 

                                                             
(1)J,P, Adam, Op .Cit, Pp.436-238; T, Rook, Op.Cit;pp.70-71; G ,Webster ,(( Tiles As A Structural Component In 

Buildings)),Roman Brick And Tile, Britsh Archaeological Reports ,Intl. Series S68,Bar,Oxford,1981,p.221. 
(2)C ,G, Malacrino, Op .Cit; pp. 81-82; J,P, Adam, Op .Cit, P.439.  
(3)H, R,Johnston, M, Johnston, Op.Cit;p.214; J,P, Adam, Op .Cit, P.439. 
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ظیفها واالقتصاد في المواد المستخدمة إلعدادها ،وهذا بدورة یعتمد على ثبات ألوانها، وسهولة تن

  .)1(نوعیة المادة المستخدمة في إعدادها سواء كانت من الخشب أو الحجر أو البالط أو الرخام 

لقد وجدت أنواع متعددة من األرضیات في مواقع رومانیة مختلفة ،و كانت في شكل بقایا 

من مزیج متجانس من مسحوق اآلجر أو القرمید المخلوط بالمونه  متهالكة منها ما هو مكون

 Opus،والتي استخدمت بشكل أساسي لغرض منع تسرب المیاه ، وكانت تسمي بأسلوب التبلیط 

Signinum )2( َبشكل واضح ،والتي استدل على  ، أو باألرضیات الخرسانیة ،التي لم تبق

،وكذلك )3(وجودها من خالل األمثلة المهمة التي وجدت في كل من بومبي وهیركوالنیوم

استخدمت األرضیات المكونة من األلواح الحجریة أو الرخامیة أو ألواح القرمید ، أو في شكل 

تختلف في كل  أرضیات الفسیفساء ،وكذلك وجدت األرضیات الخشبیة ،كل هذه األنواع كانت

وعلیه یمكن .،)4(خرآلمن الحجم والشكل وطریقة وشكل الرصف والتي بدورها اختلفت من عصر 

  -:تصنیف الطرق المستخدمة في تبلیط  األرضیات على النحو التالي 

بعض التوصیات  ىهي الطریقة التي تحدث عنها فیتروفیوس وأعط: األرضیات الخرسانیة - 1

عند استخدامها ،حیث أكد على أن الرصف بهذه الطریقة یجب أن یعمل بعنایة فائقة لضمان 

صالبة األرضیة ومتانتها ،وأكد أیضا على وجوب اختیار نوع التربة المناسبة لتفادي الهبوط 

ها ،حیث كان یتم إعدادها عن طریق تسویة األرض جیدا وتنظیفها ثم یتم ئفي بعض أجزا

ثم توضع فوقها  ،Statumenكها جیدا باستخدام المطارق القویة  لتشكل طبقة األساس د

سمیكة من  ىطبقة من األحجار الجافة والتي تكون بحجم ید الرجل ،وتوضع علیها طبقة أخر 
                                                             

  (1) محمد عمر ابن جناح وآخرون،مرجع سابق،ص ص. 285- 286.

  (2) ضحي عرفة ،مرجع سابق،ص. 24.

(3) T, Rook, Op.Cit;p.77; R, Wheeler ,((Notes On Building –Construction In Roman Britain )),The Journal Of Roman 

Studies ,Vol 22,1932,p.133. 

  (4) مني حجاج  ،العمارة الھلینیة،ص. 34.
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والزلط وهذه الطبقة تعتبر  ىالمكونة من الجیر والرمل مع الحص Rudusالمونه والمسماة 

المكونة من مونه  Nucleusأخیرا توضع الطبقة الرابطة المسماة أیضا ، و  اً طبقة أساس

الجیر مع كسارة اآلجر ،وهذه تعتبر طبقة عازلة لمنع تسرب المیاه من األرضیات ،كما 

 ةنها یجب أن تكون بنسبة ثالثإأیضا بأنه عند استخدم مواد جدیدة  في هذه الطبقة ف ىأوص

وأما إذا استخدمت مواد قدیمة فیها فتكون بنسبة جزء واحد من الجیر ، ىأجزاء من اآلجر إل

، وأحیانا تكون هذه الطبقة هي الطبقة )1(جزئیین من الجیر ىخمسة أجزاء من اآلجر إل

والتي كانت تستخدم في تبلیط ، ) Pavimentum(األخیرة التي تشكل األرضیة المسماة 

فوقها تتكون من ثالث أجزاء ، وأحیانا كان یتم  وضع طبقة علیا )239الشكل (منازل الفقراء

جزء واحد من الجیر بسمك ال یقل عن ست بوصات ،وعلي هذه الطبقة  ىمن كسر البالط إل

العلیا المسواه كان یتم استخدام إطارات القطع التي تكون في عدة أشكال كالمعینات أو 

افها المثلثات أو المربعات أو بأشكال سداسیة وذلك لتحدید أشكال األرضیة ،وتكون حو 

مستویة ومتصلة بشكل سلس وسهل ،أیضا في الفترة الرومانیة كان یتم استخدام طریقة 

،والتي اعتبرت طریقة رومانیة  )Opus Signinum(التبلیط المسماة بأسلوب التبلیط 

عن طریق سحق بقایا اآلجر أو القرمید أو التیراكوتا لتكون ،و كانت تنفذ خالصة ومبتكرة 

 ة بالمونه للحصول على مزیج متجانس تملط به األرضیاتمسحوق ناعم یتم خلط

استخدمت لتغطیة األرضیات التي یجب أن ال تتسرب منها المیاه أو السوائل األخرى ، ،

                                                             
(1) M, H ,Morgan ,Vitruvius : Ten Book On Architecture, Copyright, Harvard University Press, London 

,1914,pp.203-204; T ,Rook, Op.Cit;p.77; A, Deluka , V, Dragcevic ,T, Rukavina, ((Roman Roads In Croatia)), 

Proceedings Of The First International Congress On Construction History, Madrid, January,2003,p.735; D, Hill, 

op.cit,pp.81-84; F,K ,Yegul ,((Building A Roman Bath For The Cameras )), American Journal Of Archaeology,Vol 

16,2003,p.321. 
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خاصة في مباني الحمامات وقنوات المیاه ،أحیانا كانت تستخدم عدة طبقات متتالیة من 

 .)1(المزیج كما في أحواض النبیذ

استخدمت بالطات أو كتل من األحجار أو الرخام التي كانت  في الفترة الرومانیة

مفضلة لتغطیة الاستخدم الرخام الملون من الطرق تثبت على طبقة من المالط ،واعتبر 

،وكذلك استخدمت ألواح القرمید المستطیلة )240الشكل (أرضیات المعابد والمباني العامة 

والتي تنتمي ألسلوب تبلیط یعرف باسم الشكل والمسطحة وغیر السمیكة لتغطیة األرضیات 

 )Opus Sectile ( و كانت ترص في صفوف راسیة مائلة یعاكس كل صف منها الصف،

وهذه الطریقة في التبلیط استخدمت ، )2(الرنجةسمكة المجاور له في االتجاه بما یشبه عظام 

هذا نراه واضحا في فیال هدریان أو في أرضیة مطبخ منزل  في المنازل األكثر فخامة

في مدینة  House of  Jason magnosوفي منزل ماجنوس األكبر ،   األسرار في بومبي

  . )241الشكل .( )3(كیریني

وهي طریقة التي نقلها الرومان عن اإلغریق ،وأضافوا إلیها : Mosaic أرضیات الفسیفساء  - 2

،حیث كانت تبلط األرضیات ) Opus Musirium(بأسلوب التبلیط  ىالكثیر ،و كانت تسم

صغر في أبقطع من الحصي المختلفة األنواع واألحجام واأللوان ،وكلما كانت هذه القطع 

الحجم كلما زادت قیمة اللوحة وتأثیرها اللوني ،واستمر استخدام هذه الطریقة في التبلیط طوال 

                                                             
  (1) ضحي عرفة ،مرجع سابق،ص. 24.

   P Op.CitFletcher , ,B,.179؛   24.،صمرجع سابق ھیدي احمد راغب احمد ،)2( 
(3) H. R, Johnston, M, Johnston., Op.Cit;p.213; M.,H Morgan. Op.Cit;p.204;  210.منال ابوقاسم محمد  مرجع سابق،ص

  ، حسین
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یفساء في تبلبط أرضیات الحمامات والنوافیر خاصة  و استخدمت الفسالعصر اإلمبراطوري ،

 .)1(في الفترة الفیالفیة 

ظهرت أرضیات الفسیفساء ألول مرة في بالد مابین النهرین في الحضارة السومریة    

حیث ظهرت أولى لوحات الفسیفساء في المعبد األحمر بمدینة الوركاء الذي شید على  ىاألول

ألوان مختلفة وهي األسود واألبیض  ةأعمدة وأنصاف أعمدة زینت بقطع الفسیفساء وطلیت بثالث

، وقد اشتهرت هذه المنطقة باستعمال )242الشكل (واألحمر وكان اللون السائد هو األحمر 

كانت تتم بنحت أشكال مختلفة  أولهمایات لعمل الفسیفساء وكان أشهرها طریقتین العدید من التقن

بمادة القار وذلك لغرض  ىمن العاج واألصداف بحیث یتم تثبیتها على سطح خشبي یغط

الحصول على مناظر تعبر عن الحیاة الیومیة واألساطیر في ذلك الوقت ،وكان من أشهر 

،أما ) 243الشكل ()2(لتقنیة هي اللوحة المعروفة باسم لواء أوراللوحات التي استعملت فیها هذه ا

فكانت تتم باستخدام الطین المحروق الذي كان یتم صنع قطع متعددة األحجام  الطریقة الثانیة

منه یتم غرزها في قوالب اللبن الطریة وعند جفافها كان یتم حرقها في أفران خاصة ثم یتم تلوینها 

األفران لیتم حرقها في درجات حرارة عالیة فتصبح بعد  ىهذه القطع إل بألوان مختلفة ثم تعاد

                                                             
(1) R, Taylor,Op.Cit,Pp.232-235; B, Fletcher,Op.Cit,P.179; K ,M ,D, Dunbabin, Mosaics Of The Greek And 

Roman World ,Cambridge University Press, United Kingdom,1999,p.12; R, J, Charleston, World Ceramics 

:An Illustrated History,Hamlyn,Feltham,1968,p.65. 

 
(2) K,M. ,D ,Dunbabin ,Mosaics Of The Greek And Roman World, Op .Cit, p.5; M Jackson, K,  Greene 

,((Ceramic Production)), The Oxford Handbook Of Engineering And Technology In The Classical World ,Ed :John 

Peter Oleson ,Oxford University Press,2008,p.221; 

 آثارمجلة  ، ))من خالل بعض نماذج الفسیفساء يثناء االستعمار الرومانأالمدن اللیبیة القدیمة  يالحیاة العامة ف(( ،محمد على عیسى  
لحة ، 7،8 ع ، العرب ارمص رابلس  آث ارس  ،ط ون  ،  ؛100– 99 .م ص ص1994م ات أنط دیممورتك راق الق ي الع ن ف : ت. الف

    ،23-20.،صم1975عیسى سلیمان وسلیم طھ التكریتى، منشورات األدیب البغدادي، بغداد، 
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استخراجها ذات ألوان مزججة غایة في الروعة ومن أشهر األمثلة على استخدام هذه التقنیة هي 

  ).  244الشكل ()1(الفسیفساء التي كانت تزین بوابة عشتار

معابدهم وقصورهم وكانوا یكسون عرف المصریون القدماء استخدام الفسیفساء وزینوا بها     

وبالد اإلغریق فرش األرضیات بالحصى  ىلصغر ا،وكذلك عرف فنانون أسیا )2(بها أعمدتهم 

من دون أن یكون خاضعًا لنمط زخرفي معین  Pebble Mosaicsالمسماه بالفسیفساء الحصویة 

وذلك في وقت مبكر ، وقد وجدت في جزیرة كریت أرضیات مبكرة معمولة من الحصى الطبیعي 

ن استعمال هذه الطریقة في تغطیة األرضیات كان معروفًا أیضا إتعود للعصر الحجري الحدیث ،

،ثم )3(ألسلوب في التغطیة لعدة قرون في الحضارتین المینویة والمیسینیة ،واستمر استعمال هذا ا

بعد ذلك ظهر مفهوم جدید لتغطیة األرضیات باستعمال الزخرفة فأصبحت الموضوعات تصمم 

كوحدة واحدة واحتوت على صور تجسد أشكاًال آدمیة وحیوانیة ،ولكن مع بدایة القرن الثالث ق 

قد انتشر في جمیع أرجاء  م  كان استعمال أرضیات الفسیفساء المعمولة من الحصى الطبیعي.

 Mosaics اإلمبراطوریة ،وكذلك وصلت األرضیات المعمولة من المكعبات المنتظمة 

Tessellated م ظهرت تقنیة جدیدة ومفهوم .درجة عالیة من اإلتقان ،وفي القرن الثاني ق ىإل

نفصلة جدید لزخرفة األرضیات تمثلت في عمل ألواح منفصلة من الصور تعرف باسم الصور الم

Emblemata  والتي كانت تتم باستعمال قطع من الحجارة والزجاج ، وقد ظل هذا األسلوب

في تغطیة األرضیات في شرق بالد اإلغریق وعندما سیطر علیها الرومان عام  اً مستخدم

م كان هناك تراجع ملحوظ في استخدام هذا األسلوب في .م ومع بدایة القرن األول ق.ق146
                                                             

محمد على عیسى  ؛144.م ص  1980 ،دار المعارف  :القاھرة، 7ط ،  والعالم القدیم األوسطفنون الشرق  ،عالم   إسماعیلنعمت )1(
  .100.،ص مرجع سابق، ،

  ..100،ص مرجع سابق،محمد على عیسى )2(

(3) K,M,D, Dunbabin, Mosaics Of The Greek And Roman World ,Op .Cit; p.5; D, H, Cohen ,C, Hess , Looking 

At European Ceramics :A Guide To Technical Terms,Paul Getty Museum ,1993,p.76. 
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ظهور أسلوب جدید یعتمد في زخرفته على استعمال عناصر فنیة بسیطة وغیر روما،وذلك بسبب 

معقدة وكانت عبارة عن استخدام مكعبات بیضاء وسوداء ، وقد شاع استخدام هذا األسلوب إلي 

م وبدایة القرن األول المیالدي ،ومن تم أدخلت علیه األشكال بالتدریج في .نهایة القرن األول ق

  .)1(التصمیم 

لقد اشتهرت مدن شمال أفریقیا باستعمال أرضیات الفسیفساء فقد عثر في العدید من 

المدن اللیبیة على ألواح الفسیفساء ذات الموضوعات المختلفة والمتنوعة وكان من أشهرها 

الفسیفساء التي عثر علیها في فیال سیلین وكذلك أرضیات الفسیفساء التي تمثل الفصول األربعة 

وكذلك أرضیات الفسیفساء التي عثر ) 245الشكل (ها في دار بوك عمیرة بزلیتنالتي عثر علی

  . )2(نوس في مدینة كیرینيجسون مایعلیها في فیال ج

كانت التقنیة التي تصنع بها أرضیات الفسیفساء تتم على عدة مراحل وذلك بعد اختمار 

الفنان وموافقة صاحب العمل على فكرة التصمیم من خالل عرضها على نموذج  ىالفكرة لد

مصغر ، ثم یقوم الفنان  بتحدید المكان الذي ستجعل لوحة الفسیفساء فیه ،وذلك لغرض تحدید 

حجمها وحجم الموضوعات التي بداخلها ،وكذلك تحدید نوعیة الخامات المستعملة فیها، ثم یقوم 

 ةالتي سیتم تنفیذ الفسیفساء علیها،وهذه الطبقة بصفة عامة تتألف من ثالث بإعداد طبقة األرضیة

 طبقة الردف  ىتسم ىاألول من األسفل یتكون من طبقتین األول ىمستویات ، المستو 

Statumen وهي تتكون من قطع الحجارة الكبیرة نسبیًا وغالبًا بحجم الید ،أما الطبقة الثانیة

یري والرمل والكلس وتعرف اصطالحًا باسم فتتكون من قطع من الحجر الج

                                                             
(1)E ,W ,Anthony, A History of Mosaics , Oxford University Press, New York,1968,p.74; K,M,D, Dunbabin  , The 
Mosaics Of Roman North  Africa , Oxford University Press ,New York,1978,p.1. 
 

 ،4-3،اللجنة الشعبیة العامة لإلعالم والثقافة والتعبئة الجماھیریة،ع  مجلة تراث الشعب،))الفسیفساءحول نشأة ((سعید علي حامد،(2) 
 .318 .،صمرجع سابقعائدة سلیمان عارف ، ؛88-87.،ص ص1999طرابلس ،
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Rudus=Rubble الثاني أو ما یعرف بطبقة اللب وهي تعرف  ى،ویأتي بعد ذلك المستو

وهي مكونة من مونه تتألف من خلیط من مسحوق اآلجر أو كسر Nucteus اصطالحًا باسم 

 ىذلك المستو سم،ثم یأتي بعد 15وبصفة عامة ما تكون بسمك  2:3الفخاریة والجیر بنسبة 

 ةوهذه تتألف من المونSetting bedالثالث أي الطبقة العلیا وهي ما تعرف اصطالحًا باسم 

  ).246الشكل ( )1(الناعمة التي تثبت علیها مكعبات الفسیفساء 

األرضي للمنازل السكنیة  ىلقد وجدت األرضیة الخشبیة في المستو : األرضیات الخشبیة - 3

،وذلك ألنها مادة جیدة وسهلة االستبدال بالمقارنة باألرضیات األخرى ،إن بقایا األرضیات 

والتي تم تحلیلها كانت عبارة عن ألواح عریضة مرتبة   Bavayبافاي مدینة التي وجدت في

أنواعه العدیدة على أرض مدكوكة ،وهذا الترتیب وجد في المناطق التي یتوافر فیها الخشب ب

كانت تسمي بالطبقات المحترقة  ات،حیث تركت طبقات سوداء على األرضیة وهذه الطبق

أیضا لقد وجدت أرضیة خشبیة تطابق ، ،والتي تكونت بسبب تحلیل الخشب بصورة بطیئة

المواصفات القیاسیة للفن المعماري الروماني في مخزن للحبوب في حصن المنافع المنزلیة 

الواقعة في منتصف الطریق المؤدي لسور هدریان في بریطانیا ،ونظرا لبقاء  في المنطقة

األرضیة في هذا المبني بصورة جیدة ، وذلك بسبب تعرضها للتهویة وعزلها عن الرطوبة 

،وذلك الن المهندسین صمموا فراغات صحیة وهي الطریقة التي مازالت مستخدمة حتى وقتنا 

                                                                                                                                              .)2(الحالي

                                                             
(1) K.,M.,D , Dunbabin  , Mosaics Of The Greek And Roman World ,Op .Cit; pp.281-282; R, E, M ,Moore, 
((A Stratum in Roman floor Mosaics)), American Journal of Archaeology, Vol 72,1958, pp. 58-59; T 

,Rook, Op.Cit;Pp.78-79; N , Davey, Op .Cit, Pp.182-186; R ,Taylor,op.cit,pp.228-232; R ,I, Curtis, Ancient Floors 

Technology, Brill,Leiden,2001 ,p.231.  

J,P ,Adam, Op .Cit,p.404 (2 ) ألفت یحي حمودة ، مرجع سابق،ص.63؛  
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كانت أرضیة الطوابق العلیا تشكل في الوقت نفسه أسقف للطابق السفلي وأرضیة للطابق 

هو إما  2م5تزید مساحتها عن  العلوي ،وكان األسلوب المتبع في المساكن الصغیرة التي ال

باستخدام عوارض ترتكز علي الجدار أو بعمل تجاویف في الجدار لتثبت فیها هذه العوارض 

التي كانت أحیانا تحتفظ بشكلها المستدیر الطبیعي المشذب،هذه التجاویف كانت تعمل 

من اآلجر لغرض عزل الخشب عن البناء مما یصعب  اً بعنایة كبیرة ، حیث كان یعمل إطار 

عملیة استبداله ،وعلى هذه العوارض كان یتم وضع األلواح الخشبیة ،ثم یتم وضع طبقة من 

سم، لتكون غطاء من أسلوب التبلیط 30- 15المالط على هذه األلواح بسمك یتراوح مابین 

وجد في بومبي وهیركوالنیوم ، هذا األسلوب في التبلیط  قد )Opus Signinum )1ى المسم

،وقد ذكر فیتروفیوس بعض التوصیات التي من بینها وجوب  اً قیاسی اً نه كان أسلوبأ،والبد 

فرش نبات السرخس أو القش على ألواح األرضیة قبل وضع طبقة المالط لتفادي اتصال 

ثالیة ابتكار أرضیات ثقیلة وم ىإل ىالخشب مباشرة بالجیر ، واستخدام هذا األسلوب أد

،وذلك بسبب سمك العوارض الخشبیة التي وجدت في بومبي أما في المساكن الكبیرة التي 

  )247الشكل ()2(زیادة قطر العوارض  ى، فزادت الحاجة إل2م5تزید المساحة فیها عن 

لقد استخدمت الساللم الخشبیة لغرض الوصل بین الطوابق المختلفة ،حیث بذلت العدید 

الل علي استخدامها في المنازل ، وقد وجدت أشارات لوجودها في من المحاوالت لالستد

أرضیات المباني خاصة في مدینة اوستیا حیث كانت المباني المعرضة للهواء تستخدم فیها 

الساللم الحجریة وكان من السهل تحدیدها ،وكذلك في كل من مدینتي بومبي وهیركوالنیوم 

                                                             
(1) H,R, Johnston, M ,Johnston, Op.Cit;p.213. 
(2) M, H ,Morgan, Op.Cit;p.204; K, Greene ,((The Study Of Roman Technology: Some Theoretical Constraints)), 

Theoretical  Roman Archaeology: First Conference Proceedings, Aldershot :Avebury,1993,p.43. 
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بقي بعضها بالمصادفة في هیركوالنیوم أو وجدت  ،فقد استخدمت أیضا الساللم الخشبیة التي

  .)1(بعض اآلثار التي دلت على استخدامها

كانت الساللم الخشبیة في العادة تبدأ بقاعدة ثابتة تحتوي على درجة أو ثالث      

درجات لغرض إسناد الجزء الخشبي المائل ،والذي یتم إعداده بعمل فجوات للدعم مرتبة في 

األرضیة العلیا ،والتي فیها األلواح الخشبیة التي تستند  ىمستو  ىتصل إلالجدار بخط مائل 

، وأحیانا كان یقاس أیضا عرض فتحة الممر للتحدد بدورها عرض الدرجات المنبسطة علیها 

  . )2(السلم 

استخـدام الرومان عدة أنواع من الســاللم وأهمــها الساللم ذات الدرجـــات الثابتة 

)Staircase Solid Steps(  ، والساللم المتحركة)Openterad ( ، والساللم العمودیة:-  

وهي الساللم المثبتة على قاعدة حجریة : )Staircase Solid Steps(الساللم الثابتة  - 1

تثبت فیها األلواح الخشبیة  وتصل بین الطابق السفلي والعلوي بعمل فجوات في الجدار 

 ).248الشكل (الدرجات المنبسطة التي تستند علیها 

وهي الساللم التي تعمل درجاتها على اللوح الخشبي ): Openterad(الساللم المتحركة  - 2

نزال السلم عند الحاجة ،وكانت الساللم  ىوتستخدم السالسل عل جانبیها لغرض رفع وإ

تحتاج قل و أالمتحركة أكثر شیوعًا من الساللم الثابتة ،وذلك ألنها كانت تشغل مساحة 

 .هائقل في إنشاأمواد  ىإل

                                                             
(1) T ,Rook, Op.Cit;p.83. 
(2) J,P, Adam, Op .Cit, p.410. 
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ون من لوحــین خشبیین ـــاللم ،وكانت تتكـــوهي أبســـط أنواع الس :الساللم العمــودیة  - 3

مقسمان بألواح أفقیة عریضة ،ویتم وضع السلم بزاویة مائلة  Side Railsویلین ـــــــــط

  . )1(،لغرض الوصول للطابق العلوي من خالل فتحة في السقف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
(1) T, Rook, Op.Cit;pp.82-83. 



 

  بعض النماذج من العمارة الرومانیة في لیبیا دراسة :الفصل الثالث

  )buildings) Public في مدینة لبدة الكبرىالمباني العامة نماذج من : األولالمبحث 

 )Basilica Nava Severina( البازیلیكا السیفیریة في مدینة لبده الكبرى - 1

 )(The hunting baths ألكبريحمامات الصید  في مدینة لبدة  - 2

  )buildings Public( في مدینة بطولیماس المباني العامةنماذج من : المبحث الثاني

  )(The Vaulted Cisterns  الصهاریج المقنطرة في مدینة بطولیماس - 1

  )The Aqueduct Of Ptolemais(  قناة بطولیمایس لجر المیاه- 2

  )private buildings(المباني الخاصة نماذج من : المبحث الثالث

 )(The House Of Leukaktiosمنزل لیوكاكتیوس في مدینة بطولیماس   - 1

                                   (The House Of Jason Magnus)منزل جسیون ماجنوس في مدینة كیریني  - 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  المبحث األول

  )buildings Public( في مدینة لبده الكبرى المباني العامةنماذج من 

 )Basilica Nava Severina(البازیلیكا السیفیریة في مدینة لبده الكبرى - 3

من أهم المباني التي شیدت في الفترة السیفیریة في مدینة لبده الكبرى  ىهذا المبن ُد یع

الذي شید في المدینة ،وأحد الملحقات *األساسیة لمشروع البنائي السیفیريالفعالیات   أحد،وهو 

 Basilica Navaسم البازیلیكا الجدیدة ا ى، وقد أطلق على هذا المبن)1(األساسیة للفورم السیفیري 

المبنیة في الفورم القدیم المؤرخ  Basilica Vetusها عن مبني البازیلیكا القدیمة وذلك لتمییز 

  . )249الشكل ( )2(بالقرن األول المیالدي

لقد وجد نقش على إحدى العارضات المقامة فوق األعمدة یؤكد أن بدایة بناء هذا المبني 

نه اإلمبراطور كاراكاال في كانت زمن اإلمبراطور سبتیمیوس سیفیروس وتم االنتهاء منه زمن اب

ومن المعروف أن مثل هذه المباني قد مورست فیها عدة نشاطات  .)250الشكل()3(م216عام 

حیث كانت بمثابة  دار القضاء ، وكما كانت تلقي فیها المحاضرات العامة وتعقد فیها الصفقات 

  .)4(التجاریة 

                                                             
االتصاالت الفنیة والتجاریة التي كانت تتم في  كان الھدف األساسي من ھذا المشروع ھو توسیع المنطقة وتیسیر حركة: المشروع السیفیري في مدینة لبدة * 

وادي تریبوالنیا ، وذلك عن طریق بناء المیناء االصطناعي في حوض مصب الوادي، وربطة بباقي المدینة بواسطة طریق معمد على الضفة الغربیة لل
تكون من الفورم والبازیلیكا الفخمة ، وقد أطلق على ھذه ،بحیث ینتھي بمیدان تقاطع للشارع المؤدي للمسرح، وعلى جانب الشارع المعمد بني مجمع ی

  .المجموعة المركزیة المكونة من الشارع المعمد والمیدان اسم الفورم والبازیلیكا السیفیریة 
(1)p ,Romanelli, ((leptis magna)),Africa  italiana , societa  editrice  d’arte  illustrate ,vol 6 ,roma ,1925,pp.101-113. 

،جامعة اإلسكندریة  ،اإلسكندریة  )القسم األفریقي(آثار العالم العربي في العھدین الیوناني والروماني عزت زكي حامد قادوس ،
  .25. ،ص  2005،

  (2 ) محمد ناجي بن عروس ،مرجع سابق،ص.38.

(3) G, D, Jones, Kronenburg, ((The Severan Building At Lepcis Magna)), Libyan Studies ,Vol 19, Ed: Mattingly 
.D.J, The Society For Libyan Studies,London,1988,p.43. 

اني (اآلثار الیونانیة والرومانیة في العالم العربيمني حجاج ،  عزیزة سعید محمود ،)4( ا:الجزء الث ارة أفریقی ة اإلسكندریة،)ق  ،جامع
  .50. ،ص2005اإلسكندریة،



 

لقد كان مخطط البازیلیكا والفورم السیفیري قد وضعا من قبل مهندس واحد،ألنهما كانا     

یشكالن وحدة تصمیمیه متجانسة ومتناسقة في التكوین والخطوط التصمیمیة ،وقد نفذا بأسلوب 

فمن الواضح إن هذا .  استطاع فیه المصمم حل مشكله عدم انتظام المخطط الذي فرضه الموقع

ن أسلوبه في ألكان ینتمي ألحدي مدارس المقاطعات الشرقیة من اإلمبراطوریة ،المهندس 

التصمیم كان له أصول هلنستیة من حیث توحید المقاییس ،وكذلك محاوله تكیف الموقع مع 

  . )251الشكل ()1(التصمیم أكثر من تكییف التصمیم مع الموقع

   :وصف المبني

صحن مركزي  ىمتر، ومقسم طولیًا إل7036بأبعاد مخطط المبني یأخذ الشكل المستطیل 

Nave  م ، مفصولیین عن الصحن 8.5م ، ورواقین طولیین كل منهما بعرض 19بعرض

عمود ،تبعد عن بعضها  20،یحتوي كل صف على  )2(المركزي بواسطة صفیین من األعمدة 

، والرواقیین كانا في )Pilaster* )3م ، كل صف كان ینتهي بعمود معشق بالجدار3.20مسافة 

مخصص لجلوس الطبقة كان  Galleriesاألصل مكونین من طابقین ،الرواق العلوي 

،وفي منتصف الصحن المركزي على الضلع األقصر في كل من طرفیه كانت توجد حنیه )4(العامة

مخصص لجلوس هیئة كان هذا المكان مغطاة بقبة نصف دائریة ،و * Apseنصف دائریة 

تعقد فیها المحاكمات ، وكل حنیه كانت محاطة بحجرتین في كل جانب ، وتشغل  القضاء عندما

                                                             
(1) J ,B, Ward Perkins , Cit Loc,((The Art Of The Severan Age In The Light Of Tripolitanian 
Discoveries)),Proceedings Of The British Academy,Volxxxvii,London,1951,p.274. 
(2) M, F ,Squarciapino ,Leptis Magna, Raggi Verlag Basel ,Basel,1966,p.97; 

 المرشد إلي آثار لبدة الكبرى،وزارة اإلعالم والثقافة،طرابلس،1967،ص38.
* Pilaster :بل ملتصقًا بالجدار بحیث یشكل جزء من الجدار نفسه  یقف حراً  ال تاج وقاعدة الشكل له مستطیل ذو قطاع عمود.  

(3) J ,B ,Ward-Perkins, The Severan Buildings Of Lepcis Magna :An Architectural Survey ,Op.Cit,P.59. 

  (4) محمد ناجي بن عروس ،مرجع سابق،ص.39.

* Apse  :نصف ویف ــــتجكما هو الحال بالنسبة للكنائس البازلیكیة، أو أي نصف دائریة لمبنى النهایة یطلق هذا المصطلح على ال
  .ون مغطي بقبة نصف دائریةـــغالبا ما یك، و  دارــــــفي ج دائري



 

هذه الحجرات األربع المختلفة في مساحتها األركان األربعة للمبني، ویتم الدخول إلیها عن طریق 

مدخل جانبي یفتح على الحنیه أو مدخل یفتح على الرواق ،وخلف الحنیه كانت توجد مساحات 

  ).252الشكل   ()1(الطابق العلوي ىلإ،وكذلك توجد ساللم تستخدم للصعود  تفتح على الحنیات

البازیلیكا عن طریق مجموعة من المداخل ال یقل عددها عن عشرة  ىكان یتم الدخول إل  

من هذه األبواب على كل  ةمداخل ،وذلك لغرض تسهیل حركة الدخول والخروج للعامة ،تفتح ثالث

جانب من الجدار الطولي الذي یفتح على الصحن المركزي، وكان المدخل األوسط هو األكبر و 

األوسع ،وهذه المداخل كانت متناظرة ومتماثلة على جانبي الجدار الطولي ،أما بقیة المداخل 

الشكل ()2(فیه الحجرة فكانت في الحجرات الجانبیة ،وكل مدخل منها یفتح على الجانب الذي تقع 

253( .  

في القرن الخامس المیالدي استخدمت الحجرة الجنوبیة الغربیة كمعبد 

،ولذلك فقد حدثت فیها بعض التغیرات نتیجة لتغیر وظیفتها األساسیة ،  Synagogueیهودي

فبدل من أنها كانت تعتبر ممر یربط بین الشارع المعمد والبازیلیكا تم إغالق المدخل المطل على 

الشارع المعمد ،وُعمل بها جدار بمصطبة حجریة استخدمت للجلوس ، وكذلك أقیمت مشكاة في 

، وقد حدثت )3(ي لهذه الحجرة ،وأیضا أغلق المدخل المطل على الحنیه الجدار الشمالي الغرب

أیضا تغیرات هامة في القرن السادس المیالدي والتي تحدث عنها المؤرخ البیزنطي بروكوبیوس 

كنیسة في عهد اإلمبراطور جستنیان  ىحیث ذكر أنة قد تم تحویل الوظیفة األساسیة للمبني إل

                                                             
(1) D, E ,L, Haynes ,Antiquities Of Tripolitania , the antiquities ,Museums And Archives Of Tripoli, 
Tripoli ,1965 ,pp.80-81. 
(2) R, Batccini,((ILforo Imperiale Di Leptis ,Scavi (I))),African Italiana,1928,p.38. 

(3) J,B, Ward,Perkins, ((Excavation In Severan Basilica At Lepcis Magna)),Papers Of The British School 
Of Rome,Vol20-23,rome,1952-1955,pp.113-114.  



 

إقامة منبر في الجزء الجنوبي الشرقي للصحن مقابل الحنیه ، یتم ،وكذلك تم ) 1()م565- 527(

الصعود إلیه عن طریق عدد من الدرجات ،وأحیط بعدد من القواعد والتیجان التي أخذت من قوس 

اإلمبراطور سبتیمیوس سیفیروس ،وأیضا تم تسقف الحجرات الجانبیة بعقود من الحجر الرملي 

سلوب في التسقیف كان شائعًا في الفترة المسیحیة في شمال تقوم على دعامات عریضة ،وهذا األ

للحجرة الواقعة في الجانب الشمالي  Baptisteryأفریقیا ، وكذلك فقد أضیف حوض للتعمید 

  .)254الشكل ()2(الغربي للبازیلیكا 

  : مواد البناء

معظم المواد التي استخدمت في بناء هذه البازیلیكا كانت معروفة في العالم القدیم ،فقد  

ن أغلب المواد التي كانت شائعة االستخدام في العالم اإلغریقي واسیا الصغرى ؤو استخدم البنا

الحجر الجیري األصفر الالمع أو األصفر المسمر والذي كان متوافر بكمیات  عمل،حیث است

 عمالهلبده ، وكان است مدینة الذي كان یتم جلبه من محجر رأس الحمام الواقع جنوب شرقكبیرة و 

وكذلك ،  Opus Quadratumاألساسي في بناء الجدران المبنیة بأسلوب البناء المعروف باسم 

استخدم في بناء العارضات فوق األبواب والنوافذ وذلك في شكل أحجار صغیرة مدعمة بقوس 

داخل لب الخلطة  )الدبش(بقایا قطع الحجارة  استفاد من استعمالرضة ، وكذلك ثانوي فوق العا

، وأیضا فقد استخدمت أنواع متعددة من الرخام المستورد في عمل أبدان وتیجان ) 3(الخرسانیة 

                                                             
(1) M ,Wheeler ,Roman Art And Architecture, Thams And Hudson ,London,1964,p.56; J,B, 
Ward,Perkins , Roman Imperial Architecture ,op.cit ,p.479. 

  (2) عبداللطیف محمود البرغوثي ،مرجع سابق،ص ص. 555- 556 .

(3) J ,B, Ward-Perkins, The Severan Buildings Of Lepcis Magna :An Architectural Survey ,Op.Cit,Pp.2-5,55,90; P 

,Zanker,Pompei: Public And Private Life , Harvard University Press, Cambridge ,1999,p.88; G, Michael  ,The Roman 

Forum, England, 1974,p.76. 

 
 



 

،  ى، وكذلك في أكساء الجدران وتبلیط األرضیات داخل المبن ىوقواعد األعمدة داخل المبن

في نهایة القرن  Marmara المستورد من جزیرة مرمرة Proconnesianوأشهرها كان رخام  

في تبلیط الصحن المركزي ،وكذلك الجرانیت األحمر المستورد  عملالثاني بعد المیالد ، والذي است

 Monolithicلعمل أبدان األعمدة المعمولة من كتلة واحدة  عملت بهوالذي  Syeneمن أسوان 

داخل الصحن المركزي ، وكذلك استخدم الرخام األخضر المعروف باسم الرخام البصلي أو رخام 

Cipollino  والمستورد من محاجرCarystos  جزیرةفي Euboea  والذي استخدم في قواعد

في أرضیة الطابق الذي استخدم  Marmor Luculreumوتیجان األعمدة ،وأیضا الرخام األسود 

عدة أنواع أخرى من األحجار  عملتة، وفي المناطق المرئیة للمبني ،وأیضا استالعلوي من األروق

 Porta Santa(من الرخام كرخام  ىوعدة أنواع أخر  ،Laconiaكالحجر السماقي األخضر من 

Pavonazzetto , Giallo Antico , Verde Antico ()1(  .  

أیضا استخدم اآلجر األحمر والذي ارتبط استخدامه بشكل رئیسي بالعمل الخرساني 

خاصة في بناء الحنیة الدائریة، هذه المادة لم تكن مادة شائعة االستخدام في تریبولیتانیا 

Tripolitania ولهذا فقد كان استخدامها محدود ،على الرغم من أنها كانت مادة مقاومة جیدة،

بة وقد استخدموها بخمس حجوم ،أربعة منها اعتبرت حجوم قیاسیة عند الرومان للحرارة والرطو 

، أما الحجم الخامس فكان وفق ,Bipedales, Sesquipedales ,  Pedales, Bessalesوهي

وكان یتمیز بلونه األحمر الغامق ، وفي األوقات السیفیریة كان مسود كلیا أو  ، المقاییس المحلیة

عضها كان مخددا صلیبي ، وكان عدد كبیر منه له حافة خارجیة ناتجة من جزئیا من الخارج وب

القرمید في تغطیة  عملالقالب الخشبي المستخدم في إعداده قبل عملیة الحرق، وأیضا قد است

                                                             
(1) J ,B ,Ward-Perkins , The Severan Buildings Of Lepcis Magna :An Architectural Survey ,Op.Cit,Pp.88-89; H 
,Dodge,((Building Materials And Techniques In The Eastern Mediterranean From The Helenistic Period 
To The Fourth Century AD)), The Degree Of Phd, University Of Newcastle ,Tyne, 1948,PP.86-100. 



 

في السقف لربط  عملالسقف ،أما الطوب النیئ لم یستخدم في التراكیب الرئیسیة للبناء ولكنه است

   )1( ممشي السطح

أغراض أساسیة في البناء ، وهي إما في عمل  ةالجیریة لثالث ةخدمت المونواست

األساسات وأعمال التصریف ،أو إلنشاء األجزاء الناتئة النصف دائریة من البناء، أو إلنشاء عدد 

  مادة الـمن الرخام أو  ةالثابتة والثانویة والتي كان یتم تغطیتها بكسو األساسیة من الجدران 

Stoccoكانت غیر مرئیة ألنها. 

 ، فأحیانا كانت ذات لون ابیض المعدة منهاقوة ولون هذه المادة كان یعتمد على المواد 

رمادي شاحب ،وذلك كان یرجع الستخدام الكلس المحتوي على شوائب داخلها في المائل إلي 

بسبب عملیة الحرق ، والذي أضیف إلیة  تشكل قطع صغیرة الحجم، وهذه الشوائب قد نشأ

سحوق من الطوب أو الحجر الرملي والرمل ،كان یتم خلط المزیج المكون من المواد المحلیة م

التي كانت كافیة إلنتاج مادة صلبة ،ولكن ال یوجد دلیل على إضافة اآلجر المسحوق أو مادة 

نیا ن هذه المادة لم تكن شائعة أو مفضلة االستخدام في تریبولیتاإالبوزوالنا لهذا المزیج ،وعموما ف

  .)2(وذلك یرجع لعدم ثقتهم في خواصها الهیدولیكیة ،مع ذلك فقد استخدمها البناة في هذا المبني 

،ولكن بعضه كان یجلب من امتداد الغابات  اً استعمل الخشب الذي كان معظمه مستورد

التي ال تزال موجودة في تریبولیتانیا في عملیة التسقیف ،وكذلك استخدم في إعداد العوارض 

                                                             
(1) H ,Gomez,((ciudades de bizancio :las ciudades del Africa a romaro –bizantina)),del Africa romana al 
Africa pereber,2004,pp.9-10; J ,B ,Ward-Perkins, The Severan Buildings Of Lepcis Magna :An Architectural 
Survey ,Op.Cit,P.91. 
(2) J ,B, Ward-Perkins, The Severan Buildings Of Lepcis Magna :An Architectural Survey ,Op.Cit,P.90؛  J ,B, Ward-
Perkins, Roman Architecture ,New York,1977,p.73; A ,Wilson , ((Opus Reticulatum Panels In The Severan Basilica 
At Leptis Magna)),Quaderni Di Archeologia Della Libia,2003,pp.423; 545 .عبداللطیف محمود البرغوثي ،مرجع سابق،ص  



 

،ولكن االستخدام األهم كان في عمل المشابك الخشبیة  ىشبیة لألبواب واإلطارات في المبنالخ

  .)1(والتي استخدمت بشكل كبیر لتثبیت الكتل الحجریة

المشابك واألوتاد المعدنیة  ت منهاالمعادن والتي كانت بدورها أیضا مادة مستوردة عمل

المصنوعة من الحدید ، وكذلك استخدم الرصاص المصهور إلعمال الربط وأیضا لعمل الموازیب 

،وأیضا استعمل البرونز في عمل مفصالت األبواب ولتثبیت المسامیر المستخدمة لربط كتل 

 . )2(تطلي بالذهب الرخام ،وأیضا لزخرفة األبواب والسقوف ،وكذلك لعمل التماثیل التي كانت

  : تقنیة البناء

هذا البناء من أهم المباني التي انعكست فیها تقنیات وطرق البناء المستخدمة في  یعُد  

ن معظم التقنیات المستخدمة في هذا ألالعالم القدیم وخاصة خالل فترة الحضارة اإلغریقیة ،وذلك 

،وباعتبار أن  ىلصغر اوبالتحدید آسیا كانت مشابهة لتقنیات البناء في العالم اإلغریقي  ىالمبن

كانوا من الوافدین الجدد لشمال أفریقیا  ىمعظم المهندسین والفنانین الذین قاموا بتشیید هذا المبن

،أما العمال الذین قاموا بتنفیذ هذه األعمال فكانوا على األرجح  ىلصغر ا،وكان أغلبهم من آسیا 

المفردات والعناصر المعماریة والفنیة ومواد وطرق من مدینة لبده نفسها ،ولذلك نجد أن جمیع 

 .)3(البناء كانت تعود لخلفیة المهندسین 

هي نفسها التقنیات التي استخدمت في بناء  ىالتقنیات التي استخدمت في بناء هذا المبن        

 Colonnaded Streetوباقي المشروع السیفیري المتمثلة في الشارع المعمد  Forumالفورم  
                                                             

(1) J,B, Ward,Perkins, Roman Imperial Architecture ,op.cit ,p.386; J ,B, Ward-Perkins, The Severan Building s Of 
Lepcis Magna :An Architectural Survey ,Op.Cit,P.91. 
(2) B ,M ,Apollonj,((II Foro E La Basilica Severiana Di Leptis Magna)),I Monumenti  Italiani ,La Libreria 
Dello Stato ,Vol Viii-Ix, Rome,1936,p.4; J ,B ,Ward-Perkins, The Severan Buildings Of Lepcis Magna :An 
Architectural Survey ,Op.Cit,P.92. 
(3) A, Boethius, Op.Cit,p.479 ; P ,Green, Rome :The Late Empire -Roman Art AD200-400,Thames And 
Hudson, London, 1970,p.268. 



 

ن ببناء ؤو ، حیث قام البنا Arch،والقوس   Nymphaeumوالنافورة  Templeوالمعبد،

األساسات فوق مستوى سطح األرض بعد تسویتها وبدون أن یتم الحفر فیها ،واستخدموا المونه 

الجیریة التي كانت توضع مباشرة إما عن طریق حفر أخادید أو باستخدام الهیكل الخشبي المؤقت 

ة األساس من الخارج باستخدام اآلجر أو الكتل الحجریة المربعة الصغیرة التي ،وقد كسیت واجه

كانت توضع بطریقة تبادلیة ضمن مسارات محددة،أو بالمزج بینهما بشكل متكرر، وكان یتم 

  .)1(تثبیتها باستخدام الروابط الخشبیة الطویلةوالمتقاطعة  

 Opus Quadratumىبناء المسمبنیت الجدران الخارجیة للمبني باستخدام أسلوب ال  

الذي استخدمت فیه الكتل الحجریة الضخمة المربعة الشكل والموحدة السمك ،المرصوفة بجوار 

) سم لالرتفاع58سم للسمك80م للطول1(بعضها البعض في مدامیك بأبعاد تتراوح حوالي 

للبناء ، وكانت القطع ،هذه المدامیك كانت توضع في مسارات تبادلیة لتشكل الواجهة الخارجیة 

الحجریة في قاعدة الجدار اكبر حجمًا من الكتل الحجریة التي تعلوها ،وأما الوصالت الرأسیة في 

القطع كل مدماك فكانت تقع في منتصف قطع المدماك الذي یعلوها ،وكان یتم تثبیت القطع 

في تثبیتها ،ولكن بجوار بعضها البعض باستخدام ثقل وزن القطعة نفسها ولم تستخدم المونه 

كانت الكتل تثبت وتربط أفقیا باستخدام المشابك والمالزم الخشبیة ثم یصب علیها الرصاص 

المصهور ،وهذا األسلوب في الربط قد كان شائعا عند الرومان لغرض تقویة الجدار ومنحة الثبات 

  )255الشكل (.)2(واالستقرار أثناء البناء، خاصة في المناطق التي كانت تحتاج إلي جهد إضافي

                                                             
(1) J ,B ,Ward-Perkins, The Severan Buildings Of Lepcis Magna :An Architectural Survey ,Op.Cit,Pp.4,95. 
(2) J,B, Ward,Perkins ,((the several buildings of lepcis magna :an architectural)),Libya studies, Studies In 
Origins And Development ,1993,pp.109,130; J ,B ,Ward-Perkins, The Severan Buildings Of Lepcis Magna 
:An Architectural Survey ,Op.Cit,Pp.92-97. 



 

لرفع الكتل  تقنیة الرفع باستخدام المقابض والمالقط ، أو الكماشةن ؤو استخدم البنا  

ذا عملتالحجریة ، والتي كانت تقنیة شائعة االستخدام آنذاك ،  فتحات لمالقط الرفع على الوجه  وإ

سم 16- 14سم للعرض،7-6سم للطول ،14-12العلوي للكتل الحجریة ، بأبعاد تتراوح مابین 

للعمق ،وأحیانا كانت تعمل فتحة واحدة في المركز أو فتحتان أو أكثر بشكل متناظر حول المركز 

الخشبیة على السطح ،وذلك حسب وزن الكتلة المراد رفعها ، وكذلك عملت فتحات للمشابك 

ن نو وجدت عالمات لتجمیع الكتل الحجریة ،والتي كان الفنا وكذلكالعلوي للكتل الحجریة ، 

 ┐-┐شكل األحرف اإلغریقیة  والتي أخذتیقومون بعملها على الحافات الحادة للكتل الحجریة ،

,ᴮ-ᴮ ,ᴬ-ᴬ تل الحجریة وهذه العالمات كانت باألحرى تعمل بعد عملیة التشذیب والتسویة للك

،وبعد تثبیت هذه الكتل في موقعها وتم ربطها باستخدام المشابك الخشبیة التي كانت توضع في 

صب الرصاص یالفجوات المعمولة على كل كتلتین متجاورتین ، وبعد تثبیت المشبك في مكانه 

الشكل () 1(المصهور إلحكام التثبیت في المكان المحدد ،وكان هذا الربط یتبع نمطًا متناسقاً 

256.(  

المظهر الخارجي للكتل الحجریة المستخدمة في بناء الجدران كان متنوعًا ،ومختلف بشكل   

أشكال من اللمسات النهائیة التي عملت على الجدران الخارجیة وهي  ةكبیر ،حیث كان هناك ثالث

  :تيآلكا

باستخدام الخرامة كان ذلك یعمل  كان السطح المكشوف یترك خشنًا تمامًا ،الشكل األول  - 1

الخشنة ،التي كانت تحتوي على أجزاء بارزة ،وأحیانا كانت تعمل تمریرات الخرامة بشكل 

 .مائل مع ترك سلسلة من التحزیزات المائلة 
                                                             

(1) A, Iacovuzzi,((Hypothetical Reconstruction Of The Forum Novum Of Leptis Magna Design Rules 
And Cultural Influences ,Materials And Construction Techniques)),Proceedings Of The 2nd ICAUD 
International Conference In Architecture And Urban Design ,Epoka University ,Albania, 2014,p.16. 



