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قواعد النشر 
 

 .التناول واالستنتاج ، والمنيج العممي فيفر في البحث التحصيل العممي السميميجب أن يتو -1
 .أو دورية عممية أخرى ةال يجوز نشر البحوث التي سبق نشرىا في مجل -2
تباع قواعد النشر اذلك  يليتم تقييميا ومراجعتيا، ويتم ف نسخ تقدم المقاالت من ثالث -3

عض التعديالت التي مع إدخال ب Chicago manual of styleالمنصوص عمييا في 
 .أتيستذكر فيما ي

 التقديم النهائي لممقاالت
ة التحرير، أراجعة العممية وىيميقدم النص النيائي بعد إجراء التعديالت التي تراىا لجنة ال -1

، وبنمط لمغات األجنبية 12، وبنمط MS Wordمع استخدام برنامج الكتابة  عمى قرص ممغنط،
.  لمغة العربية 14

 ، وتكون الكتابة عمى أحد الوجيين فقط، وتترك مسافةA4تقدم نسخة مطبوعة عمى ورق  -2
.  مزدوجة بين السطور وىوامش كبيرة

.  يراعى عدم استخدام أنماط متعددة وأنماط مختمفة الحجم – 3
واشي أو عند كتابة اسم نص أو الحسواء في داخل ال  .Profأو .Drال يستخدم ألقاب مثل   –4

. المؤلف
: )     ( ميع األقواس ىاللية مثلتكون ج -5
  ،    ،لتنصيص المفردة دائما مثل تستخدم عالمات ا -6
. نجميزيةعند كتابة كممات عربية بالمغة اإليجب تجنب استخدام العالمات الحركية  -7
. ، األسرة الثامنة عشرةالقرن الخامس :مثل ،تكتب أرقام القرون واألسرات بالحروف -8
(  120-130)تستخدم الشرطة الصغيرة بين التواريخ أو أرقام الصفحات  -9

 البنط 
 simplified Arabic bold لمنص و  simplified Arabic 14يستخدم الخط  -1

. لمعنوان   16
نوع من الخط غير القياسي أو التقميدي عمى قرص  يأة التحرير بأيتم تزويد ىي -2

 .ممغنط منفصل
 الحواشي السفمية 

صفحات مستقمة ممحقة بالنص،وتترك مسافة مزدوجة بين  يف ختاميةً  يَي حواشتكتب الحواشي -1
.  السطور
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.  تكون أرقام الحواشي مرتفعة عن مستوى السطر وال توضع بين قوسين -2
ذا كان ىناك احتياج إلدراج حاشية بغ -3 رض ال يتضمن عنوان المقال أية إشارة إلى حاشية، وا 

.  1وتكون قبل الحاشية قبل رقم * الشكر وما إلى ذلك يوضع فى العنوان عالمة النجمةتقديم 
 الممخص 

مقدمة المقال، ويستخدم الممخص  وذلك فى( كممة  150بحد أقصى )يقدم ممخص  -1
ويكتب بحيث يمكن فيمو إذا ما تمت قراءتو منفصال عن  ،استرجاع المعمومات يف

 .نص المقال
ألبحاث لبالمغة العربية بالنسبة ( كممة 150أقصى  بحد)لمممخص تقدم ترجمة  -2

حالة  فيبالمغة اإلنجميزية  ممخص، وواإليطالية اإلنجميزية والفرنسية اتبالمغالمكتوبة 
 .بالمغة العربيةالمكتوبة األبحاث 
 االختصارات 

  :ذلك ييتبع فبالنسبة الختصارات أسماء الدوريات والحوليات  -1
  اختصارات: 

Bernard Mathieu, Abréviation des périodiques et collections en usage 

a l’IFAO, 4éme éd. (Cairo, 2003). 

                                                      يمكن الحصول عمييا من الموقع

*www.ifao.egnet.net 

لييا كثيرا إيشار  يلعناوين التا يبالكامل ف يمكن استخدام االختصارات الخاصة بعد أن تذكر -2
، مثل (عمييا المتعارف )ويمكن أيضا استخدام الصيغ المقبولة  فى المقاالت الفردية،
وتكتب المراجع (. بخط غير مائل)  PMيكتب  MOSS & Porterيالقاموس الطوبوغراف

 :األخرى كاآلتي
 دورية يكتب المرجع أول مرة  مقال في : 

رقم الصفحة أو  ،(التاريخ)رقم العدد  ،رقم المجمد عنوان الدورية، «لةعنوان المقا»اسم المؤلف، 
 .الصفحات

المجمد  دراسات أثرية إسالمية ،«صناعة األقالم يدور المسممين ف»محمد عبد الستار عثمان، 
 . 194-172، (م1991القاىرة )الرابع، 

ذا تكرر يكتب   :وا 
 .175، «صناعة األقالم يدور المسممين ف»عثمان، 

J. D. Ray, ‘The Voice of Authority: Papyrus Leiden I 382’, JEA 85 

(1999), 190. 
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ذا تكرر يكتب  :وا 
Ray, JEA 85, 190.    

 كتاب لعدة مؤلفين  مقال أو فصل في : 
I. Mathieson, ‘Magnetometer Surveys on Kiln Sites at Amarna’, in 

B. J. 

Kemp (ed.), Amarna Reports VI, EES Occasional Publications 10 (London, 

1995), 218-220. 

 :ذا تكرر يكتبإو
Mathieson, in Kemp (ed), Amarna Reports VI, 218-220. 

  الكتب العممية 
   مؤلف واحد 

، إعداد اسم المعد، ترجمة اسم المترجم، الطبعة، رقم المجلد، العنواناسم المؤلف بالترتيب الطبيعي، 

  .رقم الصفحة أو الصفحات(: الناشر، تاريخ النشر: ن النشرمكا)السلسلة 

. 92، ( 1996نيضة الشرق، : القاىرة) اآلثار اإلسالميةنويصر ،  يحسن
 :وإذا تكرر يكتب  

. 94-96،  اآلثار اإلسالميةنويصر ،   
E. Strouhal, Life in Ancient Egypt, (Cambridge, 1992), 35-38. 

ذا تكرر يكتب   :وا 
Strouhal, Life in Ancient Egypt, 35-38. 

 ثالثة مؤلفين  –ن ااثن نامؤلف
  :تكتب أسماء المؤلفين بحد أقصى ثالثة مؤلفين على الترتيب

ثم تستكمل بقية البيانات كما ذكر للكتاب  اسم المؤلف األول، واسم المؤلف الثاني، واسم المؤلف الثالث،
 المؤلف الواحد

  .٩ ،(2014: القاىرة) ،اليونان العمارة العثمانية في، أحمد حسين، ودالود محمد عبد، أحمد أمين
 أكثر من ثالثة مؤلفين 

 حالة كتاب المؤلف الواحد وتستكمل بقية البيانات كما هو في اسم المؤلف األول وآخرون،

االتجاهات والتشابكات واآلفاق المستقبمية  :السكان وقوة العمل في مصر ،ماجد عثمان وآخرون
  .٥ -٢، (٢٠٠٢ميريت، : القاىرة)، ٢٠٢٠حتى عام 
 بدون تاريخ نشر  –بدون ناشر   –بدون مكان نشر   – مؤلفبدون 

  .الصفحة أو الصفحات(: تاريخ النشر: مكان النشر)، الطبعة، رقم المجلد، السلسلة لعنوانا

 .7، [(١٩]--، .م.د)، دور قديمة في دمشق
  سمسمة المطبوعات 

W. M. F. Petrie, Hyksos and Israelite Cities, BSAE 12(London,1906), 37  

pl. 38. A, no. 26.   
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ذا تكرر يكتب   :وا 
Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 37 pl. 38. A, no. 26. 

  

  الرسائل العممية 
مائر القاهرة الدينية خالل العصر الطراز المصري لعمحمد حمزة إسماعيل الحداد، 

. 112، (م1990رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، ) م1798-1517/هـ213-923العثماني
 :وإذا تكرر يكتب 

. 125-120، الطراز المصري لعمائر القاهرةالحداد، 
Joseph W. Wegner, The Mortuary Complex of Senwosrt III: A Study of  

Middle Kingdom State Activity and the Cult of Osiris at Abydos (Ph. D. Diss., 

University of Pennsylvania, 1996) 45-55.   
 :وإذا تكرر يكتب 

Wegner, The Mortuary Complex of Senwosrt III, 45-55.  

اإللكترونية   المواد
  الموقع اإللكترونى 

 / http://www.un.org/arabicاألمم المتحدة، 
 لصفحة اإللكترونية ا

المركز المصري لمدراسات ، «سياسات االستثمار ومشكمة البطالة في مصر»سميحة فوزي، 
  ،االقتصادية

www.eces.org.eg/Downloads/ECESWP68.pdf 
 سطوانات أو أنترنت عند اإلشارة إلى دوريات عمى اإلCD   انظر الفصل الخاص بيذا في ،

   Chicago Manual of Style :الكتاب
 بما في ذلك عنوان المقال بالكامل  ،وتفاصيل النشر األخرىكامال بد من ذكر اسم الكاتب  ال

فقط ما بعد ذلك فيذكر اسم العائمة أاألولى، ليو لممرة إالسمسمة ورقم الجزء عند اإلشارة واسم 
 ibid, op.cit, loc.cit: ويذكر العنوان باختصار ، ويجب تجنب استخدام مصطمحات مثل 

 . عموًمالى المقال إكما يجب اإلشارة إلى رقم الصفحة بالتحديد وليس 
  (الفيديو، األفالم، البث)المواد السمعية والمرئية  

أو المخرج،  يكتب )مادة التصميم، صاحب العمل . البمد الُمنتج ر في، سنة اإلصدااسم العمل
 ( المكان، اسم المؤسسة أو المنظمة المنتجة)نتاج ، تفاصيل اإل(المخرج بحروف كبيرة لقب

 .يلمجمع الثقافا ،يبو ظبأ ،ي، كاسيت صوت1999 ،بن خمدونامقدمة  -
المؤسسة المصرية ، القاىرة، ينيوسف شاه إخراج ،، كاسيت مرئي1963 ،الناصر صالح الدين -

 .العامة لمسينما

http://www.eces.org.eg/Downloads/ECESWP68e.pdf
http://www.eces.org.eg/Downloads/ECESWP68.pdf
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 ،القاىرة ،سالم، سمسمة عمماء  اإلييوسف القرضاو مدمج،قرص ، 1999، الفقه وأصوله -
 .الشركة اليندسية لتطوير نظم الحاسب

Birds in the Garden, 1998, Video, London: Harper Videos. 
  البرامج، الحمقات المسمسمة 

ناقمة لمبث، اسم القناة، المؤسسة أو المنظمة الالحمقة،  (اسمأو )رقم ، المسمسلاسم البرنامج أو 
  .تاريخ وتوقيت البث، تفاصيل (منتجة

  .2003، القناة األولى المصرية ،التمفزيون المصري ،(العقرب) 59حمقة  ،يمانالعمم واإل
Yes, Prime Minister, Episode 1, The Ministerial Broadcast, 1986, TV, BBC2, 16 
Jan 1986. 

 :البرامج توثق باسم المشارك مثل المشاركات والمقاءات الشخصية في
T. BLAIR, 1997, Interview, In: Six O'clock News, TV, BBC1, 29 Feb 1997, 1823 
hrs. 

 الصور
نقطة عمى األقل، وتكون الصور   300بدقة شكال ممسوحة مسحًا ضوئياًّا تقدم الصور واأل -1

.  TIFFظة في ممفات نوع محفو
 .ال يزيد حجم الصور عن ثمث حجم البحث -2
 .لكترونيمنفصل، وال ترسل بالبريد اإل  CDتقدم الصور عمى -3

 شكال تعميقات الصور واأل
وتكون المسافة بين  ،ن تكتب في ورقة منفصمةأو ،بد من التأكد من صحة التعميقات ال -1

. خة النيائية لممقالالسطور مزدوجة، وتقدم عمى قرص ممغنط مع النس
بد أن تحمل الصور والرسومات المقدمة لمنشر اسم الكاتب، ورقم الصورة، أو الشكل  ال -2

 . CDمكتوبًا بوضوح عمى الخمفية أو عمى 
 حقوق الطبع

ولية عمى كاتب المقال في الحصول عمى تصريح باستخدام مادة عممية ليا حق ؤتقع المس -1
. ن مواد تم نشرىا من قبلالطبع، وىذا يشمل النسخ المصورة م

 .م لم تنشرأسواء نشرت  ،و تسترجعألى المجمة ال ترد إأصول البحوث والمقاالت التي تصل  -2
. ترفق مع البحث سيرة ذاتية مختصرة عن الكاتب -3

لكترونيةمطبوعة)تقدم المقاالت في نسختين   :لى إ( ، وا 
 ليبيا -ة المرقب جامع  -كمية اآلثار والسياحة، تحرير مجمة لبدة الكبرى رئيس
 leptismj@elmergib.edu.ly :لكترونيبريد إ

mailto:leptismj@elmergib.edu.ly
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 احملتوى

 10  تقديم
 

 11 محمد مصطفى الخازمي المآذن وطرزها المعمارية في العالم اإلسالمي

النجمي بمدينة لبدة الكبرى غير المكتممة ذات الشكل حمامات ال
 

بمدينة طرابمس القديمة  مدرسة عثمان باشا الساقزلي

مدينة بنغازي القديمة األثري عن آثار تاريخ الكشف 

 طات القاشاني في المباني الدينية في العهديننماذج من بال
 (م1835-1551)بمدينة طرابمس الغرب ( العثماني األول و القرمانمي)

من خالل النقوش الكتابية  المـــرأة البونية في منطقة المدن الثالث
 والمكتشفات األثرية

المحراب في المسجد 

 ياالدالالت الدينية لرموز اإللهة تانيت في شمال أفريق

مدينة طرابمس في العهد اإلسالمي من خالل كتب الرحالة 
 (مالمح الحياة االقتصادية والثقافية)
 

    –كمية اآلثار والسياحة  عن المقى األثرية المكتشفة في حفريات تقرير
 (م2015حتى سنة  2005سنة من ) جامعة المرقب

 [فرزًا وتصنيفًا وتوثيقاً  ]
 
 

Le Terme Romane(Caratteristiche- Strutture 

Architettoniche - Tecniche) 

 

كتيبي حميدة محمد إ
 

جمال أحمد الموبر 

خالد محمد الهدار 

، إبراهيم فتحية سميمان الصديق
سالم انويجي 

محمد عمي الدراوي 

رامي رشيد 

حنان مفتاح الغول 

محمد مصطفى المنتصر 

 

ت بكمية .ه.مجموعة من أ
  جامعة  –اآلثار والسياحة 
المرقب 

 

Mustafa Othman 

Elhawat 

 

41 

87 

119 

161 

 

180 

190 

217 

243 

 

256 
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تـقــديـــــــــــــــــــم                      
 

ى سيدنا محمد وعمى آله والصالة والسالم عل ا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه،حمدً  هللالحمد 
. وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين

إلى  تقدم كمية اآلثار والسياحة بجامعة المرقببفضل اهلل ومنه وكرمه ف ،أما بعد
في مجال اآلثار الكالسيكية واإلسالمية  ام العدد الثاني من مجمة لبدة الكبرىراء الكرالقُق 

، والتعريف والباحثين في مجال اآلثار من أجل إبراز جهود األساتذة ،والصيانة والترميم
. الذي يثري مجاالت العمم والمعرفة بنتاجهم العممي
 بين اآلثار الكالسيكية زاخرًا بالعديد من الموضوعاتنصدر العدد الثاني وها نحن 

تاريخ الكشف عن و ،غير المكتممة ذات الشكل النجمي بمدينة لبدة الكبرىحمامات الب
والمرأة البونية في منطقة المدن الثالث من خالل النقوش  آثار مدينة بنغازي القديمة،

ى باإلضافة إل ،والدالالت الدينية لرموز اإللهة تانيت الكتابية والمكتشفات األثرية،
. (قنياتالت -السمات المعمارية  -الخصائص ) الحمامات الرومانية

 ،في العالم اإلسالمي المآذن وطرزها المعمارية فقد تناولت اآلثار اإلسالميةأما 
 في الدينية مبانيفي ال القاشاني بالطات من نماذجوشا الساقزلي، ومدرسة عثمان با

، والمحراب في المسجد، الغرب طرابمس بمدينة (مانميوالقر ،األولالعثماني ) العهدين
، كما كان لمصيانة والترميم ومدينة طرابمس في العهد اإلسالمي من خالل كتب الرحالة

 –تقرير عن المقى األثرية المكتشفة في حفريات كمية اآلثار والسياحة  جانب من خالل
(  وتوثيقاً  فرزًا وتصنيفاً ــــ ـ م2015حتى سنة  2005من سنة )جامعة المرقب 
جهود كل بعد توقف، ونثمن  في النسخة الثانيةذا العدد صدور ه ألنفسنا كما نبارك

من هيأة التحرير والمجنة االستشارية والمدقق المغوي  ليل الصعابفي تذ أسهممن 
. لممجمة

واهلل ولي التوفيق 
 رير المجمةهيأة تح                                                             
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 مآذن وُطرُزها المعمارية في العالم اإلسالميال   
 

 محمد مصطفى الخازمي      
جامعة المرقب      

mmkhazmi@elmergib.edu.ly Email / 
  

 
 ممخصال

 

، كلكنيا حافظت بقدر اإلمكاف المآذف في العالـ اإلسالمي كُطرز كتعددت أشكاؿتنكعت 
ُطرز  كعمى ىذا األساس ظير ليا عدة كتفاصيميا المعمارية المكحدة، عمى مككناتيا األصمية،

لفف بناء المآذف، أىميا الطراز المربع الشكؿ، كالطراز اأُلسطكاني، كالطراز المثمف، كطراز 
إال أف أكثرىا انتشاران كاف الطراز األسطكاني الذم تككف في أعاله شرفة كاحدة  المئذنة السمـ،

كما تناكلت  ،يتكجيا جكسؽ مخركطي الشكؿ، حيث إف ىذا الطراز قد شاع في العصر العثماني
 :الدراسة أبرز الطرز المعمارية لممآذف في العالـ اإلسالمي

 

 .المغاربيةمآذف المدرسة  -
 المصريةمآذف المدرسة  -
  مآذف المدرسة العثمانية -

الفنية كالمعمارية ألشكاؿ المآذف في العالـ  أىـ الطرزكتيدؼ الدراسة إلبراز 
 .اإلسالمي مف خالؿ المدارس المعمارية المختمفة
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  مقدمة
في كؿ قطر مف  ،كتنكعت أشكاليا، كطرزىا المعمارية ،تعددت أنكاع المآذف  

أقطار العالـ اإلسالمي، تبعان الختالؼ الطرز كاألسس الفنية التي تبنتيا المدارس الفنية 
المختمفة التي كانت سائدة آنذاؾ في كؿ قطر مف تمؾ األقطار اإلسالمية، ففي بالد 
الشاـ كالمغرب العربي كاألندلس ظيرت المآذف المربعة الشكؿ، في حيف انتشرت في 

ج متعددة مف أنكاع المآذف، ثـ ما لبثت أف تكحدت في العصر المممككي، مصر نماذ
عند ( قممية الشكؿ ) كقد شاعت المآذف اأُلسطكانية الشكؿ برؤكس مخركطية مدببة 

، كفيما يأتي أبرز الطرز 1األتراؾ، كفي بالد فارس ظيرت المئذنة المخركطية الشكؿ
  :المعمارية لممآذف في العالـ اإلسالمي

  مآذن المدرسة المغاربية. أ
، تكجو صحبة القائد عقبة بعد فتح المسمميف لمصر عمى يد القائد عمرك بف العاص  
َـّ لو ذلؾ في سنة ا ، حيث قاـ (ـ 642 -ىػ 50) بف نافع الفيرم لفتح برقة كشماؿ إفريقيا، كَت

بيا، كمف ىنا بدأت ، كما بنى أكؿ مسجد جامع 2بتشييد أكؿ مدينة إسالمية، كىي مدينة القيركاف
حركة البناء كالتعمير في منطقة شماؿ إفريقيا، أما في األندلس، فظؿ الطراز األمكم سائدان حتى 

، كمف أبرز مساجد ىذه المدرسة جامع (الحادم عشر الميالدم ) القرف الخامس اليجرم 
 .3 القيركاف، كجامع قرطبة باألندلس، كجامع الناقة في المدينة القديمة بطرابمس

امتازت منطقة المغرب العربي كاألندلس بالمآذف ذات الشكؿ المربع، كىذا الشكؿ قد  
ظير في العصر األمكم، كبالتحديد في الجامع األمكم بدمشؽ، كمف ثـ انتشر في العالـ 

، كأشير المآذف المربعة ىي مئذنة جامع القيركاف، 4في شماؿ إفريقيا كاألندلس السيمااإلسالمي، 
مع الزيتكنة في تكنس، كمئذنة جامع الكتبية في مراكش، كمئذنة جامع حساف في كمئذنة جا

كمئذنة  5الرباط، كمئذنة جامع قرطبة في األندلس، كمئذنة جامع المنصكرة في تممساف بالجزائر
جامع الناقة، كمئذنة مسجد سيدم عطية الفالح بطرابمس، كمئذنة زاكية عمكرة في جنزكر، 

 .6ؽ في غدامسكمئذنة الجامع العتي
قد اعتمدت فكرة بناء المآذف عمى نظاـ األبراج السكرية، كالتي كجدت في معابدىا،  

كلكنيا تحكلت فيما بعد إلى مساجد، كلـ يبؽ منيا إال برج كاحد بنيت عمى أنقاضو مئذنة 
العركس بالمسجد األمكم بدمشؽ، كالتي قدر ليا البقاء لعدة قركف مف الزمف، في حيف أف أقدـ 

،كالبصرة كالقيركاف، كىي استمرار ألنمكذج  7المآذف اإلسالمية المعركفة تكجد في كؿ مف الرممة
ـ، ذكر أف مآذنيا تبنى عمى 985/ ىػ  375، كعندما زار المقدسي سكريا سنة 8الشكؿ المربع
 .9الشكؿ المربع
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لمغرب أما بالنسبة لمئذنة المسجد األمكم ذات الشكؿ المربع، فقد أخذت عنو مآذف ا 
العربي كاألندلس شكميا المعمارم، فيذه المئذنة شاىدىا المقدسي عند زيارتو لدمشؽ، كقد بنيت 

، كليا شبو بمآذف 11كىي تقع في الجية الشمالية، 10فكقيا مئذنة مربعة تسّمى مئذنة العركس
كمئذنة المغرب العربي، كمئذنة جامع القيركاف بتكنس، كمئذنة جامع سيدم الحسف بالجزائر، 

جامع الكتبية بمراكش، في حيف كاف يكجد في زاكيا المسجد األمكم برج أك مئذنة، كبقي منيا 
كالجدير بالذكر أف  ، برجاف في الجزء الجنكبي، كقد أقيمت عمييما المئذنتاف الشرقية كالغربية

ىة ىذيف البرجيف بنيا قبؿ العصر اإلسالمي، أما المئذنة األخرل فتكجد في منتصؼ الكاج
 .12الشمالية

في منتصؼ الجية الشمالية المجاكرة لباب العمكد، الذم  _كما مرّ _ تقع مئذنة العركس 
شّيد جزءىا السفمي الخميفة األمكم الكليد بف عبد الممؾ، كقد ُجدَِّدْت أياـ صالح الديف األيكبي، 

دف مربع يرتفع مف كما أنيا ُرمَِّمْت عدة مرات إلصابتيا بالزالزؿ، كىذه المئذنة تتككف مف ب
القاعدة إلى قرب القمة، كليا شرفة مسقكفة مربعة، كتعمكىا شرفتاف  السفمى مربعة الشكؿ، أما 

   14.كبرنس 13العمكيػة فيي ثَُماِنيَّة، كتنتيي مف أعمى بجكسؽ
 .15فيما يمي إلقاء الضكء عمى بعض المآذف المغربية في شماؿ إفريقيا كاألندلس

 مئذنة جامع القيروان  .1
تعد مئذنة جامع القيركاف في تكنس مف أقدـ المآذف، حيث ما زاؿ ىذا الجامع يحتفظ بجميع      

معالمو المعمارية الرئيسة إلى اليكـ، فقد تشكؿ ىذه المئذنة نقطة البداية لدراسة تاريخ المآذف 
ذه ، كقد بنيت ق16عامة، كالمغربية خاصة، ككذلؾ دراسة تطكر المآذف عبر العصكر اإلسالمية

إذ قاـ عقبة بف نافع بإنشائيا، ثـ قػاـ بشر بف ( ـ 674  -670/ ىػ  55  -50)المئذنة سنة 
 .17( ـ427-105) صفػكاف بتجديدىا بأمػر مػف الخميفػة األمػكم ىشػاـ بف عبػد الممؾ سنة 

تتكسط المئذنة الجدار الشمالي لمجامع، كتتككف مف ثالثة طكابؽ تعمكىا قبة مفصصة،      
بؽ األكؿ مربع الشكؿ، كتنحدر جدرانو إلى الداخؿ انحداران خفيفان، حيث يقؿ عرضيا كمما فالطا

ارتفعت إلى أعمى، ما يكسبيا قكة كارتكازان كثباتان عمى األرض، كقد بنيت القاعدة حتى ارتفاع 
ػؽ فبني مػف كتؿ حجريػة ػة الطابػبقيثالثة أمتار كنصؼ المتر بقطع حجرية ضخمة مصقكلة، أما 

ان، كتنتيي متر 19ػكالي كػمػيػا حػدة القػػاعػػكؿ ، إذ يبمػغ ط 19اآلجر  18ػو قكالػبمستطيمػة تشب
ػا نصػؼ مستديرة، كُفتحت الشرفػة شرفات رؤكسػوة كتتكج ىػذه األربعػة تدكر حكؿ جكانبيا بشرؼ

 (.   1)شكؿ  20عػدة فتحات في جدار القاعدة لغرض اإلنارة داخػؿ المئذنػة
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               مئذنة جامع القيركاف( 1شكؿ)                                       
، كىك مربع الشكؿ، كيقؿ حجمو عف 21أما الطابؽ الثاني فيبمغ طكؿ ضمعو خمسة أمتار 

الطابؽ األكؿ، كتزداف جدراف ىذا الطابؽ بثالث نكافذ صماء، معقكدة بعقد حذكة الفرس في كؿ 
، 22كيعمك جدار الطابؽ األكؿ كالثاني مف المئذنة شرفات مفرغة في كسطيا جانب مف جكانبو،

شكؿ   . 23سـ1.16سـ، كفي الطابؽ الثاني حكالي  1.19حيث يبمغ ارتفاعيا في الطابؽ األكؿ 
 (2.) 