 

كان یتم بعمل حافة مشذبة  األولجزئیین أساسیین ، ىإل همیقسالذي یمكن تو الشكل الثاني  - 2

ستدق ، باستخدام األزمیل العریض ،وتترك على السطح المكشوف لتأخذ شكل الطرف الم

الجزء بقیة أجزاء الوجه خشنه أو مشكلة بدرجة خفیفة باستخدام الخرامة المسننة ،أما 

 .فیتم بتسویة الوجه كله في صورة سطح موحد الثاني

تتم تسویة الحواف الخارجیة األربعة للكتلة الحجریة في شكل الشكل الثالث وهو الذي  - 3

ل البروز بالنسبة لباقي أجزاء الكتلة الحجریة وذلك لغرض زخرفي إطار خارجي قلی

،وكذلك لغرض إنشائي وذلك یتمثل في تمكین الكتلة من أن توضع بشكل دقیق في 

مسارها األفقي أو الراسي ، وهذا المظهر نراه بشكل واضح ودقیق على الجدران الشمالیة 

،وهذا  اً ن الهدف من عملها أن یكون مرئیالشرقیة والجنوبیة الغربیة للبازیلیكا ،والذي كا

العالم الروماني من بالد  ىاألسلوب بشكل عام كان شائعًا في العالم اإلغریقي وانتقل إل

 .اإلغریق واسیا الصغرى

الجدران الخارجیة كانت تعالج كوحدة إنشائیة متناسقة باستخدام االكساءات الخارجیة ،وهذا 

م في عمل بعض الجدران الداخلیة للبازیلیكا التي تقع بالقرب كساء الجدران استخدإاألسلوب في 

من الجدران الخارجیة ،والتي كانت نهایتها ذات وصالت مستقیمة ، وفي بعض األجزاء التي 

مداخل األبواب لغرض  ىالسقف ، باإلضافة إل ىاألرضیة إل ىكانت وصالتها مستقیمة من مستو 

  .) 1(كسر انتظام المسارات 

ن لم یثقوا بقدرة الكتل الحجریة المربعة المحلیة على حمل األحمال األساسیة ، ؤو البنا

فقاموا باستخدام عتبات لألبواب والتي كان دائما یصحبها قوس مسطح یخفف األحمال الواقعة 

                                                             
(1) J ,B ,Ward-Perkins, The Severan Buildings Of Lepcis Magna :An Architectural Survey ,Op.Cit,Pp.92-93. 



 

 اً علیها وكذلك یعطي مظهرًا جمالیًا ، ولذلك فقد تم تبني هذا األسلوب في البناء ،ألنه اعتبر أسلوب

  ).257الشكل ()1(بالنسبة لهم  اً مرضی

،وهذا  Opus Mixum ىلقد بنیت جدران الحنیات الداخلیة بأسلوب البناء المسم    

األسلوب استخدم فقط في المباني السیفیریة في المدینة ، وتكمن أهمیة استخدام هذا األسلوب في 

، حیث  األحمال األساسیةالبناء هو أن البنائیین أقاموا جدران ثانویة ال یعتمد علیها في حمل 

استخدموا فیها صفوف من الحجارة الجیریة الصغیرة المشذبة والتي وضعت بالتبادل مع صفوف 

من اآلجر أو المزج بینهما ، بشكل متكرر باستخدام الروابط الخشبیة الطویلة والمتقاطعة ،والتي 

في إعداده الهیكل الخشبي  كانت تشكل الواجهات الخارجیة للب الخلطة الخرسانیة ،والذي استخدم

المؤقت ، وكانت األحجار المستخدمة كدبش في لب الخلطة الخرسانیة توضع هي األخرى في 

 ألبمسارات الواجهة ومسارات (مع مسارات الواجهة إال أن كال المسارین  ىمسارات ال تتماش

تخدام هذا األسلوب في األماكن الفاصلة المتكررة ،ولقد استدعي اس ىكانا بشكل مستو  )الخرساني

 Opusوجود مهارات بناء مختلفة عن مهارات البناء التي استخدمت في أسلوب البناء  ىإل

Quadratum  ولهذا فقد وجدت مجموعتین من البنائین الذین یقومون بالتعامل مع مادتي البناء،

مفاضلة بكل مراحل وذلك لتجنب أي تعارض أثناء العمل ، فقد كانت تتم ال ى،حیث قسم العمل إل

الجیریة ، وبدون عمل صلة عضویة أو بنائیة بین  هبساطة بین استخدام الحجر المربع أو المون

  .)2(األسلوبین ،ولهذا كان هناك عدد من التعدیالت المتالحقة للتفاصیل التي كانت واضحة

نها لم تكن مطلوبة ،ألجدران الحنیات الداخلیة بالرغم من أن الدقة في الشكل الخارجي ل    

السمات األسیویة المعروفة في ذلك  ىحدإكانت مغطاة بجدران خارجیة منتظمة ،وهذه كانت 
                                                             

(1) B,M, Apollonj,((II Foro E La Basilica Severiana Di Leptis Magna)),I. M. I ,Op.Cit,pp.6-7; Ibid,p.93-
95. 
(2) J,B ,Ward-Perkins, The Severan Buildings Of Lepcis Magna :An Architectural Survey ,Op.Cit,Pp.36, 59,93-95. 



 

الوقت ،ولكن الحرفنه المهنیة التي ظهرت في الواجهة الحجریة وفي المسارات اآلجریه الخشنة 

على مونه ذات اللون القرنفلي  ىحتو االتي كان یصعب تمیزها عن لب الخلطة الخرسانیة الذي 

احب مائل للون األبیض الكریمي الممیز ، والتي ظهرت بشكل متقن في الواجهة الشمالیة الش

مسارات  4ت من اآلجر وامسار  4الغربیة الخارجیة حیث استخدمت صفوف التبادلیة المكونة من 

،والقطع الحجریة  Bipedalesمن القطع الحجریة الصغیرة، وكان اآلجر المستخدم كله بأحجام 

 تسم في بعض الحاالت الخاصة ، وكان1150-سم 1519الصغیرة تتراوح أبعادها مابین 

سم من المونه القرنفلیة الباهتة لتشكل زخرفة 2.5-2الوصالت تعمل في شكل أشرطة یبلغ سمكها 

حفورة في ،أما الوجه الداخلي للحنیة الذي كان یحتوي على أبواب ومشكوات م) 258الشكل (بارزة 

الجدران ، فكان یتم عمل إطار دقیق حول األبواب من اآلجر وبعض أجزاء األبواب قد عملت 

بالقطع الحجریة ،اآلجر الذي استخدم في تشید المشكوات المحفورة في الجدران كان بحجوم 

Bipedales   Pedales, ) وهذه المشكوات كانت تزین بالتماثیل من البرونز )259الشكل ،

، كانت تعلو ) ام المشكوات المحفورة في الجدران كان احد خصائص العمارة السیفیریةاستخد(

الحنیة الوسطیة قبة نصف دائریة شیدت بنفس األسلوب الروماني المستخدم إلنشاء القباب 

  ).260الشكل ()1(ناحیة جمالیة  إلعطائهالتخفیفها و  Coffers،وكانت مزخرفة بحشوات 

عمود ،وقد عملت أبدان هذه 32كان كل رواق من الرواقیین الداخلیین تحتوي على     

األعمدة من الجرانیت األحمر أما قواعدها وتیجانها الكورنثیة فقد عملت من رخام 

Proconnesian في كال الطابقین ،أما األعمدة المعشقة بالجدرانPilasters   والتي كانت تقف

عملت هي األخرى من  والتيألكتاف الساندة على الجانبین ،معتمدة على وزنها الضخم وا

الجرانیت األحمر ،وكما استخدم الجرانیت األحمر في األعمدة المستعملة داخل الحنیة الدائریة 
                                                             

Ibid,p.95  (1) عزیزة سعید محمود، مني حجاج ،مرجع سابق،ص. 51؛  



 

م 6.80 ىبارتفاع یصل إل Monolithicواحدة من حجریة والتي كانت أبدانها معمولة من كتلة 
  ) .261الشكل ( )1(

األروقة مبلطة باستخدام األلواح الخشبیة ،حیث ال تزال الفتحات الخاصة كانت أرضیة     

،وهي متناظرة  بوضع العوارض الخشبیة موجودة في جدران البازیلیكا وهي بعرض نصف متر تقریبًا

مع الفتحات التي وجدت في اإلفریز الخاص بأعمدة الصحن في الجانب الشمالي الشرقي 

األلواح الخشبیة كانت تشكل سقف لرواقي البازیلیكا ،وفي الوقت نفسه  ن هذهإللبازیلیكا ،وبالتالي ف

كانت تشكل أرضیة لألروقة التي تعلوها ،أما أرضیة الصحن المركزي فقد كانت مبلطة بألواح 

،وكانت أرضیة الحنیة الدائریة ترتفع درجتین عن مستوى أرضیة الصحن Proconnesianرخام 

صحن المركزي هي األخرى باستخدام ألواح رخام وقد كسیت جدران ال.)2(المركزي

Proconnesian  إلى مستوى ارتفاع أروقة الصحن ،والتي بطنت باستخدام الجص وذلك لعدم

    .)3(األوتاد المستخدمة في تثبیت األلواح الرخامیة  ثر لحفرأوجود أي 

الحجرات الركنیة التي كان یتم الدخول إلیها عن طریق أبواب تعلوها عتبات حجریة     

الشكل (منحوتة على شكل قوس والتي كان الهدف من عملها أن تكون معزولة عن باقي البناء

،قد سقفت هذه الحجرات بألواح خشبیة یرتكز اللوح الواحد منها على أربعة أعمدة قائمة في ) 262

وقواعدها المربعة وتیجانها المزخرفة  Cipollinoعة التي عملت من رخام الشبلینو الزوایا األرب

،وقد استبدل سقفها بإقامة عقود من كتل  Pentelicبأوراق االكانتس عملت من رخام البنتالیك 

                                                             
(1) N ,Duval,((La Transformation De La Basilique Severienne De Lepcis Magna En Eglise:Les Notes De 
G.Caputo(1936-1937))),Universite Paris Sorbonne ,Cnrs,Janvier,1988,p.259; Ibid,pp.57,97. 
(2) D, E ,L, Haynes,Op.Cit,p.80. 

  (3) عبداللطیف محمود البرغوثي،مرجع سابق،ص ص. 555،40 .



 

الحجر الرملي المرتبطة بطبقة رفیعة من المونه والتي كانت تقوم على دعامات عریضة من نفس 

  .)1(أرضیاتها فكانت مبلطة ومزینة بالرخام الحجارة ،أما

من جزئیین أساسیین  من الخشب وكان یأخذ الشكل الجملوني المكون السقف كان معموالً     

ویظهر فقط  ، الجزء األول كان عبارة عن سقف مسطح یقوم فوق أعلي الكرانیش األفقیة للبناء ،

مكون من ألواح أو دعامات متوازیة من داخل البناء ،وهذا السقف كان مقام على هیكل خشبي 

،أما الجزء الثاني  Coffers ىومتعامدة كبیرة الحجم تحصر بینها أشكال مربعات غائرة تسم

هذا السقف من  ىخر مثلث أو جملوني یر آخر من الخشب لیشكل سقف آفكان مكون من هیكل 

 ىالمركزي من مستو وكان االرتفاع الكامل للصحن ،Tile بألواح القرمید ىالخارج فقط ویغط

من  اعليالصحن المركزي فكان  ىم ،وأما ارتفاع مستو 30األرضیة وحتى قمة السقف یزید عن 

وذلك  والذي كان سقف ذات انحدار واحد من الخارج سقف األروقة الجانبیة ىارتفاع مستو 

وف عند للسماح بمرور اإلضاءة والتهویة الجیدة وهذا مایتفق مع نظام االضاءة والتهویة المعر 

بمربعات غائرة وكان تسقیف األروقة من الداخل مزخرفة  ، Gelestory Systemالرومان باسم 

Coffers  وهو یشبه تسقیف الصحن المركزي وكانت اإلنارة تتم عن طریق صف من النوافذ التي

عملت في الجزء العلوي من البناء ،وكذلك عن طریق فتحات األبواب ،وعن طریق صف من 

  ).263الشكل ( )2(لتي عملت على جداري األروقة في الطابق الثاني النوافذ ا

 )The Hunting Baths( ىحمامات الصید  في مدینة لبدة الكبر  - 4

 ىحمامات الصید من أهم المعالم األثریة البارزة في مدینة لبده الكبرى، وهي تقع إل ُد تع  

وقد تم التعرف  م من شاطئ البحر،92الشمال الغربي من أسوار المدینة على مسافة تبعد حوالي 

                                                             
(1) D, E ,L ,Haynes,Op.Cit,p.82. 
(2) A, Boethius,Op.Cit,p.477; Ibid,p.80;    555 .عبداللطیف محمود البرغوثي ،مرجع سابق،ص     



 

على تاریخ بناء هذه الحمامات من خالل األسلوب المعماري الذي استخدم في بنائها ،والذي 

أو مطلع القرن الثالث المیالدي وذلك في عهد أسرة  ،نهایة القرن الثاني المیالدي  ىیرجع إل

،وقد أجریت على هذا البناء الكثیر من التغیرات ) م235-193مبراطور سبتیمیوس سیفیروساإل

  ) .264الشكل  )(1(واإلضافات خالل فترات استخدامه

قرن ،قبل أن یتم اكتشافها في الفترة  15هذه الحمامات قد غطتها الرمال منذ حوالي 

عند اكتشافها ،حیث أمكن ترمیمها م ،وكانت بقایا هذا البناء بحالة جیدة 1933-1932مابین 

عادة الجزء الرئیسي منها إل ما ینبغي أن تكون علیه في األصل ،ولهذا فقد كانت بالرغم من  ىوإ

صغر حجمها من أفضل األمثلة الرومانیة للحمامات الكاملة المسقوفة بالقباب واألقبیة البرمیلیة 

الشكل ) (2(د البناء التي استخدمت في بنائها ها  المعماریة المختلفة ومواؤ والمتقاطعة وكذلك أجزا

265.(  

سم حمامات الضواحي هذه التسمیة جاءت بعد اسمیت هذه الحمامات بعده أسماء منها 

م ،وذلك بسبب وقوعها خارج أسوار 1933- 1932اكتشافها من قبل جیماكیمو قویدي في عام 

  م فقد 1949من  بیركنز وتویني في عام  لولكن بعد الدراسة التي نشرت من قبل ك. المدینة 

  

  

                                                             
(1)M ,Munzi  , ((Le Terme  Extraurbane,  Conservatissime: The  Frist  Two  Decades Of  The Hunting 
Baths (1929-1949) )), Building , Excavation  Architecture ، sovraintendenza  ai beni culturali  di  roma 
capital  ,Roma, 1962 ,Pp.17-19;   .80 .المرشد إلي آثار لبدة الكبرى،مرجع سابق،ص   

 . 314- 313. ص ،صمرجع سابق،عائدة سلیمان عارف  ؛336 .،صمرجع سابق، عبداللطیف محمود البرغوثي)2(



 

سمیت أیضا باسم حمامات الصید وأحیانا باسم حمامات العبید أو الحمام البحري ، وذلك بسبب 

التي وجدت بداخلها والتي تمثل مشاهد للصید ،ولهذا السبب فقد رجح أن هذه  ةلجداریاالرسومات 

  ).266الشكل ( )1(الحمامات كانت ملكًا لنقابة الصیادین بالمدینة

، لذلك *مقارنة بباقي حمامات المدینة مثل حمامات هدریان هذه الحمامات صغیرة تعُد 

ولیست حمامات عامة  Balneae فقد اعتبرت حمامات خاصة وهي ما تعرف اصطالحیا باسم

بعادها وكذلك لكونها كانت ملحقة بفیال سكنیة  نها تعد نسخة إ،ولهذا ف)2(،وذلك بسبب موقعها وإ

مصغرة عن مباني الحمامات الرومانیة ،نتیجة لتعدد مهامها ووظائفها ومكوناتها وعناصرها 

تمیزها بوجود الرسومات الجداریة والفسیفساء، وأیضا لوجود تفاصیل  ىباإلضافة إل. )3(البنائیة

ا اعتبرت من نماذج الحمامات المتوسطة الحجم التي كان له وأیضاللخزن وأنظمة التدفئة بالماء ،

  .)4(رواج في شرقي البحر المتوسط وشمال أفریقیا في الفترات الالحقة لإلمبراطوریة الرومانیة

  :وصف المبني

یتكون البناء من رواق معمد یمتد بطول المبني في الجهة الشمالیة الشرقیة ، ویمكن  

فراغ  ىحجرات الحمام الرئیسیة الباردة و الدافئة والساخنة ، هذا الرواق یؤدي إل ىالدخول منه إل

                                                             
عزیزة  ؛4،یونیو ،بنغازي ،ص 2012، 1، س 10،ع صحیفة أفاق أثریة، ))بمدینة لبدة االثریةحمامات الصید ((خالد محمد الھدار  ،(1)

 ؛102 .،صمرجع سابقسعید محمود، مني حجاج ،
D ,Ball,((A Bear Hunt Mosaic)),The J.Paul Getty Museum Journal ,V 12 ,Lncluding  Acquistitions, 1984-
1983,P.131. 

ً في عام  : حمامات ھدریان *   .م137شیدت في عصر االمبرطور ھدریان وافتتحت في نھایة عھده وتحدیدا
(2)K  ,D ,Matthews, A,W, Cook, (( Cities In The Sand Leptis Magna Andsabratha In Roman Africa)), 
University Of Pannsylvania Press, University Of Pannsylvania No6,1957, Philadelphia ,Pp.11-12. 

  ؛8 .،سبتمبر ،بنغازي ،ص2011، 1س، 2ع، صحیفة أفاق أثریة، ))الحمامات الرومانیة العامة((مني خلیفة بالخیر  ،(3)
K  ,D, Matthews  , A, W, Cook .,  Op. Cit ,Pp. 8-9. 

مجلة االتحاد العام لآلثاریین ،))العاب الصید ومبارزة الحیوانات المجسدة على مواد مختلفة في المغرب العربي((رضا عالل  ،(4)
  ؛9 .الجزائر،ص ، 9 ،العدد العرب

P ,R ,Antres, ((Cites Perdus De L’ Empire Romain)) , La  Libye  Antique, Paris, 1998 ,P.87. 
 



 

، و Frigidariumبالالتینیة الفریجیداریوم  ىحجرة الحمام الباردة ، والتي تسم ىطویل یقود إل

تتكون هذه الحجرة من حجرة مركزیة مستطیلة الشكل مسقوفة بقبو برمیلي مع نصف قبة فوق كل 

لحنیات التي تقع على أطرافها ،وتحیط بها ثالث مغاطس األول منها یأخذ الشكل حنیة من ا

المربع ویقع في الجهة الشمالیة وهو مسقوف بقبو متقاطع ،واالثنان اآلخران یأخذان الشكل 

النصف دائري ویقعان في الجهتین الجنوبیة والشرقیة للحجرة ومسقوفان بنصف قبة ، هذه الحجرة 

،والتي تمثل المرحلة  Tepidariumبالالتینیة  ىلحمام الدافئة والتي تسمحجرة ا ىتقود إل

االنتقالیة بین حجرة الحمام الباردة والساخنة ،وهي تتكون من حجرتین متجاورتین أحدهما جنوبیة 

و األخرى غربیة والتي تحتوي على مغطس مستطیل الشكل ،كل واحدة من هذین الحجرتین 

ضالع وتعلو كل منهما قبة مثمنة الشكل ، الحجرة المثمنة الجنوبیة كانت تأخذ الشكل ثماني األ

، وهي تتكون من Caldariumبالالتینیة الكالیداریوم  ىتقود إلى حجرة الحمام الساخنة والتي تسم

حجرتین مستطیلتي الشكل مسقوفتان بقبو برمیلي واحد یوازي القبو البرمیلي المسقوفة به حجرة 

ي نهایة كل حجرة من هذین الحجرتین كان یوجد بها مغطس مستطیل الشكل الحمام الباردة ، وف

یعتقد أنها كانت لها وظائف تتعلق بالخدمات التي كانت تقدمها  ى،كما كانت توجد فراغات أخر 

ومساحات ) مكتبة(هذه الحمامات لمستخدمیها كحجرات األكل وحجرات االستراحة وأماكن للقراءة 

  )267الشكل ( )1(ات كانت موجودة في مباني الحمامات الكبیرةللریاضة ،كل هذه الفراغ

 

.  

                                                             
خالد محمد الھدار ،  ؛437-436. ص ،صمرجع سابق، عبداللطیف محمود البرغوثي ؛.80مرجع سابق،صالمرشد إلي آثار لبدة الكبرى،)1(

،ص مرجع سابق،مني حجاج حمود ،م عزیزة سعید ؛4 .ص ،مرجع سابق، صحیفة أفاق أثریة، ))حمامات الصید بمدینة لبدة األثریة((
  ؛102.

475;.p,Op. Cit  ,Boethius, 129; A.p,Op. Cit  ,  Abram  ,N,H   



 

  :مواد البناء

استخدمت العدید من مواد البناء في إنشاء هذا البناء والتي كانت شائعة االستخدام في مدینة  

ن الكتلة المركزیة بنیت على أل(الحجر الرملي في بناء أساسات هذا المبني  عمللبدة ،فقد است

مباني سابقة كانت مشیدة بالحجر الرملي ،أما الجزء الرئیسي للمبني فقد شید باستخدام بقایا 

الحجر الرملي الخفیف في تسقیف األسقف البرمیلیة ،واستخدم  عملوكذلك است ،)الخرسانیة ةالمون

محلیا بكمیات كبیرة خالل  اً أیضا الحجر الجیري الرمادي واألصفر الجید الذي كان مستخرج

لقرن الثاني المیالدي في عمل قواعد وتیجان األعمدة األیونیة في البناء ، هذا األسلوب أوائل ا

كان شائع االستخدام في مدینة لبدة خالل تلك الفترة ولكن بحلول منتصف القرن تم التخلي عن 

هذا األسلوب في إنشاء األعمدة ،واستخدمت بدل عنه األعمدة الرخامیة المعمولة من كتلة حجریة 

الكتل الحجریة الجیریة ُعملت  ذات القواعد والتیجان الكورنثیة ،أیضا Monolithicحدة وا

المشذبة لتشیید الجدران للجزء الجانبي الناتئ للفراغات الجانبیة للبناء ،وأیضا استخدمت لعمل 

لتبلیط األرضیات  المقاعد في حجرة خلع المالبس وعلى طول الجدران وبین األرصفة ،وأیضا

  .مختلفة بألوان

األلواح الرخامیة المختلفة األلوان في تغطیة األجزاء السفلیة للجدران في الحجرة  ُعملت   

المركزیة من الحمام البارد ،ولتغطیة الجدران المدخل الرئیسي حیث استخدم الرخام المعرق 

Cipollino  وكذلك الرخام المعرق الرمادي البنفسجي،Pinkish بني ، في أجزاء مختلفة من الم

في تبلیط أرضیة حجرة الحمام الساخنة التي تحتوي أسفلها على العوامید القرمیدیة  عملاست وأیضا

في تبلیط أحواض الغطس داخل الغرف ،ومن  عمالهااست ى، باإلضافة إلPilae بیالي  ةلمسماا



 

 Pinkish ،والبنتالیك Cipollinoأهم أنواع الرخام المستخدمة في هذا البناء هو رخام الشبلینو 

  . )Phrgyian )1والرخام الرمادي الشاحب والبرتقالي والرخام األبیض ورخام فریجیة 

في هذا البناء بالرغم من كونها مادة لم تكن شائعة  ةستخدملمالخرسانیة ا ةالمون

في عدة مباني في المدینة ،وهذا االستخدام قد  عملتاالستخدام في شمال أفریقیا ،ولكنها است

إبراز التكوین الكتل الخارجیة للمبني والتي ساعدت في تشكیل الفراغات الداخلیة  ىساعد عل

المختلفة ، وهذا األسلوب في البناء كان نادر االستخدام في روما ولهذا فقد اعتبر هذا البناء 

في هذا البناء وذلك لتمتعها  عملةسابق لعصره ،وباعتبار أن هذه المادة تعد من أهم المواد المست

دة خصائص أهمها القدرة على صبها وتشكیلها بسهولة وكذلك لقوة خصائصها الطبیعیة فقد بع

كانت هذه المونه مكونة من خلیط الكلس المضاف إلیه الرمل والحجر المكسر ،ولغرض جعلها 

مادة مقاومة للماء فقد أضیف إلیها مسحوق اآلجر المجروش المتوفر في المنطقة هذا أكسبها 

، استخدمت هذه المادة بشكل واضح في إنشاء األسقف القبویة والمتقاطعة والقباب اللون الزهري 

  ) .268الشكل (المثمنة ،وكذلك في عمل أقواس المداخل وفي تمدیدات التدفئة المركزیة 

المونه أیضا في عمل المالط المستخدم في أكساء الجدران من الداخل والخارج  ُعملت

نه اإلسمنتیـة ولكـن بدون إضــافة للمـواد الخشنة ،والذي عرف باسم ،والذي كان بنفس مكونات المو 

Opus Signinum ، وكان الغرض الرئیسي من استخدمه هو ضمان عدم تسرب المیاه من

 )2(مالط الجبس لغرض تغطیة الجزء العلوي من سقف الحجرة الباردة عمالالجدران ، أیضا است

  ).269الشكل (

                                                             
(1)J,B, Ward Perkins,The Hunting  Baths At  Lepcis  Magna ,Oxford ,London, 1949 ,P.167,170,180. 
(2)J ,B, Ward-Perkins , Roman Imperial Architecture, op.cit,pp.18-22; J, B ,Ward Perkins ,The Hunting  Baths At  

Lepcis  Magna op.cit,pp.167-169 ; .H,N,  Abram,  Op. Cit ,p.129,281. 



 

مادة اآلجر والقرمید األحمر في مباني الحمامات ،والذي سهل في  عمالقد ظهر بكثرة است

في إنشاء استعملت الجدران وكذلك ُعملت بها أنقاض هذه المباني ، هذه المادة  ىالتعرف عل

التي كانت   Tubulusالصنادیق اآلجریه المجوفة المسماة تیبولي أیضااألسقف القبویة والقباب و 

خنة وتتخلل جدران الحجرتین الدافئة والساخنة وذلك لغرض نشر تمر أسفل أرضیة الحجرة السا

في  Clay pipesاألنابیب المصنوعة من التیراكوتا  ُعملتالهواء الساخن عبر الجدران ، وكذلك 

  Bedalisعمل المداخن الموجودة في الجدران ، وأیضا استخدمت القطع اآلجریه المربعة الشكل 

والتي كانت تستخدم أسفل أرضیة الحجرة الساخنة pilae الي في عمل العوامید التي تدعي بی

والتي  Bipedalisالبابیدالیس  ى،وكذلك استخدمت في شكل قطع كبیرة الحجم والتي كانت تسم

، أما الطوب اللبن فقد وجد ضمن الدبش  ةالمون عمالالعوامید وتثبت باست ىعلأكانت توضع 

  ).270الشكل ( )1(الذي استخدم في إنشاء الجدران واألسقف

 ىلمبن ىالخشب واضح في الفترات المتأخرة والتي أضیفت فیها أجزاء أخر  عمالكان است

 بقیاهاالحمامات األصلي ،ألن الخشب قد استخدم في تسقیف الحجرات المختلفة ،والتي ال تزال 

اب الرئیسي ،أیضا وضعت األخش ىفي الجهتین الشمالیة والشرقیة من المبن اآلنموجودة حتى 

بشكل مستعرض عبر الممرات حیث وجدت نهایات األلواح في كانت توضع القصیرة والتي 

. استخدم هذه المادة في تسقیف خزانات المیاه  ىاألصلي ،باإلضافة إل ىالصمیم الخرساني للمبن

كان ضروري جدا خاصة في إنشاء األسقف القبویة  ىهذه المادة في إنشاء المبن استعمالأن 
                                                             

(1)J, B, Ward Perkins ,The Hunting  Baths At  Lepcis  Magna, op.cit,pp.167-168; J, Delaine, D, E ,Johnaton ,Roman 

Baths And Bathing ,Proceedings Of The First International Conferece On Roman Baths ,1999,p.99; J ,P ,Oleson, C, 

Brandon  , S, M ,Cramer, Orther,((The ROMACONS ,Project: A Contribution To The Historical And Engineering 

Analysis Of Hydraulic Concrete In Roman Maritime Structures)),International Journal Of Nautical Archaeology, Vol 

33,2004,p.124. 

 

 



 

والقباب التي أنشئت باستخدام الهیكل الخشبي والسقاالت الخشبیة ،وأیضا كانت  والمتقاطعة

) الوقود(تستخدم هذه المادة لغرض تزوید الحمامات باألخشاب الالزمة لغرض إشعال األفران 

  . )1(لتسخین المیاه من خالل ممرات سفلیة واسعة تستعمل للخدمات وذلك

ل البرونزیة التي كانت تزین الكوات وكذلك استخدمت المعادن أیضا في عمل التماثی

 ىالمقاعد البرونزیة المستخدمة لجلوس المستحمین في غرفة خلع المالبس ،باإلضافة إل ُعملت

المزاریب التي كانت مصنوعة من معدن الرصاص ،والتي استخدمت في غرفة  فقد ُعملت ذلك

وملحقاتها قد اختفت ،ولكن وجدت دالئل ن جمیع التركیبات المعدنیة أمع العلم ب.الحمام الساخن 

  .)2(على وجود تمدیدات للخطوط الرئیسیة لشبكات المیاه والتدفئة

المواد سالفة الذكر فقد استخدمت الفسیفساء لتغطیة األرضیات واألسقف  ىباإلضافة إل

ها لالجص لتغطیة الجدران وتزین األجزاء العلویة  عمل، وأیضا است ىفي عدة فراغات من المبن

  ).271الشكل ( )3(الزخارف الملونة إلي عمل باإلضافة

  : تقنیة البناء

هذا البناء من أهم المباني التي انعكست فیها تقنیات وطرق البناء المستخدمة في  یعُد 

بشكل  )الحجرة الباردة والدافئة والساخنة ( ىالعالم الروماني ، حیث وزعت الفراغات الرئیسیة للمبن

حجرات الخدمات واألكل واالستراحة وأماكن القراءة ومساحات  (أفقي ، أما الفراغات الثانویة 

                                                             
(1)L, Buccino,((Water Hggiene  Lyxury ,Pleasure :The Culture Of Baths)),Decoration, Function 
,Archaeologieal,  Massion ,Universita Roma Tre At Lepcis Magna,rome,2009,P.83; J,B, Ward Perkins 
,The Hunting  Baths At  Lepcis  Magna, op.cit,pp.168-170. 
(2)J, B,  Ward Perkins ,The Hunting  Baths At  Lepcis  Magna op.cit,pp.173-174. 
(3)L ,Buccino, op.cit,p.167; J, B ,Ward Perkins, The Hunting  Baths At  Lepcis  Magna op.cit,p.177; G ,G, Fagan 

,Bathing In Public In The Roman World, University Of Michigan Press , Ann Arbor,1999,p .207.  
 



 

ثر أ، هذا التوزیع للفراغات والمساحات الداخلیة  ىفكانت موزعة على جانبي المبن) الریاضة 

التي من أهم المباني  ى، ولهذا فقد اعتبر هذا المبن ىبشكل واضح على المظهر الخارجي للمبن

 )1(استخدم فیها التصمیم الوظیفي البسیط ، بحیث یتالءم فیه شكل فراغ مع الوظیفة المحددة له 

  ).272الشكل (

، ) الهیكل األصلي للبناء(لقد استخدمت عدة تقنیات مختلفة في األجزاء الرئیسیة للبناء 

  :تيآلوالتي یمكن دراسة تقنیاتها  على النحو ا

هذه الغرفة یحتوي مخططـها على جــزئیین أساسیین  )Frigidarium(حجرة الحمام البارد

مع حنیه نصف دائریة على الجانبین ، وتحتوي ) الحجرة المركزیة (یأخذ الشكــل المستطیل  األول

من الحنیتین على مغطس مبلط باأللواح الرخامیة ، یتم النزول إلیه بواسطة درجتین ،  ةكل حنی

قبة مالصقة للقبو البرمیلي المستطیل المصمت ، وتوجد نافدة  هذه الحنیات مسقوفة بنصف

فكان عبارة عن فراغ مربع الشكل یحتوي  الثانيمربعة في وسط الحنیة تفتح للخارج ، أما الجزء 

على مغطس مربع یقع في الجهة الشمالیة ، هذا المغطس بلط أیضا باستخدام األلواح الرخامیة 

راغ المربع عبر مدخل یأخذ شكل القوس النصف دائري المشید هذا الف ى،وكان یتم الدخول إل

باستخدام اآلجر األحمر ویفتح على الفراغ المستطیل المسقوف بالقبو المتقاطع ، ویحتوي على 

حد األجزاء أأربع نوافذ علویة معقودة تأخذ الشكل النصف دائري تقع كل واحدة منها في 

ف بحسب شكل التسقیف وكان الغرض األساسي لوجود المتقاطعة للسقف ، شكل النوافذ قد اختل

هذه النوافذ هو توفیر اإلضاءة والتهویة الجیدة وكذلك المساعدة على إضاءة الممرات ومناطق 

                                                             
(1)L, Buccino, op.cit,p.83; J, B ,Ward Perkins ,The Hunting  Baths At  Lepcis  Magna, op.cit,pp. 191-195; J, Delaine, 
((The Baths Of Caracalla: A Study In The Design, Construction ,And Economics Of Large-Scale Building Projects In 

Imperial Rome)) ,Journal Of Roman Archaeology Suppl,Portsmouth,Ri;Jra,1997,p.90. 
 



 

الخدمة ، وأسفل كل مغطس من هذه المغاطس الثالثة كانت توجد منافذ تحتوي على األنابیب 

  ).273الشكل ( )1(لتوصیل المیاه  للمغاطس

استخدم الهیكل الخشبي المؤقت إلنشاء كل من السقف البرمیلي والمتقاطع لهذه الحجرة 

،وهذا كان واضح من خالل وجود بقایا آثار الهیكل المستخدم ، وزخرفت أسقف هذه الحجرة 

ولقد توصل بعض الدارسین لهذه الرسومات .  ىالتي اشتق منها اسم هذا المبن ةلجداریابالرسوم 

في تزین األجزاء العلویة  المرحلة األوليإنها مرت بثالث أو أربع مراحل ، تمثلت  والزخارف على

المرحلة للغرفة بأشكال جصیه بارزة كما استخدمت الفسیفساء في تزین السقف المتقاطع ،أما 

المرحلة وربما في  والمرحلة الثالثة،  ةفكانت في زخرفة الحجرة المربعة بمشاهد جداری الثانیة

فقد زخرفت الحجرة المركزیة بلوحات الرخامیة المختلفة ،أما الجزء العلوي من الغرف فقد  الرابعة

  .)2(االمفیتاترا ىفي مبن ىالتي تمثل األلعاب التي كانت تجر  ةجداریالخصص للمشاهد 

وهي مكونة من حجرتین مثمنتین متصلتین  )Tepidarium(حجرة الحمام الدافئة 

ببعض ، الحجرة الشمالیة الغربیة متصلة بمغطس مستطیل الشكل مبلط باأللواح الرخامیة ، تعلو 

الحجرتین قبة مثمنة أنشئت باستخدام الهیكل الخشبي المؤقت ،وكان یتم تسخین أرضیة وجدران 

انبها وذلك لغرض تزویدها بالهواء هذه الحجرة عن طریق حجرة الحمام الساخن التي تقع بج

                                                             
(1)J, B ,Ward Perkins ,The Hunting  Baths At  Lepcis  Magna op.cit,pp.167-172; B ,Cunliffe, Roman Bath, The 

Societg Of Antiquaries Burlington House, London,1969,p.54. 
(2)J, B ,Ward Perkins ,The Hunting  Baths At  Lepcis  Magna ,op.cit,p.177؛ D, Capuzzo  ,((Le Trasfomazioni Del 
Quartiere Central A Nora :La Ricostruzione Tridimensionale  Delle  Terme  Centrali )), Le  
Trasformazioni  Del  Quartiere  Centrale Di Nora ,LANX ,V14,Roma ,2013 ,P.93; 

  .4 .ص ،مرجع سابق، صحیفة أفاق أثریة، ))حمامات الصید بمدینة لبدة األثریة((،الھدارخالد محمد 



 

الدافئ ، وكانت الوظیفة الرئیسیة لهذه الحجرة هي أن یأخذ المستحم قدرًا من الحرارة قبل الدخوله 

  .)1(غرفة الحمام الساخن  ىإل

كانت فتحات النوافذ موجه باتجاه الغرب و الجنوب وذلك للحصول على إضاءة وحرارة ألكبر 

به المهندس المعماري فتروفیوس بشان توجیه فتحات النوافذ في  ىوقت ممكن ، هذا ما أوص

مباني الحمامات ، الفتحات المربعة الموجودة على جدران القبة المثمنة في هذه الغرفة كانت 

التي ساعدت على إضاءة  Semi-lunateنموذجیة للسقوف المقببة وخاصة النوافذ الكبیرة 

  ).274الشكل ( )2(الشمس الطبیعیةالمساحات الداخلیة واستجالب أشعة 

هذه الحجرة من أهم األجزاء الرئیسیة للحمام  تعد )(Caldariumحجرة الحمام الساخن 

،وهي كانت دائما تشغل المحور المركزي للحمام ،فكان یتم الدخول إلیها عن طریق حجرة الحمام 

قیمتا فوق أرضیة معلقة الدافئ، هذه الحجرة مكونه من حجرتین مستطیلتي الشكل ومتجاورتین أ

یمر منه الهواء الساخن ، كل حجرة كانت تنتهي بمغطس مبلط باأللواح الرخامیة، یتم النزول إلیه 

،واألخر  Calida Piscine بواسطة عدد من الدرجات،أحداهما كان یحتوي على المیاه الساخنة

حیث كان المستحم یسكب منه المیاه على رأسه قبل مغادرته ،Labrumیحتوي على المیاه الباردة 

  .)3(هذه الحجرة 

والممرات ) أفران(خلف هذه الحجرة في الجهة الجنوبیة كانت توجد غرفتین للنار   

الذین  Forna Catoresحیث یتواجد العمال ،  Praefurniumوالفراغات التي ترتبط بها 

تزویده بالحطب ، وكان یتم تزوید الحمام تقتصر مهمتهم على اإلشراف على الفرن و 

                                                             
(1)J,B,  Ward Perkins ,The Hunting  Baths At  Lepcis  Magna ,op.cit,pp.187-191. 
(2)D ,Capuzzo  ,op.cit,p.93-94   -113 الكتب العشرة لفن العمارة للمنظر الروماني فیتروفیوس،مرجع سابق،ص ص   
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(3)H ,N, Abram,  Op. Cit ,pp.208-210. 



 

باألخشاب الالزمة لعملیة التسخین عن طریق ممرات سفلیة واسعة تستعمل للخدمات ، 

ن العاملین بهذه الحمامات ال ألوكانت هذه الممرات على درجة كبیرة من األهمیة وذلك 

أسفل هذه الحجرات یضطرون لنقل كل هذه المهمات للغرف العلویة المكتظة بالزوار ،وتمتد 

في الجهة الجنوبیة أربعة خزانات للمیاه حفرت في وقت مبكر وهي في حاله جیدة ،هذه 

الخزانات كانت تحتوي على المیاه الساخنة التي یقوم العمال بتسخینها باستمرار ، وكانت 

تحتوي على عدد من األنابیب الموصلة بالمغاطس ، والمغاطس كانت مرتبطة هي األخرى 

طة عدد من أنابیب التیراكوتا المنتشرة في معظم جدران الحجرتین الدافئة والساخنة حیث بواس

ینتشر الهواء الساخن من خالل تلك األنابیب والذي یقوم بتدفئة الجدران ، كانت جمیع 

األرضیات وبطانات المداخن ومجموعة األفران مبطنة من جمیع جوانبها باستخدام أسلوب 

وذلك لضمان عدم تسریبها للمیاه ، وقد  Opus Signinumسم التبطین المعروف با

الخارج والتي كانت  ىساعدت فتحات المداخن على حمل األبخرة المتصاعدة من األفران إل

تمر عبر مجموعة من أنابیب التیراكوتا الموجودة داخل الجدران وهذا النظام في التسخین 

  ).275الشكل ()Hypocoust )1 كان معروف باسم هایبیكوست 

،الذي شید  سقفت هذه الحجرة بالقبو البرمیلي الذي كان یوازي ویشابه سقف الحجرة الباردة  

بنفس األسلوب وذلك باستخدام المونه اإلسمنتیة،ولكنه كان یختلف عنه في اختراق عدد من 

النوافذ للقسم المنحني منه ،وهي اعتبرت سمة ممیزه لهذا البناء ،هذه النوافذ كانت تأخذ 

الشكل المستطیل البارز من القبو البرمیلي ،وكانت في شكل سلسلة من النوافذ وكان الغرض 

                                                             
(1)J, B ,Ward Perkins,,The Hunting  Baths At  Lepcis  Magna ,op.cit,pp.187-191; R, Chevalier  , Sciences Et 

Techniques 'A Rome, Presses Universitaires De France,Paris,1993,p.75; F ,K , Yegul, Baths And Bathing In Classical 

Antiquity ,Ma :Mit Press,Cambridge,1992,p.253; 

 .4.،ص ص1997، مصلحة اآلثار،طرابلس،10-9 ع،مجلة آثار العرب،))أماكن اللھو والترفیھ في المدن الثالث((محمد على عیسي  ،



 

األساسي منها هو توفیر اإلضاءة ،وهي مشیدة وفقًا لمالحظات المهندس المعماري 

اإلضاءة والتهویة والحرارة والتعرض ألشعة الشمس (فتروفیوس من حیث توجیه الغرف 

بتوجیهها باتجاه الجنوب أو الغرب ، هذه الغرفة كانت موجهه باتجاه  ى،حیث أوص) والریاح

  . )276الشكل ( )1(ى إضاءة وحرارة ألكبر وقت ممكن الجنوب وذلك لغرض الحصول عل

استخدمت الطریقة المعروفة في القرن الثاني المیالدي الستجالب أشعة الشمس   

Heliocaminus  ولالستفادة من الحرارة الطبیعة ألشعة الشمس في تدفئة جدران الحجرة الساخنة

ه الحجرة ، والشروط التي ،والتي كانت تتم عن طریق توفیر بعض الشروط في تصمیم هذ

  :استخدمت في هذه الحجرة هي كاألتي

 .توجیه الحجرة باتجاه الجنوب لغرض االستفادة من قوة أشعة الشمس - 1

فتح نوافذ كبیرة وكثیرة متجاورة في أجزاء الغرفة لكي تعمل بمثابة مساقط ضوئیة للسماح  - 2

 .بدخول أشعة الشمس وكذلك اإلضاءة

سقف هذه الحجرة یأخذ شكل مختلف في التكوین العام عن شكل سقف الغرفة الدافئة  - 3

 .)2(ولكن الجدران  تكون متالصقة 

  

 

                                                             
(1)D ,Capuzzo  ,op.cit,p.93-95; I, Nielsen, Thermae Et Balnea : The Architecture And Cultural History Of Roman 

Public Baths ,Vol2 ,Aarhus University Press,Aarhus,1990,p.108; A ,I, Wilson  ,((Water Management And Usage In 

Roman North Africa: A Social And Technological Study )),University Of Oxford,Oxford,1997,p.32; ,J ,Delaine,(( 

Recent Research On Roman Baths)),Journal Of Roman Archaeology,Vol 1,1988,p.123. 
  .90-89. ،ص صمرجع سابقضحي عرفة ،(2)
  
  



 

  :نظام التدفئة 

كان هذا النظام یمر بالغرفة الدافئة والساخنة ،حیث كان مركزه هو الموقد أو الفرن ،هذا 

والذي یعني  Hypocaust،حیث أطلق علیه اسم هایبیكوست  اً خالص اً رومانی النظام كان عمالً 

النار في األسفل ،وقد عرف هذا النظام في نهایة القرن الثاني قبل المیالد ، واعزي الكاتب 

شخص اسمه سیرجیوس هوراتا  ىالروماني بیلیني في كتابة التاریخ الطبیعي هذا االبتكار إل

Serguis Orata *لذي كان مولع بتجارة المحار ،ولكن هذة الروایا وا، وهو معاصر لعصر سوال

ن ، حیث وجد هذا النظام في العدید من المباني األثریة التي ال تزال یلم یقتنع بها معظم المؤرخ

ل جیل أو اثنین ببقیاها موجودة ، والتي تظهر أن نظام النار السفلیة أو ما یشبه كان مستخدم ق

ما یشیر إلي مدي نجاح تجارة هوراتا  ىالسجالت إل من زمن هوراتا ، و أیضا ال یوجد في

 )1(للمحار ، إال أن ثمة دلیل راسخ على إن نظام النار السفلیة قد سخنت كل حمام روماني 

  ).277الشكل (

النار السفلیة من الفرن الذي یلتصق بالحجرة الساخنة وهي الغرفة األكثر سخونة  تبدأ   

،حیث تتصل بالغرفة الدافئة عن طریق فتحة علي یمین الغرفة ، وترفع العوامید القرمیدیة التي 

نها ال تقف في الداخل إسم ، بانحدار الفرن بحیث إذا ألقیت كرة ف90تدعي بیالي األرض حوالي 

ن حرارة النار ستنتشر بشكل أسرع تحت األرضیة إالفرن بالتالي ف ىن تعود ذاتیا إلبل یجب أ

المعلقة ،حیث كان یتم تركیب قطع كبیرة من القرمید على قمة العوامید ،والتي تدعي البابیدالیس 

،ثم یتم وضع طبقة مونه یلیها الرخام ،حیث یعمل هذا النظام على سحب الغازات الساخنة من 
                                                             

لذلك قام ،  ارد ھوراتا ان یربي المحار ویبیعھ لكنة احتاج إلي مخزون ثابت من المیاه الدافئة  : Serguis Orataسیرجیوس ھوراتا  *
ً الماء في الداخل ،واستطاع  بوضع قدور المحار على عوامید وأشعل النار تحتھا ،حیث انتشر الھواء الساخن تحت ھذه القدور مسخنا

  . لم یقتنع بھا معظم المؤرخونتعدیل الحرارة عن طریق حجم النار ،ولكن ھذه الرؤیا 
 (1)Pliny, Natural History .L .C .L, op.cit,p.169، T ,Rook. , op.cit,pp.109-113; C ,G, Malacrino, Op.Cit,p.60; 
Camp, J, Dinsmoor ,W ,B ,Ancient Athenian Building Methods ,American School Of Classical Studies At Athens, 
Princeton,1984,p.188;  104 -101 .عزیزة سعید محمود ، مني حجاج ،مرجع سابق،ص ص   



 

ي الغرف وینتشر مسخنا األرضیة ، وتوجد عدد من المداخن التي تقوم بسحب الغازات الفرن إل

الساخنة باتجاهها ما یسمح بانتشار الحرارة وتوفیر مخرج للدخان ،وكان الرومان یقومون ببناء 

صالحه ، أیضا استخدموا الصنادیق  نظام التدفئة بحجم یسمح لعبد صغیر لیدخل ویقوم بتنظیفه وإ

المجوفة والتي تدعي تیبولي والتي كانت موزعة على مسافات متساویة داخل الجدران یمر اآلجریه 

جدران الغرفة ،هذه اإلضافة قام بها الرومان في  ىلیدخل إل ىمن خاللها الهواء من أسفل ألعل

حوالي القرن األول المیالدي ،والتي اعتبرت إضافة مذهلة جعلت هذا النظام أكثر تعقیدا ،وكانت 

دیق التیبولي توضع فوق بعضها البعض بحیث تشكل الفتحات العمودیة منها قناة عمودیة صنا

ترتفع إلیها الغازات الساخنة ، والفتحات األفقیة منها قناة أفقیة تنتشر من خاللها الغازات الساخنة 

ب داخل الجدران بعض هذه األنابیب العمودیة كانت تخترق السقف لتعمل بمثابة مدخنة تقوم بسح

الغازات الساخنة خارج الغرفة ،وهذه الصنادیق المجوفة كان یتم تثبیتها باستخدام مالط مشابه 

   ).278الشكل ( )1(للمونه األسمنتیة ولكن بدون مواد خشنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
(1) J, B ,Ward Perkins, The Hunting  Baths At  Lepcis  Magna ,op.cit,pp.173-175; I, Blair , J ,Hall  ,Working Water 

:Roman Technology In Action, Museum Of London, London, 2003,p.154. 
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  المبحث الثاني

  )Public Buildings( في مدینة بطولیماس المباني العامةنماذج من 

 )The Vaulted Cisterns(  بطولیماسالصهاریج المقنطرة في مدینة  - 5

المیاه المقنطرة في مدینة بطولیماس من أهم نماذج الصهاریج الكبیرة  *اعتبرت صهاریج 

خالل الفترة الرومانیة ، والتي استخدمت لحفظ المیاه ، *التي كانت شائعة في شمال أفریقیا

أو عن طریق میاه األمطار أو كالهما ، Aqueduct إما عن طریق قنوات المیاه  ىوكانت تتغذ

أكد معظم الكتاب الكالسیكیین بأن الرومان لم یفضلوا استخدام المیاه الراكدة في الصهاریج 

لغرض الشرب وذلك ألنهم فضلوا استخدام الماء الجاري، واعتبروا المیاه الراكدة ضارة بصحة 

  .)1(ألخرى  لهذا فقد استخدموها فقط ألغراض االستهالك ا، اإلنسان 

مكونة من مجموعة غرف متوازیة ومسقوفة باألقبیة البرمیلیة ، والتي كان كانت الصهاریج 

، والتي اعتبرت تطورًا تدریجیًا لنماذج *أشهرها الصهریج الضخم في فیال دومیتیان في البانو

 الشكل(الصهاریج المكونة من مجموعة غرف تحتوي على بهو معمد ذا أقواس شبه دائریة  

279. (  

                                                             
ھو البناء الذي یستخدم لحفظ المیاه تحت مستوي سطح األرض بحیث تبقي فیھ المیاه في درجة حرارة باردة ،وتكون :  الصھریج*

  .بعیدة عن جمیع العوامل الخارجیة ،ولھذا فھي ال تجف بسھولة بسبب تعرضھا ألشعة الشمس
تطیل كبیر الحجم مكون من مجموعة غرف متوازیة أنھا كانت ذات مخطط مس من أھم ممیزات الصھاریج المشیدة في شمال أفریقیا* 

، وكذلك كانت معظم الصھاریج مرتبطة بقنوات  Opus Caementicium،ومغطاة بسقف قبوي مشید بالحجر الجیري بأسلوب 
  . مائیة

(1) R, Bux’o,((The Water Management In An Ancient Greek-Roman City (I):An Example In The North 
–East Of Spain)),Options Mediterraneennes,Ciheam,Spain,2008,pp.10-15. 

،والذي بني في فترة حكم سبتیموس سیفیروس ومازال في الخدمة ) Cisternone( للصھریج الضخم في البانو المسمي سیسترون *
 م10.132قدرة استیعابیة تقدر بحوالي  ھول،الیوم وھو یمد المدینة بالمیاه  حتى

  
  
  
 



 

نموذج الصهاریج المقنطرة في مدینة بطولیماس المكون من مجموعة غرف متوازیة ومسقوفة 

 Bulla، والصهاریج بوالریجیا *باألقبیة البرمیلیة یشبه كثیرًا نموذج الصهاریج في مدینة قرطاج

Regia  أو ثوجا في مدینة مالجاMalga  كثر ، التي كانت من أكبر وأ) تونس حالیاُ (القیصریة

  . )1() 280الشكل (نماذج الصهاریج شیوعًا في منطقة شمال أفریقیا وفي العالم الروماني

من أهم المعالم ) طلمیثة الحالیة(  Ptolemaisالصهاریج المقنطرة في مدینة بطولیماس  تعُد 

ه في القرن األول ؤ أعید بنا الذي* األثریة الباقیة في المدینة ، والتي كانت تقع أسفل میدان فسیح

لواح أالمیالدي وهو یتألف من سبعة عشر خزان كبیر ،أزیلت سقوفها القدیمة المكونة من 

 اً وقد كان المیدان محاط وعوضت عنها بسقوف من العقود القبویه الرومانیة، Slabsحجریة 

طه برواق من األعمدة الدوریة التي ترجع للقرن الثاني قبل المیالد ، وكانت أرضیته مبل

بالفسیفساء كبیرة الحجم ، وكان یتقدم المیدان مصطبة كبیرة مزینة بأربعة أو ستة أعمدة أیونیة 

ومن  ،)2() 281الشكل (م 1825برسمها في العام  Pachoبقي منها اثنان فقط ،والتي قام باشو 

ویعتقـد كذلك  المحتمل إنها كانت مزینة بتماثیل الحكام الهلنستیین في الفترة الرومانیة المتأخرة ،

  .)3(تذكاریة* Rostraمنصــة الخطـــابة  ىالهلنستیة إلقد تحـــول في الفترة  ىأن كامـل المبن

                                                             
من اكبر صھاریج حفظ المیاه في اإلمبراطوریة الرومانیة ، وھي تقع فوق تل البرج الجدید ،حیث كانت المیاه  تعتبر صھاریج قرطاج*

تصلھا عن طریق قنوات المیاه الھادریانیة ذات العقود الضخمة ،الصھریج كان مكون من ثمانیة عشر غرفة متوازیة بأبعاد تقدر 
م ،مسقوفة بسقف قبوي ،وقد وصلت القدرة االستیعابیة 140ویحیط بھ ممران بطول )للعرض 7.50× م للطول30( بحــــوالي

  .الف لتر مكعب من المیاه30-25للصھریج على حفظ المیاه مابین 

  PpOp.CitP, Adam, ,J,.511-  512؛  92-91.ص ،صمرجع سابق، مني حجاج عزیزة سعید محمود ،)1(
ً ھذا المیدان تعددت بشأنھ *   .اآلراء فالبعض یري انھ كان بمثابة فورم المدینة أو الجمنازیوم وھذا الرأي األكثر قبوال

 (2)D,M ,Luni,((Document Per La Storia Della Istituzione Ginnasale E Dellattivita Atletica In Cirenaica 

In Rapport A Quelle Della Grecia)) ,Quaderni Di Archeologia Della Libia, L’erma, Di Bretschneider 

,Roma, 1979, Pp.232- 233; A ,T. Hodge  ,Roman Aqueducts And Water Supply, Duckworth ,London, 1992 ,p 76. 

 عبداللطیف محمود البرغوثي،  مرجع سابق، ص. 537.

التي استولى علیھا الرومان في معركة أنتیوم ) Rosta(ومقدمتھا وقد سمیت كذلك ألنھا مزخرفة بشكل صدر السفینة : منصة الخطابة عند الرومان* 
Antium  وعلیھ فقد أطلق ھذا االسم فیما بعد على أي منصة خطابة. م.ق 338عام.  

(3) M, Rekowska, ((Ptolemais In Early European Research And Topographg Of The City In Traveller’s Accounts)), 
Strtute Of Archaeology University Of Warsaw,P.20. 



 

، أو ما  )1(لتر مكعب من الماء 832.5000تقدر القدرة االستیعابیة للصهریج بحوالي   

، واستخدمت هذه المیاه سواءً للحاجات  )2(غالون من الماء 1.850.000یعادل حوالي 

الصهریج عن  ى، وكانت المیاه تجلب إل)3() أوقات الجفاف( االعتیادیة أو في حاالت الطوارئ

كم ،وال تزال بقــایا هذه القنوات  23طریق قنوات مائیة تقوم بحمل المیاه من مسافة تقـــدر بحوالي 

  .)4(موجودة في الجهة الشرقیة من المدینة  

على الرغم من وجود هذه الصهاریج في المدینة إال أن ذلك لم یمنع السكان من هجرها بسبب 

ن المدینة أساسا كانت تعاني من مشكلة نقص المیاه ، ألشح المیاه خاصة في العصر البیزنطي ،

غلب السكان قد هجروا أوهذه المشكلة قد تحدث عنها المؤرخ البیزنطي بروكوبیوس وذكر بأن 

المشكلة باستخدام نظام الصهاریج الكبیرة  هذهبسبب شح المیاه فیها ،وقد تم حل  المدینة

والصغیرة الموزعة في كافة أنحاء المدینة ،وذلك لغرض تجمیع میاه األمطار و تخزین المیاه 

  .)5(اآلتیة من حدود المدینة الشرقیة 

ة الرومانیة واستبدل في مبني الصهریج الضخم من المحتمل بأنه قد بني في فترة سابقة للفتر 

نه كان قید االستخدام خالل الفترة الرومانیة أالفترة الرومانیة من خالل أمر قضائي ، والبد 

  )6(المتأخرة ،كما أشیر إلیه بحالته الجیدة للحفظ المیاه في األزمنة الحدیثة

                                                             
  .4.،ص2011،اغطس،بنغازي، 1س،1ع، صحیفة أفاق أثریة، ))جولة بین معالم مدینة طلمیثة األثریة((خالد محمد الھدار ،(1)

(2)C,H ,Kraeling  , Ptolemais :City Of The Libyan Pentapolis, The University Of Chicago Press .Chicago .Illinois ,Vol 
Xc,Chicago,1962  ,P .70 . 
(3)P, Richardson, Building Jewish In The Roman East ,Baylor University Press, Taxas ,2004,P.616. 

  .4 .،صمرجع سابق، صحیفة أفاق أثریة ،))جولة بین معالم مدینة طلمیثة األثریة((خالد محمد الھدار ،(4)

(5) L ,C,L, Procopius vII , Translated: j. Loeb,P.369; 
ا نصوص لیبیة من ھیرودوتس ،سترابو ،بلیني األكبر ،دیودوروس الصقلي، بروكوبیوس القیصري،لیون األفریقي ا وترجمھ ، جمعھ

  .176.،ص 1975،طرابلس،2وعلق علیھا  علي فھمي خشیم ، دار مكتبة الفكر ،ط
(6)M, Rekowska , Op .Cit ,P..22; J,P, Oleson ,((Aqueducts, Cisterns, And The Strategy Of Water Supply At Nabataean 

And Roman Auara(Jordan))),In Hodge,1991,p89. 
 



 

وهو یرتفع ،  2م60×70صهریج حوالي التبلغ أبعاد المیدان الفسیح الذي یعلو :  وصف المبني

األرض من جهته الشمالیة وذلك بسبب انحدار األرض المقام علیها من الجنوب  ىقلیال عن مستو 

باتجاه الشمال ،ومن هنا فكان یتم الوصول إلیه من الجهة الشمالیة عبر سلمیین حشرا ضمن 

ألمامیة ذین یشغالن تقریبًا مركز الواجهة الإطار المیدان من الداخل ، وفي مواجهة السلمین ال

یقوم علیها رواق محمول على أعمدة أیونیة  Podium)بودیوم(حیث توجد مصطبة أو منصة 

أعمدة في األصل ولكن لم یبقي منها حالیًا سوي عمودین  هیرجح أنها كانت شب(تبقي منها اثنان 

یشكل واجهة معبد غیر أن المساحة التي یحیطها الرواق لیست كافیة  هبأن ىیوحي للوهلة األول) 

أن هذا الرواق كان بمثابة منصة الخطابة العامة والمسماة  ىبأن یشغلها معبد ، وهناك من یر 

Rostra  الخلف من هذه المصطبة  ىلإ ،و )المیدان العام(التي توجد عادة في الفورم الرومانیة

ن إنه ال یوجد توافق على هذا الرأي ، على كل حال فأ،غیر  یوجد حوض ماء مستطیل الشكل

نه كان بمثابة أهذا المیدان الذي یعلو الصهریج قد تضاربت بشأنه اآلراء فهناك من یعتقد 

نه ال یحتوي على التركیبات إجوراء اإلغریقیة أو الفورم الروماني ،ولكن في كال الحالتین فألا

ن هذا إو الفورم مثل المعابد ومباني البازیلیكا ،وعلى األرجح فجوراء أألالمعماریة المرتبطة با

المیدان كان ساحة التدریبات لمبني جمنازیوم هلنستي ،حیث تبین من خالل التحریات الحدیثة 

 والشماليعلى وجود بقایا جدران لحجرات كانت تحیط بالمیدان على الجانب الشمالي الغربي 

  میدان محاط برواق محمول على أعمدة دوریة من ثالث جهات الشرقي والجنوبي الشرقي ،هذا ال

  



 

یظهر بعض منها عند الزاویتین الشمالیة الشرقیة والجنوبیة الغربیة ،وأرضیته مغطاة بطبقة قد 

  .)1( )282الشكل (ها من الفسیفساء الخشنة كبیرة الحجم ذات لونین ابیض واسودؤ أعید بنا

بقایا الصهریج الموجودة في الموقع كانت مكتملة ومحفوظة بحالة جیدة ، ألنها كانت متقنة 

البناء والتشطیب ،ومرتبة في ثالث كتل مستطیلة ،الكتلتان الجانبیتین موضوعان بشكل عمودي 

والكتلة الوسطي موضوعة بشكل أفقي وذلك لضمان قوة تحمل الجدران للضغط الناتج من تجمع 

ي الصهریج ،كل كتلة من الكتل الثالث تشمل سلسلة متوازیة من الغرف المقببة المرتبطة المیاه ف

،هذا الترتیب كان یساعد على )2() 283الشكل (مع بعضها البعض بواسطة فتحات تتخلل جدرانها

استواء المیاه بكفاءة عالیة لغرض ضمان تدفق المیاه من خالل الغرف المتتابعة وذلك بواسطة 

،الكتلة المركزیة منها هي الكتلة األصغر )3(الفتحات المسقوفة الموجود في الجدران بارتفاع معین 

م مبنیة على محور 3×19د من بین الكتل الثالث ،وهي مكونة من تسع غرف قصیرة بأبعا

الثماتل الشمالي الجنوبي للمربع ، وحجم الغرفة الرابعة منها قد انخفضت في الشمال بشكل كبیر 

، وكذلك وجود عمود البئر بأبعاد تقدر )4(بسبب وجود سلم المدخل في طرفها الشرقي 

ضر هو ممثلي جزئیین ، وفي الوقت الحا ىم الذي كان یقسم الغرفة الرابعة إل3.5×1بحوالي

ن عمقه بالكامل لم إم أسفل الفتحة في سطح العلوي للمربع، ولهذا ف11.5باألنقاض حتى عمق 

منطقة بدون غرف وهي موجودة تحت المصطبة  ى،وتحیط بالكتلة الوسط)5(یكن معروف 

                                                             
(1) P, Kenrick, Libya Archaeological Guides (Cyrenaica),With A Contribution By Ahmed  Buzaian, Silphium 
Press,2013,pp.85-87; S ,Stucchi  ,Architettura  Cirenaica ,L’erma Di Bretschneider ,Roma ,1975,p.458,462; C, H,  
Kraeling,Op.Cit,pp.62-63; G ,Caputo,((La Protezione Dei Monumenti Di Tolemide Negli Anni 1935-1942)), 
Quaderni Di Archeologia Della Libia, L’erma,,Di Bretschneider,Roma,1953,p.53,59. 
(2)S, Stucchi,((First Outline For A History Of Cyrenaican Architecture During The Roman Period)), 
Libya In History, Historical Coference16-23,March,1968,Tripoli,Pp.223-229. 
(3)J,P, Adam , Op.Cit ,p.508. 
 (4)C, H ,Kraeling  ,Op.Cit,pp.62-63. 
(5)A, Wilson,((classical water technology in the early Islamic world)), British School At Rome, Vol 32-
33,Rome,1964-1965 ,p.120; A ,L ,Wilson  ,Water Management And Usage In Roman North Africa :A 
Social And Technological Study, Oxford University Press ,New York,1997,p8.127. 



 

ل الصهریج كانا یمثالن ثلتي المربع الباقیین،كل كتلة من الكت ىكبر كتلتین في مبنأوالنافورة ، 

م 3×52الجانبیة كانت تحتوي على أربعة غرف طویلة موازیة للمحور الشمالي الجنوبي بأبعاد 

،والغرفة الثامنة في الطرف الشرقي كانت تحتوي على سلم المدخل، وكذلك تحتوي على حوض 

،فصل الغرف عن بعضها البعض كان یساعد ویسهل  )1(مفتوح ألخذ المیاه من طرفها الجنوبي

وتنظیف الصهریج، وكانت تمتد أسفل هذه الغرف أنابیب من الرصاص تقوم بتوزیع  عملیة صیانة

باقي المناطق الحضریة  ىالصهاریج األصغر حجمًا ومن ثم یتم توزیعها إل ىوتوصیل المیاه إل

  .)2( )284الشكل(في المدینة

محلیة وشائعة  اً معظم المواد التي استخدمت في بناء الصهریج كانت مواد :مواد البناء

،وذلك  البناءالحجر الجیري الذي كان مادة متوفرة في موقع  عملاالستخدام في المنطقة ،فقد است

وجود محجر قریب  ناكان یقع بالقرب من الجبل ،ومن خالل الزیارة المیدانیة الحظ ىن المبنأل

التي استخدمت في  بكتل الحجر الجیري ىمن موقع البناء یمكن أن یكون قد استخدم لتزوید المبن

وكانت في شكل كتل مشذبة مربعة ومستطیلة الشكل ،والتي استخدمت أیضا في  ىإنشاء المبن

في شكل دبش من الحجارة  عمالهااست ىبناء الجدران المحیطة بمربع الصهریج ،وباإلضافة إل

دم الحجر بحجم كف الید والتي تم وضعها في الفراغات بین السطوح العلیا لألقبیة ،وأیضا استخ

ن األعمدة التي تعلو الصهریج ،كما استخدم الحجر الرملي في شكل دبش ابدأالجیري في عمل 

في لب الخلطة الخرسانیة وهو كان مادة متوفرة  وضعتالمكون من قطع الحجارة الصغیرة التي 

  . الحصى في الفراغات الداخلیة بین األقبیة عملبكثرة في المدینة ،وأیضا است

                                                             
 (1)C, H, Kraeling  ,Op.Cit,pp.62-63. 

 (2) ضحي عرفة  ،مرجع سابق،ص. 94.



 

المونه المؤلفة من الكلس والتي استعیض بها عن مادة البوزوالنا مع الحصى  قد استخدمت

مادة مانعة (والرمل ومسحوق القرمید في تبطین األرضیات والجدران كمادة مانعة للتشریح 

وذلك في شكل طبقة كثیفة على االرضیات والجدران  Opus Signiniumالمسماة ) للتسرب

  . دة أسفل الجدرانوكذلك على طول األساسات الموجو 

كان ،حیث في إنشاء عمود البئر ،وأیضا في إنشاء أقبیة الغرف  عملاآلجر األحمر است

بمقاییس مختلفة ،وكان یتمیز بلونه الغامق  ىاآلجر أحیانا بأحجام القیاسیة الرومانیة ،وأحیانا أخر 

  .أحیانا والفاتح أحیانا أخري

بیة المستخدمة في إنشاء األسقف ،وهذا في إعداد العوارض الخش عملتمادة الخشب است

  .یتضح من خالل بقایا عالمات الهیكل الواضحة على السقف

المشابك والمالزم المعدنیة المصنوعة من الحدید ،وأیضا الرصاص  به ُعملتأما المعدن فقد 

المصهور استخدم ألعمال الربط الخاصة بالجدران الخارجیة وأبدان األعمدة ،وأیضا لعمل أنابیب 

  .)1(باقي أجزاء المدینة ىأسفل األرضیة لتقوم بتوزیع المیاه إل ةستخدملمالرصاص ا

من األسفل كان  ىمحیط المبن على المشاهدة الشخصیة أن یمكن القول بناءً  :تقنیة البناء  

الجدران الخارجیة التي تحیط بمربع الصهاریج، والتي  ، محفورًا في الصخر من الجهة الجنوبیة

حدوده وواجهته الخارجیة ، كانت مبنیة وفق أسلوب البناء المسمي كانت تشكل 

)Ashlar=Opus Guadratum(  والمربعة  الجیریة المستطیلةالمستخدم فیه كتل األحجار

الشكل (الشكل ، والتي تم ربطها وتثبتها مع بعضها البعض باستخدام المالزم والمشابك المعدنیة 

                                                             
(1) C, H ,Kraeling  ,Op.Cit,p.63; J,P, Oleson ,((Water Works)),Anchor Bible Dictionary ,Vol 6,Doubleday,New 

York,1992, p.432. 

 



 

، من المؤكد أن مربع الصهاریج كان مؤطر من ناحیة الشرق والجنوب والغرب بواسطة ) 285

تي كان قطرها یقل كلما سطوانات الألصف من األعمدة الدوریة المكونة أبدانها من عدد من ا

سطوانات األعمدة قد ثم أبأن   F. Halbherrالرحالة،ولقد ذكر )286الشكل (علي أ ىاتجهنا إل

تفكیكها من قبل السكان المحلیین وذلك لغرض الحصول على المشابك المعدنیة التي كانت تربط 

، وقد *Stylobate،حدود المنطقة المعبدة كانت واضحة ومكونة )1(سطوانات ببعضها ألا

استوجب بناء الصهریج الحفر بعمق معین في السهل المنحدر للسماح بعمل المیدان بشكل متقن 

 ، )2(وبمیول نحو الجنوب لكي یتم توجیه المیاه من خالل القنوات السطحیة باتجاه الصهریج

 ىول القنوات إلوالمقطع الجنوبي في الركن الجنوبي یبدو خامًا خشنًا ،وهو المقطع الذي یمثل دخ

  . )3(الصهاریج

كتل متقنة التشذیب  ةثالث ىكان عبارة عن كتلة موحدة متالصقة مقسمة إل الصهریج ىمبن

كان یوجد في وسطها عمود البئر الذي بني جزء منه باستخدام  ىوالتشطیب ، الكتلة الوسط

استخدموا عجلة لرفع  وربما( ، ) 287الشكل (الجیریة  ةالمخلوط بالمون ىمادتي اآلجر والحص

، Fread-Wheelالبئر  ىعلأفتحة هذا البئر ، هذه العجلة إما إنها قد كانت مثبتة  ىعلأالمیاه 

عتبر من ا، وهذا البئر  ةالمبنیة بالمون  Saqqiyaللساقیة همأو االحتمال األكبر وهو استعمال

واستخدمت  ،)4()رة الرومانیة أهم األدلة على استخدام أدوات السقایة في شمال أفریقیا خالل الفت

، وبسبب تراكم األنقاض ) 288الشكل (مادة اآلجر أیضا في بناء األجزاء العلویة للجدران للغرف
                                                             

 *Stylobate الدرجة العلیا من المصطبة المدرجة   :أو البساط) Crepidoma(، وتستقر علیھا  التي یقوم علیھا المعبد اإلغریقي ،
ھذا المصطلح یطلق ولكن بشكل خاطئ أحیانا على الدرجات الثالثة التي تتألف منھا المصطبة  .مباشرة األعمدة في النظام الدوري

  المدرجة

(1)M ,Rekowska, Op .Cit ,P.20. 
(2)C, H, Kraeling  ,Op.Cit,p.63. 
(3)C ,Arthur  , A, Bazama ,((The Aqueduct Of Ptolemais)),Libya Antique,The Department Of Antiquities 
,Tripoli,1974-1975,p.38.  
(4)A ,Wilson,((Classical Water Technology In The Early Islamic World)), B. S. R, Op. Cit ,Pp.120-121. 



 

الغرف التي تم الكشف عنها  ىحدإولكن ، في الغرف هذا منع فحص المالمح السفلیة لها

مكونة من طبقة كثیفة و ملساء من الجص و كانت أرضیها مسطحة ، ىبالكامل في الكتلة الوسط

المضاد للمیاه ، والموضوعة على طول أساسات الجدران مع وجود درجة أو اثنان مستــدیران 

مشیــــدة بأسلوب كانت ، األرضیــة من المفترض أنها )1() 289الشكل (من الجصمعمولتان 

ي تبلیط معظم الصهاریج ألنه كان األسلوب المستخدم ف Signinum Opus  ىالتبلیط المسم

  .)2(الرومانیة  

الجدران الداخلیة للصهریج بنیت باستخدام كتل الحجارة المنحوتة المربعة والمشذبة وكذلك 

سم، 90اآلجر ،والكتل التي كانت تفصل كل غرفتین عن بعضهما البعض كانت بسمك حوالي 

الجدران كانت تبرز كتل وعند هذا االرتفاع من ،م2.50وترتفع عن مستوي األرضیة بحوالي 

حجریة مربعة، والتي تم وضعها بهذا الشكل لغرض دعم الهیكل الخشبي المستخدم في بناء 

، ولسهولة وضع واستقرار السقاالت الخشبیة التي استخدمت أثناء  Vaultingالقبو البرمیلي

یضا كانت ،وكذلك كانت تساعد في معرفة منسوب ارتفاع المیاه داخل الغرف،و أعملیة البناء

 Opus ىبأسلوب المسم اً ، القبو كان مشید) 902الشكل(تساعد في تدعیم وتقویة السقف

Ceamentieum كل الجدران التي تفصل بین الغرف كانت مخترقة بواسطة فتحات تبعد عن ،

بعضها بالمسافات غیر منتظمة أو عشوائیة تقوم بربط الغرف مع بعضها البعض  ، وكانت 

سم ، ومداخل الفتحــات كانت ذات حــــواف مائلة من 70م وبعرض 2موحدة الحجم بارتفاع 

في الكتلة الشرقیة تبدو بأنها كانت مغلقة جزئیًا أو كلیًا  األعلى ، وهناك العدید من الممرات

                                                             
(1)C, H, Kraeling  ,Op.Cit,p.63. 
(2)A., N, Angelakis , G, De  Fero ,Orther,((Minoan And Etruscan Hydro-Technologies)), Water Sci ,Technol ,Water 

Supply2013,pp.977-979; A ,I, Wilson  ,((Running Water And Social Status In North Africa)),North Africa From 

Antiquity To Islam, Centre For Mediterranean Studies(University Of Bristol),Bristol,1995,p.111. 



 

باألحجار ،وقد بطنت الجدران بطبقة من الجص بعد اكتمال نظام الغرف،لتصبح  الجدران 

، إن استخدام هذه الفتحات بین جدران )1() 291الشكل (وذلك لیسهل تنظیفها الداخلیة ملساء

عملیة (لمیاه وترسب الشوائب في القاع الغرف كانت تساعد على استقرار واستواء ا

وتوزیع المیاه بانتظام داخل الغرف ، والتي یمكن إغالقها أو عزلها لغرض تفریغها )الترسیب

زالة المیاه سحب طریق وتنظیفها عن  .)2(فیها  تتجمع التي الرواسب من القاع وإ

مباشرة من الجدران الحجریة للغرف التي  المنبثقVaulting   Barrel إن القبو البرمیلي 

لغرض  Rubbleترتكز على قاعدة بسمك اقل قلیال من الجدران التي تعلوها ،استخدم الدبش 

  Semi-Circular Vaultingربط نهایة الجدران مع السقف القبوي ،القبو النصف دائري  

كل الخشبي المؤقت باستخدام الهی شید سطح األرض ، ىم فوق مستو 4.5یرتفع حوالي  كان

الموضوع في مسارات أفقیة ،وهذا یتضح من خالل وجود عالمات واضحة لألطر على السطح 

وبني القبو عن طریق عمل عدد من األقواس المتوازیة والمتشابهة بنفس  ، )3(الداخلي للقبو

لحجر مبني بشكل متقن وجمیل من التكون مظلة أو نفق یستند على جدارین متوازیین ،  الحجم ،

تحت مستوى انبثاق األقواس النصف ،وقد تم وصل الجدار بالسقف  ةالمشذب ومبطنة بالمون

  .)4()292الشكل (دائریة

استخدام مالط هیدرولیكي ( إن األجزاء الداخلیة من الغرف كانت مانعة للتسرب المیاه 

تماما باستخدام الجص السمیك الذي یقترح بأنة كان مكون من عدة طبقات أثناء عملیة )

                                                             
(1)H ,Yeung , R, Smith,((A Review Of Ancient Roman Water Supply Exploring Techniques Of Pressure 
Reduction)) ,Water Science& Technology :Water Supply,Cranfield,2007,p.19; C,H, Kraeling , 
Op.Cit,p.21. 
(2)J,P, Adam  , Op.Cit ,p.508. 
(3)A, N , Angelakis , G, De  Fero ,Orther,((Minoan And Etruscan Hydro-Technologies)),W.S ,Op.Cit, Pp.977-979 ; C, 
H , Kraeling  ,Op. Cit, P21. 
(4)M ,Rekowska , Op .Cit ,P.21. 



 

 ماء الخزان اختالط ،وتتمیز بخاصیة عدم النفاذیة ،وكذلك تساعد على منع  )1(التجصیص

 ماء حرارة درجة على في الحفاظ حراریًا یساعد توفر عزالً  وكذلك ، خارجیة أخرى بمصادر

الكلسیة وأصبح الخلیط المكون من األحجار  ةالخزان ، ولقد استخدم الدبش الذي خلط مع المون

الموجودة في الموقع والقرمید المسحوق ،أما األحجار المسطحة بحجم كف الید فقد تم وضعها 

راسي بشكل بشكل  وضعتعدا الجزء العلوي للقبو ،والتي كانت على السطح الداخلي للقبو ما 

،وكانت هناك فتحات مستطیلة للمداخل على السطح العلوي للصهریج )293الشكل (الوتد 

الشكل (داخل الصهریج ، یجاور و یعلو الساللم عقد دائري  ىتحتوي على ساللم للنزول إلو ،

سم 50سم وعمقها 50عشوائیة متوسط قطرها ،وأیضا توجد فتحات مستدیرة على مسافات ) 294

كذلك  في قمة القبو وفوق كل غرفة وذلك لغرض إدخال الضوء والتهویة ،و استخدمت وجدت،

ربما باإلضافة الستخدامها أثناء عملیة التنظیف، و  Rainwaterكفتحات لتجمیع میاه األمطار

 )529الشكل (ئب في المیاهوالشوا لمنع تجمع وتراكم القاذورات هلهذه الفتحات أغطی كان
،فتروفیوس یذكر اهتمام الرومان بتغطیة الصهاریج ، ویؤكد بأن كلما قلت كمیة أشعة الشمس )2(

الداخلة للمیاه كلما منع ذلك تبخرها ألنه التبخر ال یعني للرومان فقدان الماء فقط بل فقدان 

 .)3(كلیاً  هاعناصر 

                                                             
(1) L ,Mays, G,P, Antonion Orther,((History Of Water Cisterns:Legacies And Lessons)) ,Water Sci 

,Technol ,Water Supply2013,pp.1916-1927; A, I ,Wilson,((Hydraulic Engineering And Water Supply))The 

Oxford Handbook Of Engineering And Technology In The Classical World ,Ed :John Peter Oleson, Oxford 

University Press, United States,2008,p.213. 

 
(2) M, Rekowska , Op .Cit ,P.36,63-64; C, H, Kraeling  ,Op.Cit,p.65. 
(3) D, .K ,Matthaws , ((Roman Agueducts, Technical Aspects Of Their Construction)), S.A.T,Op.Cit,P.19; B ,J, 

Connelly , A ,I ,Wilson,(( Hellenistic And Byzantine Cisterns On Geronisos Island ))Report Of  The Department Of 

Antiquities, Cyprus, 2000, P.212.  



 

األحجار والمونه فوق طبقة الدبش المحشو  وبسبب إضافة الدبش بین العقود وتسویة طبقة

الشكل (تكوین المصطبة المرتفعة ، والتي تم رصفها بالفسیفساء كبیرة الحجم  ىإل ىهذا أد

م 14× 2بعادأوفي الركن الشمالي الشرقي الخارجي للمنصة توجد غرفة صغیرة تكمیلیة ب). 296

ت ثابتة ولم یكن لها صلة واضحة ،ذات جدار بسقف قبوي مشید بالدبش ،ومن الواضح أنها كان

بالصهاریج ،وأیضا توجد هناك بوابة تقطع الجانب الشمالي من هذه الغرفة وتربطها مع سیاج 

سطوانات العمود أ،وقد استخدمت )729الشكل (صغیر في الركن الشمالي الشرقي من المربع 

األصل  ىدوره یشیر إلالمضغوطة والمقلوبة في بناء الجدران المضافة لتشكیل المصطبة وهذا ب

 .)1() 298الشكل (للمبني البیزنطي

 )(The Aqueduct Of Ptolemaisقناة بطولیمایس لجر المیاه  - 6

، والتي ال تزال  األثریة قناة بطولیمایس من أهم المعالم األثریة في مدینة طلمیثة تعُد             

بقایاها موجودة في شرق المدینة ، تمتد هذه القناة من وادي حبون والملكة شرق المدینة لتعبر 

خزانات المیاه  ىالعدید من الودیان والروافد على السطح الشمالي للجبل األخضر حتى تصل إل

كم شرق 23.8د مسافة الرئیسة داخل المدینة ، قد اثبت المسح المیداني لمسار القناة بأنها تبع

  .)2(المدینة

تغـــدي مبانیها و كانت القناة تغدي المدینة بالمیاه الالزمة لتوفیر احتیاجات سكانها ، 

الخ ، باإلضافة إلى استعمالها ...العامة كالحمامات والنافورات والمراحیض العامة والقصور

                                                             
(1) C,H, Kraeling  ,Op.Cit,p.63. 
(2) G, Caputo,((La Protezione Dei Monumenti Di Tolemide Negli Anni 1935-1942)), Quaderni Di Archeologia Della 

Libia,Op.Cit,P.58; H, Butler  ,((The Roman Aqueducts As Monuments Of Architecture)), American Journal Of 

Archeology, Vol 5, 1901,p.213; M., O, Figueiredo, J, P ,Veiga  , T, P,Silva,(( Materials And Reconstruction 

Techniques At The Aqueduct Of Carthage Since The Roman Period)),Historical Constructions,Guimaraes 

,2001,p.212. 



 

ري فیتروفیوس عندما تحدث على هذا األمر الذي ذكره المهندس المعما(غراض الري والزراعة ، أل

الصهاریج لیتم توزیعها  ىقنوات المیاه وقام بوصف طریقة توزیع المیاه بعد وصولها من القناة إل

  .)1()من خالل شبكة المیاه الرئیسة داخل المدینة

بالرغم من أن تاریخ إنشاء هذه القناة لم یتم تحدیده بدقة ، ولكن یرجح بأنها قد بنیت في   

الرومانیة المبكرة وبالتحدید في الفترة مابین الربع األول من القرن األول المیالدي إلي الفترة 

، حیث یستدل من النقش الذي وجد ) م 14-م.ق 30في فترة حكم اإلمبراطور أغسطس (منتصفة 

على الجدار الشرقي لساحة الصهریج على أن هذه القناة قد تهدمت في عهد اإلمبراطور تراجان 

ها في بدایة القرن الثاني المیالدي ، وهذا نراه ئ، وهو الذي أمر بإعادة بنا) م 117- م 98(

الخرسانیة المستخدمة في بناء هذه القناة ، والتي  ةواضحًا من خالل اللون البني المحمر للمون

وقد رممت هذه القناة عدة مرات ، حیت تم ترمیمها . تمثل فترة العصر الذهبي لتطور هذه المادة 

، خالل فترة إعادة البناء التي ) م138- م117(في فترة حكم اإلمبراطور هدریان  ىرة األولللم

، أما ترمیمها للمرة الثانیة فقد تمت ) 2( م115شملت معظم مدن اإلقلیم عقب إخماد شغب الیهود 

أما ، )3(في فترة حكم اإلمبراطور دقلدیانونس بعد اإلصالحات اإلداریة التي قام بها في اإلقلیم 

                                                             
 ع، جامعة عمر المختار ، المختار للعلوم اإلنسانیة،))المواقع األثریة خارج اسوار بطولیماس((مفتاح عثمان عبد ربھ  ،)1(

 .،ص ، مرجع سابق صحیفة أفاق أثریة،  ))جولة بین معالم مدینة طلمیثة األثریة(( خالد محمد الھدار ، ؛1.ص ،2015 ،البیضاء،20
4;   

 P ,Aicher ,Guide To The Aqueducts Of Ancient Rome, Bolchazy – Carducchi,Wauconda,1995,p .50; T ,Ashby  ,The 

Aqueducts Of Ancient Rome, Clarendon Press, Oxford, 1935, p.89 ; L, Rowland, T ,N, Howe ,Vitruvius :Ten Books 

On Architecture, Cambridge University Press ,Cambridge,2005,p. 72; M ,J, Lewis  ,((Vitruvius And Greek Aqueducts 
)),Pepers Of The British School At Rome ,Vol,67,1999,p.125. 
(2) C, H, Kraeling , Op.Cit , P.70; V, Deman, E, Boies , The Building Of The Roman Aqueducts, Carnegi Institution 

Of Washington,1934,P.70; M ,J, Lewis, ,Millstone And Hammer :The Origine Of Water Power ,Hull University 

Press, Hull, 1997,pp. 98103. 
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ویبدو . لحق أضرار كبیرة بالمدینة ا،الذي  )1(م 365ترمیمها للمرة األخیرة فقد تم بعد زلزال عام 

 م وهي الفترة التي حكم فیها كلُ 458-م395أن القناة الزالت مستخدمة خالل الفترة مابین العامین 

حیث امرأ هذان اإلمبراطوران ببناء  Honoriusوهونوریوس  Arcadiusمن األباطرة اركادیوس 

كمیة غیر قلیلة  ىن مثل هذه الحمامات كانت تحتاج إلإحمامات عامة في المدینة ، وبالطبع ف

حیث حظیت  )م556- م557(ومع حلول عهد اإلمبراطور جستنیان . )2(من المیاه لكي تعمل 

،  Procopiusي بروكوبیوس المدینة بقدر كبیر من االهتمام هذا ما اخبرنا به المؤرخ البیزنط

الذي تحدت على أن هذه المدینة كادت أن تهجر من سكانها بسبب شح المیاه فیها ،حیث أمر 

عادة تشغیلها  .)3(هذا اإلمبراطور بترمیم القناة وإ

تتبع قناة بطولیمایس األسلوب الشائع في إنشاء القنوات في الفترة الرومانیة  وصف القناة

قد حاول العدید من العلماء الربط بین عدد سكان المدینة وأحجام القنوات ونسب أمدادها بالمیاه و ، 

، وقد طبق  كیرینایكاكبر القنوات  في أفي مدن اإلقلیم ، حیث لوحظ أن قناة بطولیمایس تعد من 

كل من لوید ولویس معادلة تدفق المیاه المعروفة بمعادلة ماننق وكانت على النحو 

  V=1.49/N.R2/3.S1/2:ليالتا

V= ، سرعة تدفق  S=   ،  درجة المیل الهیدرولیكي N=  درجة الخشونة  ، R= نصف القطر
  الهیدولیكي

  تيآلوهي كا معدل تدفق المیاه الكامل والنصف الكامل لقناة بطولیماس ىوقد تم التوصل إل

                                                             
(1) Di Richard ,G. Goodchild,(( A Coin- Horad From Balagrae (El- Beida)And The Earthquake Of A.D365)) , Libya 
Antique, Vol  Iii- Iv, The Department Of Antiquities,Tripoli,1966-1967,P.208. 
(2) C, H , Kraeling  , Op.Cit , P.70 

(3) Procopius, Building, Vi-Ii,Op.Cit,Pp.9-10; 
ا نصوص لیبیة من ھیرودوتس ،سترابو ،بلیني األكبر ،دیودوروس الصقلي، بروكوبیوس القیصري،لیون األفریقي ا وترجمھ ، جمعھ
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جالون ، أما  350000=  لتر 777.777 یصل إلي )المملؤة(معدل التدفق الكامل 
جالون 1460.000  =لتر 324.444 فیصل إلي  )النصف مملؤة(معدل التدفق النصف الكامل 

.  

بالمیاه عن طریق ثالث عیون ، وكانت تمر فوق اثني عشر واد  ىهذه القناة كانت تتغذ

، لذلك كان البد من بناء عدد من الجسور فوق هذه األودیة ، حیث ال تزال بقایا هذه الجسور 

ن إما على شكل دعامات منفردة أو أحجار ،وأیضا ال یزال بالقرب من مسار القناة اآلرة حتى ظاه

  . )1(العدید من بقایا األبنیة الصغیرة التي كانت وظیفتها خدمیة 

وادي المرایمي ووادیان آخران صغیران ،حیث  ىیبدأ مسار القناة من وادي حبون لیصل إل

، ویستمر مسار القناة حتى  ىیظهر مسارها واضحا في بعض األماكن ویختفي في أماكن أخر 

وادي أملكة ،حیث عثر في هذا الوادي على بقایا حوض لتجمیع میاه األمطار عند  ىیصل إل

اه القادمة من وادي حبون و أملكة ، نهایته الشرقیة ،و یعتقد أن هذا الوادي هو نقطة تجمیع المی

عین أملكة ، ثم یختفي مسار القناة في  ىوأیضا یمتد مسارها جنوبا حتى یصل إلي نبع یسم

األودیة الثالثة الالحقة ،ثم یظهر مرة أخري بوضوح عند وادي الرمان حیث تلتقي هذه القناة مع 

إضافي من المیاه للقناة  اً تجلب إمدادقادمة من هذا الوادي والتي یعتقد بأنها كانت  ىقناة أخر 

الرئیسة ، ثم تعبر القناة كل من وادي الحنایا ووادي سیدي شقلوف وسیدي الدراجي ، وتنحرف 

وادي االقطا ووادي الكرمیني ثم تتجه باتجاه وادي البراني ووادي العصر ووادي  ىجنوبا لتصل إل

وادي  ىالقناة بنفس االتجاه حتى تصل إل الصمعة الذي تكثر فیه بقایا للقناطر ، ویستمر مسار

                                                             
  ؛20-19 .،ص ص مرجع سابق،،المختار للعلوم اإلنسانیة))المواقع األثریة خارج أسوار بطولیماس((مفتاح عثمان عبد ربھ ،(1)

W, Malkowski,((In Vestigation Of The Aqueduct Of Ptolemais Using GPS RTK Surveg Equipment)),Ptolemais In 

Cyrenaica- Studies In Momory Of Tomasz Mikocki, Op.Cit,P.95; Campbell, ((Ancient Roman Topography And 

Architecture )), The  Paper Museum Of Cassiano Del Pozzo Series A Part Ix,Vol3,London ,2004,P.213. 
 



 

زوانة فوق قنطرة وهذه ال تزال تحتفظ بمعظم عناصرها المعماریة ،هذه القنطرة تم تجدیدها في 

وادي زوانة تتمیز بوجود عدد من  ىالمنطقة الممتدة من وادي أملكة إل. عهد اإلمبراطور جستنیان 

الجبل والتي كان معظمها منحوتة في الصخر  الصهاریج لتجمیع میاه األمطار القادمة من سفح

بأشكال غیر منتظمة حیث تصل إلیها المیاه عن طریق مجاري منحوتة في األرض الصخریة 

وینتهي مسار القناة القادمة من وادي زوانة .  اآلن،ومعظم هذه المجاري ال تزال موجودة حتى 

زیع المیاه من خالل الشبكة الرئیسة الصهریج الرئیسي داخل المدینة حیث یتم تو  ىعندما تصل إل

  .)1() 299الشكل(للمیاه لتغذي العدید من المباني الموجودة في المدینة 

المواد التي استخدمت في إنشاء هذه القناة كانت مواد متوافرة بالقرب من  مواد البناء

مسار القناة ، حیث وجدت بالقرب من مسارتها ورش عمل كانت مخصصة لتشذیب وأعداد 

ستدل على هذه الورش من خالل األحجار المشذبة والغشیمة المتباینة األحجام االحجارة وقد 

الحجر الجیري في شكل كتل حجریة غشیمة أو  عملقد استالموجودة بالقرب من مسارتها ، ف

مشذبة أو شبه مشذبة بأحجام متفاوتة ، هذه األحجار كانت إما أن توضع مباشرة على األرض 

 ةسم عرضًا ، أو أن یتم ربط كتلها باستخدام المون 50سم طوًال و  40 ىبأبعاد یصل متوسطها إل

الجدران الساندة لمسار القناة ، والتي كانت إما في شكل أیضا في إعداد  عملتالخرسانیة والتي است

جدارین بینهما فراغ مملوء بالدبش ،أو في شكل جدران مكونة من عدد من الكتل الحجریة بحیث 

تكون في شكل صف أو صفین من الكتل الحجریة ،وكذلك استخدمت هذه المادة في إعداد أحجار 

كذلك في عمل الدعامات الحجریة التي ترتفع علیها القناطر التي یمر علیها مسار القناة ، و 

                                                             
(1)C ,Arthur  , A, Bazama ,((The Aqueduct Of Ptolemais)),Libya Antique,Op.Cit,pp.243-249; W 
,Malkowski,((In Vestigation Of The Aqueduct Of Ptolemais Using GPS RTK Surveg Equipment)),Ptolemais In 
Cyrenaica- Studies In Momory Of Tomasz Mikocki, Ed: Jerzy Zelazowski,Warsow,2012,pp.93-99. C, Arthur, ((The 
Ptolemais Aqueduct A Dscription Of Its Present Condition And Its Course)),The Society For Libyan Studies&Fifth 
Annual Report, Institute Of Archaeology ,London,1973-1974,Pp.24-29. 



 

وأیضا فقد . القناطر ، أحیانا كان یتم الحفر في الصخر لعمل الفراغ الذي تمر من خاللها القناة 

سم 15- 10الحصى في إعداد طبقة األساس أو الرصف والتي تكون بسمك یتراوح مابین  استعمل

لمستویة ، ویكون بحجم كفة الید ، وكذلك فقد ، والحصي كان یتم وضعة مباشرة على األرض ا

  . )1(من ضمن مكونات المونة الخرسانیة بلونیه األبیض واألسود كان

تبطین لألرضیة والجدران الجانبیة وهي ما تعرف طبقات ال المعدة منهاالمونة الخرسانیة 

 (Opus Signinum)غیر المائیة  ةأو المونالهیدرولیكیة  ةبالطبقات المانعة للرشح أو المون

وكذلك استخدمت لربط الكتل الحجریة ببعضها البعض ، فكان سمك طبقة  ، ) 300الشكل (

سم ، وهي مكونة من الحصى الصغیر األبیض واألسود 8-6تبطین األرضیة یتراوح مابین 

المخلوطة مع القرمید المجروش الذي یتفاوت لونه ما بین األحمر والبني والبرتقالي واألسود مع 

اللون  ةالخرسانیة هذا بدوره یعطي المون ةنسبة من الجیر ، بحیث إذا زادت نسبة الجیر في المون

ن لونها یصبح ضارب إاألبیض ،أما إذا زادت كمیة القرمید المجروش في المونة الخرسانیة ف

كانت إلعداد طبقة المالط الناعمة التي تعلو طبقة التبطین والتي  ةللحمرة ، كذلك استعملت المون

سم ، وكان یغلب علیها اللون األبیض ، الذي یتكون نتیجة الترسبات 5في أغلب األحیان بسمك 

مكونة من كانت إلعداد طبقة التبطین على الجانبین المستخدمة  ةالتكلسیة للماء ،وكذلك المون

أن یكون لونها في  ىإل ىالقرمید المجروش األحمر أو البني مع بعض قطع الحصى ، هذا أد

                                                             
(1)C ,Arthur, A ,Bazama,((The Aqueduct Of Ptolemais)),Op.Cit,Pp.243-249; R, Malinowski , ((Concretes And 

Mortars In Ancient Aqueducts)), Concrete International ,Vol22, 1979,p.234. 
 



 

غلب األحیان ضارب للحمرة وذلك بسبب القرمید المجروش الموجود فیها، هذه الطبقة تعلوها هي ا

  .)1(سم5-4األخرى طبقة مكونة من المالط الناعم  بسمك یتراوح مابین 

بعد التعرف على مسار القناة یمكن دراسة تقنیة بنائها عن طریق تقسیم  تقنیة البناء

جزء استخدمت فیه تقنیة وتفاصیل تختلف عن األجزاء األخرى ،  ن كلألعدة أجزاء ،  ىمسارها إل

  :حیث یمكن دراسة تقنیاتها على النحو التالي

في هذه المنطقة كان مسار القناة أحیانا  :القناة من جنوب وادي الحبون حتى مدخلة  - 1

ق ومدعوم إما عن طریق جدار ساند ، أو عن طری يكان مبن ىمحفورة في الصخر ، وأحیانا أخر 

القناة أحیانا كان بعمق  ىالهیدرولیكیة ، مجر  ةعدد من الصفوف الحجریة المملطه باستخدام المون

سم ، ومبطن بطبقة من المالط المكون من المونه الهیدرولیكیة ، أما جانبي 70 ىیصل إل

 ىفكان مشید بالحجارة الغشیمة متفاوتة األحجام وكان بعرض متفاوت یصل أحیانا إل ىالمجر 

فكان مكون من  ىسم ،أما قاع المجر 5حوالي  ىسم ، و بسمك تبطین على الجانبین یصل إل40

كان متسع أحیانا في بعض  ىسم ، هذا المجر 7-6طبقة تبطین سمیكة یتراوح سمكها مابین 

سم 70 ىسم ویصل ارتفاعه إل45 ىسم ویصل عمقه إل35 ىاألماكن بحیث كان یصل عرضة إل

 ةسم ، وهي مكونة من المون5حوالي  ىالمستخدمة في المجري فیصل إل ،أما سمك طبقة التبطین

الصغیر باللونین األبیض واألسود مع القرمید المجروش ،وكذلك كانت تحتوي  ىالمخلوطة بالحص

البیاض ،أما طبقة  ىهذه الطبقة اللون الذي یمیل إل ىعلى نسبة كبیرة من الجیر هذا بدوره أعط

                                                             
(1)C, Arthur , ((The Ptolemais Aqueduct A Dscription Of Its Present Condition And Its Course)),Op.Cit,pp.24-29; E, B 

,Van Deman, , The Building Of The Roman Aqueducts ,Carnegie Instition Of Washington ,1934,p. 34; H 

,Chanson,((Hydraulics Of Roman Aqueducts: Steep Chutes ,Cascades And Dropshafts )), American Journal Of 

Archaeology ,Vol 104,2000,p.234. 