 
أما ارتفاع الطابؽ الثالث، فيبمغ حكالي سبعػػة 

تكتنفيا بنافذة مفتكحة  ػؿ جانب مػف جكانبػوػار، كيػػزداف ؾمتأ

نصؼ   بعقد تافمستطيمتا الشكؿ كمعقكد كافنافذتاف صما

 ػاء ما عػداصـا صغيرة، ككمػػيػا خمس حنام دائرم، كتعمكىا

قبيبة تغطػيػو، كىي قبيبػة  المركزية منيا، كيعمك ىذا الطابؽ

ػـ ة سؿذنػداخػؿ المئ كيدكر ا متػراف،مفصصػة يبمػغ ارتفاعو
ُأسطكانية يؤدم إلى قبكات نصؼ  أةىي ضيؽ سقفػو عمى

    .24سـ 97كيبمغ عرض ىذا السمـ حكالي  سطحو،
 

                                                                                                                           اجلزء العلوي دلئذنة جامع القَتوان( 2شكل )   
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         باألندلسمئذنة جامع قرطبة . 2

كال تقؿ أىميتيا مف الناحية التاريخية في األندلس،  مف أقدـ المآذفمئذنة جامع قرطبة تعد        
لرحمف الداخؿ إذ كاف ،كالمئذنة القديمة التي بناىا ىشاـ بف عبد ا25كالمعمارية عف مئذنة القيركاف

          الرحمف الناصر سنة ـ الخميفة عبدكلكنيا تصّدعت، فقد أقا، 26ذراعان  40ارتفاعيا 
، كتقع 27الميندسيف مف كؿ مكاف ِخيرةمئذنتو مكاف المئذنة القديمة، فجمع ليا ( ـ951ىػ 340)

 ،28برج ضخـ ذم شرفتيف لألذاف ىيأةعمى  نة عمى جدار الصحف الشمالي، كجعمياىذه المئذ
 تو الجديدة مطمعيف،ككانت المئذنة األكلى ذات مطمع كاحد، فجعؿ عبد الرحمف الناصر لمئذف

 (.3)شكؿ ،29كفصؿ بينيما بالبناء فال يمتقي الصاعدكف إلييا إال في أعالىا
 

ع درج مف ػػكيتككف كؿ مطؿ 
مف الجانب  أحدىماأدراج   مئػة كسبع

الغربي، كالثاني مف الجانب الشرقي، 
كلكؿ مطمػع درج باب كاحػد يطؿ عمى 

يفضي إلى الطريػػؽ  كاآلخػر الصحف،
المطالع في كؿ جزء  ػي، كتػدكرالخارج

مركزية ،كىذه  منيما حكؿ دعامػة
متران  26ة لـ يبػؽ منيا سكلػػػالدعاـ

قبكات  فقط، كسقؼ الػدرج يتألؼ مف
 .صغيرة متصمة فيما بينيا

 

 مئذنة مسجد قرطبة في األندلس(  3شكؿ )                                         
    

الجص كتمؾ األقبية كانت مف  كؿ مجمكعة كأخرل عقكد متجاكرة بارزة،كاف يفصؿ بيف         
نة األربعة ككانت أكجو المئذ ،30حمييا زخارؼ ىندسيةكمدىكنة بالمكنيف األبيض كاألحمر، كتُ 

المزدكجة، تحيط بيا  النكافذ، حيث كانت تزداف بثالثة صفكؼ مف أعالىا مزدانة مف أسفميا إلى
 الجدراف تنتيي مف أعمى بإفريزد مف الرخاـ، ككانت ىذه كقائمة عمى عـكة الفرس تشبو حدعقكد 
مف صفيف تكت الجكانب األربعة لممئذنة عمى ، كاح31عقكد مسننة تشبو شرفات الجامع نفسومف 

ة عقكد في ثالث ف الصفكؼ السابقة مفأقكاس مرفكعة عمى أعمدة رخامية، كيتكّكف كؿ صؼ ـ
 أما الكاجيتاف األخرياف ففي كؿ صؼ منيما ثالثة عقكد، كميا في ، كالجنكبيةالكاجيتيف الشماليػة 
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الكاجيتيف الشمالية كالجنكبية، أما الكاجيتاف األخرياف ففي كؿ صؼ منيما ثالثة عقكد، كميا في 
أعمى الجزء األكؿ مف المئذنة  يتألؼ مف عقكد صغيرة صماء، إفريزمستكل كاحد، يعمك ذلؾ 

 .32 ُيَتكُِّجُو شرفات مسننة

بو حجرة ليا  مربع الشكؿ، كيقؿ في الحجـ عف الجزء األكؿ، كفيك الجزء الثاني مف المئذنة أما  
أربعة أبكاب مخصصة لمبيت المؤذنيف فييا كؿ ليمة، كفي أعمى ىذا الجزء تكجد قبة تحمؿ في 

ذنة ، فالسفمى كالعميا مف الذىب، كالكسطى مف الفضة، كاحتكت المئ33أعالىا ثالث كرات معدنية
 .34عمى زخارؼ متعددة، كتميزت ىذه المئذنة بكجكد مطمعيف لمساللـ

ـ بأضرار جسيمة، إثر زلزاؿ عنيؼ َسبََّب تصّدعان 1589لقد ُأصيبت ىذه المئذنة عاـ  
كىك مف سكاف  -، (ىرناف ركيت ) في جزئيا األعمػى، ككػادت أف تنيػار، فقػد قاـ المينػدس 

بمؿء الفراغ الداخمي بالبناء، ثـ أحاط الجدراف ( ـ 1653  -1593) بيف عامػي  -مدينة قرطبة
، كقد ظمت منذ 35الخارجية لممئذنة بغالؼ مف الحجارة لتقكل القاعدة عمى حمؿ الجسـ العمكم

القرف السابع عشر الميالدم مختفية داخؿ برج شبو كالسيكي، حتى قاـ رجاؿ اآلثار بحفريات 
ا إثبات الجزء األسفؿ مف البرج اإلسالمي كالذم ما زاؿ كثيرة في السنكات األخيرة، فاستطاعك

 .36مكجكدان بأكممو داخؿ البرج الحجرم الخارجي
 مئذنة جامع الكتبية. 3

تكجد ىذه المئذنػة بمدينة مراكش في المغػرب، كىي مف أجمؿ كأغنى مآذف المغػرب 
،كتقع ىذه المئذنة في الركف 37لما تميزت بو مف إتقاف في اليندسة، كتفنف في الزخارؼ ؛كاألندلس

الشمػاؿ الشرقي مف الجامع، كتسميػة جامػع الكتبيػة بيذا االسـ راجع لككنػو بجكار سػكؽ تباع فيو 
 .38كا بػو مكتبة حكت كثيران مف الكتب في مختمؼ العمكـ كالفنكفؤالكتب، أك ألف المكحديف أنش

، تـ بناء ىذه (ـ 1163 – 1152) عبد المؤمف 39المكحدمفي بدء عيد الخميفػة األكؿ       
 12.50متران، كطكؿ قاعدتيا حكالي 67.50الي المئذنة، كىي ضخمة الحجـ، إذ يبمغ طكليا حك

سالمي، كثاني أطكؿ مئذنة في العالـ تعُد ىذه المئذنة أعمى مئذنة في المغرب اإل مف ثـمتران، ك
متران،  73كالتي يبمغ طكليا حكالي في مدينة دليي باليند،  إلسالمي بعد مئذنة جامع قطب منارا

 . 40 مآذف تتجاكز ىذا االرتفاع العالـ اإلسالمي أما في العصر الحديث فقد حكل
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ر تتككف ىذه المئذنة مف قسميف، األكؿ مربع ككبير الحجـ، أما الثاني فيك مربع كصغي
المئذنة  كجدرافنة عمى ستة طكابؽ فييا عػدة غرؼ،المئذالجكسؽ، كتحتكم ىذه  الحجـ، كىك

 (. 15) ، شكؿ 41مغطاة بأفاريز متكالية مف الزخارؼ، كبيا عدة نكافذ ذات عقكد مختمفة
مف الداخؿ يكجػد ممر منحدر بػدكف درج يؤدم إلى شرفة المئذنة، حيث يمتؼ ىذا الممر  

 .42 حكؿ نكاة مركزية كيضاء بكاسطػة فتحات في جسـ المئذنة
مستقؿ بعضيا عف بعضيا اآلخر، فالغرفة األكلى تحكم مئذنة جامع الكتبية ست غرؼ 

تقع في الدكر األرضي، كىي مغطاة بقبة مخركطية الشكؿ، أما الغرفة الثانية فيي مغطاة بقبة 
محززة، كىذه القبة تعد مف أجمؿ القباب، كمحمكلة عمى حنايا ركنية مزخرفة بالمقرنصات، 

ا في بعػض حجػرات مدرسة أحمد باش ىك مكجكدا لثة مغطاة بقبك متقاطع، كـكالغرفة الثا
ة كمزدكج، أما الغرؼفي حيف الغرفػة الرابعة يغطييا قبػك متقاطػع  ة،بمس القديـالقرمانمي بطرا

خرل، إذ حػكؿ الػمػربع إلى مثمف بكاسطػة ؼ عف الحجرات األت بطريقػة تختؿممسػة فقػد غطالخا
ة كاألخيرة مغطاة المفصصػة، كالغرفة السادس 43مف البكائػؾ كتحيط بالغرفػة سمسمة ،يةا الركفالحنام

 إلى مثمف د ُحػكؿة ؽػػػػػػػػكمربع الغرؼ رة،غائ بقبػة ذات حكاؼ
 ةػػػػػػىذه الغرؼ ا ركنية، في حيف تزخرؼ أرضيةبكاسطػة حنام

    ة ػػػػػزينت مئذنة الُكتبية بزخارؼ متنكع ،44زخارؼ ىندسية 
  ة إلى أخرلػػػػػػػػػػػػكاجوحكت كؿ أكجييا، كتمتاز بالتنكع مف 

 فاػػػػػػػػػػشبابيؾ في البرج الرئيس، كشباؾ ، كقكاـ زخارفيا ستة
 ، كاختمفت العقكد بيف عقكد(الجكسؽ ) في البرج العمػكم 
 . فصان  ذات سبعة فصكص، كعقكد تحتكم عمى سبعة عشر 

   بمراكش مئذنة مسجد الكتبية( 15) شكؿ                                                        
 ىذا النكع مف العقكد ظير في الكاجية الشمالية الشرقية، أما الكاجية الشمالية الغربية، 

 ان، في حيف تضـ الكاجيتاف الشمالية الغربيةفّص  عشر عقكد تتككف مف خمسة فقكاـ زخارفيا
 ؛نصؼ دائرية، حيث تتناكب العقكد المنكسرة بعضيا مع بعضيا اآلخر االغربية عقكدن  كالجنكبية

عقد نصؼ دائرم، كعقد منكسر، أما في الجزء العمكم فتككف العقكد المتعددة الفصكص : أم
                                                                                                                                                                                  .45المتشابكة في كؿ أكجو المئذنة
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كما زخرفت الكاجية الشمالية الشرقية كالجنكبية الشرقية، كالجنكبية الغربية بعقػكد مسننة،  
كعقكد صغيرة متعددة الفصكص، حيث تتداخؿ لتؤلؼ شبكة مف المعينات في جميع أكجو 

لمئذنة، كما غطى الزليج الجزء العمكم مف المئذنة، كىذا ما أعطى لممئذنة عنصران فنيػان جميالن، ا
 .46كينتيي الجكسؽ مف أعاله بقبة مضمعة يعمكىا كرات معدنية

 مئذنتا الجامع الكبير بصنعاء. 4
 يعدُّ مسجد صنعاء مف أقدـ مساجد اليمف كأضخميا حجمان، كلـ يتغير مكقعو منذ إنشائو 

، كيذكر المؤرخ اليمداني الذم تكفي 47في السنة السادسة لميجرة، بؿ أدخمت عميو عدة تعديالت
، 48"مسجد صنعػاء، كمسجد صعدة، كمسجد الجند: أف مساجػد اليمف ىي(" ىػ  350) سنة 

كلمجامع الكبير بصنعاء مئذنتاف شرقية كغربية، كىما مف األسفؿ مربعة الشكؿ، كفكؽ القاعدة 
، كيرجح عفيؼ نكافذ سطكاني ثـ الشرفة، كمف ثـ يكجد شكؿ سداسي بو ستأقكـ شكؿ المربعة م

بينسي بأف الشكؿ المربع المتمثؿ في قاعدة المئذنة ُأنشئ في العصر األمكم، ثـ أضيؼ إليو 
 .49القسـ اأُلسطكاني فيما بعد

في السمكؾ ) كما يذكر بعض المؤرخيف مف بينيـ محمد بف يكسؼ الجندم في كتابو  
أنو في العيد األيكبي قاـ األمير عمـ الديف كرد سار بف بنامي ببناء ( " طبقات العمماء كالممكؾ 

، كيخالؼ 50"ـ، كذلؾ في زمف القاضي العرشاني1210/ ىػ 607المنارتيف في الجامع سنة 
 مػػػػػػػػػتفؽ مع عفيؼ بينساعفيؼ بينسي ذلؾ، ك

ل في مخالفة كالـ الجندم، كذلؾ استنادان إؿ 
 المئذنتيف،الكتابتيف المثبتتيف عمى جدارم 

كرد ساربف  تبيِّناف أف األمير األيكبي المتيف
   ةػػػػػػػػػا سفىــادة ترميػػالشاكاني قد قاـ بإع بنامي

 رم بفػس في عيد القاضي( ـ 1206/ ىػ  603)
م ػػػػػالذم تكؼ،اءػ، قاضي صنعانيإبراىيـ العرش

   (. 16) شكؿ  (ـ1228/ ىػ 626) ة ػسف
 

                                                          

 لكح تكثيقي بجدار المئذنة الشرقية( 16شكؿ  )                                                              
                                 بالجامع الكبير                                                                
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ذه المئذنة يتكررفي معظـ كالمئذنة الشرقية تقع في الزاكية الجنكبية الشرقية لمصحف، كشكؿ ق
يبمغ ك  ة،األكؿ في اليمف، كتتككف المئذنة مف القاعدة المربع كلعمو األنمكذج ،ةالمساجد اليمني

 اقرتفاعا كيبمغ ،أمتار خمسةا طكؿ ضمعو
 متران، ك تنتيي ىذه القاعدة 13.5 حكالي

 ة أقكاسرفة مربعة في كاجياتيا األربعبش 

 ةقع تحت مستكل الشرفة المربعمصمتة ت

 مف  ؼ مف حنيات تعتمدل، كتتأؿاألكؿ

 ةكالشرؼفي عمكديف، الجانبيف عمى نص

 د عمى إفريز مقرنص يتألؼالمربعة تعتـ

 متباعدة، كفي القاعدة المربعة51ؾمف مدامي

 ، 52رقي كآخر شماليباب ش باباف،

 (. 17) شكؿ 

 
                                                 

 

 المئذنة الشرقية لمجامع الكبير بصنعاء(  17شكؿ )                                                        
 3.25متران، كقطره  13.5فكؽ القاعدة المربعة يكجد البدف اأُلسطكاني، حيث يبمغ ارتفاعو        

متران، كيعمك الجزء اأُلسطكاني شكؿ سداسي األضالع  2.25متران، كفي األعمى يقؿ القطر فيبمغ 
ية تنفتح في كؿ ضمع نافذة مستطيمة معقكدة بعقد نصؼ دائرم، كتتكج أعمى المئذنة قبة بصؿ

ران، كيصعد إلى أعمى ىذه المئذنة مت 36ارتفاع ىذه المئذنة حكالي  الشكؿ صغيرة الحجـ، كيبمغ
عف طريؽ درج داخمي مضمع في الجزء السفمي المربع، في حيف يتغير شكؿ السمـ في الجزء 
كة داأُلسطكاني إلى الشكؿ المكلبي أك الحمزكني، ككاف عمى الجانب الشرقي مف المئذنة عقكد ح

 .53لفرس تقكـ عمى أعمدة مزدكجػة إال أف تمؾ الزخارؼ الجصية قد أزيمتا
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أعيد ترميـ المنارة الشرقية، (ـ 1206/ ىػ  603)كىنا تجدر اإلشارة إلى أنو في سنة 
مقاسات المئذنة قاسات عرض المئذنة تقؿ قميالن عف كـ المنارة الغربية فقد جددت بالكامؿ،أما

لغ طكؿ ضمع القاعدة المربعة حكالي مماثؿ لممئذنة الشرقية، حيث يبالشرقية، إال أف ارتفاعيا 
 فـ مػػػػػػػػػػػػػػػكافألسطا ة لمجزءػار، كبالنسبػػػػػػػػػأمت4.25

 ،ـ2.75مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿح ؿلمئذنة فيبمغ قطره مف األسؼا
 ،ـ1.50 مػػػػػػػػػػػػره إلى حكاؿقط لى فيقؿا مف األعأـ
 سطح ا حتىج لكلبي مف بدايتودر ابداخمو دكركم 
 شكؿ ،54 كثيران  ةقالمئذنتيف متشاب اـكأقس ةالشرؼ 
  (18  .) 
 
 

                                         
 

 المئذنة الغربية لمجامع الكبير بصنعاء  (  18شكؿ )    
 مآذن المدرسة المصرية الشامية. ب

،كىذا ما  55تاريخ كاحػد تقريبان منذ عصكر قديمػةال شؾ في أف مصر كالشاـ تشتركاف في      
جعميما يتكحداف خالؿ العصر اإلسالمي، كتميزت ىذه المدرسة بظيكر المقرنصات عمى أبداف 

المآذف، كما تميزت بأنكاع متعددة مف العقكد، أبرزىا العقد النصؼ الدائرم، كالعقد المدبب، 
د كاف بعضيا مربع الشكؿ، إال أف غالبيتيا كة الفرس، أما شكؿ المآذف العاـ، فؽدكالعقد ح
، أما مف 57، ففي منطقة الشاـ كانت مآذف المسجد األمكم ىي األكلى في تمؾ المنطقة56مضمعة

حيث شكميا المعمارم فيذكر معظـ المؤرخيف أمثاؿ المسعكدم، كالمقدسي، كابف جبير، كابف 
كانت عمى الطراز المربع الشكؿ، بطكطة، أف شكؿ المآذف األكلى في الشاـ كبالتحديد بدمشؽ 

، كما يضيؼ كريزكيؿ بأف فكرة بناء المآذف ظيرت في دمشؽ 58كىي أقرب إلى أبراج المراقبة
، (ـ 715 -705/ ىػ 96  -86)لممؾ إباف حكـ الخميفة الكليد بف عبد ا 59خالؿ العصر األمكم

مكم ، كاستمر ىذا كاستمر تشييد المآذف في دمشؽ عمى نفس الشكؿ المربع طيمػة العصر األ
في العصر السمجكقي، كبالتحديد في زمف حكـ الدكلة النكرية  قالطراز إلى عصكر الحقة، بيد أف

، فقد ُبنيت 61 استمر بناء المآذف عمى الشكؿ المربع60(نسبة إلى نكر الديف محمد بف زنكي ) 
 (. 19) شكؿ . 62متران  21ع حمب مئذنة حجرية مربعة الشكؿ ارتفاعيا حكالي بجاـ



 م2017أبريل / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العذد الثاني لبذة الكبرى 

 

 

21 

 

ؿ ػؽ، حيث اندمػج الشؾالعصر المممككي بػدأ التنػكع في ُطرز المآذف بدمش مف بدايةن   
، كاألشرطة ةػات كالعناصر التزيينيإضافة لظيكر المقرنص كالمتعػدد األضػالع، المربػع، كالمثمف،
 .63الكتابية كالزخرفية

ع عمرك أما في مصر فإف صكامع جاـ
بنيت فييا، كلكف بف العاص تعد ىي األكلى التي 

لـ يترؾ لنا المؤرخكف َأمَّ كصٍؼ لتمؾ 
د ػف يعتؽطي ليا، كلؾـٍ تخطيػالصكامع،أك أمَّ رس

السيد عبد العزيز سالـ أف تمؾ الصكامع كانت 
مربعة الشكؿ، كقميمة االرتفاع، ككاف يصعد إلييا 

      .64طريؽ درج يرتقيو المؤذنكف خارج المسجد عف

                                  
 

 مئذنة الجامع األمكم الكبير في حمب (   19شكؿ )    
 

 
ا الخميفة ـشرع في بنائو المتاف تعد مئذنتا جامع الحاكـ بأمر اهلل مف أقدـ مآذف القاىرة،

أم سنة بعد ذلؾ باثنيف كعشريف عامان، 65 اهللالحاكـ بأمرباهلل نزار، كأتمو ابنو العزيزالفاطمي 
الشرقي كالجنكبي الغربي، مالي شاف المئذنتاف في الركنيف اؿ، كقد بنيت ىات(ـ1003/ ىػ393)

كفكرة البناء قديمة، حيث ظيرت في جامع الميدية بتكنس، كتختمؼ ىاتاف المئذنتاف اليكـ عما 
ت بيبرس قاـ بعدة إصالحاذلؾ ألف السمطاف المممككي الظاىركانتا عميو في كقت بنائيما، ك

 .66ـ 1303لمطبقات العميا منيما بعد زلزاؿ سنة 
 

ؿ المقطـ بالقاىرة التي أقيمت في أعمى جب( ـ1085/ىػ 478)الجيكشي أما مئذنة مسجد      
ف حيث شكميا ج عف مئذنة جامع القيركاف، ـنمكذأفتعدُّ مف أىـ المآذف المصرية األكلى، كىي 

 الرابع عشرلمآذف المصرية المعركفة باسـ المباخرمف القرف العاـ، كمئذنة الجيكشي ىي أقدـ ا
ئذنة، الـىذه مع مراعاة المحافظة عمى عناصركرالمصرية في التطالمآذف ثـ أخذت الميالدل، 