 



 

جانبین فكان یكثر فیها استخدام القرمید المجروش األحمر والبني مع التبطین المعمولة على ال

 . بعض قطع الحجارة الصغیرة

عندما یأخذ مسار القناة باالنحراف نحو الشمال مباشرة ، ومع انحراف صغیر نحو 

سم ،وبعمق یصل 25 ىالغرب نالحظ أن القناة تكون محفورة في الصخر الكلسى بعرض یصل إل

سم ، عندما یقترب مسار القناة من الحافة الغربیة لوادي الحبون ، فإن جدارها الغربي 50 ىإل

  .)1()301الشكل (في الصخر أما جدارها الشرقي فهو مشید بحجارة قلیلة التشذیب  اً یكون محفور 

في هذه المنطقة نالحظ أن بقایا  :القناة من مدخل وادي الحبون إلي وادي أملكة - 2

القناة واضحة بحیث یوجد بالقرب من مسارها بقایا للجدران مكونه من الحجارة الغشیمة المصفوفة 

بدون استخدم مونه لربطها ، تشبه الجدران التعویقیه ،ویعتقد أن وجود هذه الجدران كان لغرض 

طار من سفح الجبل نحو البحر ،وأیضا القناة من االنحراف بسبب انسیاب میاه األم ىحمایة مجر 

ن هذا البناء كان له عالقة بالقناة أم شرق الوادي ، ویعتقد 30قائم على بعد  ىكان یوجد بقایا مبن

 ). 302الشكل(حیث یرجح بأنه كان نقطة مراقبة لإلشراف على صیانة القناة 

د جانبها القناة في هذه المنطقة كانت تظهر بشكل واضح وبحالة جیدة ، حیث شی

 ةالشمالي بحجارة مختلفة األحجام مرصوفة على األرض المستویة ، واستخدمت طبقة من المون

 ىسم وبلون ضارب للحمرة ، تعلوه هذه الطبقة طبقة أخر 2 يلتبطین الجانبین بسمك یصل إل

سم ، ویغلب علیها اللون األبیض وذلك یرجع 5 يمكونة من المالط الناعم الذي یصل سمكها إل

 اً محمر  اً بب الترسبات التكلسیة للماء ، أما طبقة تبطین الموجودة على األرضیة فكان لونها بنیبس

وهي مكونة من قطع الحصى الصغیرة البیضاء والسوداء مع القرمید المجروش ، ویالحظ في هذه 

                                                             
(1)V, Bertarelli.L ,Guido D’italia Del Towring Clup Italiano (Libya), Scondu Ediziono Milano ,March, 1937,p.380; 
C, Arthur, A ,Bazama,((The Aqueduct Of Ptolemais)),Op.Cit,p.246. 



 

ن عرض جانبي جدارنها قد أصبح إالمنطقة انه كلما اتجه مسار القناة نحو الشمال الغربي ف

 50م وعرض مجراه یصل إلي 1.5-سم70سم ، وارتفاعه یتراوح مابین 50-40راوح مابین یت

  .)1(سم

القناة في هذه المنطقة یأخذ  ىكان مجر  :القناة من وادي أملكة حتى وادي الرمانة - 3

سم ، 30 ىم ،وعرضه یصل إل8- 0.5أطوال مختلفة في أماكن متفرقة فكان طوله یتراوح مابین 

الجنوب من وادي أملكة كانت القناة تسییر  ىإل. سم 25 ىوعرض الجدارین الجانبین یصل إل

غلب األحیان بجدارین جانبیین بالرغم من سیرها مالصقة أباتجاه معاكس بحیث تكون محاطة في 

لجرف الوادي ،ولكن في بعض األحیان كانت محفورة في الصخر ، وعرض القناة في هذه 

سم ، أما أرضیتها فكانت مشیدة 50-45سم وارتفاعها یتراوح مابین 25حوالي  ىیصل إلالمنطقة 

سم ، هذه الطبقة 15-10بطبقة رصف مكونة من الحجارة الصغیرة التي یتراوح سمكها مابین 

كانت موضوعة على طبقة األساس المكونة من قطع الحصى الموضوعة على التربة مباشرة ، 

سم ، وهي عبارة عن الحصى األسود 5 ىطبقة مونه یصل سمكها إلالقناة كان مبطن ب ىمجر 

البني  ىواألبیض المخلوط مع نسبة متوسطة من القرمید المجروش لذلك كان لونها ضارب إل

 ).303الشكل(الفاتح

الضفة الغربیة كان ذلك یتم عن طریق  ىوعند عبور القناة الضفة الشرقیة متجه إل

الذي استخدمت فیه أنابیب فخاریة معشقة محمولة على قنطرة )* نالسیفو (استخدام نظام التثغیب 

في أسفل الوادي ، بحیث یتقاطع مسار القناة القادم من جنوب وادي  ةصغیرة أو مغطاة بالمون

                                                             
(1)C ,Arthur  , A ,Bazama  ((The Aqueduct Of Ptolemais)),Op.Cit,p.246; C, Arthur, ((The Ptolemais Aqueduct 
A Dscription Of Its Present Condition And Its Course)),Op.Cit,p.26. 

  

 



 

أملكة على الضفة الغربیة مع مسار القناة القادم من الضفة الشرقیة ، نقطة التقاطع هذه تكون 

سم 17 ىنبوب الفخاري المستخدم فكان قطرة یصل إلسم ،أما األ40سم وعمق 25بعرض 

م ،حیث عملت له تسویة بسیطة ودعم بسیط 1.80سم ، وطوله 1.5-1،وسمكة یتراوح مابین 

  . ةباستخدام المون

،  ىالغرب مباشرة من وادي أملكة وباتجاه وادي رمانة نالحظ أن مسار القناة قد اختف ىإل

م جنوبا من نقطة مراقبة سیدي منصور التي تقع شرق وادي رمانة ،وعلى 300ولكن على بعد 

م نالحظ ظهور آثار عدد كبیر من الحجارة التي كانت جزء من القنطرة الداعمة 350مســافة تبعد 

  ).304الشكل ()1(التي تمر علیها القناة

القناة القادم من وادي  ىمجر  : القناة من وادي الحنایا إلي وادیي شقلوف والدراجي- 4

الرمانة والمتجه غربًا باتجاه وادي الحنایا استخدم في بناءه كتل من الحجارة المشذبة والمربوطة 

، حیث توجد  ىنه یختفي ثم یظهر مره أخر إأما مسار القناة ف .الهیدرولیكیة ةباستخدام المون

ه ،والتي كانت بأبعاد ئتخدمت في بنابالقرب منه العدید من الكتل الحجریة المشذبة التي اس

م لالرتفاع ، وعندما یتجه مسار القناة غربا باتجاه وادي 0.30م للعرض و 0.60م للطول و1.10

 ىالقناة یكون أكثر ارتفاعا واتساعا مما سبق ، بحیث یصل عرضه إل ىشقلوف یالحظ أن مجر 

بالرواسب المستقرة فیها، ولكن الجزء الظاهر منه یصل  وءسم ، أما عمقه فهو ممل75حوالي 

                                                             
ب : )السیفون(نظام التثغیب* ق استخدام أنابی وھو نظام یتم عن طریقة إیصال الماء بین ضفتي وادي أو خانق عمیق ، وذلك عن طری

ى أن یكون منسوب  وادي ،عل ى ضفتي ال ى من منسوب الخزان من الرصاص وخزانین موجودین عل اه أعل الخزان المستقبل للمی
 .الموزع للمیاه 

(1)C , Arthur, A, Bazama,((The Aqueduct Of Ptolemais)),Op.Cit,p.246; C ,Arthur, ((The Ptolemais Aqueduct 
A Dscription Of Its Present Condition And Its Course)),Op.Cit,p.27; D ,S ,Robertson, Op.Cit,P.232; H ,Yeung  , 
R ,Smith,((A Review Of Ancient Roman Water Supply Exploring Techniques Of Pressure Reduction)) 
,Water Science& Technology :Water Supply, Op.Cit,pp.113-120; K, D ,Matthews ,Roman Aqueducts: 
Technical Aspects Of Their Construction, Oxford University Press, New York ,1970,pp.21-23; H, Chanson,((A 
Hydraulic Study Of Roman Aqueduct And Water Supply)),A Stralian Journal Of Water Resources, Vol2-4, 
University Of Queensland, Australia,2006,p.115. 



 

، والجدار الداخلي الجنوبي یصل اً سم ،أما الجدار الخارجي للقناة فكان منهار 15حوالي  ىعمقه إل

كبر في هذا الجزء ، أحیانا نجد أسم ،ربما كان ذلك بسبب تدفق المیاه بكمیة 45 ىعرضة إل

وقبل وصول مسار . غیر المنتظمة ، وبأبعاد غیر ثابتة باأللواح الحجریة  ىالقناة مغط ىمجر 

ضفة وادي شقلوف الشرقیة نالحظ وجود بقایا مدامیك حجریة مشذبة متوسطة تصل  ىالقناة إل

م لالرتفاع ، بحیث تخفي القنطرة التي كانت 0.30م للعرض و0.60م للطول و1.20 ىأبعادها إل

ي الدراجي نالحظ أن عرض القناة قد أصبح یزداد وكلما اتجهنا باتجاه واد. تمر علیها القناة 

تدریجیا ، وذلك بسبب االنحدار الذي یزید من عمق تدفق المیاه ، وأیضا كانت توجد حجارة 

مرصوفة بجوار بعضها البعض وموازیة للجدار الجنوبي ، ویعتقد أن هذا الجدار هو جدار ساند 

  .)1(الجبللحمایة القناة من میاه األمطار المنحدرة من سطح 

ینقطع مسار القناة عند وادي اقطا لمسافة تصل  :القناة مابین وادیي اقطا والصمعة- 5

م ، ولكنه یظهر مرة على ضفتها الشرقیة والغربیة ،الجانب الشمالي لمسار القناة كان 13 ىإل

سم ،وكال الجدارین 40سم وعمقه 45مهدم وبالرغم من ذلك فقد تم تحدید أبعاده فكان عرضه 

م 0.35 ىجانبین كانا مكونین من طبقتین من الحجارة المشذبة التي یبلغ متوسط أبعادها إلال

م لالرتفاع وكانت بینهما طبقة من الدبش مكونة من كسارة 0.40م للعرض و0.25للطول و

الحجر والطین ،ونالحظ وجود میل طفیف في الجدارین الجانبیین من األعلى نحو الخارج، وكانت 

بمالط لونه ضارب للون األبیض المحمر ، بحیث یحتوي على نسبة عالیة من  القناة مبطنة

 .سم2- 1القرمید المجروش األحمر والبرتقالي واألسود ،بحیث یتراوح سمك طبقة التبطین مابین 

                                                             
(1)G, Caputo,((La Protezione Dei Monumenti Di Tolemide Negli Anni 1935-1942)),Op.Cit,P.46 ; C ,Arthur  , A 
,Bazama,((The Aqueduct Of Ptolemais)),Op.Cit,p.248; C, Arthur, ((The Ptolemais Aqueduct A Dscription Of 
Its Present Condition And Its Course)),Op.Cit,p.27. 



 

القناة في هذه المنطقة فقد أمكن معاینة قطاع بنائي لها  ىومن خالل تدمیر حل بمجر 

وجود ثالث مراحل لبنائه مرت بها القناة أثناء فترة استخدامها والتي یمكن تقسیمها على  ىیشیر إل

  :النحو التالي

وهي مكونة من حجارة بحجم قبضة الید تقریبا ) األساس(وهي مرحلة التأسیس : المرحلة األولي  - 1

الحصى  سم مرصوفة مباشرًا على األرض المستویة ، ویتخللها مزیج مكون من5 ىبسمك یصل إل

سم مكونة من الجیر والقرمید 2.25األبیض والرمادي واألسود ،وتعلوها طبقة تبطین رفیعة بسمك 

 .مم3-2المجروش ،ثم تلیها طبقة رفیعة من المالط الناعم بسمك یتراوح مابین

وهي مكونة من طبقة مونه ذات لون بني محمر تحتوي على كمیة كبیرة من :  المرحلة الثانیة - 2

سم ،تعلوها 3.5-3جروش األسود ونسبة قلیلة من الجیر ،وتكون بسمك یتراوح مابین القرمید الم

 .مم 3-2طبقة مونه ناعمة بسمك یتراوح مابین 

وهي مكونة من طبقة مونه تحتوي على القرمید المجروش البني المحمر والجیر : المرحلة الثالثة - 3

 ).305الشكل (سم تلیها طبقة مونه ناعمة ورفیعة 1 ىبسمك یصل إل

وعلى بعد مسافة من وادي اقطا یستمر مسار القناة على األرض المنبسطة بحیث یصل 

سم ،ومن المعروف إن مشكلة انسیاب المیاه عبر 50 ىسم ، وارتفاع جانبیه إل 40 ىعرضة إل

السهول المنبسطة تعد من أصعب المشكالت التقنیة التي واجهت بناة القنوات وذلك بسبب ركود 

  .دفاعها ببطء شدیدالمیاه أو ان

م للعرض 6.50م لالرتفاع و3.25تتجاوز القناة وادي الصمعة فوق قنطرة تصل أبعادها 

سم ، وعرض جدرانه 40 ىم وبعرض یصل إل1.15 ىالقناة بطول یصل إل ى، وكان مجر 

سم ، قد رفعت هذه القنطرة على دعامات مكونة من مدامیك 35- 30الجانبیة كان یتراوح مابین 



 

م للعرض 0.60م للطول و1.80 ى،تصل أبعادها إلة وسطة الحجم مثبتة بالمونمشذبة مت

م لالرتفاع، بینهما فراغات فاصلة ، وذلك بسبب الخوف من انجرافها نتیجة انهیار ضفتي 0.30و

، نمط هذا البناء یتغیر كلما اتجهنا باتجاه الوادي  ىخر ألالوادي أثناء اندفاع السیل من فترة 

ما، حیث یشاهد صفیین من الكتل المصطفة بجوار بعضها البعض بشكل ویصبح أكثر تدعی

 Header  باسمعرضي ، وتتقاطع معها كتلتین بشكل طولي ، وهو أسلوب البناء المعـــروف 

And Stretcher    . 

ضفة وادي زوانة  ىعندما تصل القناة إل :داخل المدینة  ىالقناة من وادي زوانة إل- 6

سم ، ویصل ارتفاع 45 ىالشرقیة فهي تنحدر بمیل باتجاه القنطرة ،التي یصل عرض مجراها إل

مملط  ىسم ، والقناة كانت مشیدة باستخدام كتلة حجریة متوازیة السطوح ولها مجر 15 ىمجراها إل

 ).306الشكل (الهیدرولیكیة  ةباستخدام المون

باتجاه  60لغربیة لوادي زوانة ،وعند االنحراف بزاویة یختفي مسار القناة عند الضفة ا

الجنوب الغربي ، أمكن تتبع القناة من جدید بحیث كانت تمر على قنطرة مبطنة بطبقة تبطین 

صهریج مبطن تتراوح أبعادة إلي  ىسم ، ویستمر مسار القناة حتى یصل إل3 ىیصل سمكها إل

ه بسبب الترسبات الموجودة فیه ،ثم یخرج مسار م للعرض ، ولم یتم تحدید عمق6.5م للطول و11

القناة من الصهریج عند الزاویة الجنوبیة الغربیة ویختفي بعد مسافة قصیرة ،وقد تم رصد مسار 

القناة من جدید على نفس االستقامة بحیث تصب في غرفة استقبال مستطیلة الشكل تقع في 

م للعرض، وذلك عن 7.70و6م للطول 25 ىالزاویة الشمالیة للصهریج الذي تصل أبعاده إل

سم مدعوم بحجارة صغیرة هذه الغرفة تستقبل المیاه من االتجاهین 20طریق أنبوب فخاري طوله 

  م، 150ىالجنوبي والشرقي ،ویبعد هذا الصهریج عن الصهریج السابق مسافة تصل ال



 

حیث تصب فیه المیاه القادمة من غرفة االستقبال الغربیة  45بزاویة انحراف تصل الي

  . 1)(قناةالمباشرة ،وهذا الصهریج متصل بصهریج المدینة الرئیسي حیث ینتهي مسار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

(1)W, Malkowski,((In Vestigation Of The Aqueduct Of Ptolemais Using GPS RTK Surveg Equipment)),Ptolemais In 
Cyrenaica- Studies In Momory Of Tomasz Mikocki, op.cit,pp.93-99; C ,Arthur , A, Bazama,((The Aqueduct Of 
Ptolemais)),Op.Cit,p.248-249; C, Arthur, ((The Ptolemais Aqueduct A Dscription Of Its Present Condition And Its 
Course)),Op.Cit,pp.27-28; E, Ghislanzon.,((Notizie Archeologiche Sulla Cirenaica. Notiziario Annul.1.Fasc I-II)), 
Minstero ,Della Colonie Roma ,Roma,1915 ,p.129. 



 

  المبحث الثالث

  )Private Buildings(المباني الخاصة 

 ) The House Of Leukaktios(منزل لیوكاكتیوس في مدینة بطولیماس   - 7

یقع منزل لیوكاكتیوس شرق مدینة طلمیثة األثریة ، ویعتبر هذا المنزل من المنازل الكبیرة 

ن ألویرجع السبب الرئیسي في تسمیة هذا المنزل باسم منزل لیوكاكتیوس ،. الموجودة في المدینة 

تأكد من هذه التسمیة عن تم ال وقدلیوكاكتیوس هو صاحب المنزل أو المالك المفترض له ، 

طریق الكتابات التي وجدت وسط األرضیات الفسیفیسائیه التي وجدت في المنزل ، والتي كان من 

داخل حوض المیاه  Peristyleأهمها األرضیة الفسیفیسائیه الموجودة في وسط الفناء المعمد 

سیة وفي وسطها ، هذا الحوض كانت أرضیته مغطاة بالفسیفساء ذات الزخارف الهند األوسط

كانت توجد كتابة تعبر عن التمنیات لصاحب المنزل لیوكاكتیوس بالتوفیق ، وقد وجدت نفس هذه 

شكل ( *Triclinium الكتابة أیضا في وسط الفسیفساء الموجودة في قاعة االستقبال الجنوبیة

307.(  

قلد في رسوماتها شكل الرخام المتعدد التي ُ  ةلجداریاهذا المنزل تمیز بوجود عدد من اللوحات 

شكال معماریة مع أل، وأیضا قد وجد عدد من اللوحات الزخرفیه  Opus Sectileاأللوان بأسلوب 

لوحات مؤطره فیها طیور وأشكال لكائنات حیة ، هذه اللوحات كانت توجد بین األعمدة 

همها األرضیة الفسیفسائیه التي ، وكذلك وجد عدد من األرضیات الفسیفیسائیه وكان أ)1(الكورنثیة

                                                             
*Triclinium:  دي حیث كان من المألوف أن تشغل ثالثة من جوانب الحجرة حجرة الطعام، وقد سمیت كذلك نسبة إلى تنظیمھا التقلی

، وفي فترة الحقة أصبح یطلق ھذا المصطلح بصفة عامة على حجرة أو ) Kliniai(المربعة الشكل أرأیك الوالئم المسماة كیلینیا 
معان شروح :اإلغریقیة والرومانیةالمعجم المرئي للمصطلحات بن طاھر،فؤاد حمدي،: راجع  .االستقبال عند الرومان الرئیسة حجرات

  .مرجع سابقومصطلحات،

 (1)J ,Zelazowski  (( General Remarks On Polish Excavations In Ptolemais)) ,Ptolemais  In Cyrenaica, Ed :Jerzy 
Zelazowski, University Of Warsaw, Warsaw,2012,Pp.122-129. 



 

غرف االستقبال ، وكانت هذه األرضیة متعددة  ىحدأالغرب من الفناء المعمد داخل  ىوجدت إل

تصور لوحة أسطوریة لدیونیسوس مع  Panelاأللوان وفي وسطها كانت توجد لوحة مؤطره 

دیونیسوس وجدران هذه حاشیته وادریاني النائمة في ناكسوس، ولهذا فقد سمیت هذه الغرفة بغرفة 

،أیضا تمیز المنزل بوجود قوس ) 308شكل (شكال معماریة ألالغرفة تحتوي على لوحات زخرفیه 

ملحق  ىوهو الذي یوصل من غرفة االستقبال إل )*Syrian Arch(ضخم من النوع السوري 

صغیر یحتوي على أعمدة كورنثیه حلزونیة مغطاة بألوان وزخارف متنوعة ،كانت في معظمها 

زخارف هلنستیة ورومانیة ،أیضا وجد  في المنزل عدد كبیر من بقایا األعمدة وكذلك قطع كبیرة 

من أرضیات الفسیفساء التي یعتقد بأنها أرضیات الطابق العلوي ، وكانت هذه األرضیات تصور 

  .)1(جوانب من حیاة البطل األسطوري أخیل

منذ القرن الرابع المیالدي هذا االستخدام أعطاه  اً الجزء الشمالي من المنزل كان مستخدم

أهمیة كبیرة حیث وجد فیه الجزء المركزي من المنزل ، هذا الجزء قد تهدم بسبب الزلزال الذي 

جد فیه فناء معمد محاط بأربعة أعمدة ،وكان یو *وقع في المدینة في القرن الرابع المیالدي 

Peristyle ا ــــــ،وأیض ارــــــــدم، وقد اتضح أن هذا الجزء لم یعاد بناؤه مما حافظ على بقایاه من ال  

  

                                                             
* Syrian Arch :  الجزء الوسطي  ،أماھو قوس ذو ثالثة فتحات ، یأخذ فیھ التسقیف على الفتحتین الجانبیتین شكل التسقیف المسطح

وتمیز بزخارفة  شاع استخدام ھذا النوع من األقواس في الفترتین االنطونیة والسیفیریة ، النصف دائري التسقیف شكل القوس فیأخذ
 .وبعض مساكن األغنیاء عامةیستخدم في المباني ال المتنوعة، وكان

(1)M, Rekowska,(( Arehitectural Decoration Of The House Of Leukaktios :Preliminary Remarks)) ,Ptolemais  In 
Cyrenaica, Ed :Jerzy Zelazowski, University Of Warsaw, Warsaw,2012,P.126; J, Zelazowski (( General Remarks On 
Polish Excavations In Ptolemais)) ,P. C,Op.Cit,Pp.125-129. 

داخل البھو المعمد ،ھذا  األعمدةالمیالدي ، حیث وجدت بقایا  الرابعانھار المنزل بسبب الزلزال الذي تعرضت لھ المدینة في القرن *
في  هقد تم ذكر أیضام ، 365عام  في مؤرخة ال األدبیةفي العدید من المصادر  ه،حیث تم ذكرفي تلك الفترة شھرة  األكثرالزلزال كان 

 الذي حلھذا الزلزال قد عانت منھ كیرینایكا ،ھذا بدورة یدعونا للربط بین الضرر  أنخطابات سینسیوس القیرواني الذي تحدت على 
  .األدبیةالزلزال المذكور في المصادر  آثارلمبني مع با
  



 

العدد الكبیر الذي وجد من بقایا القطع الحجریة وحالتها الجیدة هو الذي ساعد على وضع 

ذلك فقد عثر في هذا المنزل على عدد كبیر من  ى، باإلضافة إل)1(التصور األصلي للمنزل 

ستة صهاریج كانت مستخدمة لتخزین المیاه ، وهذه الصهاریج كانت  ىالصهاریج یصل عددها إل

  .)2(ممتلئة جزئیا أو كلیا بالتراب ، وكانت الطریقة المستخدمة في بنائها متشابهة 

رومانیة التي یعود تاریخها حد غرف المنزل وجد كنز یتألف من مئات من العمالت الأفي 

إلي منتصف القرن الرابع المیالدي ، والتي ساعدت في تحدید تاریخ دمار المنزل بسبب الزلزال 

من المنزل بعد تعرضه للزلزال استخدم للنشاطات  المذكور سابقا ، ولكن الجزء الذي تبَق 

من القرن الرابع المیالدي حیث ازدهر النشاط الحرفي في المنزل في النصف الثاني . االقتصادیة 

النصف األول من القرن الخامس المیالدي ، وفي نفس الفترة أنشئت عدد من األفنیة  ىواستمر إل

والغرف الفردیة وكذلك أضیفت أحواض استخدمت لحفظ النبیذ ، وأضیف أیضا فرن صغیر لحرق 

األفران الكبیرة في المصابیح الفخاریة فوق األرضیة الفسیفسائیه ، وكذلك بنیت مجموعة من 

عمل تحویر ). 309الشكل ()3(تدمیر عدد من األرضیات الفسیفسائیة  ىإل ىالمنزل هذا بدوره أد

جدران بعض الغرف  ، حیث  ىللوصول إل ىوتعدیل في منطقة عمل الحرفیین هذا بدوره أد

تغییر  ىإل ىتم بناء جدران جدیدة ، مما أد ىزلة بعض هذه الجدران وأحیانا أخر إأحیانا تمت 

كذلك إلي تدمیر الزخرفة الموجودة فیه ،ولكن ولحسن الحظ  ىشكل المخطط األصلي للمنزل ،واد

قد تم وضع النشاط الحرفي على الحدود الخارجیة للمنزل ،على طول الشارعین الغربي والشرقي 

 الجزء(ي ضرر في شكل المنزل والغرف المحیطة بالبهو المعمد أللمنزل ،وبهذا لم یحدث 

                                                             
 (1)M, Rekowska,(( Arehitectural Decoration Of The House Of Leukaktios :Preliminary Remarks)) ,P. C, Op.Cit,P.121 

(2 ) S ,Lenarczyk, ((Pottery From Eisterns Discovered During Polish Excavations In Ptolemais In 2002-2008)) 
,Ptolemais In Cyrenaica, Ed :Jerzy Zelazowski, University Of Warsaw, Warsaw,2012, P.451. 
(3 ) J ,Zelazowski , (( General Remarks On Polish Excavations In Ptolemais)) ,P. C,Op.Cit,P.140-146. 

  



 

ن الكشف عن عدد كبیر من الحطام بجوار المنزل یؤكد وجود طابق ثاني إ، كما ) المركزي

  ).310الشكل (للمنزل  

   وصف المبني

من خالل دارسة المخطط العام للمنزل تبین بأنه مكون من عدد من الغرف الموزعة حول 

هذا المخطط اعتبر من المخططات النموذجیة للمنازل في الفترة  ،عدد من األفنیة الوسطیة 

الرومانیة ، وهو أیضا یشبه مخططات المنازل الموجودة في شمال أفریقیا ، المدخل الرئیسي 

فناء صغیر یوجد به تجویف  ىها إلر للمنزل یقع على الشارع الغربي ، به عتبة صغیرة تؤدي بدو 

، حیث كان صاحب المنزل یستقبل فیه الزائرین ،كما *Exedraنصف دائري أو ما یطلق علیه 

 ىیوجد بجانب المدخل مرحاض صغیر ، كانت تصرف میاه الصرف الصحي الخاصة به إلكان 

الخارج عن طریق خزان كبیر خاص موجود في الشارع ،وفي وقت الحق استخدم فرن صغیر 

  .مكان هذا المرحاض

الفناء المركزي من المنزل مكون من عدد من غرف االستقبال المزخرفة بشكل كبیر ، وكانت 

وفي وسط هذا * Peristyleهذه الزخارف تطوق الفناء المعمد الذي یحتوي على أربعة أعمدة 

الفناء كان یوجد حوض غیر عمیق یستخدم لتجمیع المیاه المتدفقة علیه من السقف لیوصلها 

هریج عن طریق ماسورة فخاریة ، هذا الحوض كان مبلط بالفسیفساء ذات الزخارف الص ىبدوره إل

قد تهدم هذا الفناء بسب الزلزال الذي وقع في القرن . الهندسیة والتي تحتوي على نقش كتابي 

  ).301الشكل ( )1(الثالث المیالدي 

                                                             
*: Exedra   تجویف مستطیل أو نصف دائري في جدار ،كما یطلق على أي مقعد من الحجر أو الرخام بشكل نصف دائري.  

Peristyle* :الموجودة في البھو المعمد غیر مرئیة فعلیا من الشارع والمدخل الضیق المؤدي إلیھا، وھذا یشیر إلي  األعمدة األربعة
أن صاحب المنزل قد وضعھا بعنایة لغرض تسھل الوصول إلي األجزاء المختلفة من المنزل ،فضال عن طبیعة الفراغ الداخلي ،وكان 



 

ئیسة الجزء الغربي من القسم الفاخر للمنزل كان یوجد به ثالث غرف استقبال ر 

Triclinium هذه الغرف كانت  ىحدإ،  الغربي، وكانت هذه الغرف تتجمع حول البهو المعمد

تتمیز بوجود فسیفساء دیونیسوس ویعتقد بأن هذه الغرفة كانت في الغالب تخص رجل دین ، في 

وهو استخدام المدخل ثالثي الفتحات الذي كان  اً ممیز  وجد المهندس المعماري حالً أهذا الجزء 

كان التسقیف یأخذ  األوسطیأخذ فیه التسقیف على جانبي المدخل التسقیف المسطح وفي الجزء 

، هذا النموذج من األقواس ) 312شكل(بالقوس السوري  ىشكل القوس ، وهذا القوس كان یسم

سواء في بطولیماس * ز بزخرفتهكان معروف استخدامه في بعض منازل األغنیاء وكان یتمی

نه قد استخدم في منزل أخاصة أو في كیرینایكا عامة ، ولكن الشيء الممیز في هذا القوس هو 

خاص ، وهذا یعد أمرا استثنائیا وذلك ألنه یتمیز عن غیره بحالته الجیدة وكذلك األلوان والزخارف 

منزل سكني في الوقت الذي كان فیه نه استعمل في أهم من ذلك ألالواضحة التي احتفظ بها ، وا

هذا النوع من األقواس یستخدم في المباني العامة ،وقد شاع استخدام هذا النوع من األقواس في 

  . الفترتین االنطونیة والسیفیریة

باإلضافة لمنطقة الفناء المركزي كانت هناك مرافق أخرى في الجزء الشرقي، كان لهذه 

ناء كبیر یحتوي على أروقة معمدة ، وخزانین للمیاه ، وعدد من المرافق مدخل واسع یطل على ف

من  أً ، وكانت حالة هذا الجزء من المنزل أسو  الثالثةالغرف تقع على أطراف الفناء من الجهات 

كما كان یوجد عدد من الغرف على محور الشارع الغربي ، ومنها قاعة . باقي أجزائه األخرى 

فناء معمد ، ولكن  ىساء ملونة ذات زخارف هندسیة إضافة إلاستقبال كبیرة تحتوي على فسیف

                                                                                                                                                                              
بحیث یستطیع الداخل إلي المنزل أن یعطي تحیاتھ إلي اآللھة ) ساحة مرصوفة(فناء صغیر الوصول من الشارع یتم من خالل 

المنزلیة الواقیة ، ویمكن أیضا للداخل إلي المنزل أن  یلتقي بصاحب المنزل في قاعة استقبال صغیرة مفتوحة ،ولكي یدخل إلي الداخل 
  .فأنة یحتاج إلي دعوة خاصة 

 (1)J, Zelazowski , (( General Remarks On Polish Excavations In Ptolemais)) ,P. C,Op.Cit,P.121-156. 
 



 

ن هذا الجزء قد بني في مراحل متقدمة ألتخطیط المنزل األصلي  في هذا الجزء یبقي مجهوال ، 

  .)1(على أنقاض المنزل األصلي ، الذي تمیز بوجود قاعة استقبال كبیرة تنتهي بحنیة 

موعة من الغرف المحاطة هي األخرى بفناء في الجزء الجنوبي من المنزل كانت توجد مج

یستخدم لتجمیع میاه  *Impluviumمركزي یوجد في وسط هذا الفناء حوض مربع الشكل 

األمطار وذلك لغرض تخزینها ، وعلى محور الفناء توجد غرفة استقبال فاخرة ذات مدخل واسع 

  . )2(مزخرف ،وفي شرق الفناء توجد غرفة كبیرة یعتقد بأنها غرفة الطعام

في الجزء الشرقي من المنزل كان یوجد فناء مرصوف یطل على غرفة استقبال مرصوفة 

هذه الغرفة خربت في منتصفها بسبب الفرن المشید فیها والمخصص لصناعة الفخار ،هذا  ،أیضا

، وبني داخل حوض غیر عمیق ، وأیضا  ىالفرن قد أقیم في مرحلة متأخرة من تاریخ إنشاء المبن

وقد عثر على العدید من هذه البقایا التي تشهد . آخر بني داخل حوض غیر عمیق وجد فرن 

باستخدام المبني لغرض النشاط الحرفي حیث وجدت أیضا بقایا لورشات عمل ، ومن هنا یمكننا 

 ؤهخارج منطقة الفناء المركزي الذي تهدم ولم یعاد بنا اً التأكید من أن النشاط الحرفي كان مستخدم

ن الرابع والخامس المیالدي ، ولذلك فقد هذا الجزء وظیفته السكنیة على األقل في مرحلة في القرنی

                                                             
نظام الزخرفة كان نظام شائع في كیرینایكا لفترة طویلة ، خاصة الزخارف الھلنستیة والرومانیة المتأخرة ، حیث تم العثور على  *

ي المنازل أو المقابر المؤرخة قبل القرن الرابع المیالدي ،وبعد عدد من العناصر الزخرفیھ في المنزل مشابھ للعناصر التي وجدت ف
القرن الرابع في كیرینایكا  واقرب مثال على ذلك العتبات التي وجدت في المقابر الھلنستیة في كیریني ھذا بدورة یؤكد على طول 

 .اریخھا إلي أوائل اإلمبراطوریة الرومانیةعمر ھذا النمط من العتبات ،وأیضا وجدت في فیال رومانیة في بطولیماس والتي یرجع ت
(1)J ,Zelazowski , (( General Remarks On Polish Excavations In Ptolemais)) ,P. C,Op.Cit,P.121-156. 

  

 *Impluvium:  حوض ضحل یعمل  في أرضیة  فناء المدخل المسمى أتریوم) Atrium(   المعمولة في نظام المنازل الرومانیة
كما تطلق ھذه اللفظة بوجھ عام على أي حوض معمول تحت  .ستقبال میاه األمطار من السقفغرض اذلك لل النظام األتروسكي،وفق 

    .مستوى سطح األرض
(2)J ,Zelazowski , (( General Remarks On Polish Excavations In Ptolemais)) ,P. C,Op.Cit,P121-156. 
 



 

معینة ، وكما یفترض وجود سلم في الجانب الشمالي بقیت آثار منه قلیلة ،هذا السلم كان یؤدي 

  ) . 133الشكل ( الطابق العلوي ىإل

الهلنستیة ، وبقي هذا المنزل یمكن القول بأن بدایة استخدام هذا المنزل كانت في الفترة 

القرن السادس المیالدي  ىحتى القرن األول المیالدي ، واستمر قید االستخدام إل اً مستخدم

،وخالل هذه الفترة الطویلة یمكن مالحظة حدوث تغییرات في مخطط المنزل األصلي ، هذا 

الجدد ، حیت  التغییر في المخطط كان ناتج عن تكییف بعض الغرف الحتیاجات المستخدمین

عمل إصالحات طفیفة في الجدران أو  ىإل ىأقاموا ورش عمل في بعض الغرف ،مما أد

أن المخطط المركزي وأنماط الزخرفة المستخدمة فیه قد ظلت دون  ىتجدیدات وهذا یشیر أیضا إل

  .)1(تغییر تقریباً 

  : مواد البناء

غلب هذه المواد كانت شائعة أو  استخدمت العدید من مواد البناء في إنشاء هذا المنزل ،

في إنشاء هذا المنزل ،  المستعملةعد الحجر من أهم المواد التي االستخدام في بطولیماس ، ویُ 

 عملتهذه المادة في شكل كتل حجریة متفاوتة األشكال واألحجام ، هذه الكتل است كانتحیث 

ان األعمدة وقواعدها بشكل رئیسي في إنشاء جدران المنزل ، وكذلك في عمل العتبات وأبد

،وأیضا استخدم الحجر في إعداد ) 314الشكل ( Flagstoneرصف األرضیات  فيوتیجانها ، و 

                                                             
(1)J ,Zelazowski , (( General Remarks On Polish Excavations In Ptolemais)) ,P. C,Op.Cit,P.121-156; A, Torrecilla, 
((Materiales De  Construccion En Las Termas De La Hispania Romana: A Proposito De Los Materials Hallados En La 
Villa De El Saucedo (Talavera La Nueva ,Toledo) )),In Actas Del Xxiv Congreso Nacional De Arqueologia 
1997,Vol4,Instituto De Patrimonio Historic, Murcia ,1999,P.211. 



 

غراض التزین في البهو المعمد أل عمالهاست ىالكتل الحجریة المشیدة منها األقواس ، باإلضافة إل

  .)1(، وكذلك في عمل إطارات األبواب والنوافذ

كان یتم الحصول على األحجار الالزمة لعمل جمیع العناصر البنائیة والزخرفیه في هذا 

المنزل من المحاجر المحلیة القریبة من موقع المنزل ، وكان من أهمها الحجر الجیري من النوع 

وهو یعد من األحجار ذات األصل البحري الذي یتمیز  Marine Originالمعروف باسم 

نه كان یتآكل بسهولة ، وبسبب الظروف القریبة من ان من أهم عیوبه أر بسهولة تشكیلة غی

أیضا استخدم الحجر . البحر كانت األمالح الذائبة في الماء تتبلور وتتراكم على هذه األحجار 

استخدمه األساسي في تغطیة فوهات الصهاریج  وكانGebel الجیري األبیض المعروف باسم 

استخدمت الكتل الحجریة المأخوذة من المباني المشیدة سابقا  وكذلك في عمل العتبات ، كما

إعادة االستخدام كان ظاهرة شائعة في . حیث أعید استخدامها من جدید في هذا المنزل 

بطولیماس وغیرها من مدن إقلیم كیرینایكا ، فقد أمكن مالحظة العدید من عالمات إعادة 

في بناء هذا المنزل ، فكانت هذه الكتل متفاوتة  عملةاالستخدام على بعض الكتل الحجریة المست

األحجام، وأیضا كانت الكتل الحجریة أحیانا إما مشذبة بشكل جید ، أو غیر مشذبة ، وباإلضافة 

  الكتل  الـــــــــــــــــعماست ىافة إلـــــــــــكونها كانت تفتقر للدقة في ترابطها مع بعضها البعض ، باإلض ىإل

  

  

  

                                                             
(1)M, Rekowska,(( Arehitectural Decoration Of The House Of Leukaktios :Preliminary Remarks)) ,P. C, Op.Cit,P.157; 
J ,Clarke, The Houses Of Roman Italy,100 B.C-250a.D,University Of California Press, Berkeley,1991,Pp.84-87. 



 

هذه  كانتلصغیرة لملء الفراغات بین الكتل الحجریة الكبیرة ، وفي بعض األحیان الحجریة ا

المادة في شكل ألواح حجریة أزیلت كلها أو أعید استخدامها هذه األلواح الحجریة استخدمت في 

  .)1(تغطیة الفتحات داخل أحواض المیاه الموجودة في األفنیة

كیرینایكا هو افتقارها الستخدام العناصر  من أهم الصفات الممیزة للمباني السكنیة في

في  استعملت لهذان الرخام لم یكن مادة متوفرة في المنطقة ، و أالرخامیة الكبیرة ، خاصة و 

المباني العامة الضخمة فقط ، أما في المساكن الخاصة فكانت الزخارف في الغالب تقلید للرخام 

Opus Sectile في عمل المكعبات المعمولة منها األرضیات  اً م الرخام ملحوظااستخد كان، و

الفعلي لهذه المادة وجد في عمل العتباب خاصة في األجزاء  عمالالفسیفسائیة ، ولكن االست

المهمة من المنزل ، مثل الجزء الموجود فیه مدخل البهو المعمد ، واستخدمت أیضا في األجزاء 

بعض أنواع الرخام التي كان یتم  .وكانت تحتوي على زخارف * Dadoمن الجدران  ىالسفل

، ورخام الشیبلینو  Proconnesos تقلیدها بكثرة في األعمال الزخرفة ، كان أهمها رخام 

Cipollino  2(، وكذلك قلد الحجر السماقي في أعمال الزخرفة(.  

في تشیید الجدران الداخلیة للمنزل ،حیث شید عدد  استخدمMud Bricks الطوب النیئ 

 بناء التقنیة التي كانت معروفة في كیرینایكا والتي كان یتم فیها عمالجدران المنزل باستقلیل من 

یتم وضع قوالب الطوب النیئ بین الكتل  حیث كانقوالب الطوب النیئ ، عمال الجدران باست
                                                             

 (1)M, Rekowska,(( Arehitectural Decoration Of The House Of Leukaktios :Preliminary Remarks)) ,P. C, 

Op.Cit,Pp.157-159; E, D'ambra  ,Private Lives ,Imperial Virtues: The Frieze Of The Forum Transitorium In Rome, 

Princeton University Press, Princeton, 1993,P .59; D ,Edwards-Rees ,The House Of History,London,1936,P.45; M, 

Lewis , Ifriqaya: Notes For Atour Of Northern Africa , New York,2011,p.90 

 Dado * : بشكل مختلف عن بقیة الجدارمن الجدار  السفليوھو الجزء ً  أو حجـــــــــریة ،ألواح مبني بكون یكأن ،  حینما یكون معالجا
كما ھو الحال  ذات حلي معماریة ،) Cornice(وطنف ) Plinth( یحتوي على رسومات زخرفیـــــھ ، وغالبـــــــا ما تكون لھ وطیدة انھ

: لمعرفة المزید عن المصطلحات المعماریة راجع المرجع التالي Pedestal). (ود المسماةبالنسبة للقاعدة التي یقوم علیھا التمثال أو العم
  .معان شروح ومصطلحات،جامعة بنغازي،غیر منشور:المعجم المرئي للمصطلحات اإلغریقیة والرومانیة، بن طاھر،فؤاد حمدي

(2)M ,Rekowska (( Arehitectural Decoration Of The House Of Leukaktios :Preliminary Remarks)) ,P. C, 
Op.Cit,Pp.157-159. 



 

الحجریة الموضوعة بشكل عمودي وذلك لغرض تدعیمها ، وهذه الطریقة كانت شائعة في مناطق 

حوض البحر المتوسط ، حیث كانت معظم الجدران الداخلیة للمنازل في تلك المناطق مختلفة من 

استخدم الطوب النیئ أیضا لعمل العناصر الحاملة كاألعمدة ، وكذلك في . ها بهذه المادةؤ یتم بنا

جانب الطوب النیئ استخدم أیضا الطین إما لملء  ىتثبیت ألواح السقف للطابق العلوي ، إل

  .)1(موجودة في الجدران الخارجیة ،أو كاستخدامه مع الدبش  في لب الجدارنالفراغات ال

التي  Drumسطوانیة ألألغراض الربط خاصة لربط الكتل ا عملتالعناصر الخشبیة است

یتكون بدن العمود من عدد منها ، وكذلك في تثبیت العتبات وقواعد وتیجان األعمدة ، حیث 

التي كانت توضع في التجویف المعمول في مركز  Empolionاستخدمت القطعة الخشبیة  

، والتي بدورها كانت تستقبل الوتد الخشبي المركزي الذي   Drum الكتلة الحجریة األسطوانیة

مادة الخشب في عمل العوارض الخشبیة  عملتیقوم بمهمة الربط بین كل كتلتین ، وأیضا است

األفقیة و الراسیة المستخدمة في إنشاء األسقف ،فقد وجدت بقایا الفتحات التي كانت معمولة في 

  .)2(الكتل الحجریة لیتم تثبیت العوارض فیها هذه الفتحات كانت جزء ال یتجزأ من النوافذ والجدران

الهیدولیكیه  ةالمنزل ، حیث استخدمت المون من المواد المهمة في إنشاء هذا ةكانت المون

في أحواض تجمیع المیاه الموجودة في األفنیة الداخلیة  Opus Signinumالمانعة لتسرب المیاه 

استخدمها في أحواض  ىأیضا في تثبیت المواسیر الفخاریة ، باإلضافة إلاستعملت  ة، وهذه المون

،أیضا كانت مكونة من القرمید المسحوق المخلوط مع مونه الجیر،  ة، وهذه المونحفظ النبیذ 

سم ، وهذه 3في إعداد طبقة األرضیة التي یصل سمكها في الغالب إلي  ةاستخدمت هذه المون

                                                             
(1)Chmielewski, K,((Wall Paintings From The House Of Leukaktios. Technology And Conservation)), ,Ptolemais  In 
Cyrenaica, Ed :Jerzy Zelazowski, University Of Warsaw, Warsaw,2012,P .183; M, Rekowska,(( Arehitectural 
Decoration Of The House Of Leukaktios :Preliminary Remarks)) ,P. C, Op.Cit,Pp.157. 
(2)M, Rekowska,(( Arehitectural Decoration Of The House Of Leukaktios :Preliminary Remarks)) ,P. C, 
Op.Cit,Pp.158-159,165,192. 



 

كانت عبارة عن مونه جیریة عادیة  ى، الطبقة األول طبقتین أساسیتینالطبقة كانت مكونة من 

الثانیة كانت عبارة عن مونه هیدولیكیة توضع فوق الطبقة  توضع مباشرة على األرض ، والطبقة

المونه الجیریة المخلوطة مع القرمید المجروش والحصى لملء الفراغات  عملتاست. األولي 

ن معظم الفجوات كانت كبیرة نسبیا ألالداخلیة بین الكتل الحجریة بدل من عمل تثبیت هیكلي 

في شكل ُعملت جدران ،وأیضا المونه الجیریة الناعمة وذلك یرجع لعدم انتظام اللب الداخلي لل

طبقة رقیقة على الوجه الخارجي للجدار المشید إما بالطوب النیئ أو بالحجر، وذلك لغرض 

حمایته من العوامل الجویة المختلفة أو لحمایته من التلف ، باإلضافة لغرض الحصول على 

الطینیة  ةالجیریة فقد استخدمت أیضا المون ةنالمو  ىسطح نهائي أملس لهذا الجدار، باإلضافة إل

 عملتاست ةوالتي كانت مخلوطة مع قطع الحجارة الغشیمة وبعض المواد العضویة ، وهذه المون

دورا هاما في ربط الكتل الحجریة مع  ةبشكل كبیر في بناء الجدران ، وأیضا لعبت هذه المون

  .)1(بعضها البعض 

   تقنیة البناء

من التقنیات في إنشاء هذا المنزل ، أهمها التقنیات التي استخدمت في استخدمت العدید 

  ـ:إنشاء الجدران الداخلیة والخارجیة ،والتي یمكن تقسیمها على النحو التالي 

كانت تتم بتشیید األجراء السفلیة من الجدران باستعمال الحجارة المشذبة ، : التقنیة األولي .1

كانت تشیید باستخدام الطوب النیئ ، وكان یتم تغطیه أما األجزاء العلویة من الجدران ف

سطح الجدران أوذلك لغرض تسویة التفاوت الذي ینتج على  ةالجدران باستخدام المون

                                                             
(1)K, Chmielewski ,((Wall Paintings From The House Of Leukaktios. Technology And Conservation)), ,P .C, Op.Cit, 
Pp.222-224; M, Rekowska. (( Arehitectural Decoration Of The House Of Leukaktios :Preliminary Remarks)) ,P. C, 
Op.Cit,P.169,225. 



 

عدة سنتیمترات ، كلما كانت أماكن التباین عمیقة  ىالخارجیة ، والذي یصل أحیانا إل

مكسر ، ثم یتم عمل الجدران باستعمال األحجار الصغیرة أو قطع الفخار ال سویت

في هذه التقنیة كانت .على هذه الجدران  ةلجداریاالطبقات المخصصة لعمل اللوحات 

  .عملیة البناء تتم بشكل غیر متقن

الذي استخدمت فیه Ashlar في هذه التقنیة استخــــدم نظــــام البناء أشلر :  التقنیة الثانیة .2

البعض ، تربطها ببعضها بعد مسافات  الكتل الحجریة الكبیرة الموضوعة بجوار بعضها

، وكانت الجدران تتكون من صف من الكتل الحجریة   up Rishrمعینة كتل قائمة

احد جدران المنزل كان مكون من صف . الكبیرة المتفاوتة األحجام والمختلفة عند الزوایا 

یتكون من الكتل الحجریة الصغیرة الموضوعة عمودیا في المقابل كان جزء من الجدار 

من خمس كتل مستطیلة وضعت بشكل متعاكس ،حیث كان یتم اختیار الكتل ذات 

األطوال الموحدة مع التحول الطفیف على الجانبین وكانت الكتل توضع بشكل متداخل ، 

واستخدمت الكتل األصغر لملء الفراغات الناتجة بین الكتل الكبیرة وذلك لضمان استقرار 

ن الكتل ألنه لم یتم إعطاء أهمیة كبیرة لجودة البناء ، أ ىإلالجدار، وتجدر اإلشارة هنا 

الحجریة كانت غیر متشابهة في الشكل و الجدارین الداخلي والخارجي كانا غیر مترابطین 

  .مع بعضهما البعض ، وفقط الجـــدران الداخلیـــــة كانت أجزائـــها مرتبطــــة مع الزوایا

ها من ذفي هذه التقنیة استخدمت العدید من الكتل الحجریة التي تم أخ:  التقنیة الثالثة .3

المباني القدیمة ،وهذه ظاهرة كانت شائعة في بطولیماس ، حیث احتفظت بعدد كبیر من 

العالمات التي كانت واضحة للعیان وهي عالمات خاصة باألزامیل الواسعة والضیقة على 

ن أجزاء الكتل المراد تغطیتها بطبقة من الجص أالكتل الحجریة ، حیث كان من المرجح 

غالبا ما كان یتعمد ترك عالمات األداة علیها ، هذه األجزاء كانت تعمل لتكون أیضا 



 

خشنة وذلك لغرض زیادة ربط وتماسك طبقات الجص الخارجیة ، وأیضا قد بنیت جدران 

  .الثانویة إضافیة وكانت هذه الجدران مشیدة بعنایة 

هذه التقنیة كانت تقنیة شائعة في كیرینایكا ، حیث كانت الجدران الخارجیة : ابعةالتقنیة الر  .4

مكونة من الكتل الحجریة والجدران الداخلیة مكونة من الطوب النیئ الذي استعمل في 

باستعمال األعمدة الحجریة المتجانسة أو المعمولة  اً الجزء السفلي من الجدران ،وكان معزز 

صغیرة ، ولم یالحظ وجود كتل حجریة كبیرة ،وفي الجزء العلوي من من الكتل الحجریة ال

الجدران استخدم أیضا الطوب النیئ خاصة لغرض تعبئة وملء جمیع الفراغات الموجودة 

في الجدران ، ووجدت أیضا جدران مكونة من جدارین بینهما لب داخلي استخدمت فیها 

غات الداخلیة والفجوات الكبیرة والكثیرة المونه الطینیة أو الجیریة وذلك لغرض ملء الفرا

التي كانت ناتجة عن عدم انتظام لب الجدارن حیث لعبت المونه الطینیة دورا هاما كمادة 

  . حشو لتثبیت الحجارة الصغیرة مع الكتل الكبیرة 

في هذه التقنیة كانت بنیة الجدران مختلطة ،حیث كانت األجزاء السفلیة  :  التقنیة الخامسة .5

ران مكونة الحجر فقط أو الحجر مع الطین، أما األجزاء العلویة للجدران فكانت للجد

مكونة من الطین الذي اعتبر مادة مناسبة لتشیید الجدران خاصة في الفترة الرومانیة 

،أحیانا كان الجدار مشید إما بالطوب النیئ أو الطین المعبأ في طبقات وهذه الطبقات 

الحائط ، وهذا الطین كان في العادة مختلط مع المواد كانت تترك لتجف مباشرة على 

، وكان یصعب تحدید ) بالطین المضغوط  ىهذا األسلوب في البناء كان یسم(العضویة 

استخدام هذا األسلوب في إنشاء المنزل ،وذلك بسبب التدمیر الذي حل به ، حیث كان 

الممیزة لهذه التقنیة ، ولكن جمیع اآلثار  ْت یَ حِ یتم خلط الطین مع التراب ، ولكن قد مُ 

وجدت العدید من األدلة التي تؤكد على استخدامها في هذا المنزل ، أیضا بعض الجدران 



 

الفراغات بین العناصر الحجریة ، وبقایا  ألشیدت باستعمال الطین والطوب الذي كان یم

 ىه إلالطوب قد وجد القلیل منها وذلك بسبب تحلل الطوب تماما بسبب الرطوبة وتحول

كتلة موحدة من الطین المخلوط بالتربة ،مع ذلك فقد وجدت أدلة على امتالء الجدران في 

بعض األماكن في األصل بالطین والطوب وكانت هذه الجدران تكسي من الخارج بالجص 

جمیع جدران المنزل بنیت على أساسات سطحیة ،حیث وضعت الكتل الحجریة التي 

ألرض مباشرة تعلوها طبقة مكونة من خلیط كبیر من سم على ا31 ىیصل ارتفاعها إل

  ).315شكل () 1(الطین والطوب النیئ

األعمدة المستخدمة في المنزل كانت تتكون من تسعة عناصر وهي التاج والقاعدة وسبع كتل 

دني قطر أسطوانیة یتناقص كلما اتجهنا ألعلى ، حیث یصل أل، قطر الكتل ا Drumسطوانیة أ

سطوانیة كان یوجد تجویف عمیق من أعلى ألم ، وفي وسط كل الكتل ا0.56حوالي  ىللعمود إل

وعمل لتستقبل القطعة الخشبیة التي ،  Anathyrosis ىوأسفل هذه الكتل هذا التجویف یسم

ارتفاع األعمدة یقدر بحوالي . لغرض تثبیت الكتل الحجریة ببعضها وذلك  Empolia ىتسم

اللونین األبیض واألحمر ،أما نظام األعمدة الذي شاع استخدامه م ، هذه األعمدة لونت ب03.3

في  انتشر استخدامةالنظام الدوري ، الذي استخدم في البهو المعمد الذي هو في هذا المنزل 

كیرینایكا ،هذا النظام قد استخدم حتى نهایة القرن الثاني فقط ،ولكن یبدو في بعض األعمدة 

باألعمدة الكورنثیة ،التي استخدمت في المدخل الثالثي ،أیضا  الدوریة في المنزل قد استبدلت
                                                             

(1)M ,Rekowska,(( Arehitectural Decoration Of The House Of Leukaktios :Preliminary Remarks)) ,P. C, 
Op.Cit,Pp.157-183; K, Chmielewski,((Wall Paintings From The House Of Leukaktios. Technology And 
Conservation)) ,P .C, Op.Cit, Pp.121-157; J ,Zelazowski , (( Painted Decoration From The House Of  Leukaktios )) ,P. 
C, Op.Cit,Pp.185-187; K, Chmielewski,((Wall Paintings From The House Of Leukaktios. Technology And 
Conservation)), ,P .C, Op.Cit, Pp .222-224; M, Rekowska,(( Arehitectural Decoration Of The House Of Leukaktios 
:Preliminary Remarks)) ,P. C, Op.Cit,P.169,225. J , Zelazowski  (( Painted Decoration From The House Of  Leukaktios 
)) ,Ptolemais  In Cyrenaica, Ed :Jerzy Zelazowski, University Of Warsaw, Warsaw,2012,P.137; J, Zelazowski, (( 

General Remarks On Polish Excavations In Ptolemais)) ,P  .C, Op.Cit, P.127. 
 



 

استعملت األعمدة الناتئة من الجدران ، واستخدمت كذلك األعمدة الملتصقة بالجدران في الزوایا 

وكانت األعمدة على شكل قلب والتي كانت سمة ممیزة لعمارة كیرینایكا ، بحیث أصبح العمود 

  ).316الشكل ()1(أكثر سمكا 

األقواس التي تتوج المداخل العریضة مشیدة باستخدام الحجر ،حیث وجد في غرفة دیونیسوس 

یأخذ التسقیف فیه ) القوس السوري(الفاخر من المنزل ،مدخل ثالثي الفتحات  القسمالموجودة في 

م ، أما الجزء األوسط فقد استخدم 1.80مسطح وبطول یبلغ حوالي العلى جانبي المدخل الشكل 

م ، أما العرض الكلي للمدخل 4.5نقطة للقوس تبلغ حوالي  ىعلأقیفه القوس حیث كانت في تس

المدخل محمول على أربعة أعمدة كورنثیة حلزونیة ،العمودین  م،وكان5.4الثالثي یبلغ حوالي 

  .)2(ن بالجدار یالجانبین منهما ملتصق

أمكن تحدید ارتفاع السقف  من خالل دراسة أبعاد القوس السوري الموجود في البهو المعمد قد

للجدران الموجودة فیه اللوحات ألجداریه كان  سفليم ، والجزء ال5حوالي  ىوالذي كان یصل إل

م من طول الجدار ، ومن خالل تحلیل معظم اللوحات ألجداریه المستخدمة في 1.5 ىیصل إل

ن جمیع سقوف إ ل ،و الجدران قد أمكن التأكید على عدم استخدام السقف القبوي في تسقیف المنز 

  .المنزل كانت مسطحة

قلة النوافذ في الجدران الخارجیة أكد على عدم وجود فتحات لإلضاءة في الجدران خاصة في 

األجزاء السفلیة من الجدران ،ولكن یفترض أن النوافذ قد عملت في األجزاء العلویة من الجدران 

وقد وجدت بقایا للزخارف الموجودة على الجنوبیة والشرقیة حیث كانت جمیع النوافذ متشابهة ، 

                                                             
(1)M ,Rekowska,(( Arehitectural Decoration Of The House Of Leukaktios :Preliminary Remarks)) ,P. C, Op.Cit, 
P.165; J ,Zelazowski ,(( General Remarks On Polish Excavations In Ptolemais)) ,P. C,Op.Cit,P.167-168; 
(2)J, Zelazowski , (( General Remarks On Polish Excavations In Ptolemais)) ,P. C,Op.Cit,P.126-127. 



 

إطارات النوافذ وهذا یؤكد وجود النوافذ في األجزاء العلویة للجدران ،حیث وجدت العدید من 

إطارات األبواب والنوافذ وأیضا العتبات التي كانت المستخدمة في المداخل وكانت بقیاس یقدر 

م ، جمیع العتبات كانت 1.70كبر من م للعرض ،أما األبواب فكانت بقیاس ا1.5-0.80بحوالي 

متجانسة ألنه قد تم قطع الكورنیش والعتب ككتلة واحدة ، والدعامات التي استخدمت في المنزل 

حد ما بحیث  ىكانت بسمك الجدار ، أما عتبات األسقف فكانت موضوعة على عضاده منحدرة إل

م 1.70 ىزل كانت بعرض یصل إلالمداخل للمن. من الجزء الخلفي ىعلأكان الجزء األمامي لها 

، وكانت تعلوها األقواس ، وقد وجدت في البیت حوالي ثالث مداخل على األقل قد تم تزینها في 

األعلى باألقواس واأللواح الرخامیة ، إطارات األبواب والنوافذ المستخدمة في المنزل كانت مشابهة 

حیث استخدمت العوارض . ولیماسإلطارات األبواب والنوافذ المستخدمة في أغلب منازل بط

الخشبیة األفقیة والعمودیة والتي كانت جزء ال یتجزأ من النافذة ،وقد زینت النافذة بطریقة أكثر 

  ).317الشكل ()1(تطور و دقة حیث كانت النافدة تحیط بالعمود أالیوني الملتصق بالجدار

ثم الكشف على ماال یقل عن أربعة صهاریج أسفل المنزل بعضها كان له أكثر من فوهة 

،معظم الفوهات لها أغطیة عادیة وبعضها كان لها أغطیة مزینة مثل صهریج الموجود في البهو 

وقد وجدت العدید من األدلة على .)2(المعمد ،كل الصهاریج كانت مملوءة بشكل كامل بالتراب 

عة من السواقي في الفراغات العامة وهذا بدوره یؤكد وصف المهندس المعماري استخدام مجمو 

  .) 3(فیتروفیوس من حیث التقسیم التقلیدي لغرف للمنزل وكذلك توجیهها وخاصة غرفة الطعام 

                                                             
(1)J ,Zelazowski , (( General Remarks On Polish Excavations In Ptolemais)) ,P. C, Op.Cit, Pp.121-157;  M,  
Rekowska , (( Arehitectural Decoration Of The House Of Leukaktios :Preliminary Remarks)) ,P. C, Op.Cit,Pp.157-
183. 
(2 ) J ,Zelazowski , (( General Remarks On Polish Excavations In Ptolemais)) ,P. C,Op.Cit,P.141. 
(3 ) M ,Rekowska,(( Arehitectural Decoration Of The House Of Leukaktios :Preliminary Remarks)) ,P. C, 
Op.Cit,Pp.157-183; Vitruvius ,The Ten Book Architecture. T :Morris Hicky Morgan , Op.Cit,P.137 



 

الموجود في الفناء المعمد المبلط  األوسطالحوض  ىالمیاه كانت تتدفق من السقف إل

مرتبط بالصهریج بواسطة فتحة في الوسط ال األوسطالمیاه ،الحوض  بالفسیفساء ، حیث تتجمع فیه

استعملت األرضیة . لقد وجدت ماسورة في الرواق الشمالي مكسوة بالمونه الهیدولیكیة. الحوض 

، وكانت  األوسطالمساواة والمنحدرة بمیول لغرض توجیه تدفق میاه اإلمطار إلي الحوض 

وهذه األرضیة كانت ترجع للفترة  Opus Signinumة األرضیة مغطاة بالمونه الهیدولیكی

  .قل من باقي أجزاء المنزل أ ىالهلنستیة ، أرضیة الفناء كانت تقع على مستو 

بها  ىأن نسب الفناء الداخلي كانت أبعادها مشابهة للنسب التي أوص ىوتجدر اإلشارة إل

اع الشخصي في الفراغ ، وفي المهندس المعماري فیتروفیوس هي النسبة المطلوبة إلعطاء االنطب

مرحلة متقدمة من استعمال المنزل تقرر عمل سقف فوق الفناء وقد عمل أیضا عمودین بأقطار 

  . )1(مختلفة حیث وضعت هذه األعمدة على حواف الحوض بطریقة مؤقتة

خص بذلك كثرة عدد الغرف أأرى أن لزاما علي أن أشیر من خالل هذه المعطیات ، و 

من عدد الموجودة في المنزل وتقسیماتها غیر المدروسة ضمن المخطط العام ، وكذلك وجود 

استخدام عدد من التقنیات خاصة في بناء  ىاألفنیة الموزعة بشكل غیر مدروس ، باإلضافة إل

المتجاورة مع جدران المنزل ، توحي بأن المنزل هو في الواقع یمثل تجمیع عدد من المنازل 

  .بعضها 

  

  

                                                             
(1 ) J ,Zelazowski (( General Remarks On Polish Excavations In Ptolemais)) ,P. C,Op.Cit,Pp.134-156. 
 



 

 )(The House Of Jason Magnusمنزل جسیون ماجنوس في مدینة كیریني   - 8

منزل جیسون ماجنوس من المنازل الكبیرة والفخمة الموجودة في مدینة كیرني ، هذا  ُد یع

 *جیســــون ماجنـــوسبـریوس كلودیــوس ـــــــي تیـــوالذي یدعــــ بولو،أالمنزل كان یخـص كاهــــن اإلله 

Tiberius Claudius Jason Magnus  هذا الكاهن قد عاصر حكم االمبراطور كمودوس ،

Commodus  م ، لذلك سمي هذا المنزل باسم هذا الكاهن ، وقد 193- 180في الفترة مابین

المالصق للمنزل ،  استدل على هذه التسمیة من خالل النقش الموجود في فسیفساء معبد هیرمس

تفاني هذا الكاهن في  ىو یؤكد على مدنهایة القرن الثاني المیالدي ،  ىوهذا النقش یعود إل

  ).318الشكل ()1(العبادة 

المخطط العام للمنزل كان مكون من مجموعة من األفنیة مختلفة اإلحجام ، حیث كان 

یتم توزیع الفراغات المختلفة للمنزل حول هذه األفنیة ، لذلك فهو یشبه مخططات المنازل التي 

كانت شائعة في الفترة الرومانیة ، حیث كان الغرض الرئیسي من استخدام الفناء المركزي الذي 

كبر قدر ممكن من اإلضاءة والتهویة الطبیعیة ، أغلب مخططات المنازل هو توفیر أوجد في 

ومن خالل دراسة المخطط العام للمنزل . توفیر الخصوصیة لألصحاب المنزل  ىباإلضافة إل

 أحدهمایمكن مالحظة أن هذا المنزل كان عبارة عن دمج منزلین أو أكثر یرجعان لفترة أقدم ، 

خر كان صغیر ویحتوي على آلعلى فناء كبیر یقع في الجهة الغربیة ، واویحتوي  اً كان كبیر 

فنائین صغیرین یفتحان على بعض ویقعان في الجهة الشرقیة ، ویعتقد في كثیر من األحوال إن 

                                                             
ماجسنوس كان شخص من الطبقة االرستقراطیة المحلیة في المدینة ، ولكن لیس بالضرورة بأنھ كان الحاكم المحلي للمدینة ، وھذا  جیسون یفترض أن * 

بأن ھذا المنزل  و لھذا یعتقد .في ھذه المسابقة  م،  حیث شارك في  سباق عربات الخیول ،و قد فاز189الكاھن  قد شارك في األلعاب االولمبیة المقامة في عام 
  .كان أیضا المقر الرسمي لأللعاب الریاضیة والقضاء

  ؛401-400.،ص ص مرجع سابقعبداللطیف محمود البرغوثي ،(1) 
P ,Mingazzni, L'insula Di Glasone  Magno A Cirene , "L'erma" Di  Bretshneider , Roma ,1966, Pp.13-14. 

  
  
  



 

هذا الجزء كان عبارة عن منزلین صغیرین متصلین معا ،حیث تم دمجهما معا لیكونا المنزل 

استطاع شراء *أن ملكیة هذا المنزل كانت تعود لشخص ثري الضغیر ، هذا بدورة یدل على 

أحیانا یعتقد البعض أن هذا المنزل هو عبارة عن تجمیع أكثر من ثالث . وجمع هذه المنازل معًا 

نه قد تم أمنازل مع بعضها البعض ، وكل هذه المنازل كانت مبنیة مسبقا ، كما یعتقد أیضا 

، وباإلضافة إل اً دمجهما مع الشارع الذي كان موجود دمج عدد من المنازل معا ، قد تم  ىمسبقًا

في  أحدهماأیضا دمج ثالث معابد صغیرة تقع جمیعها في الجزء الشمالي من المنزل ،حیث یقع 

  ).319الشكل ()1( خر منهآلحد جوانب المنزل واالثنان اآلخران كانا یقعان في الجانب اأ

أرضیاته بالفسیفساء التي تمیزت بموضوعاتها وزخارفها أهم ما یمیز هذا المنزل هو تبلیط   

فترة متطورة في كیریني ، وهذه  ىالفترة االنطونیة أو إل ىالمختلفة ، ویرجع نمط هذه الفسیفساء إل

األرضیات الفسیفسائیه كانت تشبه األرضیات الفسیفسائیه الشائعة في شمال أفریقیا ، أیضا تمیز 

الفراغات التي تقع على البهو المعمد وهذا بدوره یؤكد على وجود  ىدحإالمنزل بوجود الساللم في 

طابق علوي للمنزل ، ویمكن أن یكون هذا الطابق یعلو كل فراغات المنزل أو انه یعلو جزء منه 

فقط ،أو انه یعلو جزء من المنزل األصلي قبل أن یتم تعدیله ، أیضا تمیز المنزل بوجود عدد من 

، وكذلك تمیز المنزل باستخدام القوس من النوع  )2(لتي تعود للفترة اإلمبراطوریة التماثیل الرخامیة ا

حیث وجدت العدید من الدالئل على استخدامه في المنزل هذه الدالئل   Syrian Archالسوري

كانت موجودة أیضا في عدد من منازل إقلیم كیرینایكا ، وكان من أهم هذه الدالئل هي المسافات 
                                                             

التي كانت موجودة سابقا ، وأحیانا  یعتقد بأنھ قد تم إعادة بناء عدد من المباني المھدمة في المدینة عقب فترة شغب الیھود ، وفي أحیان كثیرة تم البناء على نفس المباني*
طریقة في توسیع المنازل كانت مكلفة جدا ،وكان ھذا كان أغنیاء المدینة یقومون بشراء عدد من المنازل المتجاورة ویقومون بدمجھا مع بعضھا البعض  ، وھذه ال

الھلنستیة ، وھذا یتضح من  المنزل من أھم المنازل التي أقیمت على أكثر من منزل صغیر كان موجود مسبقا ، ویعتقد بأن ھذه المنازل المجمعة  كانت تعود إلي الفترة
منزل ، باإلضافة إلي استخدم شرفة داخل البھو المعمد كانت على مستوى اقل من باقي الشرفات خالل فتحات النوافذ األصلیة التي وجدت مدفونة داخل جدران ال

  .األخرى ،و أیضا كانت منطقة الضیوف موجودة على طول الجانبین الشمالي والجنوبي للبھو المعمد 
 (1)S, Stucchi ,((First Outline For A History Of Cyrenaican Architecture During The Roman Period)), Libya In 
History, Op.Cit,P.229; H .N, Abram , Architecture :From Prehistory To Post-Modernism/The Western Tradition, 
Op.Cit,P.370. 
(2)S, Stucchi , Architettura  Cirenaica, Op.Cit,Pp..297-300    ;128  .عزیزة سعید محمود ، مني حجاج ، مرجع سابق، ص  



 

ذلك فقد تمیز المنزل  ىالموجودة في البهو المعمد والتي كانت متساویة ، باإلضافة إل بین األعمدة

  .حد أروقة البهو المعمد أبالجص في  ىأیضا بوجود صهریج مغط

م ، وهذا قد استدل علیه .ق200  ىمن استخدام المنزل كانت تعود إل ىالمرحلة األول 

معمد ،أما المرحلة الثانیة من االستخدام فكانت من خالل تیجان األعمدة المستخدمة في البهو ال

خالل الجزء األول من القرن الثالث المیالدي، أما المرحلة األخیرة من االستخدام هي المرحلة التي 

یعتقد استخدامه ألغراض  (استخدم فیها الجزء الشرقي من المنزل لألغراض العامة والترفیه 

لم یستمر لفترة طویلة ، أما الجزء الغربي منه فقد استخدم  ولكن هذا االستخدام) الریاضیة والقضاء

وكما یعتقد أن هذا المنزل قد دمر بشكل . كجزء خاص بالعائلة والخدم الذین كانوا یعیشون فیه 

كامل عقب الزالزل الذي تعرضت له المدینة ، وذلك قبل أن تتم عملیة دمج المنازل مع بعضها 

  .)1(البعض

   وصف المبني

، ویفتح على Orthastats المدخل الرئیسي لمنزل جیسون ماجنوس كان یقع بجانب بهو 

 Atriumاألتریوم  ى،حیث یتم الصعود عن طریق درجتین من الشارع إلBattos شارع باتوس 

حد أفنیة المنزل ، ویوجد في وسط هذا الفناء حوض مستطیل لتجمیع میاه األمطار أوهو یمثل 

ا الحوض كانت أرضیته مبلطة باستخدام بالفسیفساء ، وتحیط به ستة هذ Impluvium ىالمسم

، في نهایة االتریوم كانت توجد عتبة باب وحیدة ،  procannesian أعمدة دوریة معمولة برخام 

هذه العتبة ال تزال موجودة حتى اآلن ، تبلغ أبعاد الرواق الشمالي المقابل للمدخل الرئیسي حوالي 

                                                             
(1)P ,Kenrick, A, Buzaian , Libya Arghaeological Guides Cyrenaica , The A.G. Leveutis Foundation And The 
Global Heritage Fund,London,2013,Pp.163-166; S, Stucchi , Architettura  Cirenaica, Op.Cit,Pp.297-300 ; P 
,Mingazzni  , Op.Cit,P.14.   



 

وتوجد في وسط هذا الرواق أرضیه فسیفساء تمثل عروس البحر امفتریت ، م، 11.50× 4.20

م ، والرواق الشرقي فتبلغ أبعاده حوالي 12.35×2.55أما الرواق الغربي فتبلغ أبعاده حوالي 

م ، وجمیع أرضیات هذه 11.50×2.60م ، والرواق الجنوبي فتبلغ أبعاده حوالي 2.20×13.60

اء ، وقد تم تزین االثریوم بتمثال من الرخام یمثل حیاة البطل األروقة كانت مبلطة بالفسیفس

بهو موصل صغیر تبلغ  ىاألسطوري هرقل ، من االثریوم وبالصعود ثالث درجات یتم الوصول إل

م ، یحتوي في وسطه على أرضیه فسیفساء تحتوي على زخرفة بشكل 5.10×4.10أبعاده حوالي 

من المفترض (یحتوي على عمودین في بدایته ووسطه السداسي المنحني األضالع ، هذا البهو 

 Greatالبهو المعمد الضخم  ى، یؤدي هذا البهو إل)ن هذه األعمدة كانت تعلوها أقواسإ

Peristyle  عمود موزعة على جمیع أجزاء البهو ،وكانت األعمدة الركنیة  49، الذي یحتوي على

بهو كانت تصطف أروقة مكونة من طابقین منها مختلفة الشكل ، على الجوانب الثالثة لهذا ال

یحتوي الطابق السفلي منها على أعمدة دوریة ، والعلوي یحتوي على أعمدة كورنثیة ،أما الجانب 

الرابع فكان یحتوي في طابقین على األعمدة الكورنثیة ، جمیع هذه األعمدة كانت موحدة في 

م ، وتتراوح أبعاد الرواق 6أكثر من  ىلاالرتفاع حیث یصل كامل ارتفاع األعمدة في الطابقین إ

م ، والجنوبي حوالي 26×3.50م، والرواق الغربي حوالي 25.90×2.80الشرقي حوالي 

م، وقد وجدت ثالث تیجان من الجانب الرابع 32.20×2.60م ،والشمالي حوالي 5.50×32.80

واق أو المدخل مؤسس المدینة ، وفي الر  Battosحداهما كان یحتوي على صورة لرأس باتوس  إ

یمثل عروس المدینة ،هذا   pentelice المسقوف وجد تمثال رخامي معمول من رخام البنتالیك

التمثال كان موجود بین األعمدة وكان یعطي حیویة للمكان ، أیضا وجد تمثـــال أخر قائم في 

توجد تماثیل خر مقام أو مكرس للمدینة ، وعلى طول الرواق كانت آ، و  Darariumحدیقـــة البهو 



 

خر كان یوجد مزار آلموجودة بین األعمدة ،وعلى الجانب ا penteliceمعمولة من رخام البنتالیك 

  .)1(من األسرة المالكة  Laresمخصص لإلله الریس 

) أو غرفة المائدة ( البهو الضخم كان یفتح على غرفة االستقبال الصیفیة الرئیسیة 

Summer Triclinium  * م ،هذه الغرفة كانت 11.85×م15،والتي تبلغ أبعادها حوالي

عرض من باقي أروقة البهو األخرى ، هذه أمواجهة للرواق الجنوبي المتسع حیث كان هذا الرواق 

،وتمیزت أرضیها ) القوس السوري(الغرفة كانت تحتوي على مدخل مكون من ثالث فتحات 

، وكذلك استخدام فیها  Opus Tessellatum* باستخدام أسلوب التبلیط المعروف باسم  

هذه األرضیة كانت مكونه من مجموعة متنوعة من *  Opus Sectileأسلوب القطع الرخامیة 

، وكانت معظم أرضیاتها مخبأه أسفل األرائك الموجودة في الغرف Mediterranech رخام 

كانت بسیطة ومن النوع المستخدمة لجلوس الضیوف ، والفسیفساء المستخدمة في هذه الغرفة 

                                                             
 (1)P ,Kenrick, A, Buzaian, Op.Cit, Pp.163-166; P, Mingazzni, Op.Cit,Pp.21-24; R,G, Godchild, Kyrene And 
Apollonian, Zurich, 1971,P.122; 

  .108- 107.،مرجع سابق ،ص ص)القسم األفریقي(في العھدین الیوناني والروماني آثار العالم العربي عزت زكي حامد قادوس  ،  
  
* :Triclinium  حجرة الطعام، وقد سمیت كذلك نسبة إلى تنظیمھا التقلیدي حیث كان من المألوف أن تشغل ثالثة من جوانب الحجرة

الحقة أصبح یطلق ھذا المصطلح بصفة عامة على حجرة أو ، وفي فترة ) Kliniai(المربعة الشكل أرأیك الوالئم المسماة كیلینیا 
  .االستقبال عند الرومان الرئیسة حجرات

*Tessellatum  Opus:   قطع الفسیفساء سواء كانت من األحجار أو الطین المحروق  أن یقوم على أساس التبلیطوهذا النوع من
)Terracotta ( ،ومن الواضح أن هذه التقنیة قد تطورت من . متفاوتة االنتظامتكون تلك الخامات بحیث أو أي خامة أخرى

وهذا واضح في بدایة التحول من الحصى الطبیعي إلى المكعبات غیر ) Chips) Mosaicsاألسلوب المعروف اصطالحًا بـ
  .المنتظمة، ووجد هذا النوع في فسیفساء كیریني الهللینستیة

* :Opus Sectile  ًحیث یستخدم فیها الرخام العادي والملون وأحیانًا ،األخرى  عن كل األسالیب تختلف هذه التقنیة جوهریا
األحجار الصلبة، وفیها یقطع كل جزء حسب الشكل الخارجي للتصمیم، وهذه التقنیة تنقصها أو تفتقر لمفاهیم الضوء والظل في 

متنوعة، ومتعددة بعضها مربع أو مكعب أو مثلث  ، وتقطع بأشكالمزخرفتها، وتقوم تقنیتها على تجمیع قطع من األحجار، أو الرخا
ستخدمت أیضًا في تكسیة الحوائط…أو معین ، وكانت  الخ، و تُتبع عادة في المناظر المعقدة، وتنفذ كذلك في تبلیط األرضیات، وُا

ل المطلوب، وقد ازدهر سم تجمع وتثبت على الجدران لتعطي الشك 3إلى  1تنفذ في شكل ألواح منفصلة غالبًا ما یتراوح سمكها من 
  .هذا األسلوب بشكل كبیر في نهایة العصر اإلمبراطوري



 

الخشن ،وبجوار هذه الغرفة وعلى الجانبین كان یوجد جناح مكون من مجموعة من الغرف الكبیرة 

م ، أما الغرف التي على 5.90×م9.30،وكانت تتراوح أبعاد الغرف التي على الیمین حوالي 

وفة االستخدام حتى م ،هذه الغرف ال تزال غیر معر 8×م9.30الیسار فكانت تتراوح أبعادها حوالي 

اآلن ، وهي مبلطة أیضا بالفسیفساء ، على جانبي البهو المعمد الكبیر من الجهتین الشرقیة 

والغربیة كانت توجد في األصل جدران فارغة ،هذه الجدران كانت موجه بدورها للشوارع المحیطة 

ال الرؤیا في هذا ،ولكن في وقت الحق تم ضم بعض الممتلكات المجاورة للجزء الغربي ، كان مج

أیضا بعض الغرف المفتوحة والمطلة . الجزء مثیر لإلعجاب ،وكذلك كان یتمیز بسهولة الصعود 

على الرواق استخدمت لألغراض أخرى غیر االستخدامات األساسیة  التي كانت مخصصة لها 
)1(  

في الجانب الشمالي من الرواق الضخم والذي كان یفتح على ثالث فراغات أحد هذه 

م هذه الغرفة كانت مزخرفة 11.90×7.30فراغات كانت غرفة مستطیلة تتراوح أبعادها حوالي 

م ، یتم 8.50×5.70بمربعات متباینة ، أما الفراغ الثاني فكان غرفة رئیسیة تتراوح أبعادها حوالي 

غرفتین داخلیتین ،هذین الغرفتین كانتا مبلطتین بالفسیفساء المزخرفة  ىالوصول عن طریقیها إل

ن هذا الفراغ في جمیع أهذین الغرفتین كانت تحتوي على فرن ، ویعتقد  ىحدأبالنجوم الثمانیة ، و 

غرفة المتاهة والتي  ىاألحوال كان هو المطبخ ، أما الفراغ الثالث فكان یفتح على ردهة تسم

 م ، وتتوسط أرضیها صورة تمثل أسطورة المیناتورس5.10×7.80والي تتراوح أبعادها ح

                                                             
(1)P, Mingazzni  , Op.Cit,Pp.25-34,43-48 ; P, Kenrick , A, Buzaian , Op.Cit, Pp.163-166. 

*Minotauros : لھ من االتوة السنویة التي تؤمن ھو حیوان خرافي لھ جسم انسان وراس ثور ،حیث كانت تقدم لھ القرابین البشریة
  .412-411راجع سھیل ،عثمان ص ص: التي فرضھا الملك مینوس على مدینة اثینا ،وھي تتكون من سبع شبان وسبع فتیات 

* Thesseus: ھو ابن االلھ بوسیدون ،اعظم ابطال اثینا یشترك مع ھرقل في مالمح كثیرة ،اھم اعمالة ھو قتل المیناتورس
  .235-232راجع سھیل ،عثمان ،ص ص .باسمھ جمیع صور التنظیم االجتماعي القدیم  واالمازونات وقد ارتبطت

 

 



 

*Minotauros  وتیسوسThesseus* هذه الغرفة تم تزینها بالفسیفساء الرومانیة ، التي تحتوي،

على عدد من المشاهد الممیزة كل المشاهد والتفاصیل الموجودة داخل هذه الغرفة كانت تدل على 

زل من شارع باتوس ،حیث تم إغالقه عندما تم بناء االثریوم الجدید نها هي المدخل األصلي للمنأ

، وعلى الجانب الغربي من هذه الغرفة كانت توجد غرفة االستقبال الشتویة والتي كانت أبعادها 

م ، حیث كانت مخصصة لالستخدام أثناء فصل الشتاء أو في 8.50×9.50تبلغ حوالي 

الصیفیة ،هذه الغرفة كانت واسعة ومبلطه بطریقة مشابهة المناسبات العامة مع غرفة االستقبال 

،  Opus Sectileلغرفة االستقبال الصیفیة ،وذلك باستخدام أسلوب التبلیط المعروف باسم  

وكذلك باستخدام األلواح الرخامیة في جمیع أجزاء الغرفة وعلى الجانبین بعیدا عن الباب ، وكذلك 

  .)1(ت متأخر باستخدام الرخام على الجدران ،وأیضا قد كسیت في وق

 Connecting خر آبهو موصل  ىمن الردهة المقابلة لالثریوم یتم الوصول أیضا إل

بمثلثات متباینة ، ویحتوي على عدد  اً م هذا البهو كان مزخرف6.10×5.30تتراوح أبعاده حوالي 

طابقین ،هذا  من الدرجات الموصلة للطابق العلوي ،ویحتوي كذلك على مدخل مسقوف مكون من

أجزاء باستخدام عمودین في المواجهة ، هذا البهو كان یفتح على فناء  ةالمدخل مقسم إلي ثالث

وسط ویحتوي في وسطه على حوض لتجمیع میاه األمطار ،وأیضا یتم من خالل هذا البهو أ

الغرفة التي تحتوي على فسیفساء الفصول األربعة والتي تتراوح أبعادها حوالي   ىالوصول إل

خر من الغرفة كان یفتح على غرفتین یحتویان على زخرفة عسكریة آلم ، والجانب ا6.20×6.70

فنائیین مفصولین عن بعضهما  ىلإم ،هذا الفناء كان مقسم 5.50×3.85تبلغ أبعادها حوالي 

                                                             
 (1)H, Sichtermann, (( Archaologische Funde Und Forschungen In Der Kyrenaika 1942-1958)), Archaologischer 
Anzeiger 1959,Verlag Walter Walter De Gruyter & Co .Berlin ,Rome,1959, Pp. 301-314; P, Kenrick, A ,Buzaian, 
Op.Cit, Pp.163-166. 

 
 



 

اصل توجد في وسطه فتحة تربط بینهما ،هذین الفناءین األول منهما كان البعض بواسطة جدار ف

م 10.70× 2.15محاط بثالثة أروقة مبلطة بالفسیفساء ،الرواق الشرقي منها تبلغ أبعاده حوالي 

م ،وكانت هذه األروقة 8.80×2.15م، والشمالي 14.20×2.20،والغربي تبلغ أبعاده حوالي  

، وكانت تحیط بهذین الفناءین عدد من الغرف ، هذا الجزء من المنزل مزخرفة بالزخرفة السداسیة 

كان مخصص لالستخدام السكني المخصص لألصحاب المسكن والخدم الذین یعیشون فیه ، 

وكان یوجد أیضا مدخل على الجانب الغربي یؤدي إلي هذین الفناءین ،هذا المدخل قد عمل بعد 

لیها عن طریق إردهة یتم الصعود  ىلإ، هذا المدخل یؤدي بناء المعابد المطلة على شارع باتوس 

  . Peristyleالفناء المركزي  ىالردهة المؤدیة إل ىثالث درجات تؤدي بدورها إل

تم بناء ثالث معابد في الجزء الشمالي من المنزل المقابلة لشارع باتوس ،إحداهما كان 

 ىیحتوي عل  Hermes Templesبمعبد هیرمس  ىویقع على یمین االثریوم ،ویسم منفصالً 

، توجد بها قاعدة تمثال مستطیلة ،وكذلك تحتوي على القاعة  Cellaقاعة السیال الرئیسیة 

، وهذه القاعة كانت تحتوي على نقش یعود لفترة حكم اإلمبراطور  Pronaosاألمامیة بروناؤوس 

ریوم ویسمیان بمعبد التؤام كومودوس ،أما المعبدان اآلخران فكانا مزدوجین ویقعان على یسار االث

Twin Temples  وكانا مكونان فقط من غرفة السیال Cella   حد هذین أ،وكان یحتوي

  .)1(المعبدین على قاعدة تمثال 

من خالل دراسة المخطط العام للمنزل یمكن مالحظة أن المنزل كان عبارة عن تجمیع 

عدد من المنازل مع بعضها البعض ، هذه المنازل كانت تحتوي على أفنیة محاطة بأعمدة على 

الجانبین هذا بدوره كان یسهل ربط األجزاء المختلفة للمنزل ، حیث أن الحدود األصلیة للمنزل لم 

ها بدقة ،ولكن یمكن القول أن الجزء األول المبكر للمنزل هو الجزء الذي یحتوي على یتم تحدید
                                                             

(1)P, Kenrick, A, Buzaian , Op.Cit, Pp.163-166; P ,Mingazzni  , Op.Cit,Pp.35-50. 



 

خر آل،أما الجزء ا)الصیفیة والشتویة (، وغرف االستقبال الموسمیة )الجزء العام(الفناء الضخم 

ویحتوي على غرف النوم ) الجزء الخاص(المتأخر فهو الذي یحتوي على فنائیین متالصقین 

، وفي مرحلة متأخرة من استخدام هذا المنزل فقد خصص الجزء العام للترفیه وغرف الخدم 

  ).320الشكل ()1(والعرض أما الجزء الخاص فكان مخصص لألسرة والخدم 

  مواد البناء

في  ةستخدملمفي منزل جیسون ماجنوس مشابهة للمواد التي ا عملةستلممواد البناء التي ا تعُد  

ن باعتبار أن هذا المنزل هو ملك شخص ثري فأنه یجب أن یتمیز معظم منازل كیرینایكا ، ولك

غراض التزینیة ، وذلك لكي تعبر عن ألفي ا عملةباستخدام المواد غالیة الثمن خاصة المواد المست

  .الفخامة والثراء والمكانة لصاحب هذا المنزل 

الحجر من أهم المواد التي استخدمت في إنشاء المنزل ، حیث كان یتم جلب الكتل  یعُد    

الحجریة من المحاجر القریبة من موقع البناء ، أو من المباني المجاورة المهدمة بسبب الزلزال 

الذي وقع في المدینة ،حیث كان یتم إعادة استخدام الكتل الحجریة المستخدمة في المباني 

هدمة ، حیث كان یتم تعدیل الكتل الحجریة لتناسب االستخدام الجدید ، هذا نراه المجاورة الم

  .خرآلواضحًا من خالل أشكال وأحجام الكتل التي كانت تختلف من جدار 

في عمل الكتل  عملستاكان الحجر الرملي المحلي المعروف باسم حجر الشیلي  

ا الحجر في عمل بعض العناصر الحجریة الجدران ، وكذلك استخدم هذ منها التي ُعملتالحجریة 

سطوانیة المعمولة بها ألاألخرى المستخدمة في المنزل ، وكان من أهمها عمل الكتل الحجریة ا

 عملأیضا است. غلب األحیان كان معاذ استخدامها من المباني المجاورة أأبدان األعمدة التي في 

                                                             
(1)P ,Mingazzni , Op.Cit,Pp.52-81. 



 

اللون  ىوالحجر الجیري المائل لونه إل الحجر الجیري الرمادي في إنشاء الجدران الخارجیة ،

ن استخدام الحجر الجیري ألاألصفر الشاحب الخالي من الشوائب في إنشاء الجدران الداخلیة ،و 

یعد أمرا معروف في كیریني ، أحیانا یتم جلب الحجر الجیري من بعض المباني التي فقدت بعض 

بتشذیب الكتل الحجریة ومعالجتها وذلك حیث كانت هناك ورش محلیة تقوم  أجزائها بعد التدمیر،

 عمال البناء المختلفة ،أل عمالهالیتم است لتناسب الكتل المجاورة لها خاصة في األجزاء الخارجیة ،

ها وقواعد هاسطوانیة لألعمدة ، وكذلك تیجانألولعمل الكتل ا بناء الجدران الداخلیة والخارجیة ،ك

كان یتم تجهیز هذه الكتل إذا مالي من المنزل ، واضح في الجانب الشاستخدامها كان  حیث

حمایتها من العوامل الجویة المختلفة المعرضة لمونه الجص بها ؤ بعنایة وبراعة فائقتین ،ویتم اكسا

  .)1(لها 

خالل الفترة اإلمبراطوریة معظم المباني الخاصة في مدینة كیریني وخاصة منازل األغنیاء 

العدید من أنواع الحجارة الملونة سواء على الجدران أو األرضیات وذلك لغرض  عمالباست تتتمیز 

عطاء هذه المنازل الطابع العام الذي یعبر عن الثراء والفخامة ، فكان الرخام من أهم هذه  تزینها وإ

بشكل كبیر باألغراض التزینیه والتجمیلیه  حیث ارتبطالذي یعد من المواد الغالیة الثمن ، األحجار

هذه المادة في المباني الخاصة كان  عمالاست. سواء للواجهات أو في المساحات الداخلیة المختلفة 

كان یقتصر في شكل ألواح حجریة  استعماله عمال البناء ، لهذا نجد أنألأمرا مكلفًا جدًا 

لألرضیات ، أوفي شكل كتل حجریة صغیرة ، لهذا یعد استخدام هذه المادة ثانویًا ، ولكن 

مختلفة األشكال واأللوان  كانتكان بتقنیة عالیة الحرفیة ، حیث كانت األلواح الرخامیة  عمالهاتاس

، والرخام األبیض ،  Proconnes في هذا المنزل هو رخام  عملة، ومن أهم أنواع الرخام المست

                                                             
(1)E, Gasparini, E ,Gallocchio,((Marble Pavements From The House Of Jason Magnus In Cyrene)), Interdisciplinary 
Studies On Ancient Stone ,L'erma, Di Bretschneider, Rome, 2012 ,P.546-552 ; P ,Mingazzni, Op.Cit,Pp.10-11,17-
18,25,36,44,60. 



 

  Verde Antico،ورخام   Brecciadisciro ، وكذلك رخام   Cipollinoورخام الشیبلینو 

، وغیرها من أنواع الرخام التي   Breccias  Corallina، ورخام Greco Scrittoخام ،ور 

إطارات األبواب والنوافذ وبعض العناصر المختلفة خاصة في غرفتي االستقبال  ُعملت بها

سطوانات األعمدة ، وكذلك التماثیل التي أتیجان وقواعد و بها  تملالصیفیة والشتویة ، وكذلك ُع 

حیث وجدت أربعة تماثیل رخامیة لألباطرة تعود للقرن   Peristyleبهو المعمد كانت تزین ال

استخدمت األلواح الرخامیة في تبلیط األرضیات والدرج ، وكان هذا  وأیضاالثاني المیالدي ، 

 عملتمعظم أنواع الرخام التي است. التي وجدت في هذا المنزل  عماالتاالستخدام من أروع االست

في المنزل كانت مصادرها غیر محلیة ، وكانت شائعة في منطقة حوض البحر المتوسط خاصة 

یطالیا أو في شمال إسواءً في  عمالهافي القرن الرابع المیالدي ،حیث وجدت أمثلة عدیدة على است

أفریقیا أو في اإلسكندریة وكذلك في بطولیماس ، باإلضافة لالستخدام الرخام في تزین المنزل 

  .)1(الحجر السماقي في عمل بعض التفاصیل المختلفة الموجودة في المنزل  عملیضا فقد استأ

في بناء جدران المنزل ، وكان االستخدام استعملت قوالب الطوب النیئ المستطیلة الشكل 

األساسي لها في األجزاء العلویة من الجدران ،هذه القوالب كان یتم تكسیتها بالجص وذلك 

هذه المادة كان ظاهرة شائعة في إقلیم كیرینایكا  عمالاست. العوامل الجویة المختلفة لحمایتها من 

  .)2(خالل الفترة الرومانیة استعمالها منذ بدایة الفترة اإلغریقیة واستمر 

 وهيفي ربط األلواح والعناصر الرخامیة مع الجدران ،كانت مادة أساسیة الجیریة  ةالمون

لمجروش المخلوط مع الرمل والحصي الصغیر ، وكان استخدام هذه مكونة أساسا من القرمید ا
                                                             

(1)P, Kenrick , A, Buzaian , Op.Cit, Pp.163-166; P, Mingazzni, Op.Cit,Pp.36-37,60,79; E, Gasparini, E 
,Gallocchio,((Marble Pavements From The House Of Jason Magnus In Cyrene)), Interdisciplinary Studies On Ancient 
Stone, Op.Cit,Pp.546-556. 
(2)P ,Mingazzni  , Op.Cit,Pp.28,11-112. 

* Orthostat:حجر طویل واقف یستخدم في المدماك السفلي من الجدار.  
 



 

الجیریة المكونة من القرمید  ةالمون عملتن ، أیضا فقد استین متخصصیالمادة یتم بواسطة حرفی

والمخلوطة بقطع الحجارة الصغیرة في بناء الجدران ، حیث كان یتم  ىالمجروش مع الرمل والحص

وضعها مع الدبش في لب الجدران ، وقد وجد جدار في غرفة المتاهة وهو الجدار الوحید الذي 

في لب الجدار ، وأیضا استخدمت المونه الخشنة في تثبیت الكتل  ةوجد فیه استخدام المون

في بناء الجدران ،  عملةالمست*  Orthostatكتل العمودیة الحجریة غیر المتساویة وخاصة ال

ولكن بدون مواد خشنة في  ةالناعمة بنفس مكونات المون ةذلك فقد استخدمت المون ىباإلضافة إل

كساء الجدران الخارجیة والداخلیة ، وذلك لحمایتها من العوامل الجویة المختلفة ، وبالرغم من ذلك إ

لهذه المادة في المنزل هو تثبیت األلواح الرخامیة حیث كانت توضع األهم  عمالفقد كان االست

الناعمة وذلك لتثبیتها سواء على األرضیات أو  ةهذه األلواح على طبقة سمیكة من المون

  .)1(الجدران

جدا خاصة في بناء المنزل ،حیث استخدم في أعمال  ةمادة الخشب ضروری تكان

منطقیا وذلك لعدم  اً التسقیف وأهمها تسقیف المعابد ، وكذلك تسقیف البهو المعمد ، وهذا یعد أمر 

تصور أسقف هذه المناطق بأسقف حجریة حیث أن مناخ شمال أفریقیا الذي یتمیز بأشعة الشمس 

القویة خالل فترة النهار كان یتطلب توفیر أسقف خشبیة لغرض توفیر ظالل خاصة في المناطق 

ألحواض الوسطیة ا ىالمفتوحة من المنزل مثل األفنیة الداخلیة ، وكذلك لتوجیه میاه األمطار إل

هذه المادة في عمل العوارض الخشبیة التي كانت  عملتأیضا است. الموجودة في هذه األفنیة 

أیضا استخدم الخشب في عمل الدرج الخشبي الداخلي الذي كان .الزمة لعمل هذه األسقف 

  .)2(في وقت متأخر من استخدام المنزل  عملیستخدم للصعود للطابق العلوي ،والذي است

                                                             
 (1)Ibid,Pp.28, 40,54,60,79,112. 

 (2)Ibid,Pp.28, 40,54,60,79,112; F ,M ,Lea, The Chemistry Of Cement And Concrete ,Edward Arnold,London, 1970, 
P.186. 



 

   نیة البناءتق

التقنیات التي استخدمت في بناء جدران منزل جیسون ماجنوس كانت مشابهة لتقنیات بناء 

الجدران التي كانت مستخدمة في معظم منازل كیرنیاكا ، حیت كان یتم تشذیب الكتل الحجریة 

ا ما بشكل جید ، وكانت الكتل الحجریة التي استخدمت في بناء الجدران الخارجیة تتراوح أبعاده

سم لالرتفاع ، هذه الكتل كانت تختلف عن الكتل 53سم للسمك و53سم  للطول و53-84بین 

المستخدمة في بناء الجدران الداخلیة والتي كانت مختلفة األحجام ، حیث استخدمت الكتل 

حوالي  ىالحجریة المتساویة السمك واالرتفاع في الجزء السفلي من الجدار ،وكان سمكها یصل إل

سم ، ولكنها كانت مختلفة في الطول ، ألنه أحیانا كان یتم جلب هذه الكتل الحجریة من 66 -55

بحیث كانت هناك ورش عمل تقع بالقرب من موقع البناء ، ) االستخدام معاده(المباني السابقة 

  .دارتعمل هذه الورش على تعدیل وتسویة الكتل لتناسب األماكن المراد وضعها فیها ضمن الج

تعمل لها معالجة سریعة وذلك لغرض تسهیل أو یتم التركیز على تشذیب الكتل الحجریة،     

تركیب هذه الكتل الحجریة مع مجاورتها بطریقة جیدة ، حیث یتم تشذیب األطراف الخارجیة للكتل 

الحجریة بشكل جید وعنایة كبیرة وذلك لتسهیل ربط الكتل مع بعضها البعض ، وأیضا لتقلیل 

عمل إطار خارجي ناعم ویبدون تشذیب ،  فیتركر كسر حواف هذه الكتل ، أما الجزء الداخلي خط

على الحواف الخارجیة للكتل ، وذلك لغرض تامین االتصال المحكم بین الكتلتین 

Anathyrosis سم للعرض، وقد ظهرت أیضا عالمات 2.5- 2، وأبعاد هذا اإلطار تتراوح مابین

باستخدام  تعملفة على األوجه الخارجیة للكتل ،أما األوجه الداخلیة للكتل المطرقة المسننة الناعم

  .األزمیل المسنن وذلك لكي تصبح خشنة 



 

الجدران مباشرة على األرض وذلك بعد تسویتها ، حیث كان یتم وضع الكتل  بنیت    

 وزالحجریة والتي كانت بمثابة األساسات السطحیة ،هذه الكتل كانت تنقل بواسطة عمل بر 

Ancones   على الكتل من الجهات األربع بطریقة مناسبة وذلك لتسهیل نقلها ، وقد وجدت

تقنیة بروزات على بعض الكتل الحجریة تؤكد استخدام طریقة النقل القدیمة والمعروفة باسم 

،وهذه الطریقة في الرفع استخدمت في بناء جدران المعابد ،  Bossesاألجزاء البارزة أو الرؤوس 

وذلك لغرض تامین عدم كسر الكتل الحجریة أتناء تركیبها وكذلك لضمان وضعها في المكان 

  .المناسب 

بعد وضع الكتل الحجریة بجوار بعضها البعض في شكل مدامیك كان یتم تثبیتها مع     

الحجریة نفسها ، هذا كان یتم خاصة في الجدران  بعضها البعض باستخدام ثقل وزن الكتلة

الجیریة ،  ةالخارجیة ،أما الجدران الداخلیة فكان یتم ربط الكتل مع بعضها البعض باستخدام المون

ن األجزاء العمودیة للكتل كانت ألوذلك إلغالق الفواصل الموجودة بین الكتل الحجریة ، وأیضا 

  .)321الشكل (الجیریة  ةلهذا فقد كان یتم تغطیتها بالمونغیر متساویة ،نتیجة لعدم انتظامها 

استخدمت عدة تقنیات في بناء جدران هذا المنزل وكان من أهمها التقنیة المعروفة في 

بناء الجدران ، التي كانت شائعة االستخدام في الفترة اإلغریقیة وهذه التقنیة كانت معروفة باسم 

یة في بناء الجدران الخارجیة للمنزل وكذلك في بناء حیت استخدمت هذه التقن Ashlarاشلر 

جدران معبد هیرمس ،حیث استخدمت الكتل الحجریة المنتظمة الموضوعة في مدامیك منتظمة 

أیضا استخدمت تقنیة .) 322الشكل (سم  60.76حوالي  ى،وكان سمك هذه الجدران یصل إل

یه واجهتین من الكتل الحجریة غیر مختلفة في بناء جدار غرفة المتاهة فقط ، حیث استخدم ف

المتساویة اإلحجام واألشكال ،و أحیانا نجد استخدام الكتل العمودیة مع الكتل األفقیة غیر متساویة 



 

األحجام وغیر المنتظمة على الوجهین بینهما فراغ مملوء بالدبش ومخلوط بالمونه الجیریة 

في بناء الجدران  ىذلك فقد استخدمت تقنیة أخر  ى،باإلضافة إل) 323الشكل (والحجارة الصغیرة 

الداخلیة وذلك باستخدام الكتل الحجریة غیر متساویة األحجام الموضوعة بجوار بعضها البعض 

في الجزء السفلي من الجدار ،أما الجزء العلوي فقد استخدمت فیه قوالب الطوب النیئ ،حیث كان 

الشكل ()1(أو الخارجیة باستخدام المونه الناعمة یتم تكسیه جمیع هذه الجدران سواء الداخلیة 

324(.  