المصرية، كانت تتألؼ مف قاعدة مربعة، تنتيي بشرفة كمف بعدىا ففي المرحمة األكلى لممآذف 
الشكؿ العاـ ىي الغالبة عمى القاعدة، كأصبحت  الحجـ مفأقؿ في  ل مربعة، كلكنياطبقة أخر
 مئذنة أبي  كما فيلقاعدة المربعة قاعدة مثمنة الشكؿ، باأنيا بعد ذلؾ استبدلت لممآذف، إال
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كر المئذنة المصرية، حيث تط، كتمي ىذه المرحمة مرحمة أخرل في (ـ 1157/ىػ 552) الغضنفر
يكبي أكثر كضكحان، كاتسمت باألصالة أصبح شكؿ المئذنة المبخرة في العصر األ

، كمئذنة المشيد (20) ،شكؿ( ـ1243)كاالبتكار،كمئذنة مدرسة الصالح نجـ الديف أيكب 
في شكؿ المباخر،  السيماالمماليؾ، كتطكرت المآذف المصرية في عصرك، 67(ـ 1227)الحسيني 

/ ىػ  648) كذلؾ استمراران لشكؿ المآذف في العصر األيكبي، فمف أمثمة ذلؾ مئذنة زاكية الينكد
 . ، فيي شبيية بمئذنة الصالح نجـ الديف(ـ 1250

كمف أعمى تتكج  ،كتتككف مئذنة زاكية الينكد مف بدف مربع طكيؿ يعمكه طابؽ مثمف
    مئذنة جامع ابف طكلكف التي أقاميا السمطاف الجيف  بمبخرة، ككذلؾ ظير شكؿ المباخر في

باسـ الممكية، كىي بو مئذنة جامع سامراء التي تعرؼ تش،كىي مف حيث التصميـ 68(ـ 1296) 
تتككف مف أربع طبقات، األكلى مربعة الشكؿ، كالجزء الثاني ُأسطكاني، كالثالث عمى شكؿ مثمف، 

ف في أعاله شكؿ مبخرةأما الجزء الرابع العمكم، فيك مثمف اؿ ، 69شكؿ يتكِّجو شكؿ مضمع ليككِّ
 (.  21) شكؿ 

كما يمكف لمصاعد أف يستخدـ سمَّمان مف الخارج حتى سطح القاعدة، ثـ بكاسطة سمَّـ  
 .70دائرم يمتؼ حكؿ المئذنة مف الخارج حتى يصؿ إلى سطح الجزء األكسط الذم تعمكه المبخرة

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مئذنة جامع أمحد بن طولون(  21 )شكل                جنم الدين أيوبمئذنة مدرسة الصاحل (  20شكل ) 

ة، فذىب بعضيـ إلى ثار حػكؿ تاريخ بناء ىذه المئذفقد دار جدؿ كبير بيف عمماء اآل
أف ع أحمد بف طػكلكف، في حيف اعتقد العدد األعظـ منيـ المئذنة بأكمميا إلى مؤسس الجاـنسبة 
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الطابقيف المثمنيف أضيفا في عصر متأخر إلى الجزء القديـ مف المئذنػة، كذلؾ استنادان إلى أف 
الطابقيف المثمنيف بأعمى المئذنة مف طػراز لـ يظير في مصر إال في عيػد المماليؾ، كمف ىنا 

 .71يتبيف أف مئذنة جامع ابف طكلكف بنيت عمى مراحؿ كلـ تبف في مرحمة  كاحدة
ث تطكر في نظاـ المآذف المصرية الشامية، حيث زيد في ارتفاع الطبقات العميا، قد حد   

في نظاـ مآذف المباخر، كما أصبحت الطبقة المثمنة مستقمة  ميمِّاكأصبح الطابؽ المستدير جزءان 
، كيتجمى التمازج بيف (ـ 1303/ ىػ  703) بذاتيا، مثؿ مئذنػة مسجد سالر، كسنجر الجاكلي 

، كىذه (ـ 1284/ ىػ  683) المدرستيف المصريػة كالشاميػة في مئذنة ضريح فاطمػة خاتػكف 
عدة المربعة، كتحتكم عمى ثالث  نكافذ، يحيط بكؿ نافذة عقد سكل القا االمئذنة لـ يبؽ منيا حاليِّ 

فريز بارز، كذلؾ ظير التمازج أيضان في القاعدة المربعة بمئذنة مدرسة المنصكر إمنكسر، ثـ 
ـ، 1303سطكاني العمكم بعد ما حصؿ زلزاؿ سنة ألقالككف، الذم أضاؼ لممئذنة الشكؿ ا

منيا الزخرفة اليندسية، كالكتابات الككفية كالنسخية، ،كقاعدة المئذنة حكت زخارؼ جصية متعددة 
 .72كتتكج القاعدة مقرنصات، إال أف الطابؽ العمكم مف المئذنة حمؿ شكؿ معينات متشابكة

 

بعد ذلؾ حصؿ تطكر في نظاـ المآذف، فقد أخذت القاعدة المربعة تقصر، مثؿ  
، ثـ (ـ 1336/ ىػ  737) م ، كمنارة مسجد الخطير(ـ 1335/ ىػ  736) مئذنة مسجد بشتاؾ 

أصبحت القاعػدة المربعة عبارة عف دعامة تسند الجػدار الخارجي لممسجػد، كصار الجزء الظاىر 
، (ـ 1340/ ىػ  741) مآذف المارداني، كأقبغار : مف المئذنة ىك الطبة المثمنة الشكؿ، مثؿ

في نياية الشكؿ  ، كاستمرت المآذف محتفظة بكجكد الشرفة(ـ 1349/ ىػ  750) كشيخكف 
المثمف، التي كانت تحدد فيما مضى مرحمة االنتقاؿ مف الشكؿ المربع إلى الشكؿ المثمف، كما 

تعمكه قبة صغيرة بػدال مف  ،تميزت ىذه المآذف بظيكر الجكسؽ الصغير القائـ عمى أعمدة
، (ـ 1472/ ىػ 877)بػاميتلطػاف األشرؼ أبي النصر قاالمبخػرة، كخير مثؿ عمى ذلؾ مئذنػة الس

 .73كىي مف أكثر المآذف المصرية رشاقة كجماالن 



 سالميمحمذ الخازمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المآرن وطرزها المعماريت في العالم اإل

24 

 

كالجدير بالذكر أنو قد حصؿ اضطراب في نظاـ المآذف كزخارفيا قبؿ نياية  
د قايتبام كجت رؤكسيا،كما في مئذنة مسجعصر المماليؾ، فقد تعددت أشكاليا، كازد

 (. 22) شكؿ   74(ـ 1502/ ىػ  908) السيفي 
 ،75 ة السمطاف قنصػكة الغكرمالرؤكس أربعة في مئذنة مدرسػذه كما بمغػت ق 

ة في بعض المآذف المصرية الشامية، كذلؾ ت العثمانيثـ أخذت تتغمغؿ التأثيرا كمف
، كفيما يأتي نماذج مف مآذف المدرسة 76القرف الرابع عشر الميالدم ابتداءن مف نياية
 :المصرية الشامية

 
 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 مئذنة جامع قايتباي السيفي(  22شكل ) 

 مئذنتا جامع الحاكم بأمر اهلل .1
يقع ىذا الجامع في مدينة القاىرة، في نياية شارع المعز لديف اهلل الفاطمي، كىك 

ر القاىرة، الفتكح، ككاف عند بداية إنشائو خارج أسكا، كِلَباب 77مالصؽ لسكر القاىرة الشمالي
أصبح ( ـ 1092/ ىػ  485) ة الجديدة لمقاىرة في سف األسكار ،78اليالجـ كعندما أقاـ بدر

مسجد الحاكـ داخؿ تمؾ األسكار كُيعَرؼ ىذا الجامع أيضان باسـ جامع الخطبة، كالجامع 
 .79األنكر
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      سنػة ( العزيز باهلل نزار بف المعز لديف اهلل ) أسس ىذا الجامع الخميفة الفاطمي   
، كليذا (ـ 1012/ ىػ  403) ، ثـ أكممو ابنو الحاكـ بأمر اهلل سنة  80 (ـ 990/ ق 380) 

، كلمسجد الحاكـ مئذنتاف تقعاف في الركنيف الشمالي الشرقي 81ُسمِّي المسجد باسـ جامع الحاكـ
، كلياتيف المئذنتيف أىمية خاصة في تاريخ 82جنكب الغربي، كتبرزاف عف الجدار الخارجيكاؿ

ا الزمني،حيث لـ يحدث تغيير بيما منذ عصر الحاكـ باهلل، ـالمآذف المصرية الشامية نظران لقدمو
     كتجديد السمطاف بيبرس الجاشنكير، كذلؾ عمى أثر الزلزاؿ الذم ضرب مدينة القاىرة سنة  

الذم سبب في ىدـ قمتي المئذنتيف، كقد أعاد بيبرس بناء الطكابؽ ( ـ 1303/ ىػ  703) 
المثمنة العميا في صكرتيا الحالية، كال شؾ أف نظاـ بناء الجزء العمكم في كمتا المئذنتيف يرجع 

 (.ب  -أ  23) شكؿ . 83إلى عصر المماليؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المئذنة الجنكبية الغربية. ب              ية الشرقية  المئذنة الشماؿ. أ

 مئذنتا جامع الحاكـ (  23شكؿ ) 

المئذنة الجنكبية الغربية تتككف مف قاعدة مربعة، ثـ بدف مثمف ثـ رأس المئذنة، كيبمغ 
ـ، 2.86ـ، كيعمك القاعدة خمسة طكابؽ كارتفاعيا عمى التكالي 14ارتفاع القاعدة حكالي 

 84ىذه الطكابؽ مثمنة الشكؿ، كتزداف جدرانيا بزخارؼسـ، ك 75ـ، 1.75ـ،  2.63ـ، 2.55
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، حيث ظيرت في 85نباتية كىندسية، إضافة إلى األشرطة الكتابية المنقكشة بالخط الككفي المزىر
، كما ظيرت زخارؼ المقرنصات في أكثر مف 86شريط يحيط بالطابؽ األكؿ بارتفاع متر تقريبان 
بثالث شرفات، تتميز العميا كالسفمى منيا بكجكد  طابؽ مف طكابؽ المئذنة، كزكدت ىذه المئذنة

 .87نكافذ تفصميا مقرنصات، كمف ثـ يعمك المئذنة قبة عمى شكؿ مبخرة مثماف
م، إذ ال تظير قاعدتيا، الجماؿالشرقية، فقد دخمت في عمارة سكربدر أما المئذنة الشمالية     

المئذنة مف قاعدة مربعة، ثـ بدف  حكليا مف ثالث جيات، كتتككف ىذه السكر حيث يدكر
ـ، كالقاعدة المربعة  46المئذنة، كيبمغ ارتفاعيا حكاليف ثـ رأس سطكاني ثـ بدف مثمف، كـأ

ـ، كأعمى ىذه الطكابؽ 26ـ، كيعمكىا ثالثة طكابؽ ُأسطكانية بارتفاع  14كحدىا يبمغ ارتفاعيا 
رس الجاشنكير، كالطكابؽ اف بيالشكؿ، كىي مف أعماؿ السمط تكجد أربعة طكابؽ أخرل مثمنة

، في حيف احتكت ىذه المئذنة عمى كتابات ككفية 88الثالثة العميا منيا مزخرفة بالمقرنصات
 .89 كأشرطة مزىرة، ظيرت حكؿ إطارات النكافذ، إضافة إلى ظيكرىا عمى شكؿ جامات

 

 مئذنة مسجد ومشهد الجيوشي. 2
مدينة القاىرة، كالذم ُبني بيف سنتي  ة جبؿ المقطـ شرؽيقع مسجد الجيكشي عمػػى حاؼ  

، كىػك أكؿ مسجد في مصر يتخػذ ضريحان، فقد دفف بداخمو بدر الجمالي (ـ 1090ـ، 1085) 
أمير الجيكشي، أما مئذنة مسجد الجيكشي فيي تعمك المدخؿ الرئيس مباشرة، كيقع المدخؿ في 

 .  90منتصؼ الكاجية الشمالية الغربية لمجامع
 

ئذنة مف أىـ المآذف المصرية؛ كذلؾ ألنيا تؤرخ حمقة مف حمقات تطكر ُتعدُّ ىذه الـ
، كتكمف ىذه األىمية في أنيا أقدـ األمثمة المعركفة باسـ المباخر، كىذه 91المآذف في مصر

، كتتككف مئذنة 92المآذف داـ استعماليا حتى الربع الثاني مف القرف الرابع عشر الميالدم
عف الذم أسفمو،  فكؽ بعض، كيقؿ عرض كارتفاع كؿ طابؽ الجيكشي مف ثالثة طكابؽ بعضيا

 (. 24) شكؿ . 93كىذا األسمكب في البناء يجعؿ المئذنة أكثر متانة كقكة
 

 ةفي الجوا ق نافذتاف إحداىـكب أمتار، 8يبمغ ارتفاعو  ف شكؿ مربعالطابؽ األكؿ يتككف ـ
 اأعاله لقاعدة المربعة مفكتنتيي ىذه اة الغربية، الجنكبي ة الشرقية، كاألخرل في الجيةالشمالي
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 س،ػػكالجب ردة مف اآلجذه الشرفة قاعبشرفة خشبية، كلو 
 ؼالصالمقرنصات، ف ة مف الخارج بصفيف ـمزخرؼم كه

 مػػػػػػػػػػالثاف كالصؼ ة،سياج الشرؼالغرض منو حمؿ  األكؿ
 مئذنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كتعدُّ  د الصغيرة،صؼ مف العقك يشتمؿ عمى

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزخرؼ رت فييااألكلى في مصر التي ظو مالجيكش
 ع ػػػػكالفرس ـ ،، كقد أدل تعايش األرمػف94المقرنصات

 إلى تمازج كاختالط األفكار كاألسس ألصمييفا السكاف
 .95كالزخرفية في فف البناء اليندسية 
 
 

 مئذنة مسجد الجيكشي(  24شكؿ )                                                           

 

يعمك الطابؽ األكؿ طابؽ آخر مف اآلجر، مشطكؼ األركاف، كأصغر حجمان مف الطابؽ  
ـ، كيتكسط كؿ جانب مف جكانبو األربعة نافذة مستطيمة الشكؿ 2.50السفمي، كيبمغ ارتفاعو 

مف المئذنة، فيتككف مف جزء مثمف يبمغ ارتفاعو  ، أما الطابؽ الثالث96معقكدة بعقد منكسر
، كفي أعمى الجزء المثمف تكجد 97ـ، كفي كؿ ضمع تكجد نافذة معقكدة بعقد نصؼ دائرم1.50

، كيبمغ ارتفاع المئذنة مف أسفؿ القاعدة حتى قمتيا 98قبة بنيت مف اآلجر عمى شكؿ مبخرة
 .99متران  20حكالي 

   مئذنة جامع جّراح. 3
عند ( راحجادة الج)مشؽ، حيث تقع في منطقة األيكبّي في دالمئذنة لمعصرىذه  تعكد 

/  ػق 578)كبي سنة ع السمطاف صالح الديف األملجاـأمر ببناء امقابرالباب الصغير، كقد
عادة البناء ففي سنة  د مف، كتعرض الجامع إلى العدم(ـ1182 / ىػ  631)عمميات الترميـ، كا 
حكليا الذم حكـ مدينة دمشؽ كما100(األشرؼ األيكبي)الخامسكبي قاـ الممؾ األم( ـ1233

، كتكامؿ البناء كالترميـ سنة (ـ1250/ ىػ 648)بتجديد الجامع، ثـ َشبَّْت فيو النار، كاحترؽ سنة 
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، كلكف أعيد  (ـ1759/ ىػ 1173)زلزاؿ سنة ، كيذكرأف المئذنة سقطت إثر(ـ 1254/ ىػ 652) 
 .101 تجديدىا مرة ثانية

فبدنيا مربع الشكؿ، كخاؿ مف أم  ،ق المئذنة بتداخؿ عدة طرز عمى عمارتياتتميز ىذ 
عناصر تزيينية أك زخرفية، كىي مف سمات العمارة األيكبية، أما الشرفة فيي مثمنة الشكؿ، 

كطػرازىا مممككي، كليا جكسؽ بو نكافذ صماء معقكدة بعقػد نصؼ دائرم، كيعمك الجكسؽ قمنسكة 
 (. 25 )شكل  ،102نصؼ دائرية عمى شكؿ الخكذة، كىي بذلؾ أيكبية الطراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 بدمشؽ مئذنة جامع جراح(  25) شكؿ 
 مئذنة السمطان قالوون . 4

ان يضـ الديف قالككف األلفي الصالحي ُمجمعان معمارمّ أنشأ السمطاف الممؾ المنصكر سيؼ  
األمير عالء الديف  شتراه، فااكقبةن، كبيمارستاف، ككاف المنصكر قالككف مممككين مدرسة، كمسجدان، 

 647)الساقي العادؿ بألؼ دينار، كليذا يمقب باأللفي، ثـ امتمكو الصالح نجـ الديف سنة آؽ سنقر
ىػ 678)  اـ، كفي ع104العساكر103ؼ إلى أف عيف أتابؾ، كترقى في الكظائ(ـ 1249/ ىػ
اف عصره عصر رخاء كرفاىية، كر، فؾعمى مصر، كلقب بالممؾ المنصأصبح ممكان ( ـ1279/
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حيث انتعشت فيو الفنكف، كازدىرت العمارة، كحارب التتار كىزميـ في حمص، كما ىـز 
 .105( (ـ1290/ىػ 689)الصميبييف في عّدة أماكف، كتكفي سنة 

، كىذه 106تقع المئذنة في الطرؼ الشمالي لمكاجية الرئيسة لمجمكعة قالككف المعمارية 
( ـ 1303/ ىػ  703) محمد بف قالككف بف السمطاف المنصكر في سنة المئذنة أنشأىا الناصر 

، كتتككف ىذه المئذنة مف ثالثة (ـ 1302/ ىػ 702)سقكطيا في زلزاؿ سنة كذلؾ عمى إثر
كة الفرس، كالعقد دطكابؽ، الطابقاف األكالف مربعاف، كفتحت بيما شبابيؾ تنكعت عقكدىا بيف ح

فريز مكتكب فيو إالشبابيؾ يكجد ، كحكؿ 107عمدة رخاميةالمفصص، كىذه العقكد محمكلة عمى أ
 (. 26) شكؿ . 108اسـ المنشئ، كألقابو، كتاريخ اإلنشاء

أسطر يدؿ لمقرنصات يكجد نقش كتابي في أربعةكفي نياية الطابؽ األكؿ أسفؿ زخرفة ا     
كالرضكاف عمى  بسـ اهلل الرحمف الرحيـ الميـ جّدد الرحمة: "عمى تاريخ تجديد ىذه المئذنة، كنصو
د ىذه المئذنة في أياـ كلده مكالنا السمطاف الممؾ دمركح الممؾ المنصكررحمو اهلل، أمربتج

عالييا عند حدكث الزلزلة في اآليات المنزلة، كسقكط أالناصرأبك الفتح محمد، كذلؾ عند ظيكر
 ".سنة ثالث كسبعمئة مف اليجرة النبكية عمى صاحبيا الصالة كالسالـشيكر
ة ثانية عمى كجو قاعدتيا في الناح يذكر حسف عبد الكىاب أف ىذا النص قد تكرر في لكحةكما 

 .109البحرية
  

 
 

             
 

 
 
 
 
 
 

 مئذنة مسجد السمطاف قالككف(  26شكؿ )                        
فريزات، كحكت كتابات في أعمى ثاني المربع الشكؿ عقكد متنكعة كا  ظير في الطابؽ اؿ 

الشكؿ، فقد زخرؼ بأشكاؿ المعينات نسبة إلى الطابؽ الثالث المستدير، كباؿ110الطابؽىذا 
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المتشابكة، كنقكش دقيقة، ككتابات عمى الجص، كيتكج المئذنة برنس عمى شكؿ خكذة ليس مف 
عصر البناء، كربما الخكذة األصمية القديمة كانت مضمعة، كىك الطراز الشائع في المآذف 

تعد ىذه المئذنة أنمكذجان رائعان، مف حيث العمارة ك، 111المآذف المممككية أيضان  األيكبية الذم الـز
كالزخارؼ، كتمثؿ القاعدة أقصى ما كصؿ إليو الفناف المسمـ في فف الزخارؼ الجصية في 

العصر المممككي البحرم، حيث تزداف بزخارؼ نباتية، كىندسية، ككتابات ككفية، كنسخية، كتعد 
مصر، ككذلؾ ظيرت في ىذه المئذنة تأثيرات أندلسية، مثؿ افريزات أضخـ مئذنة في 

المقرنصات، كالعقكد الثالثية الفصكص، كشبكة الزخارؼ اليندسية المتمثمة في شكؿ 
 .112المعينات

 :مئذنة مسجد الغوري . 5
بدأ في إنشاء ىذا المسجد الظاىر قانصكه أبك سعيد، كلما تكلى الممؾ األشرؼ  

زماـ األمكر في القاىرة، أكمؿ بناء المسجد كأمر بتكسيعو، كأضاؼ  قانصػكه الغكرم
، كتكلى (ـ 1503/ ىػ  909) ة ضافػات، كانتيى مف عمارتو في سفإليو بعض اإل
، كظػؿ في (ـ 1501/ ىػ  906) ة رؼ قانصكه الغكرم ُممؾ مصر في سفالممؾ األش

ككاف ممكان حازمان ، (ـ 1516/ ىػ  922) سنة  113ممؾ مصر حتى قتؿ في مرج دابؽ
في عصره كاقتػدل بو أمراء  شديػدان كسياسيان لبقان كحكيمان، ككاف مغرمان بالعمارة، فازدىرت

  .114دكلتو في إنشاء العمائر
 انصكه الغكرم التي تتككف مفػػػاف ؽػػػػة السمطػػػػػػػػػػػػػػػػتقع مجمكع       

 اه، تقع في حّي ػػػػػكخانؽ( فػمدؼ) ة كقبةػػػػػاؿػػػككؾة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كمدرسػػمسج 
 .116في نياية شارع الغكرية عند تقاطعو مع شارع األزىر115راألزه

 أما مئذنة مسجد الغكرم فتقع في الطرؼ الجنكبي الشرقي 
 ة ػػػػػػػػػػػػػػػة كضخمة الحجـ كتتككف مف ثالثػػػػػربع، كىي ـ117ةػػػػػلممدرس 

 ةػػػػػػػػػػػػة، كظيرت في نيامػػػمع أساس الكاجو اػػػػػػأقيمت قاعدتوطكابؽ، 
 ةػػػػػػػػػػػػػع الشرؼكميمتيا رؼ ةػػػػػػػػاألكؿ كالثاني مقرنصات دقيؽ الطابقيف 
 قػػػػػػكعمي 118الث فيك مربع الشكؿكسياجيا الخشبي، أما الطابؽ الث 
 ؿػػػػػة شؾا تربيعات الشطرنج، كيتكج المئذفة قكاموػػػػػػة ىندسيػػػػػػزخرؼ 
 شكؿ ك كال منيا ىالؿمربع فكقو خمسة رؤكس مف الخشب كيعؿ 
 مئذنة مسجد  (27)شكؿ                                               119.مف النحاس (27) 

             الغكرم                                                                             
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 مآذن المدرسة العثمانية . ج
إلى العثمانييف ألسرة  120السالجقةمف ( ان تركيا حاليّ ) انتقؿ حكـ آسيا الصغرل  

عثماف بف " مكطنيا األصمي أرمينيا، أما أصؿ التسمية بالعثمانييف فراجع إلى المؤسس
الذم خمؼ كالده في حكـ اإلمارة التي أقطعيا السالجقة إياه عندما ساعدىـ " أرطغرؿ

طكرية ، كمف البداية أخذ العثمانيكف عمى عاتقيـ تحطيـ اإلمبرا121ضد الغزك المغكلي
عكاصـ،  ، ككانت ليـ ثالث122البيزنطية كحمؿ لكاء اإلسالـ إلى ما كراء البكسفكر

، (ـ 1326/ ىػ 727) التي تأسست سنة    " بكرسة " فالعاصمػة األكلى بكرصة  
ـ، أما العاصمة الثالثة فيي 1362/ ىػ  764) كالعاصمػة الثانيػة أدرنػة تأسست سنة 

محمد " التي تـ ليا الفتح عمى يد محمد الثاني " ية سطنبكؿ الحاؿإ"  123القسطنطينية
 .124"الفاتح 

قد اتسعت الدكلة العثمانية في أكاسط القرف السادس عشر الميالدم، فشممت جنكب ك  
فإف العمارة  العثمانية  مف ثـ، ك125شرؽ أكربا، كالعراؽ، كالشاـ، كمصر، إضافة إلى شماؿ إفريقيا

ثرت منذ فتح القسطنطينية بالمؤثرات األكربية، ابتداءن مف ذات األصكؿ السمجكقية الركمية تأ
الطراز البيزنطي المتمثؿ في كنيسة آيا صكفيا بقبتيا العظيمة التي تحكلت إلى مسجد، كانتياء 

، كىكذا ُقدِّر لفف العمارة اإلسالمية في 126بطراز عصر النيضة الحديثة المعركؼ بالباركؾ
، كقد 127ان ان آسيكمّ ان ىندمّ ان، كما كاف فف المغكؿ إسالميّ ان شرقيّ ربيّ العصر العثماني أف يككف ىجينان أك

استنبط العثمانيكف فف الزخرفة كاستعماؿ القاشاني مف الطراز العراقي الفارسي، في حيف أخذكا 
، كتميز العصر العثماني بإنشاء العمائر الدينية التي داكـ 128فف البناء مف الطراز البيزنطي

قبؿ فتح : عمى تشييدىا، كينقسـ طراز ىذه العمائر إلى قسميف، القسـ األكؿ الحكاـ العثمانيكف
بعد الفتح، كتظير فيو التأثيرات : القسطنطينية، كيظير فيو األسمكب السمجكقي، كالقسـ الثاني

 .129البيزنطية
ظمت المساجد الصغيرة تتألؼ مف قاعة كبيرة عمييا قبة، كتسبؽ القاعة ردىة مسقكفة،  

ة المساجد الكبيرة تأثرت بعد ذلؾ ببناء كنيسة آياصكفيا، بعػد أف أصبحت مسجدنا، كلكف عمار
 .130مسجد محمد الفاتحلؾ كاضحان في مسجد المحمكدية، أككظير ذ

أما مآذف المدرسة العثمانية، فقد امتازت بعدة مميزات، منيا البساطة،  
حتكم عمى  زخارؼ كثيرة، الشرفات، كال تطية، كتعددالمدببة المخركرؤكس كاالرتفاع، كاؿ

سكل بعض األشرطة الحجرية البارزة التي تقسـ بدف المئذنة إلى مناطؽ مستطيمة، أما 
الشرفات فإنيا تعتمد في أساسيا عمى حطات مف المقرنصات، كتنتيي المئذنة عادة 
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باليالؿ، كبصفة عامة فإف بعض المآذف العثمانية احتكت عمى قطع خزفية سداسية 
بالمكف األزرؽ كتزينيا رسكـ ذىبية، كبالطات متعددة األلكاف،  131ةالشكؿ كمزجج

، أما الشكؿ العاـ لبدف المئذنة العثمانية، فتبايف ما بيف 132كأحيانان بمكف الحجارة نفسيا
الشكؿ الدائرم، كالشكؿ المضمع، كغالبان ما كاف يغطى الجكسؽ بطبقة مف معدف 

العثمانية في تركيا ما بني مف  ، كيعد العصر الذىبي لبناء المساجد133الرصاص
شراؼ الميندس  ، 135كذلؾ في القرف السادس عشر الميالدم134"سناف " تصميـ كا 

، حتى بمغت ست مآذف، كما في مسجد السمطاف 136كتعددت المآذف في المسجد الكاحد
 .137(ـ 1617/ ىػ  1026) أحمد بالقسطنطينية 

الميندس سناف حتى بعد كفاتو، لذلؾ كقد اتبع الميندسكف العثمانيكف المنيج الذم اتبعو  
في مصر كالشاـ،  كُعدَّ إماـ المدرسة العثمانية المعمارية في المساجد، سكاء في آسيا الصغرل، أ

كمف أشير المساجد العثمانية مسجد السميمية في مدينة أدرنة الذم بناه سناف، كجامع السمطاف 
اني ميندس بعد سناف في العصر العثماني، أحمد في استنبكؿ، إذ بناه محمد آغا، الذم يعدُّ ث

 .138كيقع ىذا الجامع جنكب آياصكفيا، كيقع مسجد محمد عمي بالقمعة في القاىرة
كاتبع الميندس المعمارم في العصر العثماني الدقة في بناء عمائره، كخاصة المآذف،  

ق لمنسبة الذىبية في في استخداـالسيما حيث اىتـ بالمقاييس، كالتككيف المعمارم لمشكؿ العاـ، ك
 .ان ظيرت المآذف العثمانية رشيقة كمتزنة ىندسيّ  مف ثـ ، ك139األشكاؿ، كخاصة المستطيؿ

كفيما يأتي عرض لبعض مػآذف المساجد مف طراز المدرسة العثمانية في آسيػا الصغرل  
 (:تركيا ) 

 مآذن مسجد آيا صوفيا   -1
" الفاتح " سمطاف محمد الثاني ـ، قاـ اؿ1453بعد فتح المسمميف لمقسطنطينية سنة  

بصالة الجمعة في آياصكفيا، كمف ثـ تحكلت إلى مسجد، كأقيـ ليذا المسجد ست مآذف، إذ بنيت 
، كقد كانت مف الخشب، ثـ بعد فترة ُأزيمت، كشيد 140أكؿ مئذنة لو في الركف الجنكبي الشرقي
بايزيد الثاني، أضيفت مئذنة ، كفي عيد السمطاف 141مكانيا مئذنة ذات بدف رفيع مف بالقرميد

في الركف الشمالي الشرقي، أما المئذنتاف األخرياف فقد شيدتا بالجانب الغربي  142ثانية مف الحجر
عمى " سناف باشا " ـ، حيث أشرؼ الميندس الشيير 1566في عيد السمطاف سميـ الثاني 

 .143بنائيما

 مآذن مسجد السمطان أحمد األول -2
جنكب آياصكفيا، كشرقي ميداف السبؽ " سطنبكؿ إ"سطنطينية، يقع ىذا المسجد في الؽ 

،كقد ُشّيد بعد كفاة الميندس سناف، كلكف ىندستو متأثرة بو، كتـ االنتياء مف 144البيزنطي القديـ
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؛ ألف جدرانو "الجامػع األزرؽ " ، كيطمؽ عميو اآلف اسـ 145(ـ 1617/ ىػ  1026) بنائو سنة 
 .146مكسكَّة بالقاشاني األزرؽ الداخمية كقبابػو كمحاريبو كميا

، 147يعد ىذا المسجد مف أجمؿ كأفخـ مساجد القسطنطينية، كلو ست مآذف عالية رقيقة 
عمى  العمماءمما اضطر السمطاف أحمد أف يأمر ببناء مئذنة سابعة لمحـر المكي بعد  اعتراض 

 .148اتخاذه ست مآذف لمسجده، كىك ما لـ يكف مسمكحان بو إال لمحـر المكي
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  الممخص

 إجراءالحمامات الركمانية العامة داخؿ مدينة لبدة تـ   البحت دراسة أحديتناكؿ ىذا 
غير  األخر أنقاضالماضية ، كىى حمامات الكاحد عمى عشر اؿسنكات اؿحفريات عمييا خالؿ 

مكتممة البناء ، تعرؼ باسـ حمامات البحر الساخنة كالحمامات النجمية الشكؿ نسبة إلى القاعة 
 .مكتممة اؿالسداسية كالحمامات غير 

تحتكل الحمامات في فترات البناء السابقة كالمتأخرة عمى األجزاء الرئيسة لمحمامات الركمانية    
  : متمثمة في

    Apodyterium( االتٛد٠رٛس٠َٛ)خٍع اٌّالتظ جدجش.   1

  .                   Frigidarium (فش٠ج١ذاس٠َٛ جتاٌالذ١ٕٟاٌّغّٝ ) دجشج اٌذّاَ اٌثاسد. 2

 .   Tepidarium (ذ١ثذاس٠َٛ جتاٌالذ١ٕٟاٌّغّٝ ) دجشج اٌذّاَ اٌفاذش. 3

 .Caldarium (اٌىا١ٌذاس٠َٛ جتاٌالذ١ٕٟاٌّغّٝ ) دجشج اٌذّاَ اٌغاخٓ . 4

كيظير ذلؾ في  ل،خرأ كتميزت الحمامات ببعادة استعماؿ األحجار السابؽ استعماليا في مبافٍن 
 .كجكد نقكش لفترات مختمفة ضمف جدراف المبنى 

كتـ الكشؼ عف بعض المكتشفات األثرية داخؿ حجرات الحمامات متمثمة في نقكش      
 . كتماثيؿ كاممة 
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 مقدمة

 ،في تاريخ العمارة أف كافة أشكاؿ المباني ىي بالضركرة انعكاسالحقائؽ الثابتة  مف     
كال  ،لتالئـ الظركؼ البيئية كاالجتماعية المحيطة بيا بات كظائفيا كمادة إنشائياكنتيجة لمتطؿ

ـ .ؽ 476_  500تختمؼ الحمامات العامة التي انتشرت بشكؿ كاسع أثناء الحضارة الركمانية 
كتمثؿ طركحات  ،م في ىذه الفترة كانت تخدـ أغراضا اجتماعيةألف المباف ،الحقيقةىذه  عف

كاف حب المتعة كالميك الذل نادل بو قياصرة  حيثالفكر السائد لدل نخبة تمؾ الحضارة ،
     .1الركماف

 ،اإلغريقية GYMNASIUMة الركمانية مف قاعات الجمنازيكـالعاـ ةالفخـاشتقت الحمامات     
PALACSTREEالبااليستراكساحات الرياضة 

الحمامات التي  ظيرت في البداية لدل ف ،حيث إ 2
بو تزكيدىا بالمياه بطريقة  تاإلغريؽ ىي التي أعطت النمكذج األكؿ لمحمامات، كأىـ ما تميز

 ، كفي ميسينيا ظيرت الحمامات الخاصة،لبراعة منيا مكجكدة في قصركنكسكسغاية في ا
 .3ا في الحياة اليكمية عند اإلغريؽىًّـم ـخذ دكران ف االستحماـ قد أإكيمكف القكؿ 

دالٌح عٍٝ ييٞ أٚ اٌذاَ ،٠عٕٝ اٌذاس (ش١شِٛط ) ٚلذ اعرعًّ اٌشِٚاْ االططالح اإلغش٠مٟ     

، ٚاٌش٠اػحٚلاعاخ إٌظافح ،عٍٝ أدٛاع اٌغثادحاٌرٟ ذذرٜٛ اٌّثأٟ اٌعاِح 
 4

وأد ذٍه  .

أد١أا ٠ٍذك تٙا طاالخ ِغرذ٠شجٚ ،اٌذّاِاخ عثاسج عٓ ِثٕٝ أٚطاٌٗ ِمغّح داخ١ٍا
 5 

 ٠ذي ٚ٘زا.

 دّاِاخ ٌُ ٠غرعٍّٛا اإلغش٠كاٌذّاِاخ، إال أْ  ٔشاءإفٟ  تاإلغش٠كأششٚا خاٌشِٚاْ لذ عٍٝ أْ 

عاِح ػخّح ِرىاٍِح ِصً اٌرٟ عشفد ف١ّا تعذ عٕذ اٌشِٚاْ
6 

 . 

حيث عكست  ،ىمة في المدف الركمانيةـالحمامات الركمانية العامة مف المرافؽ اؿتعتبر     
زاد عدد كقد ميمًّما مف حياة الميك كالترفيو التي كاف يعيشيا سكاف المدف الركمانية،  ان جانب

كقد كانت  ، 7 حمامان  856عف  الميالدمالحمامات في ركما كحدىا مع نياية القرف الرابع 
 ،كتراجاف ،مف بعده تيتس ،كنيركف ،جريباا األباطرة أنشأىاالضخمة التي  الحمامات الحارة

الذل  المعمارممنشآت فخمة تبرز الطابع   ،كقسطنطيف ،كدقمديانكس ،كاسكندرسفيركس ،ككاركال
بأغمب  ااحتفظ يفعاـ يفالكقت الحاضر سكل حماـ منيا في ؽيب ، كلـ 8تميزت بو الدكلة

اف العاـ اف، كىما الحماـعمييماكذلؾ بفضؿ أعماؿ الترميـ كالصيانة التي تقاـ  ،اـمعالمو
ف اختمؼ لذافلإلمبراطكريف كاركال، كدقمديانكس اؿ  كمذ يافبؽما ـفي بعض التفاصيؿ فبنو اكا 

 . 9تصميـ عاـ مشترؾ
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ارة الحمامات العامة في العصر الركماني كانت مف مستمزمات الحياة االجتماعية لمحض     
.     11مف ضمف سمككيـ كعاداتيـ اليكمية م، كه10كظائؼ اجتماعية كصحية مالركمانية تؤد

كاكتسبت الحمامات أىمية كبيرة في العمارة الركمانية سكاء في العصر الجميكرم، أك العصر 
اإلمبراطكرم ككصمت إلى درجة عالية مف التطكر كالفخامة، ككانت مف أكثر المباني داللة عمى 

 . 12الركماف كعاداتيـ كحبيـ لمحياة الصحية كالرياضية حضارة

أفضؿ   باإلضافة إلى ككنيا مكانان  لالستحماـ مفند الركماف عكما تعتبر الحمامات       
ت لتبادؿ كمنتجعا، 13الجسـاب الرياضية التي تساعد عمى بناءاأللعاألماكف لمتسمية، كممارسة 
مارس فييا مختمؼ أنكاع االجتماعية التي ت أصبحت كالنكادماألحاديث كاألخبار، حيث 

لمقاءات االجتماعية،  اًّم كالرياضية بما فييا المصارعة، كاستخدمت مقر ،14االجتماعيةالفعاليات 
، فيي تكفر لركادىا متعة العقؿ، كراحة الباؿ لما تحكيو مف  15كالمناظرات الفمسفية كأماكف لمتنزه

 . 16تمتؿ الحياة اليكمية كأساطيرىـ الدينيةرخاـ كفسيفساء كتماثيؿ كمناظر جميمة 

دخمت الحمامات العامة بشكؿ كبير في الحياة اليكمية لسكاف اإلمبراطكرية الركمانية حيث      
، 17تقبميا الجميع، ألف الدخكؿ إلييا في بداية العصر الركماني كاف لقاء مبمغ زىيد مف الماؿ

كاف ىذا المبمغ يسيـ في سد العجز مف أمكاؿ  يدخؿ ضمنو إيجار الزيت كخدمة المستحميف، كقد
 ككاف يمحؽ، 19أم عمى حساب الدكلة ،،ثـ أصبحت بعد ذلؾ مجانية كفي خدمة الشعب 18الدكلة

، كمنمقى األظافر يفدلؾـاؿبيذه الحمامات عدد كبير مف العامميف، كاإلدارييف، كالمنظفيف، 
 . 20ف المياهكالحالقيف، كمئات العبيد القائميف عمى المكاقد لتسخي

، مثاؿ حمامات 21ؼ المتردديف عمييا في كقت كاحدآالكاسعة تستكعب كانت الحمامات       
مستحـ في  1600تستكعب حكالي  مف ثـمقعد مف الرخاـ،  1600عمى منيركف التي كانت تحتك

 .22مستحـ 3000كراكال، كدقمديانكس فكانت تستكعب كقت كاحد، أما حمامات 

الركمانية بجماليا، كأبنيتيا الضخمة بشكؿ مميز في المدينة الركمانية، ظيرت الحمامات      
حيث كانت تقاـ عمى منصة مرتفعة تضـ ساحة مكشكفة كحجرات لالستحماـ، كقاعات خاصة 

مياه، خزانات لتسخيف اؿ مكتحك.23عمييا الفالسفة كالشعراءالتمرينات الرياضية، كقاعات تردد ب
لساخف لتدفئة المبنى، كتحتكل عمى مخازف لحفظ المكاد الالزمة اكالتكصيالت الخاصة باليكاء 
مثاؿ عمى ذلؾ حمامات ؤكليف عمى إشعاؿ النار، كخير لمحماـ، كأماكف لمعماؿ المس

داخؿ الحماـ، كطريقة البناء، كالحركة مف كيبدكأف اىتماـ الركماف كاف مكجيان نحك .24بركماكراكال
ركماني كاف يتـ عف طريؽ االنتقاؿ تدريجيا مف اؿداخؿ الحماـ، فالدخكؿ إلى الحماـ الخارج إلى 

الحمامات تحتكل عمى ممرات سفمية كاسعة ، كما أف بعض الكسط الساخفالكسط البارد إلى 
كاألخشاب التي تستعمؿ في  ،تستعمؿ لسير العربات التي تمكف الحمامات بمتطمبات الغسؿ
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الخركج مف القاعات العمكية،  لمف ىذه الممرات عدـ اضطرار العماؿ إؿتسخيف المياه، كالغرض 
 . 25كالممرات الرئيسية مما قد يسبب تعطيؿ دخكؿ ركاد الحماـ

التي أنشئت داخؿ مدينة ركما، أك خارجيا كمانية سكاءعندما نستعرض جميع الحمامات الر     
: ية تتككف مف ثالثة أجزاء أساسية كىيفي المدف التابعة ليا، نجد أف الحمامات العامة الركماف

عبارة عف فناء خارجي يحيط بالمبنى مف جميع الجيات، كيحتكم في العادة عمى : الجزء األول
حدائؽ، كنافكرات لممياه، كتماثيؿ، كالغرض مف ىذا الجزء ىك إيجاد ترابط كتكامؿ بيف المبنى مف 

 . 26الداخؿ كالخارج

بنى، كالذل يتككف الحجرات المقامة في المحيط الخارجي لمـيتمثؿ في مجمكعة  :الجزء الثاني
مف طابقيف يحتكم عمى حجرات خاصة بمحاضرات الفالسفة كالشعراء، في بعض األحياف 

، كخزانات المياه التي تزكد الحمامات بالمياه عف 27كالرقصكحجرات لممطالعة، كأخرل لممكسيقى 
 .28تجارية ممحقة بالمبنى اؿَّل لمياه، كتضـ محقادمة مف سدكد تـ كضعيا لتجميع ا طريؽ قنكات

يتمثؿ في المبنى الرئيس الذل يتككف مف القاعة المركزية الرئيسة، كتـ تكزيع  :الجزء الثالث
المياه كغرفة،)Caldariumالكاليداريكـ) الغرؼ حكليا بالتناظر،غرفة المياه الساخنة

، كحجرات Frigidarium(الفريجيداريكـ)الباردةالمياه  ةكغرؼ،)Tepidariumالتيبداريكـ)الدافئة
Sudatorium(السكداتكريكـ)التعريؽ 

كتكجد حجرات أخرل مكممة لحجرات االستحماـ الرئيسة ، 29
التي تككف في  Apodyterium( البكديتريكـ )كحجرات خمع المالبس  ،30مثؿ حجرات التدليؾ

 .31سالعادة مجيزة بالعديد مف األرفؼ أكمشكاكات لكضع المالب

يذكر الميندس المعمارم مارككس فيتركفيكس في كتابو العاشر مف كتاب فف العمارة بأف      
لشمالية الغربية، البد أف يككف مكقعيا بعيدان عف الشماؿ كالرياح ا الحمامات كي تككف دافئة 

حجرة الحماـ الساخنة، كحجرة الحماـ الدافئة الضكء مف الغرب في فصؿ بحيث يدخؿ إلى 
الحمامات عمى نكافذ بيا زجاج أضيؼ في أكاخر القرف اء، كمف أجؿ إدخاؿ الضكء احتكت شتاؿ

 . 32ااألكؿ الميالدم، كقبؿ ىذا كانت النكافذ صغيرة جدَّل 

تخمك مدينة مف المدف الركمانية التي كقعت تحت الييمنة الركمانية مف حماٍـن عاـ، أك  كال     
كراكال، امات جؿ أكقاتيـ، حيث نجد حمامات الحـلركماف كانكا يقضكف في ا؛ ألف أكثر

المدف التي ك. 33كحمامات نيركف، كحمامات دايكقمديانكس، كحمامات تراجاف كغيرىا بركما
عمى العديد مف الحمامات، فعمى  مىيمنت عمييا اإلمبراطكرية الركمانية في أفريقيا كانت تحتك

م مدينة تيمقاد بالجزائر، كحمامات سبيؿ المثاؿ ال الحصر تكجد الحمامات الشرقية الصغرل ؼ
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كفي ليبيا تكجد أحسف النماذج .34قرطاج بتكنس التي كاف بيا قسـ مخصص لمرجاؿ كقسـ لمنساء
 المعمارية المحتفظة بمعالميا المتمثمة بحمامات ىادرياف كحمامات الصيد بمبدة، كمدينة 

، كحمامات أخرل بمدينة 35أكيا كشفت التنقيبات حمامان بمدينة تاجكراء يدعى حماـ امفتريت
 .36ككشفت التنقيبات حمامات بمدينة تكباكتيس بمصراتو كحمامات بمدينة صبراتوقرقارش، 

لذلؾ الركماني، كانت مدينة لبدة الكبرل مف أىـ المدف الركمانية في إقميـ طرابمس خالؿ العصر 
 :منيا  ،الحمامات فييا العديد مف كجد

 بع النجمي الشكل الحمامات غير المكتممة ذات الطا

عشر السنكات الماضية، اؿمف األبنية التذكارية القديمة التي كشفت بمدينة لبدة، خالؿ          
نقاض أكىي حمامات الكاحد عمى   ،كىي أبنية تعتبر مف أركع األبنية، كأكثرىا إثارة لمجدؿ

 .(1:الشكؿ ) ينظر( النجمية الشكؿ )غير المكتممة اآلخر، 
تسمــيتيـــا   

البحر )، أك حمامات "عمي شكؿ نجمة " سميت الحمامات باسـ البناء النجمي الشكؿ     
كميا أسماء  ، أك الحمامات المتأخرة غير مكتممة البناء Sul Mare  Terme Tarde( الساخنة

 .  37لمكقع كاحد في أقصى جزء مف غربي المدينة داخؿ السكر الركماني المتأخر
مـــوقعــــــــيا 

( °32 38َ 416ن(طكؿ شماال عمى خطي  GPSإحداثيات المكضع الجغرافي تقع عمى         
 ـ 17، كترتفع عف مستكل سطح البحر بحكالي (°14 17َ 501ن(كخطى عرض شرقا 

، بالقرب مف البحر إلى الغرب مف الميداف القديـ، كيفصؿ بينيا كبيف البحر (2:الخريطة)ينظر
ربما كاف لمكقع الحمامات أىمية في التخطيط المتأخر . مكازيان لشاطئ البحر الذم يمتدالشارع 

لممدينة، كربما مف قبيؿ المصادفة أف يككف بناء القاعة السداسية ذات القبة  كبداية إلنشاء 
المؤدم إلى المدخؿ الكبير ،  )decumanusالديككمانكس)المسمى  الشارع العرضي الرئيسي

العكامؿ التي أدت إلى إجراء  حدأ، كنجد أف ىذه الحقيقة كانت "الفكـر السفيرم "لمميداف الجديد 
مالحظة قناع مصمحة اآلثار بالحفر في مكقع الحمامات، بعد إـ، حيث تـ 1955حفريات سنة 

محتفظا بحالتو إلى حد  تكحي بكجكد بناء مدفكف ظؿ ،عمى قمة تؿ رممي عاؿٍن آثارنا  أف ىناؾ
،  كبسبب أىمية  المكقع الذم تكجد فيو ىذه اآلثار بالنسبة لبقية األبنية التذكارية بمبدة. كبير

السفيرم، كينتيي عند ىذا  فكيؤدم إلى المدخؿ الرئيسي لمميدا ،نجده يرتبط بالشارع العرضي
ت الرماؿ كاف سكؼ يحظى التؿ الرممي نفسو، األمر الذم يكحي بأف ىذا البناء المدفكف تح

 . 38بأىمية كبيرة لككاف قد أنشئ كاكتمؿ بناؤه
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  أعمال الحفر والتنقيب
  ـ، تحت إشراؼ  المستشار اإليطالي بمصمحة اآلثار 1955بدأت الحفريات في سبتمبر      