عملت األعتاب والطنوف واألفاریز المستخدمة في المنزل ككتلة حجریة واحدة ، حیث 

لتثبیتها ، وكذلك عملت إطارات األبواب والنوافذ  Anathyosisاستخدمت الطریقة المعروفة باسم 

المأخوذة من المباني الهلسنتیة السابقة والتي وجدت  بعنایة كبیرة ، أیضا استخدمت إطارات النوافذ

أحیانا مدفونة داخل الجدران ،هذه اإلطارات كانت مشابهة إلطارات المستخدمة في المقابر 

  .)325الشكل ()2(االثروریة المؤرخة للنصف الثاني من القرن الثاني المیالدي 

والتي كان یتم  Drumیة سطوانات الحجر ألاستخدمت األعمدة المكونة من عدد من ا    

سطوانات كان یتم معالجتها معالجة ألوضعها فوق بعضها البعض بالطریقة المعتادة ،ولكن هذه ا

سریعة وذلك لتسهیل تركیبها فوق بعضها البعض وكذلك لضمان استقرارها ، ثم یتم تكسیتها 

سطوانیة ألاباستخدام الجص وذلك للحصول على سطح نهائي مستوي ، أیضا فقد كانت الكتل 

في االتریوم استخدمت أیضا األعمدة . األعلى  ىتتناقص تدریجیا وبشكل بسیط كلما اتجهنا إل

دوریة والعلیا كانت أیونیة هذه األعمدة استخدمت من  ىالمكونة من طابقین كانت األعمدة السفل

                                                             
(1)P ,Mingazzni  , Op.Cit,Pp.1-10,15-40,89-111; 
(2)S, Stucchi ,Architettura  Cirenaica ,Op.Cit, Pp.297-300 ; P ,Mingazzni, Op.Cit,Pp6-60; B ,C ,Rider  , The Greek 
House, Its History And Development From The Neolithic Period To The Hellenistic Age , Cambridge,1916,P.38. 
 



 

كورنثیة في الطابقین الجهات الثالثة داخل االثریوم ،أما الجزء الرابع فقد استخدمت فیه األعمدة  ال

م ، أیضا 6 ى،االرتفاع الكلي لألعمدة المستخدمة خاصة في البهو المعمد كانت تصل إل

استخدمت األعمدة المالصقة للجدران خاصة داخل المعابد وكذلك عند المداخل ، أیضا استخدام 

  .العمود على شكل القلب في الزوایا األربعة  من الفناء الداخلي للبهو المعمد 

سطوانیة ألالبهو المعمد الداخلي استخدم فیه صف واحد من األعمدة المكونة من الكتل ا    

الصغیرة المملطه باستخدام الجص ، قلة استخدام األعمدة في البهو المعمد یؤكد استخدام نمط 

األفنیة الذي تحدث عنة المهندس المعماري فتروفیوس وهو النظام المعروف باسم 

الشرفات خاصة الشرفة الموجودة في  ىحدأوالذي كان یتمیز بارتفاع  ،  Raediumالرودیوم

الجزء الشمالي عن باقي شرفات البهو األخرى ،هذا النظام المستخدم في األفنیة الداخلیة استخدم 

  .)326الشكل ()1(أیضا في قصر األعمدة 

المعابد  األسقف الخشبیة الجمالونیة المعروفة في الفترة اإلغریقیة استخدمت لتسقیف

المجاورة للمنزل ،أیضا استخدمت األسقف المسطحة في تسقیف جمیع فراغات المنزل ،أما األفنیة 

الداخلیة االتریوم فقد استخدم في تسقیفها السقف المائل من الجوانب األربعة ، البهو المعمد كان 

بأعمدة السقیفة ،  ىمحاط باألعمدة البسیطة المستخدمة خاصة في الرواق العلوي والتي كانت تسم

استخدم هذا األسلوب في التسقیف بسبب مناخ شمال أفریقیا الذي یتمیز بأشعة الشمس القویة 

،أیضا لغرض توجیه میاه األمطار التي كانت خفیفة ومتفرقة خاصة في كیریني ، وكذلك لتلطیف 

سقف باستخدام الجو وتوفیر الظالل واإلنارة الطبیعیة داخل الفناء ، كان یتم تثبیت هذه األ

                                                             
(1)Vitruvius ,The Ten Book Architecture, Op.Cit,Pp.168-189;  H, Sichtermann, (( Archaologische Funde Und 
Forschungen In Der Kyrenaika 1942-1958)), Archaologischer Anzeiger 1959,Op.Cit,P.301-314; P, Kenrick, A, 
Buzaian ,Op.Cit, Pp.163-166; S, Stucchi ,Architettura  Cirenaica ,Op.Cit, Pp.297-300    ; P ,Mingazzni, 
Op.Cit,Pp.26-53,71-73. 



 

العوارض الخشبیة حیث كان یعمل لها تجویف داخل الكتل الحجریة ،وذلك لغرض تثبیتها داخل 

  .)1(الجدران 

وجود غرف موسمیة داخل المنزل یؤكد االهتمام الكبیر بالعوامل والمعالجات البیئیة ،حیث 

زل وذلك لغرض كانت غرفة االستقبال الصیفیة التي تم وضعها في الجزء الشمالي من المن

الحصول على فراغ بارد وكذلك للمساعدة على إنتاج وتوفیر الهواء المتجدد وكذلك لتوفیر الظالل 

في وسط البهو المعمد ،والذي كان  األوسطخاصة في فصل الصیف ،أیضا وجود حوض المیاه 

دامه موجود في معظم منازل كیریني ، وذلك لغرض التقلیل من سخونة الهواء باإلضافة الستخ

لألغراض المنزلیة األخرى ، أیضا كانت المسافات بین األعمدة متساویة وذلك لغرض التحكم في 

كمیة البرودة أثناء فصل الشتاء ،أیضا موقع غرفة االستقبال الشتویة الموجودة في الجهة الجنوبیة 

  .)2(یساعد في الحصول على فراغ دافئ أكثر أثناء فصل الشتاء 

الرخامیة وكذلك األحجار الملونة في تبلیط معظم أرضیات المنزل استخدمت األلواح     

وكذلك استخدمت في أكساء جدرانها وذلك لغرض تزینها ،باإلضافة لالستخدام األرضیات 

الفسیفسائیة ،هذا االستخدام كان من األمور الممیزة والتي ال تزال متبقیة في المنزل وكذلك كانت 

ني ،حیث استخدمت األلواح الرخامیة في تبلیط القاعات الرئیسیة ظاهرة شائعة االستخدام في كیری

كانت عملیة التبلیط تتم . الناعمة  ةللمنزل ، كان یتم تثبیت هذه األرضیات باستخدام المون

بواسطة حرفیین ماهرین ،أیضا استخدمت األلواح الرخامیة في تبلیط الدرج ،أما األرضیات 

من فراغات المنزل ،وفي بعض األحیان كانت هذه األرضیات الفسیفسائیة فقد استخدمت في عدد 

                                                             
(1)P, Mingazzni, Op.Cit,Pp.3,28,53,60,111-112; Vitruvius, Vitruvius On Architecture I, Translated : Frank Granger, 
Harvard University Press, London, 1955,P .105. 
(2).P ,Kenrick, A, Buzaian , Op.Cit, Pp.163-166; S ,Stucchi, Architettura  Cirenaica ,Op.Cit, Pp.297-300    ; P , 
Mingazzni , Op.Cit,Pp.4-56. 



 

ن هذه األعمدة أو الجدران قد أنشئت في أموجودة أسفل األعمدة والجدران وهذا بدوره یؤكد على 

 opus Sectile وقت الحق من استخدام المنزل ، أیضا استخدم أسلوب التبلیط المعروف باسم

حیث كان تم وضعها وترتیبها بشكل مماثل ، لوحظ فیها العنایة الكبیرة بالتفاصیل الهندسیة أثناء 

عملیة التصمیم ، أیضا استخدمت األحجار الملونة لعمل األشكال النباتیة والهندسیة ،وكان ذلك 

ضح في یساعد في الحصول على األنماط والتعدادات اللونیة المختلفة ، هذا االستخدام نراه وا

  .)327الشكل (غرفة االستقبال الصیفیة ، والتي تم تزینها بشكل غني جدا 

القرن الثالث  ىها كان یرجع إلئمن خالل دراسة األرضیات نالحظ أن تاریخ إنشا    

المیالدي ،وهي تمثل دلیل واضح على التقنیة والحرفیة العالیة في التنفیذ ،وأیضا تدل على وجود 

تخدم المدن الرئیسة ، هذه الورش كانت منتشرة في منطقة حوض ورش عمل متخصصة كانت 

البحر المتوسط وذلك في فترة متأخرة ،أیضا تؤكد على انتشار وشیوع استخدام الفسیفساء في 

كیرینایكا في القرنین الثاني والثالث المیالدیین ، حیث تجدر اإلشارة أیضا من خالل دراسة 

وجود لغة مشتركة في كیرینایكا تتأثر بتأثیرات الخارجیة  ىاألرضیات المستخدمة في المنزل إل

،هذه التأثیرات تم ربطها بالتقالید المحلیة ،حیث تم تحویل هذه التأثیرات لتتكیف مع ما هو 

  .) 1(محلي

 

 

 

 
                                                             

(1)H, Sichtermann, (( Archaologische Funde Und Forschungen In Der Kyrenaika 1942-1958)), Archaologischer 
Anzeiger 1959 ,Op.Cit,P.301-314; P, Kenrick, A, Buzaian ,Op.Cit, Pp.163-166  ; P, Mingazzni, Op.Cit,Pp.545-
552. 
 
 



 

  ةــــــــالخاتم

العمارة الرومانیة باستخدام عدد كبیر من مواد البناء ، بعضها كانت مواد أساسیة تتمیز 

 هذه المواد استخدمها الرومان بتقنیات وطرق إنشاء عدیدة ، وبعضها األخر كانت مواد ثانویة ،

فأحیانا استخدموها بنفس الطرق التي استخدمت في الحضارات التي سبقتهم ، والتي كان من 

قاموا إما بتطویرها أو بابتكار طرق  ىتروسكیه ، وأحیانا أخر ألأهمها الحضارة اإلغریقیة و ا

في البیئة المحیطة االستغالل  التي كانت متوافرةمواد البناء  استغل الرومان.  میزتهمیدة جد

وذلك لتلبیة كافة احتیاجاتهم اإلنشائیة والبنائیة ، هذا بدوره مكنهم من التقدم المذهل في ، األمثل 

  . مجال البناء واإلنشاءات

ولكن  انیة متشابهة لحد ما ،كانت مواد وتقنیات البناء المستخدمة في العمارة الروم

ألخر ، فنجد أن المباني العامة كان تنفیذها یحتاج لتقنیات  ىختلف من مبنیاستخدامها كان 

متطورة أكثر من المباني الخاصة ، ألنها كانت تنفذ حسب برامج تحددها اإلمبراطوریة نفسها 

 ما من المباني العامة ،هذا بسط بكثیرأ،أما المباني الخاصة  فقد استخدمت فیها مواد وتقنیات 

رأیناه واضحا خالل هذه الدراسة ، أیضا قد الحظنا إن المبني الواحد كانت تستخدم فیه عدد من 

ن دل فانه یدل على مرور هذا المبني  بفترات استخدام مختلفة أدت إلي إ التقنیات المختلفة ،هذا و 

  .ترة استخدامه عمل تحویرات في مخططه األصلي أو عمل عده إضافات خالل ف

حاولت استخالص بعض النتائج التي تتبعها بعض التوصیات ، وذلك لفتح المجال 

متعلقة بكل جزئیة من جزئیات الدراسة  ىللدراسات المستقبلیة التي ستساعد في إبراز جوانب أخر 

وجود الكم  ى، باإلضافة إل متكاملةن كل جزء من هذه الدراسة یمكن من خالله عمل دراسة أل،

التي تتوفر فیها مواد وتقنیات البناء ، الكبیر من المباني الموجودة في جمیع المدن األثریة اللیبیة 



 

سواًء في الفترة الرومانیة أوفي الفترات السابقة أو الالحقة التي تستحق أن تعمل علیها دراسات 

  .تفصیلیة تختص بهذا الموضوع 

نه وبالتأكید أعلى الجوانب المعماریة واإلنشائیة ،إال  في هذه الدراسة نابالرغم من تركیز 

توجد العدید من الجوانب األخرى التي تأثر بها الرومان في استخدام موادهم وأسالیب إنشائهم 

وغیرها العدید من الجوانب ...،ومن أهم هذه الجوانب هي الجوانب البیئیة واالجتماعیة والسیاسیة 

نها كل باحث في اآلثار والهندسة المعماریة وذلك لمعرفة المزید األخرى التي یجب أن یستفید م

  . الموضوععن التفاصیل اإلنشائیة والبنائیة التي تخص هذه 

إلیها والتي  ناستخلص بعض النتائج المهمة التي توصلنفي نهایة هذه الدراسة یجب أن 

خالل استخدامهم ألهم  الت التي برع فیها الرومان منامعرفة ماهیة المج نامن خاللها استطع

تروسك ، وأصبحت عالمة ألمواد وتقنیات البناء ،والتي تفوقوا فیها على سابقیهم من اإلغریق و ا

ویمكن استخالص أهم هذه النتائج في النقاط  ،من الشعوب القدیمة ممیزة تمیزهم عن غیرهم 

  ـ:اآلتیة 

 بسبب نظم وقوانین البناء التي  تمیز الرومان بالتنظیم الفائق في إدارة مواقع العمل، وذلك

 .كانت سائدة في كافة أرجاء اإلمبراطوریة 

  یتم بكفاءة عالیة بواسطة عدد من المهندسین البناء لمواد وتقنیات  الرومانكان استخدام

والفنیین والعمال المهرة الذین استطاعوا توظیف هذه المواد والتقنیات بشكل مذهل ، وذلك  

  .فة لتلبیة احتیاجاتهم داخل مواقع البناء باستخدام أسالیب مختل



 

  فضل الرومان استخدام المواد المتوافرة محلیا ، واستخدموها بطرق اقتصادیة وممیزة ،هذه

المواد كانت تحدد األسلوب المناسب للبناء ، ولكنهم في الوقت نفسه استخدموا أیضا المواد 

 .اء والفخامة على مبانیهم المستوردة من مناطق مختلفة ، وذلك إلضفاء طابع الثر 

  العدید من العناصر اإلنشائیة التي فهموا وظائفها اإلنشائیة ،هذه العناصر استخدم الرومان

ساهمت في زیادة ولع الرومان في بناء األبنیة الضخمة والكبیرة ،نظرا لتعدد ممیزتها 

دعائم ،وطورا فن التدعیم اإلنشائیة والبنائیة والجمالیة ،فقد قاموا بابتكار أنظمة معقدة من ال

 .الذي نراه جلیًا من خالل األعمال اإلنشائیة الممیزة في العمارة الرومانیة 

 ومقارنتها بالتقنیات المستخدمة  ، الرومانيالتقنیات المعروفة في العالم  من خالل دراسة أهم

ازدهار معظم المباني المدروسة بنیت في فترات  في المباني المشیدة في لیبیا، نجد أن

ونجد أیضا إن مستوي تنفیذ هذه المباني كان یتم أحیانا بجودة عالیة وأحیانا أخري یتم ،

بجودة اقل ، وهذا بسبب مرور هذه المباني بفترات من االستخدام الجید وبفترات خربت فیها 

وأیضا استخدمت في هذه المباني مواد بناء استخدمت وفق األسالیب الشائعة . هذه المباني 

الفترة الرومانیة التي تمیزت بها منطقة شمال أفریقیا ولكن باستخدام مواد موجودة محلیا  في

باإلضافة إلى كونها ساعدت في . ،هذا أعطي هذه المواد ممیزات إضافیة لممیزاتها العامة 

إبراز التكوین الخارجي للكتل المعماریة ، وكذلك تشكیل الفراغات الداخلیة ، هذا رأیناه 

مبني حمامات الصید الذي یعد من أروع المباني الرومانیة في لیبیا ، لكونه  واضح في

یعتبر مبني سابق لعصره بعدة قرون ،هذا إن دل فأنه یدل على عبقریة الرومان في فن 

 .التصمیم المعماري

والمعماریة  اإلنشائیةالدراسة الحظنا االهتمام الواضح بالتفاصیل  هذهمن خالل    

تمییز  كانوا یتنافسون على البنائین أنیؤكد على  رأیناهذا في منشات المدروسة ،للوالتزینیة ، 



 

 عدة جوانب من الحیاة العامة في المنطقة ، استخالص ا منیمكنمبانیهم قدر اإلمكان  وأیضا 

واالجتماعي والسیاسي والتي ظهرت بشكل الجانب الدیني واالقتصادي  كانالجوانب  هذه أهممن 

عن الثراء  من خاللهاالتعبیر  ونحاولی مالكها منازل التي كانإنشاء الخاصة في واضح ، 

 أسالیب كانتفي المنشات المدروسة  كل األسالیب المستخدمة ، والمكانة االجتماعیة والترف

ولكنهم تمیزوا عن غیرهم في المزج بین  ،خالل الفترة الرومانیة في لیبیافي اإلنشاء سائدة 

بناء تمیزت بها العمارة الرومانیة مع أسالیب بناء محلیة نتجت عنه أسالیب لها  أسالیباستخدام 

   .طابعها الخاص والممیز

ال ننسي في الختام أن نذكر أن الرومان هم أول شعوب العالم القدیمة التي عرفت   

مزایا استخدام العقود والقباب وكذلك استخدام المونة الخرسانیة ، من خالل هذه العناصر 

لمعماریة ومادة البناء الكونكریت أحدثوا ثورة في مجال المعمار ظلت سائدة طیلة القرون الوسطي ا

  .  وأمتدت حتى عصر النهضة األوربیة 

  

  

  

  

  

  

  



 

  التوصیات 

التي و الخروج بمجموعة من التوصیات  يالدراسة یمكن إلیهاالنتائج التي توصلت  إلىباالرتكاز 

  : یمكن تقسیمها على النحو التالي

  في لیبیا تتوافر فیها استخدام لمعظم المواد  األثریةمعظم المباني الموجودة في المواقع

 أسالیبوفق ، المباني تستحق الدراسة والبحث العلمي الدقیق والمفصل  وهذه والتقنیات ،

 .المتطورة  األجهزة عدد منعلمیة حدیثة باستخدام 

 مختلفة من عدد من التصدعات والتشققات معظم المباني تعاني نتیجة تعرضها للعوامل ال

وكذلك الدمار المتالحق الناجم عن عوامل التعریة والعوامل البشریة ،الذي بدورة قد یؤدي 

الدراسات واالختبارات  إجراءلهذا نشید من الجهات المختصة  انهیارها ، أوضعفها  إلي

 األسسومحاولة معرفة لهذه المباني  اإلنشائيخاصة دراسة الوضع  ،الشاملة اإلنشائیة

قوتها  ىحاولة معرفة مدمو  ، الحالي وضعهاوتقییم  إنشائهافي طریقة  اإلنشائیةوالحلول 

واتخاذ التدابیر الالزمة لتدعیمها وترمیمها وذلك لضمان  ، للظروف المختلفة ومقاومتها

 .للمحافظة علیهاوذلك بقائها بكافة الطرق الحدیثة 

 للمباني المدروسة من قبل الجهات التي تقدم الدراسات المعماریة  اإلنشائیةالخرائط  إعداد

 .األثریة ني امبللمعماریة ال اتدراسالضمن  الدراسةهذا موضوع  إدراجومحاولة 

 نظرا لضعف هذا الجانب في الدراسات  ، األثریةالمهندسین للتعامل مع المباني  تأهیل

الدراسات من خالل التعلیم  هذهي تتضمنها ومحاولة االستفادة من الخبرات الت المعماریة ،

 .وأهمیتهاالمعرفة العلمیة عن العمارة القدیمة  إلثراءوذلك  الهندسي والمتخصص ،



 

  األثریةفي دراسة المباني الموجودة في المدن  واألثریینالتعاون المطلق بین المهندسین 

المباني  هذهودراسة وكذلك تحلیل ، الجانب العلمي  إلثراءوذلك  ضروریا ، أمراً یعد 

 . مع طرق الدراسة في الدول المتقدمة  ىیتماش بأسلوب

  الترمیم وعدم استبدالها  أعمالیجب المحافظة على نوعیة مواد البناء المستخدمة في

واستخدام طرق حدیثة في ترمیمها ولكن باستخدام مواد شبیهة بالمواد  بمواد حدیثة ،

ناصر الظاهرة للعیان ، وذلك للمحافظة على طرازها العفي ترمیم المستعملة قدیما خاصة 

ن معظم المباني أل، التشویه البصريوالفني بشكل جید بعید عن  واإلنشائيالمعماري 

 األجزاءن كان یمیز بین إ لالسمنت الحدیث ،هذا و  اً واضح اً المرممة نجد فیها استخدام

 .اً بصری اً یسبب تشویه هلكنة في الوقت نفس ،األصلیة  عن األجزاءالمرممة 

إعطاء المدن  المباني و هتتمثل في عملیة الحفاظ واالرتقاء واالستدامة لهذ تالتوصیا هذهجمیع  

  . عن المدن األخرى اً ممیز و  اً خاص اً طابعاألثریة 
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 .1970األثریة،

 ،دار الكتـــــــــــب  حســــــــــین محمــــــــــد صــــــــــالح،:،ت لطــــــــــرز المعماریــــــــــة االیتالیــــــــــةكتاب اجورلي،شــــــــــارلز

 .1931،القاهرة،2الوطنیة،ط

 ،دار الجامعــــات المصــــریة  دراســــة فــــي الجغرافیــــا التاریخیــــة:فریقیــــا أشــــمال الجوهري،یســــري عبدالرازق،

 .1970،اإلسكندریة،

  ،2010، جامعة اإلسكندریة ، اإلسكندریة ، عمارة اإلغریقحجاج ،مني. 

 _________ ،2010، جامعة اإلسكندریة ،اإلسكندریة ، العمارة الهلینستیة. 

 _________ ،1997، جامعة اإلسكندریة ،اإلسكندریة ، محاضرات في العمارة الهلینستیة. 

 _________ ،2001، جامعة اإلسكندریة ،اإلسكندریة ، محاضرات في العمارة الهلینیة. 

 ،ـــــــــدالخالق،هناء مدیریـــــــــة اآلثـــــــــار :،وزارة اإلعـــــــــالمالمخروطیـــــــــة فـــــــــي العـــــــــراقالقباب الحدیثي،عطا،عب

 .1974العامة،بغداد،

 1983،دار الراتب،بیروت،الرسم واإلنشاء المدنيالدین مصطفي، حسین،محمد رشاد. 

  ،مصــــــلحة اآلثــــــار تحلیــــــل بعــــــض بنــــــود تـــــاریخ قــــــدامي اللیبیین:قــــــوریني الوجــــــه األخـــــر، داودحـــــالق،

 .2002بنغازي،

 _________، اللجنــة الشـعبیة العامــة للســیاحة حلیـل بعــض بنـود تــاریخ قـدماء اللیبیین،ت:عمـود الســماء

 .1999،بنغازي،اآلثار،مصلحة 

 ،1976،دار الكتاب اللیبي،بنغازي،عمال البناءأحلمي،ممدوح احمد. 

 _________،دار الكتـــــــــاب اللیبـــــــــي للطباعـــــــــة اإلعمــــــــال الختامیـــــــــة فـــــــــي اإلنشـــــــــاءات المعماریـــــــــة ،

 .1976والنشر،بنغازي،



 

 ___________،دار الكتــــــــــــاب اللیبــــــــــــي للطباعـــــــــــــة مبــــــــــــادئ التربــــــــــــة واألساســــــــــــات المعماریــــــــــــة ،

 .1976والنشر،بنغازي،

 ،الدار المصــریة اللبنانیــة للطباعــة والنشــر الطــابع المعمــاري بــین التأصــیل والمعاصــرةحمودة،الفــت یحي،

 .1987،اإلسكندریة،

 ،1989امعیة،بیروت،،دار الراتب الجالجیولوجیا التطبیقیة للهندسة المدنیةحمیدة،حسن. 

  ،1975،طرابلس ، 2، دار مكتبة الفكر، طنصوص لیبیةخشیم ،علي فهمي. 

 ،دار  احمــــــــــــــــد البــــــــــــــــازوري: ،تالجرمنتیون ســــــــــــــــكان جنــــــــــــــــوب لیبیـــــــــــــــا القــــــــــــــــدماءدانیلر،تشـــــــــــــــارلز،

 .1974الفرجاني،طرابلس،

 ،1984،دار المدینة القدیمة للكتاب ،طرابلس،عالم الخزفالدجیلي،عفراء نبیل. 

  زلیـــتن  ،القیـــادة الشـــعبیة االجتماعیـــة، دراســـة فـــي العمـــارة اإلســـالمیة: ، زلیـــتن الدراجي،ســـعدي إبـــراهیم

،2003. 

  ، ــــت، ول ــــان:قصــــة الحضــــارةدیوران ــــاة الیون ــــدران ، مــــج :، ت  حی ــــألیف 1 ج،  2محمــــد ب ــــة الت ، لجن

 .1953والترجمة والنشر ، القاهرة ،

 __________ ، مــج، 2جمحمـد بـدران، :، ت  لحضــارة الرومانیـةالقیصـر والمسیح،ا:قصـة الحضـارة   

 .2001،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،القاهرة ،3

 ،1980،مكتبة غریب،القاهرة،دلیل الناقد الفني راغب ،نبیل. 

 ،ـــــــــــداعثالثیـــــــــــة رأفت،على ـــــــــــي العمـــــــــــارة: المعمـــــــــــاري اإلب  أبحـــــــــــاث،مركـــــــــــز  اإلبـــــــــــداع اإلنشـــــــــــائي ف

 .1996انتركونسلت،الجیزة،

 ،ــــذ أقــــدم العصــــوررایت،جون ــــا من ــــاریخ لیبی ــــازوري،دار الفرجــــاني :،تت ــــیظ المیــــار ،احمــــد الی ــــد الحف عب

 .1972،طرابلس،

 ، 1966،مكتبة اآلداب ،القاهرة ، الجغرافیة التاریخیةرزقانة، إبراهیم احمد. 



 

 ،ــــــــــــن اإلغریقــــــــــــيریختر،جیزال للطباعــــــــــــة  أمــــــــــــانيجمــــــــــــال الحرامــــــــــــي ، دار :،ت مقدمــــــــــــة فــــــــــــي الف

 .1987والنشر،دمشق،

 1995،جامعة قاریونس،بنغازي،دراسة في الجغرافیا الطبیعیة:الجبل األخضر م،سالم محمد،الزوا. 

 ،مقدمـــــــــة فـــــــــي المـــــــــوارد الســـــــــاعدي،عمر رمضـــــــــان،فارس،على محمود،الهنداوي،رمضـــــــــان عبدالمتولي

 .2008،جامعة عمر المختار،البیضاء،الطبیعیة

 ، ــــــــــا ،جامعــــــــــة الدراســــــــــات فــــــــــي الشــــــــــكل والتطــــــــــور المعماريســــــــــالم، عبــــــــــدالرحیم ــــــــــوم والتكنولوجی عل

 .1993األردنیة،عمان،

  ،1966، دار المعارف المصریة،القاهرة ، نظریة الوظیفة في العمارةسامي ،عرفان. 

 ، دار الیـــــازوري العلمیـــــة للنشـــــر والتوزیــــــع  المـــــواد اإلنشـــــائیةسرســـــم ،جـــــالل بشیر،عبدالعالي،ســـــعید ،

 .2006،عمان،

  ، عـین 1ج، أتها وحتـى نهایـة القـرن األول المـیالديحضـارة الرومـان منـذ نشـالسـعدني،محمود إبـراهیم ،

 .1998للدراسات والبحوث اإلنسانیة ،القاهرة ،

 ، الهیئــة المصــریة العامــة للتــألیف والنشــر،  1،مــج العمــارة العربیــة فــي مصــر اإلســالمیةشــافعي ،فریــد،

 .1970،القاهرة،

   ،اإلدارة العامــة لآلثــار -ارة المعــارف، وز  تــرمیم وصــیانة المبــاني األثریــة والتاریخیــةشــاهین ،عبــدالمعز

 .1982والمتاحف ،الریاض ،

  ،2002، دار القاهرة للكتاب ، القاهرة ،فن النحت واالستنساخشرف ، فاروق. 

 ،1970،الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر،القاهرة ، العمارة في مصر القدیمةشكري،محمد أنور. 

  ،1988، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،بغداد،العربیةالحضر العاصمة الشمس،ماجد عبداهللا. 

 ،ــــــــــة علــــــــــي المبــــــــــاني األثریةصــــــــــلیب،مرفث ثابت ــــــــــدار العالمیــــــــــة للنشــــــــــر تــــــــــأثیر المیــــــــــاه الجوفی ،ال

 .2008والتوزیع،القاهرة،



 

  ، 1972، دار الصادر ،بیروت، مدارس الفن القدیمعارف، عائدة سلیمان. 

 ، دار المعرفــــة النظــــام اإلمبراطــــوري ومصــــر الرومانیــــة: نیــــة اإلمبراطوریــــة الروماالعبــــادى ،مصــــطفي ،

 .1999الجامعیة ،اإلسكندریة ،

   ، 1ج،مكتبــة األنجلـو المصــریة ، تـاریخ العمــارة والفنـون فــي العصـور األولـيعبـد الجـواد، توفیــق حمـد               

 .1970،القاهرة،

  ، مكتبـــــــــــــة األنجلـــــــــــــو  ، العمـــــــــــــارة وحضــــــــــــارة مصـــــــــــــر الفرعونیــــــــــــةعبــــــــــــدالجواد ، توفیـــــــــــــق احمــــــــــــد

 .1984المصریة،القاهرة،

 __________،1979،كلیة الهندسة جامعة األزهر،القاهرة،1ج،تاریخ العمارة. 

 المؤسسـة العامـة لآلثـار دراسـة میدانیـة لجانـب الكـرخ: ، المباني التراثیة في بغـداد عبد الرسول، سلیمة ،

 .1987والتراث،بغداد ،

  ،2006، جامعة اإلسكندریة، اإلسكندریة ، العمارة الرومانیةعرفة، ضحي. 

 ،1972،عالم الكتاب ،القاهرة،المدخل إلى الهندسةالعریان،احمد على. 

  ،1991،المطبعة االقتصادیة، دبي،الترمیم والصیانة للمباني األثریة والتراثیةالعزاوي، عبدالستار. 

  ،1982هرة،، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،القاالفن اإلغریقيعكاشة،ثروت. 

 _________ ،الهیئة المصریة العامة للكتاب،بدون سنة نشر 1 مج، 10ج، الفن الروماني ،. 

 _________ ،دار المعارف المصریة ،القاهرة،بدون سنة نشرتاریخ الفن المصري ،. 

  1980دار المعارف ، : ، القاهرة7، ط  ، فنون الشرق األوسط والعالم القدیمعالم ،نعمت إسماعیل. 

  وزارة الثقافــة ترمیمهــا، صــیانتها، والحفــاظ علیهــا: المبــاني األثریــة مران،هــزار، دبــورة ، جــورج ، ع ،- 

 .1997العامة لآلثار والمتاحف ، دمشق ، المدیریة 

  ،2001، دار نهضة الشرق، القاهرة، ترمیم المنشات األثریةعوض، محمد احمد احمد. 



 

  ،اإلدارة العامــــة الفینیقــــي حتــــى الوقــــت الحاضــــر مدینــــة صــــبراته منــــذ االســــتیطانعیســــي،محمد علــــي،

 .1978للبحوث األثریة والمحفوظات التاریخیة،

 ،ــــــي غــــــرب البحــــــر المتوسطغانم،محمــــــد الصغیر ــــــي ف ــــــة للدراســــــات التوســــــع الفنیق ،المؤسســــــة الجامعی

 .1974والنشر،بیروت،

  ،ــــــــــيفریــــــــــدرك،هنري ، الهــــــــــادي مصــــــــــطفي ابولقمــــــــــة ،جامعــــــــــة  األخــــــــــوان بیتشــــــــــي والســــــــــاحل اللیب

 .1996ریونس،بنغازي،قا

 ،مجاهـــــد عبـــــدالمنعم مجاهد،الهیئـــــة المصـــــریة العامـــــة للتـــــألیف :،تالواقعیة فـــــي الفـــــنفنكلشتین،ســـــیدني

 .1969والنشر،القاهرة،

  ، 2004، جامعة اإلسكندریة ،اإلسكندریة،   العمارة الهلنستیةقادوس ، عزت زكي حامد. 

 ___________ ، جامعـــة اإلســــكندریة ،اإلســــكندریة،  والرومانیــــةمـــدخل إلــــي علــــم اآلثـــار الیونانیــــة ،

2005. 

 ___________، جامعــــة  )القســــم األفریقــــي(آثــــار العــــالم العربــــي فــــي العهــــدین الیونــــاني والرومــــاني،

 .2005اإلسكندریة  ،اإلسكندریة ،

 ___________،جامعــــــــــة اإلســــــــــكندریة،  اآلثار والفنــــــــــون القبطیــــــــــة، الســــــــــید، محمــــــــــد عبــــــــــدالفتاح،

 .2000اإلسكندریة،

 ، 2007،كلیة اآلداب،اإلسكندریة، بین الواقع والخیال:العمارة الرومانیة قاسم ،عبیر. 
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 ___________،))مجلــة كلیــة  ،))المصــادر التاریخیــة وأهمیتهــا فــي دراســة العالقــات اللیبیــة اإلغریقیــة

 .2011،بنغازي،بنغازي ،جامعة 35 ع،اآلداب

 ،مجلــــة لیبیــــا خلیــــل المـــویلحي، :،ترجمــــة))نقــــوش مــــداخل الحصـــن الرومــــاني فــــي ابـــونجیم((ریبوفا،رینیـــة

 .1973-1972،طرابلس،، اإلدارة العامة لآلثار 10-9مج،القدیمة

 ، جامعـة 6 ،مجلـة كلیـة اآلداب ، ع ))التركیـب الجیولـوجي والثـروات المعدنیـة ((طنطش، جمعـة  رجـب،

 .1971قاریونس،بنغازي،

 ، جامعة اإلنســانیةالمختــار للعلــوم ،))بطولیمــاس أســوارخــارج  األثریــةالمواقــع ((عبــد ربــه ،مفتــاح عثمــان،

 .2015،البیضاء،20 ععمر المختار،

 ،ــــــــد،إبراهیم،علي الهمــــــــالي ــــــــة وجــــــــودة واســــــــتعماالته((عبی مجلــــــــة البحــــــــوث ،))الجــــــــبس فــــــــي الجماهیری

 .،طرابلس1 ع، 2مج،منشورات مركز البحوث الصناعیة،الصناعیة

 ،مجلــة المدینـــة ،))تكنولوجیـــا تــرمیم وصــیانة األبنیـــة ومــواد البنــاء والمقتنیـــات األثریــة ((العــش، فــرج نــادر

 .1990، 41،ع العربیة 

  مجلـة ،))العاب الصید ومبارزة الحیوانات المجسدة على مواد مختلفة فـي المغـرب العربـي((،رضا ،عالل

 .2007،الجزائر،9ع ، االتحاد العام لآلثاریین العرب

 صـالح مسـجد قبـة :القبـاب إنشـاء فـي الصـب مسـبقة وحـدات اسـتخدام((، الكـریم عبـد عـوض ،ریـاض 

 العلـوم( لألبحـاث النجـاح جامعـة مجلـة، ))فلسـطین – فـي طـولكرم  األیـوبي الـدین

 .2002نابلس، ،16مج  ،)الطبیعة



 

  ، الحیــاة العامــة فــي المــدن اللیبیــة القدیمــة أثنــاء االســتعمار الرومــاني مــن خــالل ((عیســى، محمــد علــى

ــــة آثــــار العــــرب،  ))بعــــض نمــــاذج الفسیفســــاء ــــار طــــرابلس ،  7،8 ع،  مجل ،مصــــلحة آث

  .1994 ،مارس

 ____________،)) ــــــــة القدیمــــــــةالغــــــــزاة ــــــــار العــــــــرب،))والمراكــــــــز الحضــــــــاریة العربی ــــــــة آث  1 ع،مجل

 .،مصلحة اآلثار،طرابلس1990،سبتمبر،

 ____________،))مصــلحة 10-9 ع،مجلــة آثـار العــرب،))الـثالثاللهــو والترفیـه فــي المــدن  أمـاكن ،

 .1997اآلثار،طرابلس،

 ____________،)) بدایـــة القـــرن الرابع،منتصـــف معـــالم مـــن اآلثـــار المســـیحیة المبكـــرة فـــي لیبیـــا منـــذ

،مــــــــــــارس، مصـــــــــــــلحة 6 ع،مجلـــــــــــــة آثــــــــــــار العــــــــــــرب،))القــــــــــــرن الســــــــــــادس المــــــــــــیالدي

 .1993اآلثار،طرابلس،

 ___________،)) مجلــــة تــــراث ))ياآلثـــار الباقیــــة عـــن القــــرون الخالیـــة كمــــا وصـــفها الرحالــــة العبـــدر،

 .1990، اللجنة الشعبیة العامة لإلعالم والثقافة،طرابلس ،4 ع، الشعب

 ___________،)) جلــة ،م))تراثنــا العربــي فــي العصــور القدیمــة مــن الجزیــرة العربیــة إلــي شــمال إفریقیــا

 .1991،اللجنة الشعبیة العامة لإلعالم والثقافة،طرابلس،2ع ،2مج،تراث الشعب

 ___________،))السـنة ،1ع، مجلـة تـراث الشـعب ،)) اللیبیون القدماء في المصادر التاریخیة القدیمـة

 .2002الشعبیة العامة لإلعالم والثقافة،طرابلس،اللجنة ، 2

 ___________،))مصـــلحة 5 ع،مجلـــة آثـــار العـــرب ،))تبلـــیط شـــوارع مدینـــة لبـــدة وثـــورة تاكفارینـــاس ،

  .1992اآلثار،طرابلس،

 ___________،))مجلــــة تــــراث ،))الفــــن فــــي منطقــــة الشــــام:مــــن تراثنــــا العربــــي فــــي العصــــور القدیمــــة

 .1992الشعبیة العامة لإلعالم والثقافة،طرابلس،،اللجنة 4ع ،2مج ،الشعب



 

 ___________،))مجلـة تـراث ،))الفـن فـي منطقـة شـمال إفریقیـا:من تراثنا العربـي فـي العصـور القدیمـة

 .1992-1991،اللجنة الشعبیة العامة لإلعالم والثقافة،طرابلس،1ع ،3مج،الشعب

 ___________،))مجلــة تــراث ،))ن فــي منطقــة وادي النیــلالفــ:مــن تراثنــا العربــي فــي العصــور القدیمــة

 .1991،اللجنة الشعبیة العامة لإلعالم والثقافة،طرابلس،3ع ،2مج،الشعب

 ،اكتشــــافات جدیــــدة لمقــــابر مــــن العصــــر الرومــــاني فــــي منطقــــة ســــیدي حســــین((غزال،احمــــد حســــن-

 .1974،جامعة قاریونس،بنغازي،6 ع،مجلة كلیة اآلداب))بنغازي

 ____________،)) ل التأثیرات اللیبیة في مقابر سهل میسـارا جنـوب جزیـرة كریـت فـي مالحظات حو

ـــــة ق ـــــة اآلداب  ))م.األلـــــف الثالث ـــــة كلی ـــــاریونس 7،مـــــج 7، ع  مجل ،منشـــــورات جامعـــــة ق

 .1975،بنغازي ،

  ــــا القدیمــــة ((فارس،محمــــد مصــــطفي ــــي لیبی ــــة ف ــــاة الثقافی ــــة ،س))الحی ــــة البحــــوث التاریخی ، 2،ع 6،مجل

 .1984الفاتح،طرابلس ،منشورات جامعة 

 ،المـــؤتمر الســـادس لآلثـــار فـــي الـــبالد العربیـــة ،))أضـــواء علـــي تـــاریخ تـــوكرة((الفخراني،فـــوزي عبـــدالرحمن

 .1973،القاهرة،األمیریةن المطابع و ،الهیئة العامة لشؤ 1971طرابلس

 ،فهـــــیم فـــــوزي :،تح،مجلـــــد لیبیـــــا فـــــي التـــــاریخ))لیبیـــــا فـــــي عهـــــد األســـــرة الســــویریة(( قدیرة،رمضــــان احمـــــد

 .1968جاداهللا،الجامعة اللیبیة،

 ،ع،مجلــة البحــوث التاریخیــة، ))أهمیــة المكتشــفات األثریــة فــي التــاریخ العربــي القــدیم ((القواســمي،إبراهیم 

 .1991للیبیین للدراسات التاریخیة،،مركز جهاد ا2

 ،ــة الحــوار ، ))جامعــة الدراســات فــي مســینا البعثــة األثریــة فــي لبــدة((كالــدیروني،انا الثقــافي بــین دول مجل

ــــیض المتوســــط ــــة التعــــاون اللیبــــي االیطــــالي فــــي مجــــال اآلثــــار:البحــــر األب ،وزارة الخارجی

 .2002االیطالیة،روما،



 

 ،ـــــــــــت ج ـــــــــــات شـــــــــــحات((ماثیوس،كی ـــــــــــل بواســـــــــــطة النظـــــــــــائر :دراســـــــــــة رخـــــــــــام منحوت نتـــــــــــائج التحالی

دارة،مشــــروع تنظـــــیم العرب آثـــــارمجلــــة مصـــــطفي عبــــداهللا الترجمان،:،ترجمــــة))المشــــعة  وإ

 .1993، ،طرابلس،الربیع6 عمدینة القدیمة ،ال

 ،ـــــــین دول البحـــــــر األبـــــــیض ، ))المبنـــــــي الریاضـــــــي الهلنســـــــتي((مـــــــاریولوني مجلـــــــة الحـــــــوار الثقـــــــافي ب

،وزارة الخارجیـــــــــــــة التعـــــــــــــاون اللیبـــــــــــــي االیطـــــــــــــالي فـــــــــــــي مجـــــــــــــال اآلثـــــــــــــار:المتوســـــــــــــط

 .2002االیطالیة،روما،

 ،ع،مجلــــة عربیتنــــا القدیمــــة،))اكتشــــاف خــــزان للتجمیــــع میــــاه اإلمطــــار بمصــــراته ((معتوق،جــــابر محمــــد 

 .1996،حولیة تصدرها مصلحة اآلثار ،طرابلس،2

 ،ــــــي بصــــــري الشــــــام((النعســــــان،وفاء ــــــرا ف ــــــر بحی ــــــة المدینــــــة ،))دراســــــة تاریخیة،هندســــــیة،ترمیمیة:دی مجل

 . 2005،منظمة المدن العربیة،الكویت،مارس،123ع،العربیة

 ،ــــورد،م ــــة ت((ولف ــــى الفخــــار المزخــــرف:جــــارة قورینائی ــــة طرابلس،شــــواهد عل مصــــطفي عبــــداهللا :،ت))منطق

 .1992،سبتمبر، مصلحة اآلثار،طرابلس،5 ع،مجلة آثار العربالترجمان،

 منطقـة األحجـار الصـخریة :تقریر الیونسكو المتعلق بمسـح ودراسـة األودیـة اللیبیـة((ب،جلبرستون،.وهنت

 مجلـــة الدراســـات اللیبیـــةعبــد الحفـــیظ المیار،:،ت))ابلسالالمائیــة والجیریـــة فـــي دواخـــل طـــر 

 .16،1985مج
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  الجداول: الملحق األول 

  أشھر أنواع الرخام المستخدم في العصر الروماني یوضح):1جدول (
  مالحظات عامة  المنطقة المتوافر فیھا  اللون  نوع الرخام

 numidian- تونس  كثیر العروقاصفر  chemtou ,giallo anticoخام  ر
  كان مفضل في ایطالیا،واستخدم في أسیا الصغرى وسوریا 
وعدد من المواقع في شمال إفریقیا،واستخدم في لبدة الكبرى 

  .في أعمال الترصیع

 chios رخام  
 chios  عادي،ازرق

  
  tenareاألسود أو الرمادي ذي العروق البیضاء

 cipollino ,carystianرخام  

األصفر كثیر العروق،األخضر 

باھت،مخطط بالمیكا نوع ردي 

یتكون من نسیج البصل بسبب 

  العروق

  euboeuجزیرة 

  استخدم بقدر كبیر في عھد اغسطس وھدریان وانطونیوا
  صدر علي نطاق واسع بعدد كبیرمن المناطق منھا شمال

إفریقیا،وبشكل خاص في صناعة األعمدة،وفي لبدة السیفیریة
  ستعمل في أكساء الحوائط والتبلیطا 

    Cap de garda - الجزائر  ابیض filfilaرخام  

 alabandaرخام  
احمر داكن،وجود بقع صغیرة بیضاء أو 

  خطوط سوداء
carie   

   lesbosجزیرة   اصفر-ابیض lesbianرخام  

  pavonazzetto رخام 
أحجار منقطة ، ولھ قاعدة بنفسجیة مع حجر 

  جیري ابیض
  كثیر االستعمال في كافة إنحاء اإلمبراطوریة الرومانیة، phrygiaأسیا الصغرى ، - فرجینا

  واستخدم في لبدة وصبراتة وبطولیماوس

  استعمل في لبدة الكبري،وخاصة في المباني السیفیریة parosجزیرة باروس   ابیض المع  parian, parosرخام 

 Pentelikon,attica  ابیض pentalikon,pentelic  رخام
  استعمل لعمل الثماتیل، ولكن منذ بدایة األوقات  الفلیفیة

 flavian   ، استعمل كمادة بناء یتمیز بغالء ثمنھ  
  استعمل للدعامات المنحوتة ،وواجھة الفورم ،واألعمدة 

  والقواعد،وغیرھا
   attica  نوع سيء یمیل للزرقة hymeltanرخام   

 porta santa-polychromeرخام  
ازرق بنفسجي - مطلي معرق،احمر

  واسود،ابیض
tassos استعمل في صبراتة  

،بحر مرمره proconnesus   اسود معرق- ابیض،ابیض proconnesusرخام  

ً لفتروفیوس وبلیي استخدام ھذا الرخام منذ القرن الرابع،   وفقا
 ً لرخص ثمنة  واستعمل بشكل موسع في اإلمبراطوریة الرومانیة، نظرا

  ،وفي لبدة السیفیریة استعمل في نھایة القرن
  الثاني،في قواعد االعمدة والتیجان واالنتابالتشر واكساء

  .الجدران وتبلیط االرضیات  

  مالحظات عامة  المنطقة المتوافر فیھا  اللون  نوع الرخام

روما،استخدم في شمال أفریقیا في ھي حجارة نادرة سجلت خارج  Baint-beat  االبیض pyreneanرخام 
  قرطاجة ولبدة وصبراتة نتیجة النتشاره

 Pelopnness,cape matapa  احمر  antico  rossoرخام  الواسع 

  مصر - Thebes  اخضر فاتح sprentineرخام 
  استخدم في الحوائط المغطاة أو بالترابط مع األحجار 

  في لبدة أو أیضا في تبلیط opus sedileاألخرى إلنتاج 
  األرضیات 



 

  

ھاشم عبود الموسوي،ص :الالتینیة، نقلة عن الكتب العشرة لفن العمارة للمنظر الروماني فیتروفیوس ؛ 11، ص مرجع سابقضحي عرفة ، :  ةعمل الباحث

 ؛158  - 157. ص ، ص مرجع سابق جورج عمران، ، دبورة ھزار ؛81- 79ص

J,P, Adam, Op .Cit ,Pp.21-22; M, E, Blake, .Op.Cit,Pp23,40,25-26,127,225; F ,Sear  , .Op. Cit ,Pp.83-84; L ,Sprague 

De Camp ,  Op.Cit,P128; Vitruvius T.B.A,. T :Morris Hicky Morgan .P.123; L ,Lancaster,Others,(( Provenancing 

Of Lightweight Volcanic Stones Used In Ancient Roman Concrete Vaulting :Evidence From Rome)), J. U. O, 

Pp.707,727, H, Plommer,  Op .Cit ,Pp.292. Strabo ,The Geography Of Strabo ,Ii5,3,3,11,Transtation:Hora Ce 

Leonard Jones,L.C.L,1960.P.12. 