،  عف E.Vergara (كافاريممي فيرجارا إيرنستك)ـ1961-1951مف عاـ كالمشرؼ عمى الحفريات 
ـ، حيث تـ 1956منتصؼ فبراير  لإزالة الرماؿ مف القاعة السداسية، كاستمر الحفر حتطريؽ 

العاـ نفسو بعد إزالة كؿ  كشؼ آخر مستكل مف أرضية البناء كمو، كقد أزيمت في كقت الحؽ مف
 كفي مايك ،األساس لمستك لالساقطة مف القبة، كتكاصؿ التنقيب عف القاعة السداسية حتاآلثار

( فاسكلك. ؼ)حضر البركفسكرأ، إيرنستك فيرجارا كافاريمميالبركفسكر ة مف ـ بدعك1957
F.Fasolo  رئيس كمية اليندسة المعمارية بجامعة ركما، مجمكعة مف الطالب لمسح الحمامات

المتأخرة، كتـ تحضير عدد مف الرسكمات المعمارية المفصمة بما فييا تصميـ لمبناء كمو ، كقد 
ـ، تحت إدارة البركفسكر  1956 -1955اء الحفريات مف عاـ تكلت إدارة اآلثار إجر
كلـ ينشر أم تقرير  ، ببشراؼ فرانسيسكك ركسكE.Vergara (Caffaralli)إيرنستكفيرجاراكافاريممي

سنة  إيرنستك فيرجارا كافاريمميلمبركفسكر عممي مفصؿ عف الحفريات نظران لممكت المفاجئ 
مككابكتك أكؿ تصميـ لو، كتحميؿ عنو في كتابو تحت  ـ ، كقد قدـ البركفسكر جياكك1961

 .39عنكاف لبدة الكبرل
كقد تـ أثناء الحفريات عمميات صيانة عاجمة عمى الجدراف الشرقية شديدة الخراب، كأعيد     

ـ البارد، كيحتاج المبني ترميـ كنصب أعمدة الدىميز القديـ، ككذلؾ عمكد كاحد في غرفة الحما
 .40القريبة منوكـ التآكؿ الذم تسببو رياح البحرالصيانة لكى يقامف أعماؿ  العديد لؿإبالكامؿ 

وصف عام لممبني  
 ،الرممي الميالدم مف الحجر األكؿشيد الحماـ القديـ في القرف  :مكتملال غير الحمام مبني

مع  ،مستطيمة الشكؿ تعرؼ عميو مف حجرة الحماـ الباردكيمكف اؿ ،كيغطي مساحة مربع كاحد
بقبك كمخصص لمخدمات   لمغط رالتسخيف الكائنة بيف مـ كغرؼ ،حماـ عند الطرؼ الغربي

 لسقفيا عؿ مستطيمة يرتكز ف الرابع الي حجرةكالتي تـ تحكيميا خالؿ القر ،كحجرة فسيحة
. 41أعمدة

كقد تـ ، فمـ يكتمؿ بناؤه ،يفالميالدم كالرابع قد شيد بيف القرنيف الثالثؼ :أما الحمام المتأخر
 لأد األمركىك ليس لو عالقة بمخطط المدينة، بؿ إنو  في حقيقة  ،التنقيب عنو بشكؿ جزئي

، كقد  األصميةكالتي تحدد مساحة المربع  ،طمس معالـ مف شكارع المدينة الطكيمة كالعرضية إلى
 لعؿ أف ىذا المبني قد تـ تصميمو ، كيبدكآخرشيد بمكاد بناء كانت مستعممة مف قبؿ في مكاف 

حمامات،  كأربعةدعامات  بأربعالغرب حجرة كبيرة  إلىإذ يكجد  اإلمبراطكرية،نمط الحمامات 
لكضع حنيات زخرفت بأعمدة ك ،الجنكبي نافكرة كبيرة الجدار لعؿ ركف تكجد كفي نياية كؿ
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 إلى ا الكصكؿـالجانبيف يكجد ممراف فسيحاف يفصميما عمكداف، الغرض منو لالتماثيؿ، كعؿ
إلى في كاقع الحاؿ،  اإلطالؽ لعؿ أك غرؼ تبديؿ المالبس التي لـ تبفَ  ،الرياضية ساحةاؿ

الحماـ الساخف  أمانحك دقيؽ ،  لكجد حجرة الحماـ الفاتر غير أف تصميمو لـ يتضح عؿتالشرؽ 
جزء سابؽ، كيتككف الحماـ البارد مف بناء  لفجداره الجنكبي يرتكز عؿ األصمي،فقد احتفظ بشكمو 

الجانب الخارجي منو قطع مف ناحية الشرؽ بكاسطة بركز نصؼ دائرم، بينما الجانب زكايا، 
كقد بنيت بشكؿ عميؽ داخؿ حنيات، ربع أ إلىكؿ مف الحنية نصؼ دائرية ك إلى الداخمي يؤدم

الجدراف، كفي الجدار المقابؿ لمحنية نصؼ الدائرية تكجد نافذتاف فكقيما ككرنيش ذك زخرفة 
نو أكالشؾ في  ،لكاح مف الحجرأكقد تـ رصؼ المبني ب، حات تكجد نكافذ فسيحةبارزة، كفكؽ الفت

 أثناءذلؾ  ثكقد حد ،الداخؿ إلىكانيارت  ،كالتي بقيت غير متكاممة ،ةمبقبة خرساف لكاف مغط
.    المكقع ـ ىجرثكمف  لدكف مكاصمة بناء المبف ؿالذم حا ،ـ 365الزلزاؿ عاـ 

الحمامات .أ :(3:الشكؿ ) ـ الحمامات إلى عدة أجزاء ينظربالرجكع إلى المخطط تنقس     
 : ِٓ ذرىْٛ  السابقة

    Apodyterium (بكديتكريكـألا)خمع المالبس ةحجر(  ج)الدىميز القديـ "المدخؿ . 1

                     .Frigidarium (فريجيداريكـ ةبالالتينيالمسمى ) (  ك)حجرة الحماـ البارد. 2

    .Tepidarium (تيبداريكـ ةبالالتينيالمسمى )  ( ح)الحماـ الفاترحجرة . 3

 .Caldarium (الكاليداريكـ ةبالالتينيالمسمى ( )ب)حجرة الحماـ الساخف . 4
 : الحمامات المتأخرة غير المتكاممة تتكون من. ب

لمدىميز "االستخداـ الجديد  .3 (.أ)القاعة السداسية ذات القبة . 2 (.د)الحماـ البارد الجديدة . 1 
  Apodyterium (بكديتكريكـألا) خمع المالبس ةحجر (ج)" القديـ

: وصف عام ألجزاء الحمامات
 :مخطط نجد أف أكؿ جزء ىكاؿبالرجكع إلى 

 :  الحمامات السابقة أو القديمة 
جدراف ىذه المرحمة المبكرة بنيت مف كتؿ مف الحجارة الرممية، التي ُنحتت حديثان، كتكحي        

نياية القرف األكؿ  لالمادة قياسا مع اتجاىات البناء في لبدة بأنيا تعكد إلى كقت ال يتعد
ـ، غير  22ـ، كعرضو  34الميالدم، كقد كانت تتككف مف بناء مستطيؿ الشكؿ، يبمغ طكلو 

تظـ في جيتو الشمالية بسبب انحراؼ الشارع الذم كاف يسير مكازيا لشاطئ البحر، كأف مف
، كانا يستقراف عمى أسس مف الخرسانة العريضة بشكؿ غير لالجداريف الشرقي كالغربي لممبف

، كيتككف البناء القديـ 42قؿ القناطر كالصياريج العمكيةثا حمؿ ــ، كالغرض منو2عادم بحكالي 
 : اآلتي زاء رئيسة يمكف كصفيا عمى النحكمف خمسة أج

 Apodyterium  (بوديتوريومألا)وحجرة خمع المالبس (ج")الدىميز القديم" المدخل .أوال
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 مغطاة ـ، كانت جدرانيا كأرضيتيا 12.10ـ، كعرضيا  14.90الحجرة يبمغ طكليا حكالي   

حدىما أبالرخاـ، كالتزاؿ آثار بعض البالطات إلى اآلف، كيتـ الدخكؿ إلييا عف طريؽ مدخميف 
، ككاف ىذا المدخؿ مغمقا، (د)مقربة مف حجرة الحماـ البارد الجديدة  لفي الجدار الغربي عؿ
لمحجرة مكجكد في الزاكية الشمالية الغربية فيك التنقيب، أما المدخؿ الثاني  كأعيد فتحو بعد عممية

 .  يربط الحجرة بحجرة الحماـ الباردك
  Frigidarium( المسمى بالالتينية فريجيداريوم) (و) الحمام البارد حجرة. ثانيا
حجرة ( ) أ)إنشاء القاعة السداسية  كقد تسببحجرة ضيقة طكيمة ذات أحكاض،  مكه      

، في نفس مكقع حجرة الحماـ البارد تسبب في ىدـ معظـ جدراف الحجرة، (الحماـ الساخف الجديدة
كىك حكض مستطيؿ   ،االستحماـ المكجكد في الجدار الشمالي ضسميمان إال حك كلـ يبَؽ منيا

مكسكُّ ببالطات ،طمي بالقرميد ـ ،ـ، مبني بالحجارة 3.20ـ، كعرضو  4.20الشكؿ يبمغ طكلو 
يزاؿ مسمار البركنز المستعمؿ لتثبيت الرخاـ   تزاؿ آثار الرخاـ كالمالط إلى اآلف، كال رخامية، كال

درجات في الجية الجنكبية الشرقية غير  في الجدار، كيتـ الكصكؿ إليو عف طريؽ ثالث ان مثبت
الحكض في الجدار الغربي قاعدة بارزة مف القرميد  ل، كيكجد أعؿ(4:الشكؿ)مكجكدة اآلف

ـ، ربما كانت لكضع تمثاؿ  1.50األحمر، مكسكة بالرخاـ، يبمغ عرضيا حكالى 
في الزاكية تكجد قناة لتصريؼ المياه مف الحماـ  م، كفي أسفؿ المدخؿ الذ(5:الشكؿ)عمييا

ربما كانت ( 6:الشكؿ)ـ، س 40  سـ، كارتفاعو 60حكالى   الفاتر، الظاىر منيا يبمغ عرضو
بالمالط المخمكط بالكسر الفخارية  ةلتصريؼ المياه مف الحمامات الفاترة، كأرضيتيا مممط

 كالجير، كنظرا ليدـ حجرة الحماـ البارد، كبناء حجرة الحماـ الساخف السداسية، أغمؽ مدخميا
الشرقي  مف ىدـ الجدارالمكجكد في الجدار الغربي المؤدم إلى حجرة خمع المالبس، كعمى الرغـ 

يسيؿ التعرؼ عميو بيف أساس حجرة الحماـ البارد  األساس، فبنو ال لمستك لدفألمحجرة إلى 
 .القديـ كالحجرة السداسية 

 مداخل الحـــجرة

المالبس، أحدىما يبمغ عرضو  لمحجرة مدخالف في الجدار الغربي، يؤدياف إلى حجرة خمع     
مغمقان، كأعيد فتحو بعد عممية التنقيب، أما المدخؿ الثاني فيك مكجكد ـ، ككاف ىذا المدخؿ 1.10

كترتبط الحجرة بالحجرة ( 7: الشكؿ)ـ،1.40في الزاكية الشمالية الغربية لمحجرة، يبمغ عرضو 
حجرة ككاف لمحجرة مدخالف يؤدياف إلى ( 8:الشكؿ)ـ،1.7اسية عف طريؽ مدخؿ يبمغ عرضوالسد

المسمى ) ، كحجرة الحماـ الساخفTepidarium (التينية تيبداريكـالمسمى باؿ)الحماـ الفاتر
، المتيف تشكالف معان حجرة الحماـ البارد البناء كمو، كلـ يتـ Caldarium( بالالتينية الكاليداريكـ

إخالؤىما مف كافة األتربة، كمف الجدراف المتأخرة التي كقعت في فترة الحقة ،كنجد شكميما العاـ 
كانا في نفس المكقع الذم كالدخكؿ إلييما عف طريؽ مداخؿ حجرة الحماـ البارد، كاضحان، كيتـ 



الحمامات غير المكتممة ذات الطابع النجمي الشكؿ بمدينة لبدة الكبرلػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػحميدة محمد زايد أكتيبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  

49 

 

تكجد فيو المداخؿ الحالية، التي تربط الحجرة السداسية بحجرة الحماـ الفاتر، كالحجرتاف يفصميما 
 .متساكييف  فجدار أصمي إلى جزأم

    (.ب) Tepidarium( المسمى بالالتينية تيبداريوم) حجرة الحمام الفاتر . ثالثا
ـ، يقسميا جدار يبمغ  2.80ـ، كعرضيا 5.50كىي حجرة مستطيمة الشكؿ، يبمغ طكليا      

 :( 9: الشكؿ )ف امتساكييف في الجية الشرقية، ىما حكض فسـ، إلى جزأم 51عرضو 
ل جزء ـ، تبؽ 2.80ـ، كعرضو  5.5كىك حكض مستطيؿ الشكؿ، يبمغ طكلو  :الحوض الغربي.1

ف، يبمغ أحدىما يؤدم إلى حجرة الحماـ الساخ: كلو مدخالفمف أرضيتو المبمطة بالرخاـ، 
 (.10:الشكؿ)الشرقي سـ، يؤدم إلى الحكض  92كالمدخؿ الثاني يبمغ عرضو ـ،1.25عرضو

ـ، لـ  2.80ـ، كعرضو  5.50كىك حكض مستطيؿ الشكؿ، يبمغ طكلو  :الحوض الشرقي . 2
ـ،  1.43يد، في الزاكية الشمالية الشرقية لو مدخؿ، يبمغ عرضو حكالي يتبَؽ منو سكل القـر

 .( 11:الشكؿ ) يؤدم إلى الحجرة السداسية
 5.50×5.50الشكؿ، أبعاده حكاليمربع حكض كاحد مف الحجرة، فيكجد بيا  الجنكبية ةأما الجو 

ـ، يؤدم  1.40كمدخؿ يبمغ عرضو ( 12:الشكؿ)ـ، لو مدخؿ يؤدم إلى حجرة الحماـ الساخف، 
تزاؿ قطع القرميد التي بني بيا الحكض مكجكدةن في الجدار الجنكبي  كال. إلى الحجرة السداسية

سـ،  49كلمحكض في الجية الجنكبية فتحة نصؼ دائرية، يبمغ نصؼ قطرىا حكالي . مف الحجرة
 فل جزأمكنالحظ أف ىذا الحكض قد تـ تقسيمو إؿ( 13:الشكؿ  ) تربط الحكض بأفراف التسخيف،

 2.80في فترة الحقة، بكاسطة جدار يكازم الجدار الجنكبي، حيث أصبح عرض الحكض حكالي 
سـ، لو عتبة بيا فتحات لتثبيت الباب،  88ـ، كلو مدخؿ يبمغ عرضو  5.50ـ، كطكلو حكالي 

 ، يربط بيف الحجرة السداسية كحجرة الحماـ الساخفكالجزء المفصكؿ مف الحكض أصبح ممرًّما
 .( 14: الشكؿ)

.  (ح) Caldarium( المسمى بالالتينية الكاليداريوم) حجرة الحمام الساخن: رابعا
ـ، بيا ثالثة  8.30ـ، كعرضيا حكالي  12.45حجرة مستطيمة الشكؿ، يبمغ طكليا حكالي      

حكض مستطيؿ الشكؿ،  :الحوض الموجود في الجية الغربية. 1: كىي ( 15:الشكؿ ) أحكاض
تزاؿ بالطات تثبيت األنابيب الفخارية مكجكدة في جدار  ـ، ال1.80كعرضو ـ، 4.52يبمغ طكلو

كيكجد في الجدار  (16:الشكؿ)بني بالقرميد كالمؤنة كالجير، ثـ كسي ببالطات، الحكض، الذم
، كنالحظ أف النافدة الكبيرة ( 17:الشكؿ)مقكسة، تربط الحكض بأفراف التسخيف الجنكبي فتحة

، ِٚا ، كتـ فتحيا أثناء عمميات الحفردالحكض، كالتي سدت فيما بعخمؼ أقصى  المكجكدة

إفش٠ض تاسص عٍٝ ؽٛي اٌجذاس خاسض ٘زٖ إٌافذج، ٠ث١ٓ أْ ٘زا اٌجذاس واْ جذاساً  ِٓ ٖذذٛٞ

 .(18:اٌشىً )اٌجضء ِٓ اٌّثٕٟ األطٍٟ  خاسج١ا ٌٙزا
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ـ،  4.30ؿ، يبمغ طكلو حكض مستطيؿ الشؾكىك :  الحوض الموازي لمجدار الجنوبي .1
ـ ، لو فتحة مقكسة بالجدار الجنكبي تربطو بأفراف التسخيف ، كمتشابو مع 2.20كعرضو 

الحكض السابؽ في طريقة كمكاد البناء، كالجدار الشمالي  يحتكم عمى قناة لتصريؼ المياه 
 .(19:الشكؿ)

ـ،  4.48طكلو  مستطيؿ الشكؿ، يبمغ ضكىك حك:  الحوض الموازي لمجدار الشمالي .2
            مع الحكضيف السابقيف، بالطاتو الرخامية منيارة، قمتشابـ، كىك  2.30 كعرضو

كيحتكم الجدار الجنكبي عمى فتحة نصؼ دائرية، يبمغ نصؼ قطرىا حكالي ( 20:الشكؿ )
سـ، كيحتكم الجدار الغربي عمى فتحة مقكسة تربطو بأفراف التسخيف، كىي مطمكرة اآلف  50

 .رضيتو غمرت باألتربة بالكامؿأ( 21:الشكؿ ) بالتربة،
 :دىميز الخدمة الرئيسي

غرفتي الحماميف الفاتر يكجد الدىميز الذم كاف يستخدـ إلذكاء نيراف التدفئة المركزية ؿ     
أفراف متصمة مع بعضيا  ةعمى طكؿ الجانب الجنكبي مف المبني، كيتككف مف سبعكالساخف، 

ـ، ذم سقؼ  1.65ـ، كعرضو  14.80البعض، تظير عمى شكؿ دىميز يبمغ طكلو حكالي 
كأرضيتو كانت مرصكفة  ( 22:الشكؿ) المغطاة بالمالط،برميمي مبني مف الحجارة الصغيرة 

ـ،  1.34حكالي  يبمغ عرض المدخؿ األكؿ ،بالرخاـ، لو مدخالف في الجدار الشمالي كالشرقي
كيتصؿ بحجرتي ( 23:الشكؿ)إلى حجرة الحماـ الساخف القديـ،  ـ، يؤدياف1.25كالثاني عرضو 

 .(24: الشكؿ )الحماـ الساخف كالفاتر عف طريؽ فتحات التسخيف 

 : الحمامات المتأخرة غير المتكاممة . أ
ة، لـ يكتمؿ بناؤىا، كقد تـ التنقيب عنيا بشكؿ جزئي، كىي ليس ليا عالقة بمخطط المديف    

كالتي تحدد شكارع المدينة الطكيمة كالعريضة، بؿ إنيا في حقيقة األمر أدت إلى طمس معالـ 
 .مساحة المربع األصمية، كقد شيدت بمكاد بناء كانت مستعممة مف قبؿ في مكاف آخر

تعكد األبنية التي أضيفت في الجانبيف الشرقي كالغربي مف الحمامات، التي كانت مكجكدة       
عامة، ظيرت في األجزاء  تإلى مرحمة كاحدة، تميزت بنشاط معمارم ذم مميزامف قبؿ 

 : 43المضافة لممبني تتمثؿ في
 كىي كتؿ متكسطة الحجـ، مستعممة مف قبؿ، أخذت مف أبنية تذكارية سابقة، :المكاد 

 ، كالحجارة الرممية كالجيرية، كبعض قطع القرميد كالمؤنة عددان مف الحجارة المنقكشةتتضمف 

  الذم يحتكم في العادة عمى الكثير مف الفحـ النباتي كالرماد: المالط. 

  سـ  20  -110 فعرض الجدراف المضافة يتراكح ما بي: األبعاد. 

 ،اآلثار الدالة عمى عدـ اكتماؿ البناء، تتداخؿ صفكؼ الزكايا الداخمية لمحجرة السداسية 
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 .   ألف كتؿ الحجارة المستعممة لـ تقطع، كتيذب كي تتناسب مع الزكايا المنعرجة

  :اآلتي النحك لعؿئيسة يمكف كصفيار أجزاءمف  المتكاممة الحمامات المتأخرة غيرتككف ت    
 .   Frigidarium (اٌّغّٝ تاٌالذ١ٕ١ح فش٠ج١ذاس٠َٛ) (د)الجدٌدة  حجزة الحوام البارد. أوال

عمى الجانب الغربي مف الحمامات ، كعمى كجو التحديد في المحكر المشترؾ مع الحجرة       
، تقع الحجرة المستطيمة الشكؿ، المعركفة باسـ حجرة (و) كحجرة الحماـ البارد القديمة السداسية

ـ، في مركزىا أربع دعائـ عمى  17ـ، كعرضيا  23الحماـ البارد الجديدة، يبمغ طكليا حكالي 
تعطي لمحجرة شكؿ صميب مف خالؿ عزؿ الزكايا األربع، كأماـ كؿ دعامة ، Lكؿ حرؼ ش

عمكد مف الرخاـ الشيبمكينك يعمكه تاج ككرنثي، ربما استخدمت ىذه األعمدة لدعـ أقكاس السقؼ 
 .(25: الشكؿ)

كتحتكم الحجرة عمى أحكاض غير مكتممة في الزكايا األربع في الجية الجنكبية الغربية، ىذا      
 5.5ـ، كعرضو حكالي  17الجزء مف الحجرة الذم يقع في الجية الجنكبية الغربية، يبمغ  طكلو 

 ـ،  ينقسـ إلى ثالثة أجزاء، حيث يكجد في الجيتيف الشمالية الغربية كالجنكبية الغربية حكضاف
ـ،  6.10الجزء األكسط، يبمغ طكلو  (26:الشكؿ )ينظرمتناظراف، كمتشابياف، كيفصؿ بينيما 

كالثانية تكجد  للو ثالث درجات، في منتصؼ الدرجة األكؿ (27:الشكؿ )ينظرـ، 5.5كعرضو 
كيحتكم الجزء األكسط  ( 28:الشكؿ )ينظرسـ،  23قناة لتصريؼ المياه، يبمغ عرضيا حكالي 

ـ،  1.85م عمى حنية نصؼ دائرية، في منتصفيا قاعدة بارزة، يبمغ عرضيا حكالي لمجدار الغرب
ضيا سـ، كالثانية عر 73لكضع تمثاؿ، يحيط بيا مشكاتاف، يبمغ عرض األكلي حكالي 

يتكجيما قكساف مف الحجارة، ربما  ( 29:الشكؿ )ينظرف، سـ، لكضع تمثاليف صغيرا73حكالي
كتتميز الجية  ثاؿ كبير، كفي الكسط تمثاالف صغراف،صممت الحنية كالمشكاتاف لكضع تـ

تكجد قكاعد مستديرة  لحكضي السباحة  ثحي ،الغربية لمحجرة مف الداخؿ بأكبر قدر مف الزينة
 : كجد الحكضاف مالجزء األكسط   عمى جانبي،  44شكؿ نصؼ دائرم لالمكجكدة في الزاكيتيف عؿ

ـ،  4.60نصؼ دائرم، يبمغ قطره حكاليحكض عمى شكؿ كىك :الحوض الجنوبي الشرقي .أ
تكجد بالجدار الغربي حنية، يبمغ  (30:الشكؿ)ينظرـ،  1.80حكالي كيبمغ عمؽ الحكض الظاىر

أربعة أعمدة لـ يتبَؽ ٠ٚذرٛٞ اٌذٛع عٍٝ  ـ ، استخدمت لكضع تمثاؿ،1.20عرضيا حكالي 
ـ، مبنية عمى قكاعد س 45منيا سكل قكاعد رخامية مف الرخاـ الرمادم، يبمغ قطرىا حكالي 

بالجدار الجنكبي لمحكض تكجد نافذة مقكسة، يبمغ   سـ، 43حجرية، يبمغ ارتفاعيا حكالي 
كلمحكض مدخؿ في الجدار ، (31: الشكؿ)ينظر ـ، كالقكس منيار 1.45عرضيا حكالي 