 

  

  

  

  

  

  

   thasosجزیرة   محبب- ابیض،خشن thasianرخام 

 africanoرخام  
مخطط بخطوط سوداء أو رمادي وحمراء 

  فاتحة
  eubia ,ionia, Smyrnaقرب

    بالیونان  naxosجزیرة   رخام معرق باألحمر naxosرخام
    بالیونان delosجزیرة حمراءرمادي بعروق غامقة وحبیبات  delosرخام 

استخدم في الفترة الرومانیة في فترة ھدریان الي الفترة البیزنطیة المبكرة   vardo antico   thessaly Phrygia رخام 
  وسجل في شمال إفریقیا

 carrara  رخام
مظھرة عادي أكثر من الرخام الیوناني األبیض ،وھو رخیص الثمن ،مما  Lunenes  ابیض

  .شائع االستخدام في التاریخ الرومانيجعلھ 
 luna  رمادي ازرق theberiusواستغاللھ أصبح ممیز تحت حكم تیبریوس 

  احجار تنتمي لعائلة الرخام
  

  یستعمل في عمل األلواح لزخرفة األرضیات  ،مصر،الجزائرThebes  ینتمي لعائلة الرخام ولونھ ابیض alabasterااللبستر
  في عمل األعمدة الضخمة ھشائع استخدام upper Egyptمصر العلیا  األسود،األخضر basaltبازلت

  graniteجرانیت
  شائع االستخدام في العصر االمبراطوري،في عمل األعمدةأسوان، جبال األلب، جزر االرخبیل  رمادي،اسود،احمر

الضخمة ،واألعمدة ذات الكتلة الواحدة،وھي صخور حبیبیة اشد صالبة 
،استخدمت في روما وكانت مستوردة من مصر   أسوان  وردي

  الحجر السماقي األحمر

لھ ھیكل كریستالي مضغوط ،لونھ احمر قاتم 

  یقترب لألرجواني

  

  استخدم في عمل األعمدة ومصدرة البحر األحمر  مصر

capematapa,peloponneseاألخضرالحجرالسماقي 

 
استخدم في الحوائط المغطاة وبالترابط مع الرخام السماقي األحمر إلنتاج   استخرج بقرب اسبرطة  اخضر فاتح منقط بكرستالي

opus seclile في األرضیات 

  البروفیر
Poephypry  في العصر الجمھوري المتأخر لعمل األعمدة األصغر من   مصر،شبة الجزیرة العربیةیتمیز بلونھ األحمر یمیل للبني الداكن

  الجرانیت
serpention  استخدم لعمل ألواح لتغطیة الجدران واألرضیات  اسبرطة،مصر  ذو كریستاالت–اخضر فاتح  



 

  المستخدمة في الفترة الرومانیةالمقاییس  یوضح: )3جدول ( 

سنتیسمیتر/الوحدة بالمتر الوحدة بالقدم اسم وحدة القیاس باالنجلیزياسم وحدة القیاس العربي

  Finger-digitus  1/12foot  1.848cm  اإلصبع

  Hand-palmus  1/2foot  7.392cm  الید

  Foot-pes  1foot  29.57cm  القدم

  Polm-foot-palmipes  1   1/4feet  36.96cm  الشبر

  Cubit-cubitus  1   1/2feet  44.355cm  الذراع

  Pace-gradus  2   1/2feet  73.925cm  الخطوة

  Double pace-passus  5feet  1.478mالخطوة المزدوجة

  Furrow-actus  120feet  35.48m  الثلم

  Mile-mille passus  5000feet  1478.50m  المیل

العلم في جون دیزموندبرنال ، ؛58-55 .،صمرجع سابقماهر جابر محمد ،  ؛  p ,op.cit ,Adam  ,p,j.63:ةعمل الباحث
  .184.على على ناصف، ص:،تالتاریخ

  المستخدم في العصر الروماني يءأشهر أنواع ومقاییس كتل الطوب النییوضح ): 4جدول (

  مالحظات عامة  األبعاد بالسنتیمتر  األبعاد الرومانیة النوع

Lydium   1 2/1طول14.8  قدم روماني 1العرض29.6سم  
مستطیل الشكل، استخدمھ الرومان بكثرة في 

  أبنیتھم

Pentadoronor fivehands 5  37  راحات ید37 سم  
  مربع الشكل ،استخدم من قبل اإلغریق 

  والرومان في أبنیتھم

Tetradoron  4 29.6  راحات ید 29.6سم  
  مربع الشكل، استخدم من قبل اإلغریق 

  والرومان في أبنیتھم

  ؛67.،ص مرجع سابق،  الكتب العشرة لفن العمارة للمنظر الروماني فیتروفیوس :عمل الباحثة 

A ,Boethius, Etruscan And Roman Architecture, Penguin Books, United States,1990,p .27؛ J,P, Adam, op.cit , pp109-111 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  أشهر أحجام كتل اآلجر المستخدم في العصر الرومانيیوضح ): 5جدول (

  األبعاد بالسنتیمتر  النوع

Bessales 19.7سم مربع  

Sesquipedales  44.4 سم مربع  

Bipedales  59.2 سم مربع  

  

  .16.،ص مرجع سابقضحي عرفة ،  ؛67 .،صمرجع سابق،  الكتب العشرة لفن العمارة للمنظر الروماني فیتروفیوس :عمل الباحثة 

 
  

  الرومانیة ةیوضح المكونات األساسیة ألنواع المون ) : 6الجدول (

  المونه المجمعةعامل التماسك أو الربط

  %20- 15ثالث أجزاء من رمل المقالع   جزء واحد من الجیر

  %20- 15جزئیین من رمل النهر  جزء واحد من الجیر

  %20- 15جزئیین من رمل النهر وجزء من كسر البالط المكسور   جزء واحد من الجیر

  %20- 15جزئیین من رمل البوزوالنا  جزء واحد من الجیر

  

   P, Op .Cit  Adam ,p,j,.131:عمل الباحثة 

  

  

  

  

  

  

  



 

  غراض البناءألیوضح أھم أنواع األخشاب التي استعملھا الرومان ): 7جدول (

  خصائصھ الطبیعیة  أھم مصادره  نوع الخشب  أسم الخشب

تتراوح ألوانھ بین  -مقاوم للزمن -صلب -خشب قوي  سوریا -أسیا الصغرى  خشب لین Douglas)دوجالس( التنوب

  األحمر الفاتح واألصفر والمائل للبیاض

ـ أسیا الصغرى  -أسیا -أوربا  خشب صلب Oak )األرو( البلوط

منطقة  -جبال لبنان وسوریا  -أفریقیا

  الجبل األخضر في لیبیا

 ً صعب التشغیل -كثیف الحبیبات -صلب -خشب ثقیل جدا

تتراوح ألوانھ بین البرونزي والبني  -یتمیز بسطح ممتاز

أفضل أنواع األخشاب من حیث القوةمن وھو  -األحمر

  وطول العمر

ذو سطح جید -سھل التشغیل -قوي -صلب -خشب ثقیل  أسیا الصغرى -أوربا   خشب صلب  Beechالزان

  تتراوح ألوانھ بین األبیض والبني

تتراوح  -سھل التشغیل -منتظم النسیج -طري -خشب خفیف  منطقة الجبل األخضر في لیبیا  خشب صلب Poplarالحور 

یفضل استعمالھا في أعمال  - ألوانھا بین األصفر واألبیض

  النحت والنقش

یفضل  -تتراوح ألوانھ بین األبیض واألسود -خفیف الوزن  مصر  خشب صلب Salix Safsafالصفصاف

  استعمالھا في أعمال النحت والنقش

یفضل استعمالھا في أعمال  -ابیض اللون -خفیف الوزن  في وسط وجنوب أوربا  خشب صلب Limeالزیزفون

استخدم في بناء السقوف وعمل األبواب ـ  النحت والنقش

  والنوافذ

    Elm الدردار

Ulmus Compestris 

-أسیا الصغرى -أسیا -أوربا  خشب لین

  فلسطین

یفضل استخدامھا في عمل  -صلب -سریع الثني -قوي

  الرباطات

ال ینكسر بسھولھ -التشغیل سھل -جمیل اللون -بصلأسیا الصغرى -ازكاویا -البلوبونیز  خشب لین   Hornbeamالسندان

استخدمھ اإلغریق في  -یفضل استخدامھ في أعمال النحت

صنع األخشاب التي تجرھا الحیوانات لغرض السقایة والتي 

 Zygiaیسمونھا 

منطقة  -غرب أسیا  -جنوب أوربا  خشب لین  Cypressالسرو

المنطقة (الجبل األخضر في لیبیا

إلي البیضاءه الممتدة من لملود

ً للزمن –یف الوزن خف ال یتعفن  –سھل التشغیل  -مقاوم جدا

تتراوح ألوانھ  -سھل الثني -بسھولھ بسبب عصارتھ المرة

  بین األصفر الفاتح والبني الغامق

شمال شرق منطقة الجبل  - سوریا  خشب لین Pineالصنوبر

  األخضر في لیبیا

تتراوح  -سھل الثني -سھل التشغیل –طري  –خفیف الوزن 

بین األبیض المصفر والبني الغامق واألصفر الفاتح ألوانھ

  

منطقة الجبل  -الھند -لبنان  خشب لین Cedarاألرز

) حات والبیضاءش(األخضر

ضعیف المقاومة ذو  -طرى -خفیف الوزن -یتلف بسھولھ ال

تتراوح ألوانھ بین األحمر  -یقاوم الرطوبة -ألیاف مستقیمة



 

  واألبیض واألصفر الفاتحالفاتح والبني الغامق   في لیبیا

أسیا الصغرى -جبال سوریا  خشب لین  Juniperالعرعر

منطقة الجبل  -أفریقیا-كریت

جروس األحرار و (األخضر

  في لیبیا) مراوه

یتراوح ارتفاعھ مابین  -لھ رائحة عطرة - یدوم لفترة طویلة

  م2-2.5

معروف لسكان المدن الواقعة على   خشب لین  Larchالالركس

وسواحل ) بو( ضفاف نھر

  األدریاتیكي

محمي من التلف والدود بفضل المرارة الكبیرة في لبھ 

ثقیل الوزن لذلك ال یطفو على الماء  -مقاوم ممتاز للحریق

تتراوح ألوانھ بین البني  -صلب -قوي –صعب التشغیل 

  الغامق المحمر والفاتح
  

. ،ص ص1995،جامعة قاریونس،بنغازي،في الجغرافیا الطبیعیةدراسة :الجبل األخضر لزوام ،ا سالم محمد :عمل الباحثة 

الكتب العشرة لفن العمارة للمھندس المعماري ؛  22- 20. ،ص صمرجع سابقمحمد على بركات  ، ؛ 108-120

جالل بشیر سرسم  ، ؛  97- 94.،ص ص مرجع سابقھاشم عبود الموسوي،:،نقلة عن الالتینیةالروماني فیتروفیوس

التشطیبات الداخلیة :الموسوعة الھندسیة المعماریة؛عبداللطیف ابوالعطا البقري ،88-87.، صمرجع سابق، سعید عبدالعالي 

  .903.،ص 2006،دار مصر للطباعة، 2،مجومواردھا
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  الــــــاألشك: ق الثاني ــــالملح

  في فترات مختلفة cipollinoوضح توزیع رخام  ی) : 1الشكل (

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

M, Chidirogluo , ((Karystian Marble Trade In Roman Mediterranean Region An Overview Of Old And New Date)), 
I.C.C.A.M.B.C.A.M   ,Op. Cit ,P.1-5 

  توزیع الرخام البینتالي في العالم الروماني وضحی): 2 شكل(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 j, B ,Ward-Perkins ,(( Nicomedia And The Marble Trade)) , Papers Of The British At Rome School, London, 
1980,Pp48-23,69 ؛   

   33.، صمجلة آثار العربمصطفي عبدهللا الترجمان،:،ت))منطقة طرابلس،شواھد على الفخار المزخرف:تجارة قورینائیة ((ولفورد،م،
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  العالم الروماني الترافرتین والتوفا فيأحجار وضح توزیع ی:  )3 الشكل(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

M, Jackson ,Others,((Geological Basis Of Vitruvius ,Empirical Observations Of Material Characteristics Of Rock 
Utilized In Roman  Masonry)), Proceedings Of The Second International Congress Of Construction History , p.77. 
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  وضح أماكن توزیع البراكین في العالم الرومانيی  :  )4الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

L, C, Lancaster, Concrete Vaulted Construction In Imperial Rome :Innovations In Context, Cambridge University Press, 
London,2009,p.13. 
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  في المحجر طریقة الحفر یوضح : )5شكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

24 J,P, Adam, Roman Building :Materials And Techniques ,p. 

  

 یوضح طریقة استخراج كتل مربعة من المحجر   :)6شكل (

  

  

  

lioyd , building in brick and stone, p .478. 25؛   J,P, Adam, Roman Building :Materials And Techniques ,p . 
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  یوضح طریقة شق الصخرة باستعمال األوتاد والمالزم الخشبیة أو المعدنیة : )7شكل (

  

 

M ,C, Hellmann  ,L ’architecture Grecque :Les Principes De La Construction ,p.79 ; 

J,P Adam  , Roman Building :Materials An Techniques  ,p.  37 , 39. 

  بعاد الكتل من جمیع الجوانبأیوضح طریقة تحدید شكل و    :)8شكل   (

  

M ,C Hellmann  ,L ’architecture Grecque :Les Principes De La Construction ,p .76,  29; J,P ,Adam  , Roman Building 
:Materials And Techniques ,p.32 ; P، Arancio, Agrigento: History and Ancient Monuments ،T: Pamela 
Crichton، date Agrigento ، Sicily،1973،p.17. 



392 
 

  طریقة فصل الكتل باألوتاد المعدنیة مع المطرقة  یوضح : )9شكل (

  

M,C, Hellmann  ,L ’architecture Grecque :Les Principes De La Construction ,p .73 

  

  یوضح طریقة فصل الكتل باألوتاد الخشبیة  :)10شكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

T ,Hatot  ,Batisseurs Au Moyen Age ,P.59 
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  اً یوضح جزء من بدن عمود مازال ملتصق:  )11شكل (

  

  

J,P ,Adam, Roman Building :Materials And Techniques ,p.24. 

  یوضح الكتل المشذبة بشكل سریع  :)12شكل (

                     

Joinery,International Libraryof Technology. Masonry, Carpentry,p.94; J,P ,Adam  , Roman Building 
:Materials And Techniques ,p.30; M ,C, Hellmann ,L’architecture Grecque :Les Principes De La Construction ,p. 78.  49  

  

  یوضح كتلة من الرخام في موقع البناء لمعبد فینوس في بومبي   :)13شكل (

  

J,P ,Adam, Roman Building :Materials And Techniques ,p.40; Joinery ,International Library of Technology. 
Masonry, Carpentry ,p. 94 



394 
 

  الحجریة تشذیب حواف الكتل یوضح ): 14شكل ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

O, Lavigne,((Tool Marks and Construction in Ancient Tanis)),Second international  Congress on 
Construction History , p. 1896   .  

باستخدام المطرقة ،                                                                   اً خشن ا خارجیاً یوضح قبر في بومبي ، یوضح جزًء   :)15شكل (
  المفاصل ىوأملس باألزمیل واضح التلمیع عل ىمسو  اوجزًء 

  

  

  

  

  

  

.53 J,P, Adam , Roman Building :Materials And Techniques ,p. 
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 یوضح القطع بشكل مخروطي مقطوع): 16شكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

.  24  J,P, Adam  , Roman Building :Materials And Techniques ,p. 

  

  الحجارة اتجاهالعالمات المرسومة من قبل عمال المحجر تمیز  یوضح): 17شكل ( 

 

 

 

  

  

  

 

  

.  61 .   J,P ,Adam  , Roman Building :Materials And Techniques ,p 
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  یوضح الطریقة الرومانیة للنقل باستخدام العربات التي تجرها الثیران المربوطة من رقبتها):  18شكل (

 

  

  

 

 

  

.  36  J,P, Adam , Roman Building :Materials And Techniques ,p. 

  

   chelonحمل الحجارة على لوح خشبي أو مزلجة التي یطلق علیها اسم السلحفاة  ) 19شكل ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

, 34 ,35   ; 32 J, P, Adam, Roman Building :Materials And Techniques  , Op.Cit, pp, 

31 M ,C, Hellmann,L ’architecture Grecque :Les Principes De La Construction ,p. 
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  على عربات مصنوعة خصیصًا للنقل یوضح نقل الكتل الحجریة الطویلة جدًا من المحاجر) : 20شكل (

  

  

 

  

,57,59 .  31  M ,C, Hellmann,L ’architecture Grecque :Les Principes De La Construction ,pp 
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   الطویلة جدًا من المحاجریوضح العربات المصنوعة خصیصًا لنقل الكتل الحجریة ) : 21شكل(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  M,C ,Hellmann  ,L ’architecture Grecque :Les Principes De La Construction ,p..33 ;J,P, Adam ,Roman Building 
:Materials And Techniques  ,p.31; J,G, Landels ,Engineering In The Ancient World , p.18;  

. 334 .مني حجاج ،عمارة اإلغریق ،ص    

  یوضح نقل الكتل الحجریة عن طریق البحر باستخدام القوارب): 22شكل (

  

107pI . , p,Rediscovering Ancient Greece Architecture And City Planning Phoca, P Valavanis   
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 یوضح أهم األدوات القطع المستخدمة في العصر الروماني) : 23شكل (

                              

  

.,49 41p, Roman Building :Materials And TechniquesAdam  ,  ,P,J   

 أهم أشكال المطارق والفؤوس المستخدمة في المحاجر خالل العصر الروماني یوضح) : 24شكل ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N, Davey,A History Of Buildng Materials,Phoenix House, 2ed,London, 1965,P.231 ; I ,A, Phoca , P 
,Valavanis, Rediscovering Ancient Greece Architecture And City Planning , p. 108 ; A, Orlandos, les materiaux de 
construction: et la technique architectural des anciens grecs ,editions e.de boccard,paris,1966. P.28,32-34,39; M.C 

Harris ,Dictionary Of Architecture And Construction, University Press,London,1975 p.30 ، .277  

  

 



400 
 

  Cockبیت في  الحجر المنحوت في بومبي وجد  یوضح): 25شكل ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. 42.p, Roman Building :Materials And TechniquesAdam  ,  ,P,J   

  

 یوضح منحوتات تصور أهم األدوات عند الرومان): 26شكل (

  

J,P, Adam , Roman Building :Materials And Techniques ,p. 79؛    

M ,C, Hellmann,L ’architecture Grecque :Les Principes De La Construction , p.  44,45،46  

 

 



401 
 

 یوضح أهم أنواع األزامیل المستخدمة عند الرومان)  : 27شكل (

  

P523; ,leiden ,london,1968.the chisel in Greek  sculpture H.j. etienne,   

م والقرن األول .مابین أواخر القرن الخامس ق:دراسة القبور الفردیة وأثاثھا الجنائزي في توخیرا؛ خالد محمد عبدهللا الھدار ، 
 178،صالمیالدي

  

 یوضح أدوات الطرق غیر المباشرة) : 28شكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

H ,J,Etienne, The Chisel In Greek  Sculpture ,Leiden ,London,1968. P. 161؛   M, Handas ,Imperial Rome, Time 
Incorporated ,New York,1967. P.7; N ,Davey,A History Of Buildng Materials,Phoenix House, 2ed, London, 
1965, P.254 ; C, Nylander,((Studies In Old Persian Architecture)),Lonians In Pasargadae ,Acta Universitatis 
Upsaliensis,Uppsala,1970,P.53. 

  



402 
 

 

 Stele of A Carterیوضح لوح حجري جنائزي في روما  ):  29شكل ( 

  

 

64..p, Roman Building :Materials And TechniquesAdam  , ,P ,J  

  Capitoline Museumفي  Gens Aebutiaقبر  ىنحت بارز علیوضح : ) 30شكل(

  یعرض أدوات القیاس والتدقیق

  

J,P, Adam  , Roman Building :Materials And Techniques, p. 65; M, W, Jones,Principles Of Roman Architecture, p.27 

 

  

  

  



403 
 

  یوضح مربعات من البرونز وجدت في روما: ) 31شكل (

  

 

 

J,P, Adam  , Roman Building :Materials And Techniques , p.65-67   ; M ,C, Hellmann  ,L ’architecture Grecque :Les 
Principes De La Construction ,p.93. 

  أدوات التدقیق التي وجدت في روما یوضح: )32شكل (

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; 8p6 , TechniquesRoman Building :Materials And Adam  ,  ,P,J  

810pI . , p,Rediscovering Ancient Greece Architecture And City Planning Phoca, P Valavanis   

  



404 
 

  یوضح األسلوب المصري في الرفع باستخدام المنحدرات المتتابعة: ) 33شكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M ,Isler , ((On Pyramid Building)),Journal Of The American Research Center In Egypt, ,p. 140؛   

  .365 ، صالفن اإلغریقيثروت عكاشة ، 

  

 یوضح الرافعة اإلغریقیة: ) 34شكل (

 

 

N, Zrnic, K, Hoffmann, S, Bosnjak ,((A Note On The History Of Handling In Ports:From Ancient To Medieval 
Cranes)),12th Iftomm World Congress,.P. 9; T ,Tardieuet, C, Fils  , D, Dix Liveres , Architecture: De Vitruve 
,A. Moreletc  Editeurs,Paris,1859,p.81; J,P, Adam  , Roman Building :Materials And Techniques ,p.71. 



405 
 

  الرافعات بذراع أو ذراعین للتدویر یوضح: )35شكل (

  

D ,Hill ,A History Of Engineering In Classical And Medieval Times Clays Ltd ,p.87; J,G, Landels,Engineering In The 

Ancient World , P.  85   86 - . 

 

   یوضح المبدأ في عملیة الرفع وترتیب الكتل والعدة: )36شكل (

  

  

  

  

.74  .p , Roman Building :Materials And TechniquesAdam  , ,P ,J   

  

  

 



406 
 

   الرافعة بالعجلة الدوارة لرفع األوزان الكبیرة یوضح: )37شكل (

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

.223 ., Barnes &Noble Books, New York,1992,pTechnology In The Ancient WorldHodges ,  ,H 

  

  یوضح نقشان بارزان یصوران نص فتروفیوس:) 38شكل (

.120.  p ، ,Process :A Study In Architectural,Roman Builders, Taylor ,R 

75-  74p p  , Roman Building :Materials And TechniquesAdam, ,J.P ;   

  



407 
 

  یوضح استقرار الرافعات أعلي المباني للرفع : ) 39شكل (

         

187.، 153 . p ، ,:A Study In Architectural Process,Roman Builders , Taylor,R   

  

  Hateriiیوضح نحت جنائزي یصور رافعة على قبر في ):40شكل (

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

75- 74.  p ,  Roman Building :Materials And TechniquesP Adam  , ,J   

  

  

  



408 
 

  Monolithic یوضح إعادة بناء رافعة مصممة لرفع بدن العمود): 41شكل ( 

  

  

; 78p , TechniquesRoman Building :Materials And Adam  ,  ,P,J   

،120  p ، ,:A Study In Architectural Process,Roman Builders,  Taylor,R   

 

    Bossesیوضح تقنیة األجزاء البارزة أو الروؤس : ) 42شكل (

  

  

  

   86p , Roman Building :Materials And TechniquesAdam  ,  ,P,J ؛

116 p ، ,Architectural Process:A Study In ,Roman Builders,  Taylor ,R  

p111.,,Rediscovering Ancient Greece Architecture And City Planning  , P, Valavanis  Phoca , A,I  

; M ,C ,Hellmann ,L’architecture Grecque :Les Principes De La Construction , p 88. 

، دراسة وصفیة تحلیلة مقارنة:الیونانیة والرومانیة في العمارة المدنیة بمنطقة سوریا الكبريالتأثیرات ھالة زكریا عبدالرحمن حمص ،
  .380،صعمارة اإلغریق ؛ مني حجاج  ، 345،ص2007رسالة دكتوراه غیر منشورة،جامعة حلوان،

  

  

  



409 
 

  U، Vتقنیة األخادید الجانبیة والعلویة على شكل حرف  یوضح: )43شكل (

  

  

  

  

  

             

  

  

     

J.P ,Adam , , Roman Building :Materials And Techniques , 88 p  ؛J,G, Landels .Engineering In The Ancient World, 
p90I; A, Phoca ,Valavanis .P ,Rediscovering Ancient Greece Architecture And City Planning ,p111 ;Drum .j, die 

baukunst der grechen, ,p.80. 

  .380. ،صعمارة اإلغریق ؛ مني حجاج ، 345.،ص مرجع سابق،  ھالة زكریا عبدالرحمن حمص

  یوضح تقنیة استعمال أدوات الرفع مثل العتالت: ) 44شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

J,P, Adam , Roman Building :Materials And Techniques ,p88; J.G, Landels , Engineering In The Ancient World ,p90; I 
.A, Phoca, P, Valavanis  ,Rediscovering Ancient Greece Architecture And City Planning ,p111; J,G, Landels , 

Engineering In The Ancient World ,p90; 

  .380،صعمارة اإلغریق ؛ مني حجاج  ، 345ص، مرجع سابق ھالة زكریا عبدالرحمن حمص ،



410 
 

  تقنیة استعمال أدوات الرفع مثل العتالت یوضح: )45شكل ( 

  

    

84-28 .p , Roman Building :Materials And TechniquesAdam  ,  ,P ,J   

  یوضح تقنیة المقابض والمالقط: ) 46شكل (

   

  

J,P, Adam  , Roman Building :Materials And Techniques ,p88 ؛ J,G, Landels ,.Engineering In The Ancient World ,p90; I 
,A ,Phoca , P, Valavanis, Rediscovering Ancient Greece Architecture And City Planning ,p111; J,G, Landels 

,.Engineering In The Ancient World ,p.90 

  .380،صعمارة اإلغریق ؛ مني حجاج  ، 345،ص سابقمرجع ھالة زكریا عبدالرحمن حمص ،



411 
 

  تقنیة المالقط الحدیدیة  یوضح: )47شكل (

 

 

  

85 .p ,  Roman Building :Materials And TechniquesAdam,  ,P,J ؛ Engineering In The Ancient World, Landels  ,G,J 
,p.90  

I,A, Phoca, P, Valavanis, Rediscovering Ancient Greece Architecture And City Planning ,p.111.; J,G, Landels 
,Engineering In The Ancient World ,p.90; 

  .380،صعمارة اإلغریق حجاج ،مني، . 345،صمرجع سابقحمص،ھالة زكریا عبدالرحمن، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



412 
 

  مكانھا النھائيتسویة أوجھ الكتلة قبل وضعھا في  یوضح: )48شكل (

  

   

  

J,P, Adam, Roman Building :Materials And Techniques, p. 90،88  ؛ M ,C ,Hellmann  ,L’architecture Grecque :Les 
Principes De La Construction,p.83. 

  أو معالجة حواف الكتل Antathyrosisیوضح كتل الواجھة بنیت بتقنیة : ) 49شكل (

   

  

91.p , Roman Building :Materials And TechniquesAdam  ,  ,P,J   

  

 خارجیة حوافتسویة أوجھ الكتل وعمل 



413 
 

  تاج العمود المخصص للرواق في معبد فینوس في بومبي یوضح العالمات في: )50شكل ( 

  

  

91p , Roman Building :Materials And TechniquesAdam,  P,,J  

  

  یوضح الفتحات الصغیرة للعتالت ، والتي كانت ضروریة الستخدام مالقط اآللة في أعلى الكتل : )51شكل ( 

  

  

  

83 .,pL’architecture Grecque :Les Principes De La ConstructionHellmann  , ,C,M؛  

 .93p , Roman Building :Materials And TechniquesAdam  ,  ,P,J   

  دة أساس في معبد روماني فيالجزء االعلي لقاع

Euromos (Caria) 



414 
 

  في بومبي Siricusیوضح رسم جداري في بیت في : )52شكل (

  

  

  

92p , Roman Building :Materials And TechniquesAdam  ,  ,P,J   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 یعرض مشھد علي موقع بنایة  في بومبي



415 
 

  باستخدام العتلةیوضح تثبیت وربط الكتل سویا ): 53شكل (

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    93p , Roman Building :Materials And TechniquesAdam,  ,J.P؛

92p ,L’architecture Grecque :Les Principes De La Construction, Hellmann,C ,M    

  

  

  



416 
 

   یوضح وجود البروزات وفتحات العتالت على الطبقة الخارجیة :  )54شكل ( 

  

   

  

  

  

8979,85, .pp , Roman Building :Materials And TechniquesJ,P, Adam  ,  

   Stone Blockیوضح طریقة ربط الكتل الحجریة ): 55شكل (

  باستعمال المشابك الخشبیة ، أو المعدنیة  والمسامیر

 

 

 

  

j ,Drum, die baukunst  der grechen, ,pp 80,103 

  

  

  بوزات الرفع لم تشذب  على واجھة

Porta San Sebastiano (via Appia), in 

  جزء من جدار في معبد تدمر

  التحزیز وجود فتحات العتالت و

 وفواصل السطوح

  المالقط المعمولة بالطرف المستدق فتحات

 .El Djemفي المدرج في

 



417 
 

  في الربطیوضح أشكال المشابك المستخدمة : )56شكل (

  
 

, The Architecture Of Ancient Greece, Dinsmoor,B ,W  p.175.9.,p  A Hand Book Of Greek Art p Richter,,A ,M  ,G;  

94.,pL’architecture Grecque :Les Principes De La ConstructionHellmann  , ,C,M   

  

  یوضح استخدام التعشیق في ربط طبول األعمدة:  )57شكل (

  

  

  

101 .p  , Roman Building :Materials And TechniquesAdam,  ,P,J  

  

  

  

  

  



418 
 

  یوضح صب الرصاص المصھور علي لسان التعشیق: )58شكل رقم (

  
117p.   , des anciens grecsles materiaux de construction: et la technique architectural A, Orlandos  ,   

  

  یوضح صب الرصاص المصھور على لسان التعشیق:  )59شكل(

 

 

 

.98.p , Roman Building :Materials And TechniquesJ,P ,Adam,  

94 ,.,pL’architecture Grecque :Les Principes De La ConstructionHellmann  ,,C ,M   

.22.,p ArchitectureRoman Imperial Perkins, -Ward,B ,J  

 



419 
 

  وجد في بومبيTیوضح المشبك المزدوج على شكل حرف:  )60شكل (

  

  

89p , Roman Building :Materials And TechniquesAdam,  ,P,J  

  

  PIیوضح المشبك المزدوج على شكل حرف: ) 61شكل(

              

 

 

 

9 9p , Roman Building :Materials And TechniquesAdam,  ,P,J  

  

  

  

  

  

  

  

  

  موجود منة piمشبك على شكل 

  Bavay  فورمالجزء العمودي في  

  الشائع االستخدام موجود  piمشبك على شكل 

  في بومبيفي معبد فینوس 



420 
 

  یوضح القنوات المعمولة على سطح الكتل األسطوانیة لصب الرصاص المصھور : ) 62شكل (

  

  

101،100 p , Roman Building :Materials And TechniquesAdam  , ,P ,J 

  

  یوضح  تفصیلة للقنوات المعمولة على سطح الكتل األسطوانیة لصب الرصاص المصھور: ) 63شكل (

                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

j, Drum, die baukunst  der grechen, ,p 94 

 

 

  

 

 

 الفجوات المعمولة لصب البرونز



421 
 

  المعمولة للتثبیت باستعمال السطوح األفقیةیوضح القنوات : ) 64شكل (

  

  

  

103 p , Roman Building :Materials And TechniquesAdam  , ,P ,J 

 

 

  المستخدم في صناعة الجدران باألطر الخشبیة  غضار الیوضح طریقة إعداد ):65الشكل (

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

710., pop.cit  Adam, ,P,J   

  

  

  مشبك لسد العمود مع التعشیق

 في سوق تراجان في روما المزدوج 



422 
 

  طریقة استخدام األطر الخشبیة في بناء الجدران بالطین):66الشكل(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

47 ., pop.cit  ,Malacrino C .G, 

  

  

  

  

 یوضح طریقة تصنیع الطوب النیيء باستخدام القوالب ):67الشكل (

 

  

  

  

  

  

  

109.p ,op.cit  Adam  , ,P,J  

  

  

  



423 
 

 طریقة بناء الجدار بالطوب النیئیوضح ):68الشكل (

  

  

  

  

  68،صمرجع سابق،الكتب العشرة لفن العمارة للمنظر الروماني فیتروفیوس

  

  

  

  األشكال المصنوع منھا اآلجر الروماني واستخدامھ في البناء):69الشكل( 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

71-, pp70op.cit  , Davey ,N  

  

  

  

  

  

  

 



424 
 

 الرومانيحرق اآلجر بواسطة الفرن ): 70الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

, p110op.cit  ,Adam  ,P,J  

 حرق اآلجر بدون استخدام فرن الروماني): 71الشكل(

  

  

,P56 Op.Cit  Malacrino, ,G,C   

  

  

  

  

  

  

  



425 
 

  األحجام الرئیسیة لآلجر الروماني): 72الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

 

  

,P63Op.Cit Rook,  ,T   

  

  اآلجر الرومانياألشكال التي كانت تقطع بھا كتل ):73الشكل(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

,P56 Op.Cit  Malacrino, ,G,C   

  

  

  

  



426 
 

  األشكال الرئیسیة للقرمید الذي استخدمھ الرومان):74الشكل (

  

P149, Op.Cit  ,M Cook ,R؛, P156.Op.Cit  Davey, ,N  
 

 

  وحدات القرمید مستطیلة الشكل المستخدمة في نظام الرصف المائل  لألرضیات ): 75الشكل (

  

  

  

  

,P60 Op.Cit  ,Malacrino  ,G,C   

  

 

  األشكال الرئیسیة للقرمید الروماني وطریقة ربطة على األسقف):76الشكل(

  

  

  

  

  

 

 

  

72,pop.cit  , Rook ,T 

 

 



427 
 

 یوضح الطریقة التي كانت تصنع بھا وحدات القرمید): 77الشكل(

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

74,pop.cit  , Rook,T   

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  



428 
 

  األشكال المختلفة لوحدات القرمید المستخدم في البناء):78الشكل (

  

  

 P60,Op.Cit  Malacrino, ,G,C  

  

  یوضح بعض أشكال األختام التي استخدمت علي اآلجر والقرمید خالل العصر الروماني ):79الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

, P73Op.Cit  , Davey ,N  

  

  

  

  



429 
 

  للحجر الجیريیوضح عملیة الكلسنة و اإلطفاء ):80الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

P53 , Op.Cit,L ,C ,Lancaster  

  

  )في حفرة(یوضح الفرن الذي یتم فیھ حرق الجیر مع وجود النار في القاع ):81الشكل (

  

  

55, POp.Cit  , Adam  ,P,J  

  

  

  

  

  



430 
 

  یوضح طریقة تكویم الحجارة إلنشاء فرن الجیر):82الشكل (

  
120, POp.Cit  , Adam  ,P,J   

  

  

،والمنافذ الھوائیة علي مستوى سطح األرض أثناء عملیة الحرق Lamiaیوضح القمع الخارجي أو ):83الشكل (
  في الفرن المنشاة في حفرة

 
121, POp.Cit  , Adam , P,J   

  

  

  

  

  



431 
 

  یوضح فرن الجیر كما وصفة كاتو):84الشكل (

  
 

51, P Op.Cit  Rook, ,T  

  السمیكیوضح حفرة اإلطفاء للجیر ):85الشكل (

 
271, POp.Cit  , Adam , P,J   

  

  

  

  



432 
 

  یوضح طریقة ربط الكتل الحجریة و تثبیت التماثیل بواسطة المالزم المعدنیة):86الشكل (

 

131P ,.Cit Op ,  Orlandos A,   

  

یوضح حدوث االنزالق الذي یحدث في الوتد المعدني الذي یؤدي إلى عدم ثبات الكتل واستقرارھا في ):87الشكل (
  مكانھا 

 

  

, P243Op.Cit ,Oleson  ,P ,J 

  

 

 

    

  



433 
 

   یوضح طریقة إعداد المونة المستخدمة في البناء   ):88الشكل (

  

 

 

 

 

 

 

,P70Op .Cit Malacrino, ,G ,C   

 

  

یوضح طبقات خطوط اإلطار ،التي بدورھا تشیر إلى كل مرحلة من مراحل تنفیذ العمل أثناء إقامة البناء                                ):89الشكل (

  

,P13Op .Cit  ,Adam ,P,J9 

 

 

  

  

 

 

 

 



434 
 

 یوضح طریقة استخدام المونة المستخدمة في البناء  الخراساني الروماني):90الشكل (

  

,Oxforod University Press ,New York,2010,P47  Rome :An Oxford Archaeological Guide,  Claridge,A  

 یوضح طریقة حمل ونقل األحجار صغیرة الحجم وقوالب اآلجر على ظھور الرجال):91الشكل (

 

 

  

  

  

 

,P1Op .Cit Adam,  ,P,J46  

  للمستویات المنخفضة من البناء واألعمال الداخلیةیوضح السقالھ المتحركة المستخدمة ):92الشكل (

  

 

47,P1Op .Cit Adam,  ,P,J   

  

  



435 
 

الذي یصور مشھد لعملیة دھان  Sensیوضح النقش الموجود على العمود المحفوظ في متحف ):93الشكل (
  للحائط

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

,P1Op .Cit Adam, ,P ,J47  

  الحائط یوضح التسقیل الحر أو المستند على ):94الشكل (

 

  

  

  

  

  

  

 

,P101Op.CitTaylor , ,R;47 ,P1Op .Cit Adam,  ,P,J   

  

 

  

  

  

  

 



436 
 

  یوضح األجزاء األساسیة المكونة منھا السقالة الخشبیة):95الشكل ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,P67Op.Cit, Rook ,T 

في  Via Latinaفي بدایة طریق  Trebins Justusیوضح الرسم الذي تم اكتشافھ على قبر ):96الشكل (
  روما

  

  

 

 

 

 

 

 

,P68Op.Cit, Rook,T   

  



437 
 

  یوضح الثقوب المعمولة في الجدار لغرض تركیب السقالة علیھ باختالف أشكال بناء الجدران):97الشكل ( 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

,Pp1Op .Cit Adam,  ,P,J51155-  

  

  

  

  

  

  



438 
 

 یوضح السقالة الكابولي أو الطائرة):98الشكل (

  

 

 

 

,Pp1Op .Cit ,  Adam ,P,J50156- 

یوضح طریقة قطع جذع الشجرة باستخدام المنشار بطریقة مستعرضة وبمساعدة األوتاد ):99الشكل ( 
 الخشبیة

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

,P161Op .Cit Adam, ,P ,J 

 

  

  

 



439 
 

الذي یظھر مجموعة من الرجال یقومون  Bordeauxیوضح النقش البارز المحفوظ في متحف ):100الشكل (
  بسحب جذوع األشجار بواسطة الحبال

  

  

  

 

 

 

 

,P165Op .Cit  ,P, Adam,J 

   

  یوضح طریقة تقطیع جذع الشجرة إلى األطوال المطلوبة بعد إزالة أغصانھا): 101الشكل(

 

  

 

 

 

  

J,P ,Adam, Op .Cit ,P170 

   باستخدام فأس التربیعیوضح طریقة إزالة اللحاء ): 102الشكل(

 

  

 

 

 

 

   

 

 

J,P , Adam, Op .Cit ,P171 



440 
 

  یوضح عملیة تربیع الخشب باستخدام الفأس وذلك بوضعھا على عارضتین خشبیتین ): 103الشكل(

  

 

 

 

 

 

 

 

,P1Op .Cit ,  Adam,P ,J73 

  

  یوضح عملیة نشر الخشب باستخدام المنشار اإلطاري ): 104الشكل(

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J,P ,Adam, Op .Cit ,P178 ; .J, P ,Oleson, Op.Cit ,((Woodworking)),P447. 
 

 

  

  

 



441 
 

 Deneuvreالذي تم اكتشافھ في Lorraine الرسم البارز في متحف): 105الشكل ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 J ,P1Op .Cit Adam,  ,P,76 

  

الرسم البارز لورشة النجار في روما الذي یوضح العدید من التفاصیل الخاصة بأعمال ): 106الشكل( 
 وأدوات الخشب 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

,P11.  Op.Cit, B, Ulrich ,R  

  

 

  

  

  

 



442 
 

  یوضح طریقة وصل القطع الخشبیة في االتجاھین األفقي والرأسي): 107الشكل(  

 

  

  

 

 

 

 

 

J, P, Oleson, Op.Cit ,(( Woodworking)),P453.                               
 
  

  )عمود جوبتیر(یوضح الوصلة االمتدادیة المسننة ):108الشكل(

  

  

  

  

 

,P3Op.Cit, Rook,T 8  

  

 یوضح الوصالت التي استخدمت في تمدید ألواح الربط الجمالونات):109الشكل(

 

 

 

 

 

  

 

 

,P46Op.CitOrlandos  , ,A 



443 
 

الفیالق الذین كانوا یقومون بقطع األشجار لغرض بناء الحصون والكباري ولصنع یوضح أعضاء ):110الشكل(
  الزالجات على عمود تراجان

 

 

 

 

 

 

 

 

R, B, Ulrich, Op.Cit  ,P15. 

  یوضح بعض أنواع الفؤوس المستخدمة في العصر الروماني):111الشكل(

  

  

  

  

  

 

,P232Op.CitDavey,,N  

  Saint   German En Layeیوضح بعض أنواع فؤوس التربیع الموجودة في متحف ):112الشكل( 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

J ,P ,Adam, Op .Cit ,P173 



444 
 

  یوضح بعض أنواع المناشیر المستخدمة عند الرومان):113الشكل( 

  

  

 

  

  

 

,P232Op.Cit, Davey ,N  

  یوضح أھم األدوات المستخدمة لتجھیز الخشب عند الرومان):114الشكل( 

 

  

 

 

 

T, Rook ,Op.Cit,P37 

  



445 
 

أھم أدوات النجارة المستخدمة عند النقش المحفوظ في متحف الكابیتول الذي یوضح ):115الشكل( 
  الرومان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 J ,P, Adam, Op .Cit ,P167  

النجارون النقش الجنائزي الموجود في متحف سیراكوزا الذي یوضح بعض األدوات التي یستخدمھا ): 116الشكل(
 في عمل العالمات والقیاسات

  

 

 J ,P, Adam, Op .Cit ,P 185  

  

  



446 
 

مكون من كتل األحجار متساویة األبعاد ، ومرصوفة بشكل أساس مكون من جدار منخفض  یوضح):117الشكل (
  أفقي ومرتبطة مع بعضھا باستخدام المشابك الحدیدیة

  

  

  

 

 

 

  

,P25.,Op.CitMark, Architectural Technology Up To The Scientific Revolution  ,R  

  

م، والمكون من جدارین .ق330أساس معبد أبولو المشید في مدینة دیدیما في العام یوضح ):118الشكل (
  منخفضین بینھما فراغ یتم ملؤء بالدبش

 

.7,P2,Op.CitArchitectural Technology Up To The Scientific Revolution  ,Mark,R  

 

 

 

  

  

  

 



447 
 

 على حده الجدران التأسیسیة المنفصلة أسفل كل عمود استخدامیوضح طریقة ):119الشكل (

 

  

 

  

,P25,Op.CitMark, Architectural Technology Up To The Scientific Revolution ,R   

 

األساسات المشیدة أسفل األعمدة في األروقة الداخلیة للممرات وجدران البھو الرئیسي  یوضح):120الشكل( 
 مشكالً شبكة متصلة من األساسات

  

  

  p94op.cit,Malacrino,  ,G,C  

 

 

 

 

 

  

  

 



448 
 

 Bassaeاألساسات المنحدرة التي شیدت في الجانب الغربي من معبد ابولو باسا القدیم  یوضح):121الشكل ( 
Abollo  في مدینة دلفيDelphes  

  

.5,P10Op.CitHellmann  , ,C,M   

  

  األساسات العمیقة المشیدة تحت سطح األرض یوضح):122الشكل ( 

  

 
 M ,C ,Hellmann ,Op.Cit,P122. 

 

 

الحفر المخصص لألساس أعرض من العرض المخصص للجدار الذي سوف یقام علیھ  یوضح):123الشكل ( 
  األساس

  

  

  

  

  

 

P247.Op.Cit,J,P ,Adam , 34;,pOp.Cit , Rook,T  

  



449 
 

   األساسات المعززة بالمونة یوضح):124الشكل (

 

 

 

 

 

 

34,pOp.Cit , Rook,T   

  اآلثار الناتجة عن استخدام القوائم الخشبیة لتنفیذ األساسات یوضح):125الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

P245.Op.Cit,J,P, Adam ,  

  عمل األساسات بمساعدة الركائز الخشبیة یوضح):126الشكل ( 

 

 

 

  

 

P202.Op.Cit,J,P, Adam ,  
  
  
  
  
  
  
 
  



450 
 

  اآللیة الخاصة بكبس أو دق الدبش داخل األساس یوضح):127الشكل (

  

 

  

 

  

  

  

P204.Op.Cit,J,P ,Adam , 
 

  األعمدة الدوریة المستخدمة في مقابر بني حسن  یوضح):128الشكل (

  

  
 389،ص سابقمرجع ، محمد أنور شكري

  یوضح معبد أغسطس في نیم جنوب فرنسا ):129الشكل (

  

  

  

  

  

  

 

H ,N ,Abram , Architecture :From Prehistory To Post-Modernism/The Western Tradition, Op.Cit,P132. 

 



451 
 

  م.ق100في روما الذي شید في  portunusاألعمدة المشیدة في معبد فورتونا  یوضح):130الشكل (

 

 

 

  

  

  

  

  

J,P, Adam,Op.Cit,P225. 

  

  استخدام أسلوب الوصل الرأسي لألسطوانات األعمدة یوضح):131الشكل ( 

  

  

J, Drum , ,p94.op.cit  

 



452 
 

  الحركة الجانبیة التي تتعرض لھا أسطوانات األعمدة نتیجة تعرضھا للزالزل یوضح):132(الشكل 

 

 
  

  

  

  

  

,P233.Op.CitOleson, ,P ,J  

  

  التفاصیل التي تعمل علي أسطوانات األعمدة یوضح):133الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

W ,B ,Dinsmoor ,Op.Cit,P172. 
 

 

 

المجرى الصغیر الذي یعمل علي حافة إحدى الكتل األسطوانیة لیسمح بصب البرونز  یوضح):134الشكل (
  المصھور 

  

 

 

 

 

 

, Man The Builder ,New York,1970,P70 G E SandströmLewis, ,M  

 



453 
 

  مراحل التشذیب والصقل وعمل القنوات الرأسیة التي تتم علي بدن العمود یوضح):135الشكل ( 

 

  

,72Op.CitLewis,,M . 

 

  Monolithicاستخدام األعمدة الرخامیة أو الجرانیتیة ذات الكتلة الموحدة المونولیث  یوضح):136الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

J,P, Adam ,Op.Cit,Pp222-223. 
 
 
 
 
 
 
 



454 
 

  نماذج من األعمدة المشیدة في بازیلیكا بومبي  یوضح):137الشكل (

 
 

 

 
 

J. P, Adam ,Op .Cit ,Pp313-316. 
 
 

  تضاءل قطر العمود كلما اتجھنا ألعلي وكذلك االنتفاخ في الثلث السفلي من بدن العمود  یوضح):138الشكل (

 
 

  

 103، صمرجع سابقصالح لمعي مصطفي ،

 

   

  

  



455 
 

  )Lesbinلیسباني (األسلوب الذي تأخذ فیھ حواف الكتل شكالً طبیعیاً  ):139 الشكل( 

  

 

  

  

,P64Op.Cit, Ramage ,A , Ramage ,H ,N ، ؛158،  مرجع سابقضحي عرفة 

ً  ):140الشكل (   )True Polygonal(األسلوب الذي تأخذ فیھ حواف الكتل شكال مستقیما

 

  

  

  

 

,P15;Cit  Op., I. C. C.A.M. B.C .A.M,))Technology: Architectural Innovation In Anatolia  ((Bachmann, ,M G ,C
,P168 Op.Cit ,Lawrence  ,W,A  ,P67; Op.CitMalacrino, ,  

  

  

  

  

  

  



456 
 

  Trapezoidalاألسلوب المستخدمة  فیھ الكتل الحجریة ذات الحواف شبھ المنحرفة  ):141الشكل (

  

  

  

  

  

 

,P104.Op.CitPhoca,Valavanis .P, ,A,I  ,P68; Op.CitMalacrino, ,G ,C  

المشید بأسلوب البناء الحجري المتعدد  Volscianمدینة فولسكیان  فيSegin حصن سیجیني  ):142الشكل (
  األضالع

 

 

 

 

 

195.-,Pp194Op.Cit, Adam ,P,J  

  

  

  

  



457 
 

في   Fortunaیوضح استخدام البناء الحجري المتعدد األضالع في تبطین منصة معبد فورتونا ):143(الشكل 
    Palestrinaبالسترنیا 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 ,p196.Op.CitAdam, ,P,J 

 البناء باستخدام كتل الحجارة المستطیلة منتظمة الزوایا بدون استخدام المونة ):144(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   P101; Op.CitMalacrino, ,G ,C, 157،  مرجع سابقضحي عرفة،

  

  

  

  

  



458 
 

 )Header And Stretchers(البناء باستخدام كتل الحجارة المستطیلة  ):145 الشكل(

  

  

 

 

 

 Op.CitMalacrino,  ,G,C ,P 113;   Op .Cit , J. P.I. E. E. P,))Lesson From Roman Cement And Concrete((, Delatte,J ,N
,P99.  

  

 یوضح األشكال المستخدمة في ارتفاع مدامیك الجدران ):146الشكل (

  

  

,p123. op.citMalacrino,  ,G,C   

  

  

 



459 
 

  مع ترك السطح الداخلي للكتل بدون تشذیب یوضح استخدام نوع من الزخرفة في الكتل المستطیلة ):147الشكل (

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

D, Etherton, The Penguin Dictionary Of Architecture ,Penguin Book, United States,1980,P289; M 

,Bachmann,(( Technology: Architectural Innovation In Anatolia )),I. C. C.A.M. B.C .A.M, Op.Cit ,P13; C, Norberg -

Suchulz , Meaning In Western Architecture, Rizzoli ,New York,1975,P28. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



460 
 

  Palmyraالمشید في بالمیرا  Belیوضح سور معبد بیل  ):148الشكل (

 

  

  

  

  

  

 

p ,Cit Op. Adam., P,J207,219.  

  

  م.في النصف األول من القرن الثالث ق المشیدة Veliaیوضح استخدام أسلوب التربیعات في فیلیا  ):149الشكل (

 

 

 

 

 

 

,p230.Op.Cit, Adam ,P,J  

  م.في نھایة القرن الثاني ق  Bolsenaیوضح استخدام أسلوب التربیعات في بولیسیا ):150الشكل (

 

  

  

 

 

 

 

,p230.Op.Cit, Adam ,P,J 



461 
 

 Opus Afticanum  )  یوضح أسلوب البناء األبوس افریكانیوم):151الشكل 

 

J,P, Adam ,Op.Cit,pp231-234. 

  

  Timber-Framingأسلوب  البناء باستخدام الھیكل الخشبي  یوضح  ):152الشكل (

 

 

  

  

  

 

 

 

 

J,P ,Adam ,Op.Cit,pp237-240. 

  

  

  

  

  

  

  



462 
 

  Opus Incertumیوضح األسلوب العشوائي أو غیر المنتظم  ):153الشكل ( 

  

  

York,1969,P112; , Brockhampton Press, New The Building Of Ancient Rome,Helen,  Leacroft,R 
,P250.Op.CitAdam.J.P, 

 

 

  Terracinaفي أسوار تیراسینا  Opus Incertumیوضح األسلوب  ):154الشكل ( 

  

  

 

  

  

  

  

,p251.Op.CitAdam., ,P,J 

  

  

  

  

  

  



463 
 

  Opus Quasi Reticulatumیوضح األسلوب الشبھ شبكي  ):155الشكل (

  

   

  

  

  

  

  

  

,p254,258.Op.CitAdam, ,P,J 

  Opus Reticulatumیوضح األسلوب الشبكي  ):156 الشكل(

 

,P65. Op.Cit, Ramage, A , Ramage ,H ,,P130; N Op.CitMalacrino,  ,G,C  

 

في  الصھریج الضخم  Opus Quasi Reticulatumیوضح استخدام األسلوب الشبھ شبكي  ):157الشكل (
  م.ق80لحمامات ساحة بومبي الذي بني في عام 

 

  

  

  

  

  

  

,p256.Op.Cit, Adam ,P,J 



464 
 

   Opus Reticulatumیوضح استخدام إطارات للحائط عند الزوایا مع األسلوب شبكي  ):158الشكل (

  

  

  

  

 

 

 

 

 

,p130 op.citMalacrino, ,G ,, Foresman And Company,1932,p120;   C The Private Life Of The Romans, Johnston ,W,H  

 

 Opusیوضح استخدام قوالب اآلجر لخلق تراكیب متعددة األلوان مع األسلوب الشبكي  ):159الشكل (
Reticulatum   

 

  

 

C ,G ,Malacrino, op.cit ,p126; J, Boardman , J, Griffin , The Oxford History Of The Classical World, Oxford University 

Press, New York,1990,p655. 

  

  

 

 

 

 

 



465 
 

 یوضح بناء الجدار أو الدعامة بصفوف أفقیة من األحجار تفصل بینھا صفوف من الطوب األحمر ):160الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

  .161،ص مرجع سابقضحي عرفة ،  

  

 یوضح جدران فورم سبتمیوس سیفیروس بمدینة لبدة اآلثریة ):161الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

J ,B, Ward-Perkins, The Severan Buildings Of Lepcis Magna :An Architectural Survey ,Op.Cit,P123. 

 

 

 

 

 

 



466 
 

 یوضح بناء الجدار من أحجار التوفا البیضاویة والمرصوفة في مسارات أفقیة ):162الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

,p270Op.Cit, Adam ,P,J 

  

المشیدة في نھایة   Metzفي واجھة قناة المیاه في میتزا Opus Vittatum یوضح اسلوب ):163الشكل (
  القرن األول

  

  

 

    

  

  

  

 

,p274Op.Cit, Adam ,P,J 

 

  

  

  

  

 



467 
 

حیث تم المزج بین أسلوبي  Ostiaحمامات أوستیا    Opus Mixtumیوضح استخدام اسلوب  ):164الشكل (
  ومادتي البناء

  

  .163،ص مرجع سابقضحي عرفة ،

على طریق التینا Centroniفي فیال سینتروني   Opus Mixtumیوضح استخدام أسلوب  ):165الشكل (
Via Latina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ,p281Op.CitAdam,,P ,J  

  

  

  

  

  

  



468 
 

  Opus Spicatumیوضح أسلوب  ):166الشكل (

  

  

  

  

  

  

,p288Op.CitAdam,,P ,J  

  

في  Mansioفي المبنى الكبیر والمسمى مانسیو  Opus Spicatumیوضح استخدام أسلوب  ): 167الشكل(
  Theseeثیسي 

  

,p289Op.Cit, Adam,P ,J  

 

  

  

  

  

  

  

  



469 
 

 في أكساء الجدران Opus Testaceumیوضح استخدام أسلوب   ):168الشكل (

 

 

  

  

 

 

 

 

 

,p116 op.cit ,Malacrino ,G ,C   

  

 الیونانیة Ashlar بطریقة البناء نفسھا  Opus Testaceumیوضح استخدام أسلوب   ):169الشكل (

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

, Routledge ,New York,2007,p553Classicism And The New RomeOrigins , Tadgell,,C  

  

  

  

  



470 
 

  عن طریق صفوف راسیة باآلجر تشبھ األعمدة Opus Testaceumیوضح استخدام أسلوب   ):170الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  .164،ص مرجع سابقضحي عرفة ،

  

یوضح استخدام القطع اآلجریة إما بإحجامھا األصلیة أو المقطعة إلى قطع مثلثة  في أسلوب   ):171الشكل (
Opus Testaceum   

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

, Flammarion, Paris, 1927,p41.art Romain Le Style Pompeienart Grec Et LLa Grammaire Des Styles :LMartin  , ,H  

  

  

  



471 
 

 في مبنى السوق المشید في عھد تراجان  Opus Testaceumیوضح استخدام أسلوب   ):172الشكل (

  

 

 

 ,p298Op.CitAdam, ,P,J  

  

  .من الحجر أو اآلجر بشكل إسفیني أو من المونة الخرسانیة یوضح القوس المبني ):173الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

,p295.Op .Cit  ,p6; Plommer,Op .Cit , L. CLancaster.    

  



472 
 

  یوضح بعض أنواع األقواس التي استخدمھا الرومان ):174الشكل (

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  .151،صمرجع سابق،))الخصائص المعماریة للعقود والقباب الكالسیكیة((عاصم نایف البرغوتي  ،

 Corbellingیوضح أسلوب بناء األقواس المسمى   ):175الشكل (

 

 

 

 

,P65.Op.Cit, Mark,R   

  ورأقرب زقورة ) شولكي(باب قصر الملك یوضح أقواس  ):176الشكل (

  

  

  

  

  

  

A, Badaway, Architecture In Ancient Egypt And Near East ,Cambridge ,Massachusettes : Massachusettes Institute Of 
Technology, New York,1972,P23 



473 
 

 ) Veil Perugia(یوضح بعض أشكال األقواس في المقابر األثروریة  ):177(الشكل   

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  .166،ص مرجع سابق ضحي عرفھ ،

  

 Agora Prieneیوضح بوابة السوق العامة بمدینة بریني  ):178الشكل (    

                               

 

  .379،مرجع سابقمني حجاج  ، عمارة اإلغریق،

  

  

  

  



474 
 

  القوس ذو الصفین االتروسكي یوضح  ):179الشكل ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

 .1,P32Op.Cit, Adam,P ,J 

  

 Faleriiفي فالیري نوفا  Gate of Jupiterیوضح استخدام القوس الحقیقي في بوابة جوبیتیر  ):180الشكل (

Novi   م.ق241الذي یؤرخ للعام 

 

 

 

  

  

 

 

 

 .,P323Op.Cit, Adam,P ,J 

  

  

  



475 
 

  م.ق 216یوضح األقواس المشیدة في فورم لبدة الكبرى الذي یرجع إلى  ):181الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

A, Iacovuzzi,((Hypothetical Reconstruction Of The Forum Novum Of Leptis Magna Design Rules And 

Cultural Influences ,Materials And Construction Techniques)),Proceedings Of The 2nd ICAUD International 

Conference In Architecture And Urban Design ,Epoka University ,Albania, 2014,p14. 

 

 

 

  المغطاة بقوس مكون من عدة لبناتsirenیوضح البوابة الشرقیة الضخمة للمدینة وھي بوابة سایرن  ):182الشكل ( 

  

  

  

  

  

  

,P324.Op.Cit, Adam,P ,J  

  

 

 

 



476 
 

التي اتبعھا الرومان في  voussoirأو صنجة العقد  key-stoneیوضح طریقة الحجر األوسط  ):183الشكل ( 

 بناء القوس

 

 

 

 

  

 

 

 

  197،ص ، مرجع سابقثروت عكاشة ، الفن الروماني

  

  

 .یوضح الطریقة التي استخدمھا الرومان في بناء األقواس باستخدام الھیكل الخشبي  ):184الشكل ( 

 

   

 

 

 

 

,Ava The Visual Dictionary Of Architecture ,P39;Op.CitMacaulay  ,  ,,P139; DOp.Cit ,Rook ,T
Publishing,2008.  

 

  

  

 

  



477 
 

 Cantusیوضح العقد الذي یعلو بوابة األكروبولیس في مدینة كانتوس  ):185الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

  .407،مرجع سابقمني حجاج ، عمارة اإلغریق،

  

 ، Centeringیوضح الھیكل الخشبي المستعمل في بناء القوس الذي یسمى قالب القوس  ):186الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Powys,London,1988,P82.-,Builth WellsStone Masonry Detailing  ,Pepperell ,R 

  .32،ص مرجع سابق؛ عبدالرحیم سالم ،،149،ص  مرجع سابقصالح لمعي مصطفي ،

  

  

  



478 
 

 یوضح طرق سند الھیكل الخشبي المؤقت المستعمل في بناء القوس  ):187الشكل (  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

J ,Fitchen ,The Construction Of Gothic Cathedrals :A Study In Medieval Vault Erection, Oxford University 
Press,1961,Pp10-12 ; R, Taylor,.Op.Cit,Pp128-138. 

 

 

  

 



479 
 

وتبین اإلسقاطات الساندة للمراكز  Pont du Gardیوضح السلسلة الوسطي لألقواس عند  ):188الشكل (

 وتبین الصفوف الثالثة المتوازیة من اللبنات 

 

 

 

   

 

 

 

360.-,Pp359Op.Cit, Adam ,P,J 

 

 یوضح استخدام األطر السیرامیكیة لعمل الھیكل الخشبي للقوس ):189الشكل (

 

 

 

 

 

 

,P121Op.Cit, Rook ,T  

  

 

 

 

  

 

 



480 
 

یوضح تأثیر القوى  الجانبیة على اللبنات المجاورة و توزیعھا على الدعامات الجانبیة  ):190الشكل (  

  لغرض توازن البناء في المركز

 

 

  

  

 

 

  

,P158.Op.Cit ,M.S.C.P.A ,))The Plasticity Of Unreinforced Concrete((, Heyman J,   

  

  یوضح طریقة وصل اللبنات لألغراض الجمالیة ):191الشكل (

  

   

 

 

 

 

 

  
   

 

 

 

 

348.-,Pp345Op.Cit, Adam ,P,J  

  

  



481 
 

  یوضح طریقة ربط األجزاء العلویة لألقواس لالستفادة منھا في عمل المداخل وفتحات األبواب والنوافذ ):192(الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

346.-,Pp345Op.CitAdam,,P ,J 

  یوضح األقبیة المشیدة من الحجر أو اآلجر ):193الشكل (  

 

  

, B. T .Bats ford Ltd ,New York,1950,p86.A History Of Architecture ,H, Statham,H  

 

 

  

  

 

  

 



482 
 

  یوضح القبر المكتشف في بایال في جزیرة قبرص ،الذي یعود إلي نھایة القرن السادس قبل المیالد ):194الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

,p171.Op.Cit Lawrence, ,W,A  

 

  یوضح سقف أحد القبور في مدینة برجامون الذي یرجع إلى بدایة القرن الثاني قبل المیالد ):195الشكل (

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

,p173.Op.Cit , Lawrence,W ,A  

 

  

  

  



483 
 

  یوضح الھیكل الخشبي المؤقت المستخدم في تشیید القبو  ):196الشكل (  

  

  

   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

,P28.Op.Cit, Mark,R  ,P187;Op.CitTaylor, ,R 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



484 
 

  یوضح طریقة تشیید القبو باستخدام الكتل اآلجریة المربعة  ):197الشكل (

 

 

  

 

  

 

 

  

 

,p36Op.CitAdam  ,,P ,J3p47.Op.Cit, ,p80; B, Cichy,Op.Cit ,, Sear; F 

 

 یوضح طریقة تشیید القبو بعمل أقواس متصلة في شكل خطوط ):198الشكل (

  

  

 

  

  

  

 

      

,P151Op.Cit Dgell, , ,G ,H,F ,E ,Kimball   

  

 



485 
 

 یوضح الھیكل الخشبي المحتوي على زخارف ):199الشكل ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,P196.Op.CitTaylor, ,R 

  یوضح استخدام مادة الحجر في تشیید القبو ):200الشكل (

  

 

 

 

  

  

,P302.Op.Cit Plommer,, ,P88; H Op.CitStatham., ,H,H   

  

  

  

  

  

  

  

  



486 
 

یوضح طریقة إنشاء األقبیة المتقاطعة عن طریق بناء شبكة مكونة من أضالع أو خطوط التقاطع  ):201الشكل (

  أوال ، باستخدام اآلجر لغرض تحدید الشكل المطلوب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

,p8Op.Cit Sear, ,,F 1 

  

  

 Barrel Vault Tunnel Vault یوضح القبو البرمیلي أو النفقي ):202الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

  170،صمرجع سابقضحي عرفة ،  

  

  



487 
 

   Maxentiusیوضح حمامات ماكسنتوس ):203الشكل (

  

  

  

  

 

 

 

,P116.Op.Cit Claridge, ,A 

  

 Cross Vaultیوضح القبو المتصالب أو المتقاطع  ):204الشكل (

 

 

 

 

 

  

  

  

, Academy Editions, London Modernism/The Western Tradition-Architecture :From Prehistory To Post. , AbramH. N
,1986 ,P115    ;         ،170،صمرجع سابقضحي عرفة   

 

  

  

 

  

 



488 
 

 Pavilion ,Cloister)قبو بشكل الخیمة(یوضح القبو ذو الخطوط المتقاطعة وذو الحنیات  ):205الشكل (

Vault 

 

 

 

 

 

 

  171،صمرجع سابقضحي عرفة ،

  

  

  یوضح القبة الكرویة الشكل ):206الشكل (

  

  

 

 

 

 

 

,P139.Op.Cit,Mark,R   

  

  

  

  

  

  

  



489 
 

  یوضح بعض أشكال القباب ):207الشكل ( 

  

  

  

  

  

 

  

  171،صمرجع سابقضحي عرفة ،

  یوضح المقرنصات والمعلقات المستخدمة لغرض الوصل بین الشكل المربع والدائرة ):208الشكل (

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 .155،صمرجع سابق،))الخصائص المعماریة للعقود والقباب الكالسیكیة((عاصم نایف البرغوتي  ،

  

  

  

  

  

  

  

  



490 
 

  في المقبرة المعروفة باسم كنز أتریوس في كنوسوس  یوضح القبة المخروطیة ):209الشكل (

 

   

 

 

 

،دار النھضة العربیة القباب في العمارة اإلسالمیة؛ صالح لمعي مصطفي،379،صمرجع سابقمني حجاج  ، عمارة اإلغریق،
  .25،ص1975،بیروت،

  

 یوضح شرفة أتالوس في مدینة دلفي ):210الشكل (

 

 

 

 

 

 

96.-,pp95Op.Cit, A. J. A,))The Arch And Vault In Greek Architecture((Boyd,,T   

  

  

  

  

  

  

  



491 
 

  المشیدة بإعداد ھیكل خشبي  یوضح القبة  ):211الشكل (

 

  

  

 

  

  

  

 1996, Rome, White Star S.R.L,La Rome Antique: Une Civilization Qui A Conquis Le Monde,  ;,P209 Op.Cit, Taylor ,R

P127.   

  

  )بنظام البرج(المشیدة باستخدام النموذج أو الھیكل الذي استخدمھ أبودوروس  یوضح القبة  ):212الشكل ( 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

  

.193-, Pp 192Op.Cit, Taylor ,R 

  

  

  

  

  



492 
 

المشیدة باستخدام ھیكل مكون من سلسلة من الحلقات األفقیة من العوارض تسمى  یوضح القبة  ):213الشكل ( 

Corbelled 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

., P 197Op.Cit, Taylor ,R  

 Capolaالكرویة أو المسطحة  یوضح القبة  ):214الشكل (

  

 

 

 

 

 

,P139.Op.Cit,Mark ,R 

 

 

 

  

  

 

 



493 
 

 Domical,Octagonalیوضح القبة ثمانیة األضالع  ):215الشكل ( 

  

 

 

 

 

,P47Op.Cit, Mark,R   

 Umbrella Dome(Vault)یوضح القبة بشكل المظلة  ):216(الشكل   

 

   

 

  

 

  171،ص مرجع سابقعرفة ، ضحي

  

یوضح تغطیة حجرة مربعة بقبة باستخدام المقرنصات التي كانت تشكل حلقة الوصل بین  ):217(الشكل   

 الجزء المربع والدائري

 

   

 

  

 

  .164،صمرجع سابق،))الخصائص المعماریة للعقود والقباب الكالسیكیة((عاصم نایف البرغوتي  ،

  

  

  

  



494 
 

 التي تعمل في قمة القبة من المنتصف Oculusیوضح الفتحة  ):218الشكل (  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

,Pp40,43.Op.Cit, Mark ,R  

 یوضح طریقة إنشاء األقبیة باستخدام األقواس العاتقة أو أقواس التفریغ ):219الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

,P100Op.Cit Lancaster ,, C ,,P196; LOp.Cit, Taylor ,R ,P82;Op.Cit Sear ,,F  

  

  



495 
 

  ذات األسقف القبویة Apsesالحنایا الكبیرة  یوضح استخدم ):220الشكل (  

  

  

  

  

  

 

, Office Du Livre,Rome,1984,P88.n :Et L’ Architecture Romaine,P100, .H, Stierlin HadrieOp.Cit,Mark,R  

 

 Minerva Medicaالدعامات الخارجیة للجدران في معبد  یوضح استخدم ):221الشكل (  

  

 

 

 

 

 174،ص مرجع سابق،ضحي عرفة   

 

  یوضح االنفساخ الذي یحدث في القبة ):222الشكل (

  

  

  

  

  

161-, OP.CIT,PP160M.S. C. P. A,))The Plasticity Of Unreinforced Concrete((Heyman, ,J 

 

 



496 
 

  یوضح أشكال المؤثرات على السقوف الداخلیة والخارجیة ):223الشكل (

 

   

 

 

 

 

  .252،ص مرجع سابقوآخرون، محمد عمر ابن جناح

  

  

  یوضح أشكال السقوف التي استخدمھا المصریون   ):224(الشكل 

  

 

 

  

  

  

 

-The Architecture Of Alexandria And Egypt 300BC ,17; J, Mckenzie -,Pp15Op.CitSmith,,R ,T
,Yale University Press, Hong Kong,2007,P62.AD700 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



497 
 

یوضح استخدام اإلغریق لألسقف الخشبیة المسطحة المغطاة بالطین أو القش أو األلواح الخشبیة  ):225الشكل (
  وكذلك الدعامات المائلة المغطاة بألواح القرمید

 

  

 

 

  

  

 

,P5;Op.CitLawrence , ,A,W ,P195;Op.CitMark,  ,,P283; ROp.CitHellmann  ,  ,C,M   

  

  

 یوضح طریقة تسقیف مباني اإلغریق المستطیلة باألسقف المائلة  ):226الشكل (

 

 

 

Pp273,286.Op.Cit,Hellmann,  ,C,M  

 

  

  

  

  

 



498 
 

  یوضح التجاویف المعمولة في جدران أحد المنازل السكنیة في بومبي ):227الشكل (

  

  

  

  

  

  

,P286.Op.CitHellmann  ,  ,C,, P 403; MOp .CitAdam  ,  ,P,J  

 

 یوضح الجسر المبنى على نھر الدانوب على عمود تراجان ):228الشكل (

 

 

 

 

  

 

,P198.Op.Cit ,Mark  ,R  

 

یوضح النتوءات البارزة في العارضة التي یستند علیھا المنحدران  المائالن للسطح في مقبرة  ):229الشكل (
 أتروسكیة بالقرب من سیرفیتري

 

 

 

 

  

, P 422, Op .CitAdam ,P,J 

    

  



499 
 

 یوضح الھیاكل المستخدمة في إنشاء األسقف المستویة والشبھ مستویة ):230الشكل (

 

 

 

  , P 404, 423Op .Cit ,Adam ,P,,P195; JOp.Cit Mark .,R  

  

 )Hut Tombs(یوضح الھیاكل المستخدمة في المقابر التي تشبھ األكواخ  ):231الشكل (

  

 

 

 

 

 

 

 

P138.Op.Cit,, Smith ,R ,T  

  

 

 

  

  

  

 



500 
 

 یوضح الھیكل المستخدم في إنشاء األسقف ذات االنحدار الواحد  ):232الشكل (

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,P204.Op.Cit Mark,,R  , P 425;Op .Cit , Adam ,P ,J 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



501 
 

 یوضح الھیكل المستخدم في إنشاء األسقف بانحدارین  ):233الشكل (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7P28Op.Cit, Hellmann,,C ,M  

 یوضح الھیكل المستخدم في إنشاء األسقف بثالثة أو أربعة انحدارات  ):234الشكل (

 

 

 

 

 

 

  ؛ 159،ص مرجع سابق، المصریة ،مابین النھرین ،الیونانیة ،الرومانیة: عمارة الحضارات القدیمةصالح لمعي مصطفي، 

  6, P 42Op .Cit ,Adam,P ,J   

  

  

  

  

  

  



502 
 

 یوضح األجزاء  الرئیسیة للھیكل المستخدم في إنشاء األسقف  ):235الشكل (

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

Pp28Op.Cit, , Hellmann ,C,M  8historic ((Valeriani,,s  ;,op.cit,p72The Visual Dictionary Of Architecture 289;-
,p2029.op.cit,P. F.I C. C H, ))carpentry in Rome 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



503 
 

یوضح القوى المختلفة التي تتعرض لھا األسقف وكذلك حواف دعامات السطح التي تبرز احد  ):236الشكل (
 جوانب الجدار 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

,P202Op.Cit,P. F.I C. C H, ))Historic Carpentry In Rome((Valeriani,,S 7285-4Pp28Op.Cit, Hellmann  ,,C ,M  ; 

       یوضح اللوحة الجداریة التي تبین أول كنیسة صغیرة لسانت بیتر في روما التي بنیت في  ):237الشكل (
  م قبل إزالتھا330

 

 

 

 

 

 

 

, P433 Op .Cit ,Adam ,P,J 

    

  



504 
 

یوضح قطاع مستعرض من كنیسة سانت بول موضح علیھا المقاییس التي استخدمھا النجارون  :)  238الشكل(
  في تلك الفترة

 

 

 

 

 

 

 

 

, P434Op .Cit ,Adam ,P,J 

  

  في بومبي) Opus Signinum(یوضح طریقة تبلیط األرضیة المسماة بتألیف  ):239الشكل(

  

  

 

 

  

  

  

, P475.Op .Cit , Adam ,P,J 

  

  

  

  

  

  

 



505 
 

یوضح طریقة تبلیط األرضیة باستخدام الرخام الملون التي كانت مفضلة لتغطیة أرضیات المعابد  ):240الشكل( 
  .والمباني العامة 

  

 

 

 

 

 

., P473Op .Cit , Adam  ,P,J   

 

  الرنجةسمكة یوضح أرضیة من اآلجر مرصوفة بشكل یشبھ عظام  ): 241الشكل(

 

  

 

  

 

  

 

 

, P473 Op .Cit , Adam  ,P,J 

 

 

 

 

  

  

  

  



506 
 

یوضح أولى لوحات الفسیفساء في المعبد األحمر بمدینة الوركاء الذي شید على أعمدة وأنصاف  ): 242الشكل(
 أعمدة زینت بقطع الفسیفساء

 

 

 

 

 

 

 

 

  .23م،ص1975عیسى سلیمان وسلیم طھ التكریتى، منشورات األدیب البغدادي، بغداد، : ت. الفن في العراق القدیممورتكات أنطون  ، 

  

 یوضح اللوحة المعروفة باسم لواء أور  ):243الشكل(

 

  

  

  

  

  

  120ص،  مرجع سابق،نعمت إسماعیل عالم 

  

  

  

  

  

  

  

  



507 
 

  یوضح الفسیفساء التي تزین بوابة عشتار ):244الشكل(

 

 

  

  

  

  

  145،ص مرجع سابقمورتكات أنطون ،

  

  یوضح أرضیات فسیفساء  الفصول األربعة في دار بوك عمیرة بزلیتن ): 245الشكل(

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 .89مرجع سابق ،ص مجلة تراث الشعب، ،))حول نشأة الفسیفساء((سعید علي حامد  ،

, Konemann, Paris, Das Antike Libyen :Vergessene Statten Des Romischen ImperiumsPolidori , ,R
1998,P15.  

  

  

  

  

  



508 
 

  

 یوضح الطبقات المكونة منھا األرضیة الخرسانیة ): 246الشكل(

 

 

 

 

 

 

 

Michigan Technological University,London,1993,p58. ,Roads To The Future , Alkire ,H 

  

یوضح قطاع عرضي في منزل حضري بھ محل في الدور األرضي ،وأرضیة الدور العلوي مبلطة  ):247الشكل(
  Opus Signinum بتألیف 

  

  

 

 

 

 

 

, P407 Op .Cit ,Adam ,P,J  

  یوضح تفاصیل للساللم الخشبیة الثابتة ):248الشكل(

  

  

 

 

 

, P83Op .Cit , Rook,T  



509 
 

 یوضح المكونات األساسیة لمشروع البناء السیفیري المشید في مدینة لبده الكبرى): 249الشكل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ,Iacovuzzi,((Hypothetical Reconstruction Of The Forum Novum Of Leptis Magna Design Rules And 
Cultural Influences ,Materials And Construction Techniques)),  ICAUD,Op.Cit,p11. 

 

 یوضح النقش الذي وجد على إحدى العارضات المقامة فوق األعمدة في مبنى البازیلیكا): 250الشكل(

                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

J ,B, Ward-Perkins, The Severan Buildings Of Lepcis Magna :An Architectural Survey ,Op.Cit,P58. 
  

  

  

  



510 
 

  یوضح مخطط البازیلیكا والفورم السیفیري):  251الشكل(

  

 

 

  A, Iacovuzzi,((Hypothetical Reconstruction Of The Forum Novum Of Leptis Magna Design 
Abram  H,N, ,p13;Op.Cit,ICAUD, ))Construction TechniquesRules And Cultural Influences ,Materials And 

145.-,pp144Op.Cit ,   

 یوضح منظور داخلي ثالثي األبعاد لمبنى البازیلیكا):  252الشكل(

  

     

  

J,B, Ward-Perkins , Roman Imperial Architecture,Op.Cit,P388. 

 

  

 



511 
 

 طریقھا لمبنى البازیلیكایوضح المداخل التي یتم الدخول عن ): 253الشكل(

 

 

A, Iacovuzzi,((Hypothetical Reconstruction Of The Forum Novum Of Leptis Magna Design Rules And 
Cultural Influences ,Materials And Construction Techniques)), ICAUD,Op.Cit,pp17-18. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



512 
 

  یوضح التغیرات التي أجریت على المبنى في القرن السادس المیالدي):  254الشكل(  

 

  

N ,Duval,((La Transformation De La Basilique Severienne De Lepcis Magna En Eglise :Les Notes De G.Caputo(1936-
1937))),Op.Cit,P260,262. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



513 
 

 یوضح المخططات التفصیلیة لمبنى البازیلیكا ): 255الشكل(  

 

 

 



514 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J,B ,Ward-Perkins, The Severan Buildings Of Lepcis Magna :An Architectural Survey ,Op .Cit,56. 
 

  

  



515 
 

  السیفیريیوضح بعض التشطیبات التي كانت تجرى على كتل حجارة البناء في المشروع ): 256الشكل(

 

 

J ,B ,Ward-Perkins, The Severan Buildings Of Lepcis Magna :An Architectural Survey ,Op. Cit,67. 
 
 
 

 یوضح عتبات لألبواب التي كان دائما یصحبھا قوس مسطح لتخفیف األحمال الواقعة علیھا):  257الشكل( 

 

 

 

 

 

 

 

 

B,M, Apollonj,((II Foro E La Basilica Severiana Di Leptis Magna)),I Monumenti  Italiani ,La Libreria 
Dello Stato,Op.Cit,p68. 

  

 



516 
 

 یوضح الواجھة الشمالیة الغربیة الخارجیة للبازیلیكا):  258الشكل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J ,B ,Ward-Perkins, The Severan Buildings Of Lepcis Magna :An Architectural Survey ,Op. Cit,78. 
 
 
 

  یوضح األبواب والمشكوات المحفورة في الجدران ، التي عمل لھا إطار دقیق حول األبواب من اآلجر):   259الشكل (

 

 

 

مساءً  5، الساعة 18 -6-2013تصویر الباحث   

   

  



517 
 

  یوضح المشكوات المحفورة في الجدران ، التي كانت تزین بالتماثیل من البرونز): 260الشكل(

 

   

 مساءً  5، الساعة 18 - 6-2013الباحث،تصویر 

 

  یوضح بعض أنواع األعمدة التي استخدمت في مبنى البازیلیكا):  261الشكل(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

J ,B ,Ward-Perkins, The Severan Buildings Of Lepcis Magna :An Architectural Survey ,Op. Cit,68. 
  



518 
 

یوضح الحجرات الركنیة التي كان یتم الدخول إلیھا عن طریق أبواب مكونة من عتبات ): 262الشكل(  
  حجریة منحوتة على شكل قوس 

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

 مساء 5، الساعة 18 - 6-2013تصویر الباحث،

A,D, Vita ,((La Ricostruzione Dell’ arco Dei Severi A Leptis Magna In Un Di Segno Di C. Catanuso Ed Esistenza E Significato 

Di Un Tetrapilo Preseveriano)),Quaderai Di Archeologia Della Libia ,Vol 7,L’ERMA,Di Bretschneider,Roma,1975,p15. 

 

 مقطع یوضح أھم تفاصیل األسقف الداخلیة التي استخدمت في مبنى البازیلیكا): 263الشكل(  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

J ,B ,Ward-Perkins, The Severan Buildings Of Lepcis Magna :An Architectural Survey ,Op. Cit,64. 
 
 
 



519 
 

 موقع حمامات الصید داخل مدینة لبدة الكبرى یوضح ): 264الشكل (

  

  

  36عزت زكي حامد قادوس ،مرجع سابق ،ص 

 ,P109.Op. Cit  ,؛Hunting  Baths  At  Lepcis  MagnaThe  J, B, Ward Perkins ,   

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 الموقع العام للحمامات  الصید



520 
 

 صور لمبنى حمامات الصید قبل وبعد عملیة الترمیم یوضح ): 265الشكل (

 

  

  

 198.-p 197,POp. Cit  ,؛The  Hunting  Baths  At  Lepcis  MagnaJ,B, Ward Perkins ,    

  

  

  



521 
 

  مبنى الحمامات التي تمثل مشاھد الصیدیوضح الرسومات الجداریة التي وجدت بداخل  ): 266(الشكل 

  

  

  

  

D ,Ball  ,((A Bear Hunt Mosaic)),The J.Paul Getty Museum Journal ,V 12 ,Lncluding  Acquistitions, 1984-
1983,Pp131-133. 

 

 

 

 

  

  



522 
 

 المخططات والقطاعات الرئیسة لمبنى حمامات الصید   یوضح): 267(الشكل 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ,p50Op. Cit ,؛The  Hunting  Baths  At  Lepcis  MagnaJ,B ,Ward Perkins ,    

  

  



523 
 

  استخدام المونة الخرسانیة في تشیید مبنى الحمام  یوضح): 268(الشكل 

  

  

  

 ,p51Op. Cit ,؛The  Hunting  Baths  At  Lepcis  MagnaJ, B, Ward Perkins ,    

  

  



524 
 

  المالط المستخدم في أكساء الجدراناستخدام المونة في عمل   یوضح): 269(الشكل 

  

  

  

  

 تصویر الباحث

 

 

 

 

 



525 
 

  استخدام مادة اآلجر والقرمید األحمر في مبنى الحمام  یوضح): 270(الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

C,G ,Malacrino,Op.Cit,P60; T, Rook. ,Op.Cit,P113; J, B ,Ward Perkins, The  Hunting  Baths  At  Lepcis  Magn; , Op. 
Cit.P52 

  



526 
 

 یوضح  استخدام الفسیفساء لتغطیة األرضیات والجص لتغطیة الجدران):271(الشكل 

 

 

 

 

J, B, Ward Perkins , The  Hunting  Baths  At  Lepcis  Magn; , Op. Cit.p56. 

 

  

 

 

 

 

 



527 
 

یوضح مشھد خارجي لمبنى الحمام ):272(الشكل   

 

 

 

 

 تصویر الباحث

  یوضح مقطع تفصیلي في غرفة الحمام البارد):273(الشكل 

 

 

J, B ,Ward Perkins , The  Hunting  Baths  At  Lepcis  Magn; , Op. Cit.p66. 



528 
 

 یوضح مقطع تفصیلي في غرفة الحمام الدافئ):274(الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J,B, Ward Perkins , The  Hunting  Baths  At  Lepcis  Magn; , Op. Cit.p333 

 

 یوضح مقطع تفصیلي في نظام التدفئة المستخدم في مبنى الحمام):275(الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J, B ,Ward Perkins , The  Hunting  Baths  At  Lepcis  Magn , Op. Cit.p67. 



529 
 

  یوضح مقطع تفصیلي في غرفة الحمام الساخن):276(الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J, B ,Ward Perkins , The  Hunting  Baths  At  Lepcis  Magn; , Op. Cit.p78. 

 

 لتسخین المحار  Serguis Orataیوضح طریقة سیرجیوس ھوراتا  ):277(الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,P111Op.CitT ,Rook ,  

  



530 
 

 Hypocaustیوضح طریقة نظام التدفئة الروماني المعروف باسم ھابي كوست ):278(الشكل 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

T, Rook ,Op.Cit,Pp111-121. 

  

  



531 
 

نموذج للصهریج مكون من مجموعة غرف متوازیة ومسقوفة باألقبیة البرمیلیة و نموذج یوضح  ):279الشكل(
  للصهریج مكون من مجموعة غرف لها بهو معمد ذو أقواس شبه دائریة

  

    

  

  

  

  

  

,P51Op.CitAdam  ,  ,P,J3 ؛ 

L ,Mays, G,P ,Antonion, Orther,((History Of Water Cisterns:Legacies And Lessons)) ,Water Sci 
,P1923.,Op.Cit 

ً في منطقة شمال أفریقیایوضح  ):  280الشكل(    نماذج الصھاریج  األكثر شیوعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  250 ،صمرجع سابقمني حجاج ، عزیزة سعید محمود، 

  

  

  



532 
 

  الكبیرة المزینة باألعمدة األیونیة یوضح المصطبة ):281الشكل(

  

  

  

  

 

Rekowska,M  , ,POp .Cit    19م  ؛2015-1-25تصویر الباحث یوم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



533 
 

 األجزاء الرئیسیة للمربع الصھریجیوضح  ):282الشكل( 

  

 

 

p ,Op.Cit Kraeling , H, ,C340,P56,58.Op.CitCaputo,,G  ,341; 

 

 

 

  

  

  

 



534 
 

 تأثیر قوة الضغط على جدران الصھریجیوضح  ): 283الشكل(

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  عمل الباحث

  

 تفاصیل الصھریجیوضح أبعاد و ):284الشكل(

 

  

  عمل الباحث

  

  

  



535 
 

  Ashlar المبنیة وفق أسلوب البناء الجدران الخارجیة التي تحیط بمربع الصھاریجیوضح  ): 285الشكل(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ً  12، الساعة 11 -8-2014، تصویر الباحث  ظھرا

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



536 
 

 األعمدة الدوریة المؤطره للمربع الصھاریج من ناحیة الشرق والجنوب والغرب یوضح  ):628الشكل( 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ً؛ 12، الساعة 11 -8-4201، تصویر الباحث    p65 ,Op.CitKraeling  , ,H ,Cظھرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



537 
 

 الكتلة الوسطى باستخدام مادتي القرمید والحصىیوضح عمود البئر المبنى في وسط  ):287الشكل(

  

  

  

  

  

  

  

 

ً  12، الساعة 11 -8-2014، تصویر الباحث  ظھرا

 

یوضح استخدام مادة اآلجر في بناء األجزاء العلویة لجدران الغرف في مناطق مختلفة من  :)882الشكل(
 الصھریج

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ً  12، الساعة 11 -8-2014، تصویر الباحث   ظھرا

  



538 
 

 یوضح أرضیة الغرف في مناطق مختلفة من الصھریج ):289الشكل(

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ً  12، الساعة 11 -8-2014، تصویر الباحث   ظھرا

 یوضح بعض تفاصیل الجدران الداخلیة للغرف في مناطق مختلفة من الصھریج ):290الشكل(

  

 

 

  ظھرا 12، الساعة 11 -8-2014، تصویر الباحث

  

  



539 
 

 تفاصیل السقف والفتحات التي تفصل الغرف في مناطق مختلفة من الصھریجیوضح بعض  ):912الشكل(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ً  12، الساعة 11 -8-2014، تصویر الباحث  ظھرا

 

 

 

 

 



540 
 

 یوضح بعض تفاصیل السقف القبوي في مناطق مختلفة من الصھریج ):292الشكل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ظھرا 12، الساعة 11 -8-2014، تصویر الباحث

 یوضح استخدام المونة المخلوطة مع الدبش المكونة من األحجار الموجودة في الموقع  في بناء السقف  ): 932الشكل(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً  12، الساعة 11 -8-2014، تصویر الباحث  ظھرا

  



541 
 

 یوضح  فتحات المداخل الموجودة على منصة الصھریج  ): 429الشكل(

  

  

  

  

ً  12 ، الساعة11 -8-2014، تصویر الباحث   ظھرا

  

  

  

  

  

  

  

  



542 
 

 یوضح الفتحات المستدیرة الموجودة على مسافات عشوائیة الموجودة في قمة القبو ): 529الشكل(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ً  12، الساعة 11 -8-2014، تصویر الباحث  ظھرا

  یوضح الفسیفساء المستخدمة في رصف المنصة   ): 629الشكل(

 

 

  

  

  

  

  

  

  

ً  12، الساعة 11 -8-2014، تصویر الباحث  ظھرا

  

  

  

 



543 
 

  یوضح الغرفة التكمیلیة الموجودة على الركن الشمالي الشرقي الخارجي للمنصة  ):297الشكل(

 

 

  ظھرا 12، الساعة 11 -8-2014، تصویر الباحث

  

  یوضح الغرفة التكمیلیة الموجودة على الركن الشمالي الشرقي الخارجي للمنصة  :)298الشكل(

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  ظھرا 12، الساعة 11 -8-2014، تصویر الباحث

  



544 
 

 یوضح مسار قناة بطولیمایس):299الشكل ( 

  

  

W ,Malkowski ,((In Vestigation Of The Aqueduct Of Ptolemais Using GPS RTK Surveg Equipment)),Ptolemais In 
Cyrenaica- Studies In Momory Of Tomasz Mikocki,Op.Cit,P95 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 



545 
 

 یوضح قطاع في طبقات  المونة المانعة للرشح):300الشكل (

 

 

  

 

 

 

 

 

 

W ,Malkowski ,((In Vestigation Of The Aqueduct Of Ptolemais Using GPS RTK Surveg Equipment)),Ptolemais In 
Cyrenaica- Studies In Momory Of Tomasz Mikocki,Op.Cit, P94 

  

 یوضح القناة في وادي الحبون ):301الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

W, Malkowski ,((In Vestigation Of The Aqueduct Of Ptolemais Using GPS RTK Surveg Equipment)),Ptolemais In 
Cyrenaica- Studies In Momory Of Tomasz Mikocki, Op.Cit,P96 

  

  



546 
 

  یوضح آثار المبنى القائم بالقرب من وادي الحبون):302الشكل (

 

 

 Ptolemais In,))In Vestigation Of The Aqueduct Of Ptolemais Using GPS RTK Surveg Equipment((Malkowski,,W 
POp.Cit,,Studies In Momory Of Tomasz Mikocki -Cyrenaica97 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 



547 
 

  یوضح بقایا البناء بقرب من وادي أملكة):303الشكل   (

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ptolemais In,))Of The Aqueduct Of Ptolemais Using GPS RTK Surveg EquipmentIn Vestigation ((Malkowski,, W 
POp.Cit,,Studies In Momory Of Tomasz Mikocki -Cyrenaica98 

 

  یوضح بقایا البناء بقرب من وادي الرمانة):304الشكل (

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ptolemais In)),Using GPS RTK Surveg Equipment In Vestigation Of The Aqueduct Of Ptolemais((, Malkowski ,W
pop.cit,,Studies In Momory Of Tomasz Mikocki -Cyrenaica98 

  

  



548 
 

  قطاع بنائي یشیر إلى وجود ثالث مراحل لبنائھ مرت بھا القناة أثناء فترة استخدامھایوضح ):305 الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C ,Arthur, ((The Ptolemais Aqueduct A Dscription Of Its Present Condition And Its Course)),Op.Cit,p28 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



549 
 

  القناة في أماكن مقترفة في وادي زوانةیوضح ):306 الشكل (

  

  

250-,pp249Op.Cit,))The Aqueduct Of Ptolemais((C, Arthur, A, Bazama, 

 

  

  

  

  

  

  



550 
 

  وجدت بھا كتابات تؤكد أن لیوكاكتیوس ھو صاحب المنزلالتي األرضیات الفسیفسائیة  یوضح  ):307الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

P125., Op.Cit, ,P.C ))General Remarks On Polish Excavations In Ptolemais (( ,Zelazowski,J   

 

لوحة أسطوریة لدیونیسوس مع حاشیتھ وادریاني  التي تصوراألرضیة الفسیفسائیة  یوضح  ):308الشكل (
  الموجودة في غرفة االستقبال ،والمعروفة باسم غرفة دیونیسوس النائمة في ناكسوس،

  

  

  

  

  

  

P127., Op.Cit, P.C, ))General Remarks On Polish Excavations In Ptolemais (( ,Zelazowski ,J  

    

  



551 
 

  واألفران وأحواض حفظ النبیذ في منزل لیوكاكتیوسیوضح توزیع الصھاریج  ):309الشكل (

 

  

  

P123., Op.Cit, P.C, ))General Remarks On Polish Excavations In Ptolemais ((,Zelazowski  ,J 

  

  

  

  

  

  



552 
 

  الموجود في منزل لیوكاكتیوس یوضح بعض األفران وأحواض حفظ النبیذ ):103الشكل (    

  

  

143-Pp140, Op.Cit, P.C, ))Remarks On Polish Excavations In PtolemaisGeneral ((  ,Zelazowski ,J  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



553 
 

  یوضح الفناء المعمد  الموجود في منزل لیوكاكتیوس ):311الشكل (

  

M, Rekowska, (( Arehitectural Decoration Of The House Of Leukaktios :Preliminary Remarks)) ,P. C, Op.Cit,P164; J 
,Zelazowski . (( General Remarks On Polish Excavations In Ptolemais)) ,P. C,Op.Cit,P126. 
 

 

  الموجود في منزل لیوكاكتیوس یوضح المدخل الثالثي األقسام ):231الشكل (  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

P173.Op. Cit , P.C , ))Arehitectural Decoration Of The House Of Leukaktios : Preliminary Remarks ((Rekowska,  ,M 

  

  

  



554 
 

  یوضح المخطط العام لمنزل لیوكاكتیوس ):313الشكل (

  

    

P136., Op.Cit,P.C , ))General Remarks On Polish Excavations In Ptolemais (( ,Zelazowski  ,J 

    

  



555 
 

  یوضح تبلیط األرضیات باستخدام القطع الحجریة لمنزل لیوكاكتیوس ):314الشكل (

  

  

  

P143., Op.Cit,P.C , ))General Remarks On Polish Excavations In Ptolemais (( ,Zelazowski ,J  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



556 
 

  یوضح بعض التقنیات التي استخدمت في إنشاء جدران منزل لیوكاكتیوس ):315الشكل (

  

  

    

M ,Rekowska,(( Arehitectural Decoration Of The House Of Leukaktios :Preliminary Remarks)) ,P. C, Op.Cit,Pp157-183; 

K ,Chmielewski,((Wall Paintings From The House Of Leukaktios. Technology And Conservation)), ,P .C, Op.Cit, 

Pp121-157; J, Zelazowski ,. (( Painted Decoration From The House Of  Leukaktios )) ,P. C, Op.Cit,Pp185-187. 

  

  

  

  

  

  

  

  



557 
 

  یوضح بعض أجزاء األعمدة التي استخدمت في إنشاء منزل لیوكاكتیوس ):316الشكل (

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

 
J ,Zelazowski , (( General Remarks On Polish Excavations In Ptolemais)) ,P. C,Op.Cit,P126-127. 

 
یوضح بعض العتبات وبقایا إطارات األبواب والنوافذ واألقواس التي استخدمت في إنشاء  ):317الشكل (  

  منزل لیوكاكتیوس

 ((M, Rekowska, 157;-,Pp121Op.Cit,P. C, ))General Remarks On Polish Excavations In Ptolemais(( J, Zelazowski , 

183.-,Pp157Op.Cit P. C,, ))Arehitectural Decoration Of The House Of Leukaktios :Preliminary Remarks 

    



558 
 

منزل  الذي استدل منھ على تسمیة النقش الموجود في فسیفساء معبد ھیرمسیوضح  ):318الشكل (
  جیسون ماجنوس

 

  

  

  

  

  

  

  

  

pvi.Roma ,1966,  "L'ERMA" Di  Bretshneider ,L'insula Di Glasone  Magno A Cirene , Mingazzni,  ,P 

 

  منزل جیسون ماجنوسأھم الفراغات المكون منھا یوضح  ):319الشكل (    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عمل الباحث

  

      

  



559 
 

  جیسون ماجنوسالمخطط العام لمنزل یوضح  : )320الشكل (

  

  

  

  

  

  

    pOp.CitMingazzni  , ,P  ;p163 ,Op.CitBuzaian,  ,Kenrick, A,P.مخططات الكتاب 

  

  

  

  

  

  



560 
 

  جیسون ماجنوسبعض تقنیات بناء الجدران المستخدمة في منزل یوضح  : )321الشكل (  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     pOp.CitMingazzni  , ,P.مخططات الكتاب       

  

  



561 
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Abstract 

Building Materials And Methods Of Construction in Roman Architecture. It's 

Impacts on Selected Examples of Roman Buildings Constructed in Libya 

By/ Ibtisam .N .K .Bojwari  
Supervisor / Prof .Fuaad Hamdi Ben Taher   

Abstract 

This study is composed of two basic parts : The first one is dealing with the 

building materials used by the Roman for constructing both  public and private 

buildings of which the most important are stones ,mud, woods, limes, sands ,gypsums 

,mortars, concretes and melts. In this part we focused on the natural properties and how 

the Roman managed in preparing ,drafting , handling, transporting and clipping them. 

We presented and illustrated, by the accompanying figures, the different methods of 

constructions used by the Roman and how they were able to use these materials in 

creating the most important architectural elements such as columns, pillars, arches 

,domes and vaults. The second part is devoted to studying selected examples of public 

and private Roman buildings constructed in Libya. This part enabled us to gain good 

knowledge about the material and methods of construction used in Libya . And the 

impact of these material and technique on these examples .We were able to understand 

the impacts of the material and techniques used by the Roman abroad and how they 

were influenced by local materials and environment in achieving similar examples .Due 

to the lack of certain material in Libya and in North Africa in general such as Pozzalana 

the builders depend on burning lime stones in order to obtain similar material. This 

material was used in the square of the cisterns in Tolmeta  .Although it was not of the 

same quality it gives Roman buildings in Libya special local flavor.  
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