 ،ـ، تحيط بو أربعة أعمدة رخامية بيضاء، في كؿ جية عمكداف2.50الشرقي، يبمغ عرضو حكالي
 يزاؿ جزء أحد األعمدة ساقطان في كسط الحكض، كىي اآلف مفقكدة، كال (32: الشكؿ)رينظ
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 2.40يتصؿ الحكض بالجزء األكسط عف طريؽ فتحة يبمغ عرضيا حكالي  (33: الشكؿ )ينظر
 . ( 34:الشكؿ )ينظر ـ،

يشبو   كلكنو (35:الشكؿ )ينظرىذا الحكض مغمكر بالرماؿ،  :الحوض الشمالي الغربي .ب 
بنائو الحكض الجنكبي الشرقي، في الجدار الشرقي لمجزء األكسط بركز  ةكطريؽ .في شكمو
يحتكم عمى عمكديف رخامييف، لـ يتبَؽ منيا سكل قكاعد رخامية دائرية صغيرة،  يبمغ  لمجدار،

 .( 36:الشكؿ )ينظر  .سـ 35عرضيا حكالي 
الذم يفصؿ األحكاض المكجكدة في الجية الغربية عف األحكاض في  الجزء األوسط لمحجرة     

ـ، ينفصؿ الجزء  10.25ـ، كعرضيا حكالي  17الجية الشرقية، ىك ساحة يبمغ طكليا حكالي 
األكسط مف الحجرة عف األحكاض بكاسطة أربعة أعمدة كبيرة مف الرخاـ الشيبمكنك االخضر، 

ـ،  7.10جية الشرقية، تبمغ المسافة بيف العمكديف حكالي اثناف في الجية الغربية، كاثناف في اؿ
بعد الترميـ أسفؿ التاج، أما العمكد الثاني  األعمدة المكجكدة أماـ الجدار الغربي، أحدىا كامؿ

سـ، التي ترتكز عمى قاعدة  50بقي نصفو، يرتكز عمى قاعدة حجرية، يبمغ ارتفاعيا حكالي ؼ
 (37:الشكؿ )ينظرسـ، 98حد األعمدة حكالي أـ، كيبمغ قطر س 40رخامية يبمغ ارتفاعيا حكالي 

قاعدة  لعؿ يرتكز ، قبقي نصؼحدىما مفقكد، كاآلخر أالشرقي،  الجدار أماـة دالمكجك كاألعمدة
ٜ زذاض وٛسْ بجانبيا (38:الشكؿ )ينظر ،قاعدة رخامية لعؿ ترتكز، كم،عمييا نقش فنيؽحجرية 

األكسط مغمكرة بالرماؿ، كقطع الحجارة الجزء أسػ١ح  ( 39: اٌشىً )٠ٕظشٍِمٝ عٍٝ األسع، 
ف، أحدىما في الجدار مالحجرة عمى باب كيحتكم ىذا الجزء مف (40:الشكؿ )ينظر المنيارة،

الجنكبي الشرقي،  ينقسـ إلى ثالث فتحات، بكاسطة زكج مف أعمدة الرخاـ، لـ يتبَؽ سكل قكاعد 
سـ، كعرضيا  51ل قاعدة حجرية، يبمغ ارتفاعيا سـ، مثبتة عؿ 59رخامية، يبمغ عرضيا حكالي 

الشكؿ )ينظرـ،  2.70سـ، يبمغ عرض الباب األكسط المكجكد بيف عمكديف حكالي  78حكالي 
مشابو لمباب المكجكد في الجدار الجنكبي ؼأما الباب المكجكد في الجدار الشمالي الغربي،  (41:

كفي الجية الشمالية الشرقية لمحجرة يكجد   (42:الشكؿ )ينظر الشرقي، إال أنو مغمكر بالرماؿ ،
 :حكضاف لالستحماـ

ـ، كعرضو  5.15حكالي  حكض شبو مربع الشكؿ، يبمغ طكلوكىك  :الجنوبي الشرقي الحوض.1
الجنكبي كالشرقي، كالدعامة بيف الجدار  ـ، يدخؿ إليو عف طريؽ مدخؿ ما 4.20حكالي 

، كيتـ النزكؿ ـ 4.15يبمغ عرضو حكالي  ،نصفو مالمكجكدة خمؼ عمكد الشيبمكنكا األخضر، بؽ
كفي منتصؼ الجدار الجنكبي الشرقي  (43:الشكؿ)ينظردرجات،   إليو عف طريؽ ثالث

ـ، مرممة 2.40ـ، كارتفاعيا حكالي  1.84لمحكض، تكجد نافذة معقكدة، يبمغ عرضيا حكالي 
يتصؿ بالجزء األكسط لمحجرة ؼالشمالي الغربي لمحكض أما الجدار (44:الشكؿ)ينظرباإلسمنت 
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ـ، لو ثالث درجات، يحتكم عمى قناة لتصريؼ  3.85بكاسطة مدخؿ مقكس، يبمغ عرضو حكالي 
شبو  ليفتح المدخؿ عمى قاعة كسط( 45:الشكؿ )ينظرسـ، 33المياه، يبمغ عرضيا حكالي

ؼ المياه في منتصفيا قناة لتصرم متحتكـ،  4.80ـ، كعرضيا  5.80ا حكالي مربعة،  يبمغ طكلو
سـ، العمؽ الظاىر منيا  49ـ، كعرضيا حكالي  5.80، يبمغ طكليا حكالي Tعمى شكؿ حرؼ

استخدمت لتصريؼ مياه األحكاض ألنيا تربط بينيا، كاف الغرض  (46:الشكؿ)ينظر حكالي متر،
 كيكجد ما بيفمنيا ربطيا بالحكضيف المكجكديف في الجية الغربية، كلكف لـ يكتمؿ بناؤه، 

جانبيو  لـ، عؿ 4.15يبمغ عرضو حكالي ،ف في الجزء األكسط مدخؿمالشيبمكنكا المكجكد عمكدم
 ،خر مفقكدآلكا ،عمكد كاحد لمنيا سك لـ يتبؽَ  ،الشمالي الغربي أعمدة مف الرخاـ

ريؽ ثالث درجات، كيكجد في يربط القاعة بالحكض الجنكبي الشرقي عف ط (47:الشكؿ)ينظر
ظاىرة، ـ، كأرضية الحجرة غير 2.54حكالي الشرقي لمحجرة نافذة، يبمغ عرضيا الجدار 
 .ميا لالستراحة أثناء االستحماـ اربما بنيت الستخد (48:الشكؿ)ينظر
كىك حكض يشبو الحكض السابؽ، مغمكر بالرماؿ اآلف،  :الحوض الشمالي الغربي .2

بالحكضيف المكجكديف في الجية الشمالية الغربية،  لترتبط القاعة الكسط (49:الشكؿ )ينظر
إلى األحكاض بكاسطة ثالث درجات،  اكالجنكبية الشرقية  بمدخميف كاسعيف، يمكف الدخكؿ منيـ

منيا في المدخؿ الشمالي الغربي، يبمغ عرضيا  لكىذاف المدخالف كانا عمى شكؿ أقكاس تبؽ
سـ ، كلمحجرة باباف متشابياف، أحدىما في الجية الجنكبية كالغربية، ينقسـ إلى  3.70حكالي 

ثالث فتحات بكاسطة عمكديف مف الرخاـ، كىما ليسا بابيف خارجييف نظرا لعدـ كجكد كسيمة 
أجزاء الحمامات األخرل بكاسطة ممرات إلغالقيما، ربما كانت ترتبط حجرة الحماـ البارد ب

، يبمغ أبعادىا (ق)داخمية، كتتصؿ مف الجية الشمالية الغربية بكاسطة باب بحجرة شبو مربعة
ـ، ىذه  1.10ـ، بنيت عمى أساس جدراف غير كاممة يبمغ عرضيا حكالي  17×18حكالي 

رخاـ، كىي اآلف غير الحجرة كانت عبارة عف منازؿ خاصة، في السابؽ ليا أرضيات فسيفساء ك
كقد ىدمت جدراف ىذه المنازؿ إلى أسفؿ  .(50:الشكؿ)ينظرظاىرة مغمكرة بالرماؿ بالكامؿ 

صفكؼ حجارتيا كذلؾ لتكفير حجارة لبناء الجدراف الجديدة في الحمامات المتأخرة، كلكف ىذه 
، كالسبب األرضية التي خططت لإلنشاءات الجديدة ليماثؿ مستك لالجدراف ارتفعت إلى مستك

 .  في تكقؼ أشغاؿ البناء كاضح
 ككاف مف المحتمؿ إقامة حجرة مماثمة في الجية الجنكبية لحجرة الحماـ البارد، ترتبط     

 معيا بكاسطة الباب المكجكد في الجية الجنكبية، كىذا يظير مف خالؿ الحجارة البارزة التي
 .فييا تركت عمى الزاكية الخارجية الجنكبية لـ يكتمؿ البناء
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أم باب يربط بيف حجرة الحماـ البارد الجديدة، كحجرتي الحماـ الفاتر كالساخف  دال يكج     
كد الباب فبف بالحمامات القديمة، عمى الرغـ مف أنيا تقع عمى محكرٍن كاحد، كبسبب عدـ كج

 ف مفأعيد استعماليا لتصميـ حجرة الحماـ الفاتر، ككا ،(ب)القديمة حجرة الحماـ الساخف 
 (د)الحجرة، كربطيا مع حجرة الحماـ البارد الجديدةالمفتركض كجكد باب في الجدار الغربي مف 

 .ؿ نظران لكقؼ البناء في الحماماتلـ يستكـ
 إلى أنو سباحة كالموجود في حمامات ىادريان ضمن حو ىذه الحمامات خمو يعود ربما     
أك ربما كانت  ،ضعؼ في مصادر مياه المدينة لكىذا يدؿ عؿ ،مف التصميـ عمدان  حدؼ

مسافة قصيرة مف البحر يعتبر ترفا  لحكض السباحة عؿ إنشاء كاف ربماأك ،المساحة غير كافية
 . في الفترة التي خططت فييا الحمامات المتأخرة 

كنالحظ أف بناء الحمامات نفذ عمى مراحؿ بسبب نقص المكارد المالية، أك نقص األيدم       
بناء األساس لمحجرتيف . أوال:مراحؿ منفصمة  إلىأعماؿ البناء العاممة الفنية، ربما قسمت 

اكتممت الحجرة السداسية حجرة الحماـ الساخف الجديدة كركبت قبتيا ، كحجرة ،(د)،(أ)المقنطرتيف
يب فخارية االنتياء ماعدا سقفيا،  فأعماؿ التدفئة مف أفراف كأنابالحماـ البارد الجديدة قاربت عمى 

المكاد المستعممة في البناء أعيد استعماليا كالحجارة كنالحظ أف .  45العمؿ فييا نيائيا ألـ يبد
  .الرممية، كالجيرية عمى بعضيا كتابات ، كبعض قطع القرميد كالمؤنة

 ( االبوديتوريوم)حجرة خمع المالبس و( ج)دىميز القديم لاالستخدام الجديد ل
Apodyterium في الحمامات المتأخرة : 

  ،ـ12.10×14.90بعادىاأ يبمغ ،كىي نفس حجرة خمع المالبس بالحمامات القديمة     
المربع  مف البالط أخرل أرضيةعمييا  أضيفتكانت مبمطة بالرخاـ،  كأرضيتيا (51:الشكؿ)ينظر

 كتحتكم الحجرة ،جدراف الحجرة مكسكة بالرخاـ اآلف،إلى ثاره باقية آكالتزاؿ  ،مف الحجرالصغير
خمسة  ،السفمي األرضيةل مستك لقكاعدىا تستقر عؿ ،الرخاـ مف اًّم مثككرف ان عمكدراثني عش لعؿ

 إعادةتـ  أعمدةكعمكد في كؿ مف الجانب الشرقي كالشمالي، خمسة  ،كؿ جانبيف لعؿ أعمدة
قكاعدىا  جاف،منيا خمسة تي لقكاعد كتبؽ لعؿ تسعة أعمدة (52:الشكؿ)ينظر ،ترميميا بالتيجاف

، كالكردم الرمادم األلكافمف رخاـ مختمؼ  كاألعمدة ،سـ57حكالي إحداىا مف الرخاـ يبمغ قطر
 ،مف الجية الجنكبية الغربية الثانيالعمكد كىك ،آدميتيجاف مزداف بنحت قناع لشكؿ اؿحد أ

كاضحة،  عمييا كتابات غير قكاعد حجرية بجانب الجدار الجنكبي تكجد خمس (53:الشكؿ)ينظر
 ،سـ59ىا يبمغ عرضيا احدإ( 54:الشكؿ)ينظر، تزاؿ بحالة جيدة الربما كانت تحمؿ تماثيؿ 

حد ،سـ 46سمكيا ك ،سـ 89كارتفاعيا حكالي  إىداء مشكىا ل ىذه القكاعد مقمكبة حاليا تحمؿ كا 
الشمالي كالقكاعد الحجرية المكجكدة بجانب الجدار  (55:كؿشاؿ)ينظر ، 46(ـ 216-15)لكراكال 
 ،بحالة جيدة فتكجد قاعدتاكالباقي منيار، كبجانب الجدار الشرقي  ،قاعدة كاحدة لسك لـ يتبؽَ 
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استخدمت ىذه ، (57:الشكؿ)ينظر ،أما الجدار الغربي فيك مردكـ باألتربة( 56:الشكؿ)ينظر
 في كسطو ساحة مكشكفة، يكجد في منتصفيا أماـ العمكد الثالث ،األعمدة لحمؿ سقؼ الركاؽ

ربما استخدـ لتخزيف المياه الساقطة عمي الركاؽ  (58:الشكؿ)ينظر ،صيريج لمياه األمطار
يربطيا  ،ـ 1.14ليا مدخؿ يبمغ عرضو حكالي  ،المسقكؼ، ترتبط الحجرة بمعظـ أجزاء الحمامات

كعند إعادة بنائيا فتح مدخؿ جديد في الزاكية  (59:الشكؿ)ينظر ،بحجرة الحماـ البارد القديـ
 ،في فترة الحقة أغمؽ الحماـ البارد القديـ، يربطيا بحجرة  ،ـ1.40غ عرضو يبؿ ،الية الغربيةالشـ

كتغير   (60:الشكؿ )ينظر ،(د)كمدخؿ في الجدار الغربي يربطيا بحجرة الحماـ البارد الجديدة 
 .كامال ان بناء الزاكية الشمالية الغربية تغير

  New Caldarium (حجرة الحمام الساخن الجديدة) (أ)الحجرة السداسية  .1

 شكمو إال األجزاء البارزة مف ؽبنيت ىذه الحجرة عمى شكؿ مسدسٍن مزدكج خارجي، ال يعك     
ـ، كأقصى عرضيا 17.60محنية نصؼ دائرية في الجية الشرقية، يبمغ طكليا حكاؿ

مف الداخؿ المسدس الداخمي تكجد بيف جكانبو تجاكيؼ ك( 61:الشكؿ)ينظرـ، 10.60حكالي
ربطو بحجرة الحماـ مدخؿ م بو ،ـ 3.35يبمغ طكؿ الجدار الشمالي لمحجرة حكالي مستطيمة، 

تبمغ مساحة ك( 62:الشكؿ )ينظر ،ـ 3.87يبمغ طكلو حكالي  ،بو تجكيؼ مستطيؿ القديـ، البارد
كيبمغ طكؿ الجدار الشمالي الغربي ، ـ 1.86لي المدخؿ الشمالي لمحماـ الفاترحكا إلىالتجكيؼ 
درجات تربط  ليحتكم عؿ ،ـ 3.87يبمغ طكلو حكالي  ،بو تجكيؼ مستطيؿ ،ـ 4.30حكالي 

لجدار ا كيبمغ طكؿ( 63:الشكؿ )ينظر ،الحجرة السداسية بحجرة الحماـ الفاتر بالمدخؿ الشمالي
تجكيؼ ـ، بو  1.07ضيا حكالي بو نافذة مقكسة يبمغ عر ،ـ 4.30الجنكبي الغربي حكالي 

بو  ،ـ 3.40 كيبمغ طكؿ الجدار الجنكبي حكالي( 64:الشكؿ)ينظر ،ـ 3.20مستطيؿ يبمغ طكلو 
كمف  ،ـ 3.77ـ، لو تجكيؼ مستطيؿ يبمغ طكليا حكالي  1.12فتحة مقكسة يبمغ عرضيا حكالي 

بو نافذة مقكسة يبمغ عرضيا حكالي  ،ـ 3.15يبمغ طكلو حكالي  الجنكبية يكجد جدار الزاكية
ـ، أقفؿ في فترة  1.6لو مدخؿ يبمغ عرضو حكالى  ،ـ 3.86لو تجكيؼ يبمغ طكلو  ،ـ 1.06

 النافذةكعند نياية ( 65:الشكؿ)ينظرالحقة، يؤدم إلى الشارع الطكلي المكجكد جنكب الحمامات، 
بنافذة كتنتيي بنافذة  فالحنية تبدأ، األعمىكيؼ في االمقكسة تبدأ حنية نصؼ دائرية بيا ثالثة تج

 دىميز إلىتؤدم  ،ـ1.05حكالي  كعرضيا ،ـ 4.40الشمالي الشرقي، يبمغ طكليا في الجدار
لو مدخؿ يبمغ  (66:الشكؿ )ينظرـ،  4.09بالجدار الجنكبي يبمغ طكلو حكالى 

رضو يبمغ ع الجدار الشمالي الشرقي، كتنتيى بمدخؿ في (67:الشكؿ)ينظرممغمؽ،1.40عرضو
العرضي  الشارع إلىمنيار بالكامؿ يؤدم ـ،  4.40ـ، يؤدم الدىميز يبمغ طكلو  1.64حكالى 

يصؿ الجانب الغربي مف المسدس الخارجي بحجرة الحماـ  (68:الشكؿ)ينظر، "الديكامكنس"
أما الجكانب األربعة المتبقية مف (69:الشكؿ)ينظر البارد المكجكدة سابقا بالحمامات القديمة،
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ـ،  2.70اثناف في الشماؿ، كاثناف في الجنكب، ليا نكافذ كاسعة، يبمغ عرضيا  مالمسدس فو
مف ىذه النكافذ بحجارة كبيرة في فترة  كارتفاعيا غير محدد نظرا النييارىا، كقد سدت ثالث

لقديـ الحقة، أما النافذة الرابعة المكجكدة في الجية الجنكبية عند التقاء البناء الجديد مع البناء ا
المدخؿ كىك ـ، يربطو بالشارع بكاسطة ثالث درجات،  1.64فقد عدلت لتصبح بابان، يبمغعرضو

 لمع مستك، كلو عتبة منخفضة قميال ليتناسب الكحيد الذم يتـ الدخكؿ منو إلى الحجرة السداسية
، كىك منيار اآلف بالكامؿ (ب)كالساخفلبابيف المؤدييف إلى حجرة الفاتر عتبات ا

 .(70:شكؿاؿ)ينظر
استقرت ببالط حجرم، ككتؿ حجرية تغطي معظميا، كانت أرضية الحجرة مرصكفة  لقد      

كبيرة مف خرسانة  كقد كجدت فكؽ األرضية مباشرة كسر (71:الشكؿ)ينظر فكؽ تربة بدكف مالط،
 ، القبة الساقطة التي شيدت كما كصفيا فرجاراكافاريممي مف الحجر الخفيؼ كصفكؼ مف البالط

ضعؼ األرضية كاألقكاس المستديرة التي تبدك ككأنيا مداخؿ، كانت تظير أسفؿ عتبات  فإ
حجرة ل نفس مستكاألرضية لمحجرة ىك لالنكافذ، جعمت المنقبيف أثناء الحفريات يعتقدكف أف مستك

 لأرضية البالط، حت لأعمؽ مف مستك لمستك لعؿ اقعن كاالحماـ البارد القديمة، كيجب أف يككف 
أعمؽ يتطابؽ مع عتبة األبكاب، كليذا تـ إخالء الحجرة السداسية كميا،  لمستك إلىكؿ تـ الكص

زالتيا كفؾ األرضية المبمطة، كبذلؾ اتضح أف مستك  لكحفرىا بعد تكسير القبة الخرسانية، كا 
ربما أف ىذا المستكل  الشكارع المجاكرة، لتحت مستكاألرضية يقع عمى بعد ثالثة أمتار 

ضمر ارة عف منصة مف كتؿ حجرية ترتفع منيا جدراف المسدس، في كسطيا تفعبالمنخفض ىك 
أساسات خرسانة الجدار الشرقي مف الحمامات القديمة، مف المستحيؿ أف يككف ىذا المستكم 

عرض  ، إذ يبمغ(ب)حجرة الساخف إلىالمدخميف المذيف يؤدياف  لالمنخفض مستخدمان، ألف مستك
مف كظيفة  اـ، ألنيما كانا جزءان أساسيًّم  1.43الثاني حكالي ض ـ، عر2.2المدخؿ األكؿ حكالي 

، عمى ارتفاع ثالثة لالحجرة السداسية، كلكنيما اليكـ بعد إخالء التربة أصبحا مغمقيف بدكف معف
كىذا دليؿ عمى أف الحجرة السداسية بناء لـ يكتمؿ، كلـ  (72:الشكؿ)ينظرامتار فكؽ األرضية، 

زالة الكتؿ الحجرية  تنتِو أعماؿ اإلنشاء لمجدراف، كفتحات النكافذ، كالقبة، كالذم يشمؿ حذؼ كا 
 لالناتئة عمى الزاكيا الخارجية لممسدس الخارجي، كليذا فبف المداخؿ المكجكدة عمى المستك

ؿ التدفئة المركزية لمحمامات الساخنة، بالرغـ مف أف جأالمنخفض ىي فتحات لمتسخيف مف 
د  .خاؿ المكاد الالزمة أثناء البناءالمداخؿ كانت تسيؿ حركة العامميف، كا 

مدخؿ يبمغ عرضو ـ، لو  4.9مستكل، يبمغ طكلو حكاليمنخفض اؿ الخارجيالدىميز كقد كجد     
 إيقاد نيراف األفراف،ـ، مغمؽ اآلف يستخدـ لدخكؿ كخركج العامميف في 1.40حكالي 
 اف مف إيقاد جزأيف لكؿ جزء منيما ثالث فتحات لخدمة األفر إلىينقسـ  (73:الشكؿ)ينظر
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الشمالي كاف عمي كشؾ االنتياء مف بنائو فيما عدا نيايتو الشرقية، أما كتنظيؼ، دىميز الممر 
تاف مف فتحات إشعاؿ عند البدء في بنائو تكقؼ العمؿ كميا بالمبني، فتحؼالجنكبي الممر  دىميز

ة قبك ثالثي ألتسخيف الجزء الشرقي مف الحجرة، يعمكه إطار عمى ىي خصصت ةستاؿالنيراف 
الحجرة عمى فتحات التسخيف الست، فيك يضـ كنظرا الحتكاء ، (74:الشكؿ)ينظريحيط بالنافذة 

الكبيرة مف أسخف جزء مف الحمامات، كىي حجرة الحماـ الساخف الجديدة، كأف الساحة الكسطي 
 لالحجرة السداسية استخدمت لمتدفئة المركزية، بأعمدة مف الطكب تحمؿ أرضية عمى مستك

كنظرا الختفاء الطكب كالمالط ، (ب)الحجرة الحماـ الساخف إلى فعتبات المدخميف المؤديي
ارة كبقي كما تركو البناؤكف الحج البناء إلنشاء حجرة الحماـ الساخف، لـ تكتمؿ أعماؿ يفالالـز

كبالطات الخرسانة، كليذا فبف التربة كالرماؿ، كاألرضية المرصكفة بالحجر التي أزاليا الحفاركف 
أف  أثناء أعماؿ التنقيب تمثؿ محاكلة إلعادة استخداـ الحمامات القديمة، بعد أف أصبح كاضحان 

سعة بالحجرة السداسية الجديدة لـ تكتمؿ، ككذلؾ إغالؽ معظـ النكافذ الكاحجرة الحماـ الساخف 
ىذه النكافذ مف أجؿ إنشاء حجرة خمع مالبس كاسعة،  لحدإمف الخارج، كاستحدث مدخؿ في 

تحتكم الحجرة  ،تحؿ محؿ حجرة خمع المالبس التي أصبحت معزكلة ببنشاء الحجرة السداسية
تـز األرضية المعيية باألبكاب المكجكدة تحت مستكل التدفئة المركزية الشبعمى فتحات إذكاء نار 

 .العريضة فكؽ الفجكات التي خصصت لمماء الحارالنكافذ إقامتيا، ككذلؾ 
الغرفة الساخنة " النجمي الشكؿ" مكتممةاؿحمامات غير اؿاالختالؼ الكحيد المكجكد في       

 الجديدة ، فمعظـ الحمامات الركمانية تأخذ شكؿ مستطيؿ ذم تجكيفات قبكية ، في حمامات
تأخذ حجرة الحماـ الساخف الشكؿ الدائرم، كيسمح الشكؿ ت كاركاال، سطنطيف بركما، كحماماؽ

السداسي في الحمامات النجمية الشكؿ  ببمكانية كضع قبة، كنظرا ألف المكاد الكحيدة المتكفرة 
باإلضافة لمخرسانة ىي كتؿ صخرية مستطيمة الشكؿ، مأخكذة مف أبنية سابقة، ككاف البناء 

الدائرم، كنظرا إلنقاذ الجدار الشرقي لحجرة الحماـ البارد القديـ، السداسي أسيؿ في إنشائو مف 
يصالو بالحجرة السداسية يكحي بعدـ  جراء تعديؿ كبير عمى البناء، كىذا يدؿ عمى أف الذيف إكا 

 . 47خططكا لمحمامات الجديدة كانكا يعممكف بميزانية محدكدة
 : داخل الحواهاث  األثزٌتالوكخشفاث 

، كحجرة الحماـ (أ)حجرة الحماـ الساخف الجديدة"تحتكم جدراف الحجرة السداسية : النقوش     
عمى العديد مف الكتؿ الحجرية التي تحمؿ كسران مف نقكش تذكارية تبدك ، (د)الجديدة  دالبار

نفس  إلىحركفيا مف النكع المستخدـ في القرف األكؿ الميالدم، كقطعة مف نقش بكني تعكد 
قاعدة مستطيمة مف الحجر ( أ)جية الشمالية مف الحجرة السداسيةجية الخارالفترة، كعمى الكا

 زمف ما بعد الفترة السفيرية، إلىالجيرم البني، يحمؿ نقشا غير مفيكـ تعكد حركفو 
تدؿ  ،أخرةحجارتيا ضمف جدراف الحمامات المت كليذا فبف النقكش التي بنيت (75:الشكؿ)ينظر
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ترة السفيرية، كىذا التاريخ يتضح مف إعادة استخداـ مكاد أبنية الؼ دما بع إلىأف البناء يعكد 
نقشاف كالىما تكريـ  (76:الشكؿ)ينظر، (د)سابقة، كقد كجد في حجرة الحماـ البارد الجديدة 

ـ ، كيحمؿ أحدىما  كىك عمى قاعدة  267سنة  إلىيعكد  ،Gallienusغالينكس رلإلمبراطك
، كجد بجانب مصارؼ المياه غير (ليبسيتاني سالكنينياني)مزخرفة مف الرخاـ األبيض، إىداء مف 

المكتممة مف الجانب الشرقي لمحجرة، في حالة سيئة ربما كاف قد جمب ليكسر كيستخدـ حجره مف 
جديد، النقش الثاني كىك عمى قاعدة مف الحجر الجيرم أصغر حجمان مف األكؿ، فقد قمة 

 لاإلمبراطكر مف شخص يسـ إلىكىك إىداء القاعدة، ربما كانت تتـ عممية تغيير شكمو، 
بدكف  (د)، كنظرا ألف حجرة الحماـ البارد الجديدة Servilius Marsus( سيرفيميكس مارسكس)

أرضية، كتركت مجارم المياه بدكف إتماـ، فاعتقد أف ىاتيف القاعدتيف لـ تككنا مكجكدتيف في 
د أف الحمامات مف األبنية التذكارية المبني، بؿ ربما رميت  في المبني في زمف متأخر، كيعتؽ

 . 48التي تيدـ لتؤخذ منيا الحجارة لمبناء

إنشاء جؿ أفربما كانت تكجد تماثيؿ في حجرة الحماـ البارد التي ىدمت مف  التماثيؿأما      
( إلسكالبيكس)ككامؿتمثاؿ جميؿ ديدة، كقد كجد السداسية الجحجرة الحماـ الساخف 

Aesculapius  إلو الطب كالشفاء، في الشارع شماؿ حجرة خمع المالبس، كفي نفس الشارع كجد
 (لييجيا)، كفي حجرة خمع المالبس عثر عمى تمثاؿ لالمرأة Herculesىرقؿ جذع تمثاؿ

Hrgeia
مف الحجـ الطبيعي  فاقد الرأس، كاليد اليمني، ـ، أصغر1.12رخامي يبمغ ارتفاعو  ،49

، كجزء صغير مف جسـ األفعى، كىك يمثؿ آلية الشفاء ىيجيا، كجزء صغير مف ثكبو مف الخمؼ
ابنة إلو الطب كالشفاء إسكاليبكس كمساعدتو، تظير عمي صدرىا األفعى المبرقعة، كالتي تعتبر 

أسفؿ القدميف عمى  إلىدؿ فمف رمكزىا، كىي ترتدم لباسان يبدك أنو خفيؼ، كثير التجاعيد مس
لركبتيف، كالمباس الداخمي تظير عميو زخرفة نباتية عمى الكتؼ ا لالجزء العمكم أعؿ: فىيئة جزأم

صغيران، بغطاء دائرم عمى الرجؿ اليمني، كالرجؿ  اسطكانيًّم أ، كتمسؾ بيدىا اليسرل شكالن لاليمف
ارتفاع  لاألماـ، كيرتكز عمى قاعدة رفيعة ،كليست مستكية األطراؼ، كأقص إلىمسحكبة  اليسرل

كبداية القرف الثالث الميالدم،  أكاخر القرف الثاني، إلىسـ، يعكد  2منيا حكالي 
ـ، مف الرخاـ األبيض، فاقد الرأس  1.72كتمثاؿ رخامي يبمغ ارتفاعو حكالي  (77:الشكؿ)ينظر

أنو خفيؼ  يبدكاألسفؿ :  مف جزأيفطكيالن  االحظ فرتكنا، كىي مرتدية ثكبن  كاليديف، كىي آلية
ة أكراؽ نباتية، عددىا أىيصيراألكماـ، لو أزرار بزخارؼ عمى ل أسفؿ القدميف، ؽبتجاعيد تمتد حت

 الثكب اآلخر فيك يمتد حكؿ الجسـ، أسفؿ الذراع اليمني، كعمى الذراع اليسرلأكراؽ، أما خمس
لـ ؼأما الحجرة السداسية ك (78:الشكؿ)ينظر 50الثاني الميالدمكأسفؿ الركبتيف، يعكد إلىالقرف 
ثيؿ د إال مادة مكسكرة كغير كاممة مف الرمؿ، لذا فالنقكش كالتمايكجد فييا أم تمثاؿ، كلـ يكج
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مكتممة، ليس ليا صمة مباشرة بتاريخ ىذا اؿفي الحمامات غير التي كجدت خالؿ عمميات الحفر
بنيت  المتكسرة التيلو، كلكف الدراسةالدقيقة لمنقكش ، أك بطبيعة الزينة التي كانت مخططة لالمبف

كانت تيدـ في لبدة عف نكعية األبنية التذكارية التي عة يمكف أف تكشؼ في كياف المسدس، كالقا
 .   لتؤخذ منيا الحجارة لمبناء

: تاريخ الحمامات المتأخرة أسباب التخمي عنيا 
  (حجرة الحماـ الساخف الجديدة) (أ)الحجرة السداسية االستخداـ الضخـ في الحجرتيف  إف      

New Caldarium (بالالتينية فريجيداريكـ المسمى)(د)الجديدةالبارد حجرة الحماـك Frigidarium  ،
 إلىفرجارا ككافاريممي  مف البركفسكر لكتؿ مف الحجارة التي سبؽ استعماليا، سبب يدعك كالًّم 

تعريؼ ىذه الحمامات بأنيا مف أحدث اإلنشاءات التي بنيت في لبدة قبيؿ الغزكات الكندالية، كال 
فترة االحتالؿ البيزنطي في القرف السادس الميالدم، ألف  إلىيمكف إرجاع ىذه الحمامات 

كلما  مف المدينة المدفكف بالرماؿ، كأحاط بقية المدينة بجدار، ااإلمبراطكر جستنياف قد ترؾ جزءن 
ننسبيا إلى ىذا التاريخ  مف الصعب أفامات المتأخرة تقع خارج الجدار، كانت ىذه الحـ

حمامات المتأخرة لزمف اإلمبراطكر جدا، كالسبب اآلخر إلنكار عكدة أم جزء مف اؿالمتأخر
ف المالط الرمادم المستخدـ في بنائيا يختمؼ تماما عف المالط المستخدـ في إأكغسطيف، 
ينة البيزنطية، ألف البنائيف يخمطكف نسبة كبيرة مف الصدؼ المكسر مع المالط جدراف المد

، عندما يفالجيرم األبيض، كليذا يصبح التاريخ المناسب كاقعان بيف القرنيف الثالث كالرابع الميالدم
الممكف أف  تزاؿ تحظي ببعض فترات التجديد كما يبدك مف لغة النقكش، كمف كانت مدينة لبدة ما

ألقابيا  إلى، عندما أضافت المدينة اسـ زكجتو سالكنيا (ـ 268 -253)زمف حكـ غالينكس يككف
ىداءا كثر احتماال لمبناء التذكارم كالتاريخ األ. تكريما لو تالرسمية، كنصبت عدة تماثيؿ كا 

دة تستمتع بكضعيا كعاصمة إلقميـ طرابمس، كعندما كاف يجرم ، عندما كانت لبعرابىكالقرف اؿ
اـ يقيمكف في لبدة كمنيـ دينة قدر كبير مف النشاط المعمارم، كقد كاف الكثير مف الحؾالـفي 

الذم كصؼ في الكتابات القديمة بأنو مؤسس ـ،360 -355يكس أرككنيتكس نيمكس فالؼالحاكـ 
 . 51ـ 365المباني العامة،  كربما قبة الحجرة السداسية قد كقعت نتيجة لزلزاؿ سنة 

 أزمة أك ربما حدكث ،حدث سياسي إلىالبناء في الحمامات، راجع تكقؼ أعماؿ  كيعتقد أف     
ىذه كاقتصادية، عف البناء، ربما تكقؼ البناء ألسباب سياسية مكت اإلمبراطكر المسؤكؿمالية، أك

  تقديمو في غيبة نقكش مناسبة تتصؿ فمجرد تخمينات، كلكف أفضؿ ما يمؾ
 المستقبؿ عف حقائؽ، كيجب رفع كتؿ الصخر التي ماربما تكشؼ الحفريات في  بالمكضكع،

 .تزاؿ تعكؽ البحث في حجرة الحماـ البارد الجديدة
 :المكحات
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 لمحمامات اعامًّ  منظرًّا(  1)رقم شكل ال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (نجمي الشكل)مكتممة الموقع الحمامات غير ( 2)الخريطة رقم 
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 جزاء الحمامات أل امخطط (3)الشكل رقم 
 . R .G.Goodchild m ,Libya   Antigua  op. cit.,p 121: المصدر

 حجرة الحماـ البارد الجديدة . حجرة خمع المالبس  د. حجرة الحماـ الساخف القديمة  ج. حجرة الحماـ الساخف الجديدة السداسية      ب. أ
 حجرة الحماـ الفاتر القديمة. ح     حجرة الحماـ البارد القديمة . حجرات مغمكرة       ك. ىػ
 

 

 ما تبقى من حجرة الحمام البارد القديم ( 4)الشكل رقم 
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 يوضح  قاعدة بارزة من القرميد األحمر كانت لوضع تمثال( 5)الشكل رقم 
 

 

 

 
 قناة لتصريف المياه من الحمام الفاتر( 6)الشكل رقم 
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 يربطان الحجرة بحجرة خمع المالبس مدخمين( 7)الشكل رقم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 يربط الحجرة بالحجرة السداسية مدخال( 8)الشكل رقم 

 حجرة الحمام الفاتر(  9)الشكل رقم 
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 الحوض الغربي  لحجرة الحمام الفاتر( 10)الشكل رقم 

 

 الحوض الشرقي لحجرة الحمام الفاتر( 11)الشكل رقم

 

 الحوض الجنوبي لحجرة الحمام الفاتر( 12)الشكل رقم 
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 فتحة نصف دائرية تربط الحوض بأفران التسخين في الجية الجنوبية( 13)الشكل رقم 

 
  نلى جزئييإالجدار الذى يقسم  الحوض الجنوبي لحجرة الحمام الفاتر ( 14)الشكل رقم 

 حجرة الحمام الساخن(  15)الشكل رقم 
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 الحوض الموجود في الجية الغربية لحجرة الحمام الساخن( 16)الشكل رقم 

 

 قناة لتصريف المياه لمحوض متصمة بأفران التسخين   (17)لشكل رقم ا

 النافدة الكبيرة ليا  إفريز بارز بالجدار الخارجي لمحجرة   (18)الشكل رقم 
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 الحوض الموجود   (19)الشكل رقم 

 الجنوبية  لحجرة الحمام الساخنفي الجية 
 الحوض الموجود (20)الشكل رقم 

 في الجية الشمالية  لحجرة الحمام الساخن
 

فتحات لتزويد الحوض الشمالي بالمياه وربطو   ( 21)الشكل رقم 
 بأفران التسخين

 

 أفران التسخين   (22)الشكل رقم 
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 المداخل التي تؤدى لؤلفران  ( 23)الشكل رقم 

 فتحاتان التسخين المتان تربط األفران بحجرتي الحمام الفاتر والساخن  ( 24)الشكل رقم 

 
 منظر عام لحجرة الحمام  البارد الجديدة  (25)الشكل رقم 



الحمامات غير المكتممة ذات الطابع النجمي الشكؿ بمدينة لبدة الكبرلػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػحميدة محمد زايد أكتيبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  

69 

 

 

 

 األحواض الثالثة بالجية الجنوبية الغربية  لمحجرة   (26)الشكل رقم 

 

 الحوض األوسط لمحجرة   (27)الشكل رقم 

 

 ثالثة درجات تؤدي لمحوض بمنتصفيا قناة لتصريف المياه    (28)الشكل رقم 
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 حنيتان بالجدار الغربي لوضع التماثيل  بالحوض األوسط  ( 29)الشكل رقم 

 

 الحوض الجنوبي الشرقي  بالجية الغربية لمحجرة   ( 30)الشكل رقم 

 

 نافذة كانت مقوسة بالجدار الجنوبي لمحوض  ( 31)الشكل رقم 
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 مدخل الحوض بالجدار الشرقي  بجانبو قواعد األعمدة( 32)الشكل رقم 

 
 
 
 
 

 
                                                                          

 أحد األعمدة ساقط في وسط الحوض(  33)الشكل رقم 
 

 لمحجرةبالجية الغربية  الحوض الشمالي الغربي  ( 35)الشكل رقم فتحة تصل الحوض بالجزء األوسط                                           (  34)الشكل رقم 
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ماتبقي من القواعد (   36)الشكل رقم   
 الرخامية بالجدار الشرقي لمحوض  

عمودان من الرخام الشيبمونواالخضر بالجية    (37)الشكل رقم 
 الغربية  تفصل الجزء األوسط من الحجرة عن االحواض

 

 الرخام الشيبمونواالخضر المتبقى  بالجية الشرقية قاعدتو عمييا نقش فينيقىعمود (  38)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 تاج كورنثى ممقاه في وسط الحجرة (   39)الشكل رقم 
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 أرضية الجزء األوسط من الحجرة   ( 40)الشكل رقم 

 قىباب الحجرة الموجود بالجدار الجنوبي الشر  ( 41)رقم  الشكل

 

 باب الحجرة الموجود بالجدار الشمالي الغربى مغمورا بالرمال      (42)الشكل رقم 
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 الشرقي في الجية الشمالية الشرقية لمحجرةالحوض الجنوبي ( 43)الشكل رقم 

نافذة معقودة بمنتصف الجدار     (44)الشكل رقم 
 الجنوبي الشرقي لمحوض 

 

مدخل مقوس بالجدار  الشمالي الغرب( 45)الشكل رقم   

 لمحوض يتوسطو قناة لتصريف المياه
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  Tقاعة وسطي شبو مربعة  منتصفيا قناة لتصريف المياه عمي شكل حرف (  46)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 عمى الجزء االوسط بين الحوضين مدخل  كان مقوس بالجدار الشمالي الغربي يفتح ( 47)الشكل رقم 

 

 نافذة بالجدار الشرقي لمحجرة تفتح بحجرة الحمام الساخن( 48)الشكل رقم 
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 الحوض الشمالي الغربى في الجية الشمالية الشرقية لمحجرة مغمور بالرمال(  49)الشكل رقم 
 

 

فسيفساء ورخام حجرة كانت أرضياتيا  (50)الشكل رقم 
 اآلن مغمورة بالرمال بالكامل

 حجرة خمع المالبس( 51)الشكل رقم 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 مختمف األلوان الرمادى والوردى ذات تيجان كورنيثواثني عشر عمود من الرخام ( 52)الشكل رقم 
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 مزدان بنحت قناع لشكل ادمى عمود من الشيبميونوا االخضر( 53)الشكل رقم 

 
 خمسة قواعد حجرية بجانب الجدار الجنوبى كانت تحمل ثماتيل( 54)الشكل رقم 

 
قاعدة حجرية كانت تحمل كتابة ( 55)الشكل رقم 
 لإلمبراطور كراكالبيا اىداء 

 قاعدتان حجريتان بجانب الجدار الشمالي ( 56)الشكل رقم 

 كانت تحمل ثماتيل
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 ساحة مكشوفة وسط(  58)الشكل رقم          قواعد حجرية بجانب              (  57)الشكل رقم 
  رالحجرة بيا صيريج لمياه األمطا                                        الجدار الغربى مغمورة بالرمال  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 مداخل تربط حجرة خمع المالبس بحجرة الحمام البارد القديم(  59)الشكل رقم 

 مداخل تربط  حجرة خمع المالبس بحجرة الحمام البارد الجديد(   60)الشكل رقم 
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 ( الحمام الساخن) جزء من المسدس المزدوج والحنية الدائرية بالحجرة السداسية  ( 61)الشكل رقم 

تجويف مستطيل بالجدار الشمالي لمحجرة    (62)الشكل رقم 
  السداسية بو مدخل تربطو بحجرة الحمام البارد القديم

تجويف مستطيل  بالجدار الشمالي الغربي بالحجرة   ( 63)رقم الشكل 
ودرج تربطو بحجرة الحمام الفاترمدخالن  السداسية بو  
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 تجويف مستطيل بالجدار الجنوبي الغربي لمحجرة السداسيةبو  مدخل مغمق حاليا ( 64)الشكل رقم 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تجويف مستطيل بالجدار الجنوبى لمحجرة السداسية( 65)الشكل رقم 
 الشارع الطولى جنوب الحماماتبو مدخل اقفل في فترة الحقة يؤدى الى 
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 حنية نصف دائرية بيا ثالثة تجويف في األعمى بالجدار الشمالي الشرقي( 66)الشكل رقم 

 مدخل بالحنية يؤدي لدىميز  مغمق حاليا( 67)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مدخل بالحنية يؤدي لدىميز يصل لحجرة الحمام البارد القديم  منيار ( 68) الشكل رقم
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  طريق الدىميزعن  يؤدى الى الحمام البارد القديممدخل لمحجرة بو الشمالى تجويف مستطيل بالجدار (69)لشكل رقم ا

 الطولى أو الديكامونسنافذة أصبحت باب ذو درج يربط الحمامات بالشارع ( 70)الشكل رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أرضية الحجرة السداسية  حاليا( 71)الشكل رقم 
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 زالة األتربة من وسطياإبعد  رارتفاع مدخالن الحجرة المؤديان الى حجرة الحمام الفات(  72)الشكل رقم 

 األفران مغمق حاليا  بمدخل الدىميز الجانبي لدخول وخروج العاممين ( 73)الشكل رقم 

 
 
 

 
 

فتحات تسخين تربط بين ( 74)الشكل رقم 
 االفران والحجرة السداسية 

 

 نقوش عمى الواجية  الشمالية لمحجرة السداسية (  75)الشكل رقم 
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 نقش بأحواض حجرة الحمام البارد( 76)الشكل رقم 

 

تمثال من الرخام لآللية  الحظ ( 77)الشكل رقم 
 فرتونا  معروض حاليا لمتحف لبدة األثري

تمثال من الرخام لآللية ىيجيا ( 78) الشكل رقم 
 معروض حاليا لمتحف لبدة األثري
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: اهفخزٌج
 

ع١ّد تاِفرش٠د ٔغثح إٌٟ آٌٙح اٌثذش اتٕح اٌٗ اٌثذش تٛع١ذْٚ ٚأَ ذش٠رْٛ ، ٌٙا لظش ر٘ثٟ فٟ أعّاق 

ذظٙش وص١شا عٍٝ ٌٛداخ اٌفغ١فغاء اٌرٟ اورشفد فٟ عٛس٠ا ٚذٛٔظ ١ٌٚث١ا ٚاٌجضائش، ٚلذ عصش ع١ٍٙا أخ١شا  اٌثذش،

د١د ٔجذ٘ا ِظٛسج فٟ األسػ١اخ اٌفغ١فغائ١ح تاٌذّاَ، ٚوأد ذظٛس عٍٝ شىً فراج ج١ٍّح ذاجٛساء  تّٕطمح دفائش

األعّان ٚاٌذساف١ً، ٠ٚض٠ٓ طذس٘ا عمذ ِٓ اٌٍؤٌؤ ٚدٌٛٙا تعغ األعّان ٌٍّض٠ذ ِٓ ٚتعغ ِرٛجح تطذاٌة اٌثذش 

.56، ص اٌادلٍل هخحف الضز ،أتٛداِذ ، ِذّٛد اٌظذ٠ك ؛إٌّظ، ِذّٛد عثذاٌعض٠ض : اٌّعٍِٛاخ ٠ٕظش
 (35) 

(36)
 113،ص 1967-1966أخثاس أشش٠ح ، ِجٍح ١ٌث١ا اٌمذ٠ّح ، اٌّجٍذاْ اٌصاٌس ٚاٌشاتع، سِٚا،  

(37)  
Goodchild. m. R.G. ,(The  unfinished "Imperial "  baths  of   Leptis Magna) 

,Libya   Antigua  ,annual  of  the department   of   antiguities of  Libya , Volume II 

1965 , bardi  - Roma 1966 , p15. 
 ((38

 ْ، ذشجّح أدّذ ا١ٌاصٚسٞ ٚعثذاٌذف١ظ ا١ٌّاس، ِشوض جٙاد ا١ٌٍث١ٟ دراصاث لٍبٍت ،. ض.جٛدذشا٠ٍذ ، س 

 .206ص، 1999، ٌٍذساعاخ اٌراس٠خ١ح ، ؽشاتٍظ
 (39)

 Goodchild m. R .G., Select Papers of the late,( the  unfinished “Imperial” 

Baths of  Lepcis Magna) , From  Libya  Antiqua  ii Libyan  Studies  Paul elek  

London ,1965,pp118-119. 

 
(40)

  Goodchild m. R .G. ,Libya   Antigua  ,p 16. 
    

  .208، ص ِشجع عاتك ،.ض.، س جٛدذشا٠ٍذ( (41

 (42)
  .210ِشجع عاتك ، ص  ،.ض.س ، جٛدذشا٠ٍذ

(43)
 Goodchild m. R .G ,Libya   Antigua,p18-19. 

 (44)
أْ اٌرّاش١ً ، ٚاٌٛاػخ ي ٌٙزٖ اٌٛاجٙح واْ لذ خظض ٌٍّاء، ٠ث١ٓ أْ اٌجضء اٌّمابِظاسف ا١ٌّاٖ، سغُ عذَ إذّاِٙاغ١ش أْ ٚجٛد  

ٌالعرمشاس عٍٝ اٌّشىاذ١ٓ، ٚستّا واْ اٌرّصاي اٌّشوضٞ لذ أعذ عٍٝ شىً ٔثع ٠رذفك اٌّاء اٌثاسد ِٕٗ، ٚال ٠ذرًّ أْ وأد لذ أعذخ 

ذىْٛ لذ ٚػعد ذّاش١ً ِٕاعثح لثً إوّاي لٕاؽش اٌخشعأح، ٚٚاػخ ِٓ اإلفش٠ض األعٍٝ ٌذ١ٕح اٌرّصاي اٌّشوضٞ أٔٙا ذثذٞ دالئً 

 : ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌّعٍِٛاخ ٠ٕطش  ٌُ ٠ىرًّ اأٔٗ ٚاػذح عٍٝ

 . 218ِشجع عاتك، ص  ،.ض.جٛدذشا٠ٍذ، س
 .  219ِشجع عاتك ، ص  ،. ض.جٛدذشا٠ٍذ، س ((45

 

  .220ص  ،ِشجع عاتك ،. ض.جٛدذشا٠ٍذ ، س(46) 
 (47)  

Goodchild m. R .G. ,Libya  Antigua,p25.  
(48)  

  Goodchild m. R .G. ,Libya   Antigua, p24 . 
 .  222ِشجع عاتك ، ص  ،. ض.جٛدذشا٠ٍذ ، س  (49)

(50 )
  . ، ِشالثح آشاس ٌثذج، هخحف لبدة األثزي 9بطاقت الوخحف ، قاعت : اٌّظذس 

 
(51)  

Goodchild m. R .G., Libya   Antigua ,p26.       
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 بمدينة طرابمس القديمة مدرسة عثمان باشا الساقزلي
(  م1654/ هـ 1064) 

 
 جمال أحمد الموبر

  جامعة المرقب
Email/drgamalalmober@gmail.com 

 
 ممخص

الساقزلي بمدينة طرابمس القديمة تناكؿ ىذا البحث دراسة كصفية لمدرسة عثماف باشا 
مف حيث المكقع كتاريخ اإلنشاء كاسـ المنشي كالكظيفة التي أنشئت مف ( ـ1654 -ىػ 1064)

أجميا المدرسة، كذلؾ تناكؿ التخطيط المعمارم لممدرسة، كدراسة العناصر المعمارية كالزخرفية 
شكاىد القبكر المكجكدة بالضريح الممحؽ باإلضافة إلى قراءة تحميمية لمنقكش الكتابية عمى  بالمدرسة،
 .بالمدرسة
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 كاجيتيا تشرؼ حيث ،1شكؿ  بمدينة طرابمس القديمة درغكثتقع ىذه المدرسة بشارع 

 
 
 
 
 
 

 مكقع مدرسة عثماف باشا الساقزلي بمدينة طرابمس القديمة(   1) شكؿ 
 .في ليبيا الجزء األكؿ اإلسالميةنقال عف مكسكعة اآلثار 

 
  
  
 
 
 
 
 

 (الباحث  تصوير)لساقزيل املطلة على شارع درغوت الواجهة الرئيسة ملدرسة عثمان باشا ا(  1)  لوحة
 

تطؿ كاجيتيا  في حيف( 1)، لكحة  كتػعمى شارع درغ –الكاجية الجنكبية الشرقية  -الرئيسة
تطؿ كاجيتيا الشمالية الشرقية عمى زنقة الخمرم ، الغربية عمى ميداف السيدة مريـ ، كذلؾ الجنكبية 

أما الجدار الشمالي الغربي فمالصؽ لبعض المباني ، كيتضح لنا أف ىذه المدرسة ليا ثالث 
. جانبيتاف كاجيات ، كاجية رئيسة ، كالمكجكد بيا الباب الكحيد لممدرسة ، ككاجيتاف

ك التاريخ المسجؿ بالسطر ، كه ـ1654/ ىػ  1064سنة في  ىذه المدرسة تكقد شّيد
كالية طرابمس ؿعثماف باشا إباف حكـ أعمى باب المدرسة بالخامس بالمكحة التأسيسية المكجكدة 

 .1ـ1649/ ىػ  1059سنة في الغرب 
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كىك  ،2ؿأزمير ببالد األناضك بخميجالكاقعة  ذه المدرسة إلى جزيرة ساقصق كينسب مؤسس     
إلى  ىاكظؿ يحكـ الغرب في العيد العثماني األكؿ ،حكـ طرابمس  تكلكاالذيف  د الكالة العثمانييفأح

 ما يقرب مف ثالث كعشريف سنة ، كاف خالليا ضابطان مقدامان ، كرجالن حازمان ، كأثبت أنو عمى
بذؿ جيدان كبيران في النيكض بالحركة العمرانية في طرابمس كقد جانب كبير مف الكعي كالدراية ، 

 كآخر مثؿ فندؽ سكؽ الترؾ ، كالذم يعرؼ بالفندؽ الكبير،، الغرب ، حيث شّيد العديد مف الفنادؽ 
 .(3)قمعة طرابمسؿمقابؿ اؿ فندؽاؿ، كباشا  جامع درغكت بقرب

السرايا  _ قمعة طرابمس ثار عميو الجند كحاصركه في( ىػ  1083) سنة مف شعباف  كفي 
، كدفف بحجرة  سنةكسبعيف  فمتاثففشرب السـ مما أدل إلى كفاتو عف عمر ناىز _الحمراء 

ف ،  ةمدرساؿالضريح التي أعدىا لنفسو ب تاريخ كفاتو المذككر عمى الشاىد المقاـ عمى تركيبة كدكِّ
. (4)قبره ، كالمسجؿ بخط النسخ

 
  اووص المدرسة معماررًّي 

ىذه المدرسة عمى صحف أكسط مكشكؼ ، يحيط بو أربعة أركقة ، بكاقع ركاؽ كاحد تشتمؿ  
مف الجيات األربع األصمية ، كيطؿ كؿ ركاؽ عمى بعض خمكات الطالب ، باإلضافة إلى مسجد 

فضالن عمى المدفف المكشكؼ ، ( أكالده كشقيقتو ) إلقامة الصالة ، كبجكاره ضريح المنشئ كأسرتو 
، تياجات الطالب مف ألكاح ، كأدكاتمثؿ المخزف الخاص باح ،بعض المنافع كما تضـ المدرسة

كمطبخ إلعداد الطعاـ لمطالب المقيميف بالمدرسة ، كدكرة مياه ، كميضأة ، كبئر إلمداد المكجكديف 
 ،إلى أف المدرسة تضـ ثالث كاجيات بالمدرسة بالمياه الالزمة لمشرب كالطيي كالكضكء ، إضافة

: ك اآلتي كىي عمى النح
 لممدرسة( الرئيسة ) الواجهة الجنوبية الشرقية 

ـ ، كيقع بيا المدخؿ الرئيس الكحيد لممدرسة ، كتطؿ عمى  46.15يبمغ طكؿ ىذه الكاجية  
 1مف الخارج المدرسة  ػة باب، كيبمغ اتساع فتح (5)لكاجيةؿالناحية الغربية  مف، باشا  شارع درغكت

، د نصؼ دائرم ػمعقكدة بعؽ كىي ،ـ 1.30ف الداخؿ ػـػو ، كاتساع ـ 2.25 قػ، كما يبمغ ارتفاع ـ
المعركؼ _ كردم ػف الحجر اؿػمف الصنج ـ ةػؿ العقد عمى مجمكعػشتـمعمى كتفيف ، ك رتكزكم

ك الصنج المفتاحية كريدة ػض ، كيعؿػمف رخاـ أبي صنعت الصنج المفتاحية في حيف_ برخاـ مالطا 
رك التي أشار إلييا صالح ػكال يكجد أثر عمى كجكد شجرة السرة ، ػداخؿ دائ بتالتمف ست 
 .2لكحة  (6)البينسي
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 (تصكير الباحث )المدخؿ الرئيس لمدرسة عثماف باشا الساقزلي ( 2) لكحة                 
 ؾيبرز عمى سـ، يحيط بيا إطار حجرم بارز مف الحجر الكردم المذككر ؼكتمة المدخؿ أما      

كيعمك كتمة المدخؿ المكحة التأسيسية لممدرسة ، كىي مف الرخاـ مستطيمة الشكؿ ، ،  الحائط
كتشتمؿ عمى خمسة أسطر مف الكتابات النسخية المحفكرة حفران غائران ، كتتضمف اسـ المنشئ ، 

 .كتاريخ اإلنشاء ، كالغرض الذم مف أجمو شّيدت المدرسة
 
، كالمحفكرة حفران بارزان ( المجدكلة ) لزخارؼ المضفكرة بالمكحة التأسيسية إطار مف ا يطيح 

ف ػف ـػدة في كؿ رؾػ، بكاقع دائرة كاح يةدائر ، كتنعقد في األركاف األربعة لمكحة ، مككنة أشكاال
 .3، لكحػة  رؤكس كننا مف ثمانيةػرة بداخميا شكالن زخرفينا مؾػـ كؿ دائػاف األربعة ، كتضػاألرؾ

 
 
 
 
 
 
 

                   
 (تصكير الباحث) المكحة التأسيسية لمدرسة عثماف باشا الساقزلي ( 3)لكحػة                 
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المسجد ، كالضريح ، كالمدفف كم ػدار الجنكبي الشرؽػة عمى الجػة الكاقعػة الرئيسػتشتمؿ الكاجوك     
ست  بياالمنافع مف الجية اليسرل مف المدخؿ ، كما يكجد  ب بعضػالمكشكؼ كخمكتيف ، إلى جاف

ـ ، كىي خاصة بخمكات الطمبة ،  1.20سـ ك  60مف الخارج ما بيف فتحاتيا نكافذ يتراكح اتساع 
يالحظ أف جميع النكافذ بيذه ، ك د لممنشئم شُشيِّ فيي خاصة بالضريح الذ ، أما النكافذ الكبيرة

الحائط ، كفي جدار المسجد تكجد أربع  ؾإطار حجرم بارز عف سـالكاجية يحيط بيا مف الخارج 
كفي ، فتحات مستطيمة الشكؿ أعمى حائط القبمة تتسـ بأنيا ضيقة مف الخارج متسعة مف الداخؿ

قة يكتنفيا عشنياية الكاجية الرئيسة في منطقة التقائيا مع الكاجية الجنكبية الغربية لممدرسة ناصية ـ
. (7)عمكد رخامي

ـ، 22.25كيبمغ طكليا ، تطؿ ىذه الكاجية عمى ميداف السيدة مريـ :كاجية الجنكبية الغربية اؿ -
. ـ1-سـ  80ف لنافذتيف مستطيمتيف يتراكح اتساعيما ما بيف اكيكجد بيا فتحت

ـ كال يكجد 22.35تطؿ ىذه الكاجية عمى زنقة الخمرم ، كيبمغ طكليا :الكاجية الشمالية الشرقية _ 
 ة المكجكد بياعشؽلنكافذ ، كلكنيا تمتقي مع الكاجية الجنكبية الشرقية في الناحية الـ بيا أم فتحات

. العمكد الرخامي
  (8)الدركاه

تؤدم فتحة باب المدرسة المكجكد بالكاجية الرئيسة إلى الدركاه ، كقبؿ الحديث عف الدركاه  
الخشب ، يعمكىما باتساع فتحة اعيف مف مصرالبد مف اإلشارة إلى أف فتحة الباب يغمؽ عمييا ب

الباب حشكة خشبية مستطيمة الشكؿ ، يزخرفيا زخارؼ نباتية متنكعة ، تتككف مف ثالث كحدات 
 بعضيا عمى شكؿكة ، ػنباتي ةػرج منيا زخرؼػتخ( مزىرية)رئيسة ، الجانبيف منيا كؿ منيما عمى شكؿ

 ،كيتكسطيا زخرفة تشبو الترس عمى رة المكتسػكرقة نباتية ثالثية الفصكص ،كزىرة الرماف ، كزه
 .4، لكحة  شكؿ دائرة

 
 
 
 
 
 
 
 

 (تصكير الباحث)الزخارؼ النباتية عمى الخشب بأعمى مدخؿ مدرسة عثماف باشا مف الداخؿ ( 4)لكحة           
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كعمى كؿ جانب ـ ،  3.12عرضيا  كـ ،  3.20الشكؿ طكليا الدركاه مستطيمةيالحظ أف 
، ان ػػػػسـ ، كاليمنى منيا مرممة حديث 43ـ ، كعمقيا  2.70حجرية طكليا  مف جانبييا تكجد مسطبة

الفتحة الكاحدة  كدة بعقد نصؼ دائرم، عمؽػفتحات معؽ منيا تكجد ثالث مسطبة كفي جانب كؿ
ة بعقد نصؼ دائرم مدمج بالجدار ، ػػػػػػػػػ، كذلؾ يشغؿ كؿ جدار مف جدراف الدركاه األربعسـ 45

 غطي الدركاه قبة ذات قطاع مدبب ،كم، 5، لكحة عمى أكتاؼ بارزة عف الحائط كيرتكز في األركاف
بكاقع مثمث ركف مف األركاف  ، أربعة مثمثات مقمكبة مف المربع إلى المثمف انتقاليا منطقة في كيكجد
تمؾ السيما  اشاف بامدرسة عثـ في القباب كتتميز ،األربعة

اب ػػػػػػعف قب، د ، كالضريحػػػكالمسج ،اهػػػػػػػػػػػػػػالتي تغطي الدرؾ
م ػػػػػػالعثماف م العصرػػػػطرابمس ؼ ةػػػػػػة بمديفػػػالديني العمائر 
 الشكؿالخارج مستديرة  مف القبة تظير رقبة ىذه، ك األكؿ 
بارزة تمتؼ حكؿ  إطارات حجرية التةثمف أعمى ب تنتييك 
 اثني عشرالمككف مف  بدف القبة عمييا نيايتيا ، كيرتكز 
 قمة  في تمتقيبارزة  بكاسطة ضمكع مدبب قطاعيا ، اجزءن  

 . 6 لكحة ،(9) القبة
                                                                      

 
                                                                      

 الدركاه بمدرسة عثماف باشا( 5) لكحة                                                                   
 (تصكير الباحث )                                                                    

 
 
 

 
                                                                                            

 
 

                                                                                      
 
 ( تصكير الباحث )القباب بمدرسة عثماف باشا ( 6)لكحة      
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ـ تكاجو فتحة باب المدخؿ ، كيدخؿ منيا إلى بقية  1.18معقكدة اتساعيا  تنتيي الدركاه بفتحة
 التي يبرز يةاإلطارات المتتاؿ معقكدة بعقد نصؼ دائرم يشتمؿ عمى بعض كىي أجزاء المدرسة ،

 .7العضاضتيف، لكحة بعضيا عف بعض بطريقة متدرجة ، كتمتد ىذه اإلطارات حتى تصؿ إلى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
 (الباحث  تصكير )اإلطارات المتتالية لفتحة باب المدخؿ لباقي أجزاء المدرسة ( 7)لكحة 

 
في العصر  ير مثميا قط في عمائر مدينة طرابمس سكاء إنو لـ: "  عنيا (10)مسفصالح البويقكؿ 

الناصر محمد بف قالككف  جد مثميا بعقد مدخؿ مدرسة السمطافيكك، " العثماني األكؿ أك بعده
ضمف  داػكتخ فعبد الرحـده األمير ػالذم شيّ  األزىر عػبالقاىرة ، كأيضان مدخؿ باب المزينيف بالجاـ

 .(11)ق1167ـ سنة 9بطكؿ  الكاجية التي أضافيا لمجامع األزىر
 

الوحن واألروقة  
قاسـ  نوإإذ  ،لممدارس المشرقية ،كالمغربية، كالعثمانية عمى حد سكاء اجاء كجكد الصحف تقميدن      

في  ىاتتكسط ىذه المنششت اإلسالمية عمكمان  أف صحكف كعمى الرغـ مفجميعان ،  مشترؾ بينيا
خمؼ المساكف الكاقعة  ىذا الصحف ال يتكسط تمؾ المدرسة ، نظران لكجكد مالحؽ فإف الغالب ،
 لـ الشرقي ، كمف ىنا ، كالذم أصبح أكثر عمقان مف الجانب الشماليالجنكبي الغربي  بالجانب
 . 2، شكؿ  (12)المساحة الكمية لممدرسة الصحف يتكسط
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 المسقط األفقي لمدرسة عثماف باشا ( 2)شكؿ 
 (.نقال عف مكسكعة اآلثار اإلسالمية في ليبيا الجزء األكؿ) 

 (13)ـ 8.50ـ، كعرضو  8.80طكلو  لشكؿا ؿالمدرسة مكشكؼ كمستطي ىذه كصحف     
عف األركقة المحيطة بو ، كتتكسطو بركة رخامية مستطيمة الشكؿ طكليا الصحف  ةكتنخفض أرضي

أركقة، بكاقع ركاؽ لكؿ جية مف الجيات األربع ،  ةـ ، كيحيط بو أربع 3.18، كعرضيا ـ  3.40
أعمدة ذات  محمكلة عمى نصؼ دائرمكة مف ثالثة عقكد ، كؿ عقد منيا ئكيتككف الركاؽ مف با

 .8، لكحة (14)ية الطرازصؼح تيجاف ، كليا أسطكانيةأبداف 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 (تصكير الباحث  )عقكد األركقة النصؼ دائرية (  8)لكحة 
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منيا  الًّال ـ ، كيغطي ؾ 1.95المحيطة بالصحف يبمغ عمؽ كؿ ركاؽ مف األركقة األربعة 
ة صغيرة مبقبة نصؼ كرك فيي مغطاةفيما عدا البالطة المكجكدة في نياية كؿ ركاؽ  قبكم سقؼ

 .9، لكحة  ف الخارجػكىي ممساء كليست مضمعة ـ، الحجـ محمكلة عمى مثمثات مقمكبة 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (الباحث  تصكير)أنكاع األسقؼ القبكية كالقبيبات عند أطراؼ األركقة ( 9)لكحة 
 

الطالب   رخالو
ع ػا أربػػػػػػػػػػػػػػػالبالغ عدده الخالكمتكجد ىذه  
ختمؼ عددىا  مخمكة مختمفة المساحات ، ك ةعشر 

في كؿ جانب ، ككؿ منيا لو فتحة باب معقكدة 
اتساعيا ، كز عمى كتفيفبعقد نصؼ دائرم ترتؾ 

ـ ، كيحيط بالباب  1.80ا ػػػػػػػػػػػػػاعوػسـ ، كارتؼ 80
ذه ػع قػػػػػػػػػإطار حجرم بارز عف الحائط ، كجمي 

 .10، لكحة ف الخشبػف ـااعمصركاب ليا ػاألب
                                      

 
 (تصكير الباحث )فتحة باب إحدل الخالكل ( 10)لكحة                                                        



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرسة عثمان باشا الساقزيل مبدينة طرابلس القدميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجال أمحد املوبر 

96 
 

عمى  تطؿسـ  85ـ ، كارتفاعيا س56الخالكل نافذة مستطيمة اتساعيا لكؿ خمكة مف ىذه      
المعدنية ، كيحيط كؿ فتحة مف فتحات النكافذ إطار حجرم  لقضبافالركاؽ ، كيغشييا ستار مف ا

 .بارز عف مستكل الحائط
 ان تعد أكثر اتساع، ا نافذة ـف تطالف عمى شارع درغكت لكؿ منومف المتمىذا كيالحظ أف الخمكت     

 ىيأة ف مخصصتيف ألعضاءاف الخمكتاتاق كقد تككفسـ ،  80مف غيرىا ، حيث يبمغ اتساعيا 
. لمدرسةباالتدريس 

تشتمؿ ، كعقكد نصؼ دائرية ذات دخالت حائطية  يالحظنكافذ الخمكات مف الداخؿ بالنظر ؿ     
ت أماكف لكضع تو معقكدة بعقكد مستقيمة ، كتستخدـ ىذه الدخالـكؿ خمكة منيا عمى دخالت مص

مستكل  فكؿ خمكة منيا سدة مف الخشب ترتفع قميالن عبأك أدكات الطالب ، ك،  كسائؿ اإلضاءة
كذلؾ فإف كؿ خمكة منيا  ة التدريس ،أأك أعضاء ىي، لنكـ الطالب  ااألرض ، كتستعمؿ سريرن 

إلضاءة كيعمك كؿ باب نافذة أخرل عميا قرب السقؼ لغرض ا،  غطييا مف أعمى قبك نصؼ دائرمم
 .كالتيكية

 
مسجد المدرسة  

م ػالشرؽ يقع المسجد في الركاؽ الشمالي     
الباب  كبو ،الخمرم لممدرسة كالمكازم لزنقة 
ـ ، كعرضو  3.90إلى إيكاف طكلو  ؤدمالـ 
د نصؼ دائرم ػبعؽ عمى ركاؽ حػـ يفت 3.60 
كؿ مف  رتكز فيم ،ـ3.60ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػكبير اتساع 
تاج مزخرؼ بزخارؼ  ككد ذػػعمى عـ جانبيو 
 .11حمزكنية، لكحة  
 

 
 
 

                                                      
 (الباحث  تصكير)إيكاف مدرسة عثماف باشا ( 11 )لكحة                                                  
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 ،ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ كركمػة نصػػػػا اإليكاف قبذيعمك ق

عمى  ةػػػػػػػػاف األربعػػػػػػػترتكز في كؿ ركف مف األرؾ 
الجنكبي الشرقي  عػط الضؿػا ركنية ، كيتكسػػػحنام 
ؤدم ػالباب الـ فتحةباشا  المكازم لشارع درغكت 
مف  عيفمصراكيغمؽ عميو بكاسطة  المسجد، إلى 
 .12، لكحة الخشب 
 

                                               
 

                                                    
     باب مسجد مدرسة عثماف ( 12) لكحة                                                                  

 (الباحث  تصكير)                                                                         
ـ ، كيعمك الباب عقد نصؼ  2.10ـ ، كارتفاعيا  1.05فتحة باب المسجد اتساع تبمغ 

ـ ، 5بو إطار رخامي بارز عمى الحائط ، كالمسجد مربع الشكؿ يبمغ طكؿ ضمعو  يحيط دائرم
 30يرتكز عمى أكتاؼ حائطية بمقدار  نصؼ دائرمكيكجد في كؿ جدار مف جدرانو األربعة عقد 

 في الجدارمنيا سـ ، كتتخمؿ حكائط بيت الصالة خمس نكافذ مكزعة عمى النحك اآلتي اثنتاف 
ألخيرة في الجدار الجنكبي بينما تقع ا خريف في الجدار الشمالي الشرقيأف تاكاثفالشمالي الغربي 

  فيي ،الغربيةالنافذة : ة ، فيي عمى النحك اآلتي كبالنسبة إلى نافذتي الجية الشمالية الغربيالغربي، 
مف  لمخارج النافذة اليمنى: مػػػػػػعمى النحك اآلت

 ـ،ػػس 90كاليسرل ـ ػػس 95اػػػػػػػػػاتساعوالمسجد 
 ،المسجد يتقدـ الذم اإليكاف عمى فتحافمكىما 

عمى  تفتحؼ ربيػدار الجنكبي الغػنافذة الجأما  
 تفتح في حيف لممدرسة الركاؽ الجنكبي الغربي

تفتحاف عمى  مػػرؽػالجدار الشمالي الش اتنافذ 
 .     13لكحة  ،ضريح عثماف باشا

 المسجد المطمتاف عمى ضريح انافذت( 13)لكحة                                                               
 (تصكير الباحث )عثماف باشا                                                             



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرسة عثمان باشا الساقزيل مبدينة طرابلس القدميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجال أمحد املوبر 
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تكجد حشكة خشبية ، عمى الضريح المطمتيف في الجزء األعمى مف النافذتيف األخيرتيف      
كرة حفران بارزان بيا رسكـ ؼمستطيمة الشكؿ باتساع دخمة النافذة ، كتضـ الحشكة زخارؼ نباتية مح

،  كح النخمية ككرقة العنب ثالثية الفصكصكاألكانتس ، كأنصاؼ المرا، كالمكتس ، أزىار الرماف 
 .14لكحة 

 

 
 
 
 
 

 
 (تصكير الباحث )الحشكة الخشبية بأعمى نافذة المسجد ( 14 )لكحة 

تشبو الزخارؼ النباتية المكجكدة عمى قبر عثماف باشا ، كذلؾ فإف الحشكة الخشبية المستطيمة  كىي
كدة ػيزخرفيا مف أسفؿ الزخارؼ النباتية المكج، الشكؿ التي تعمك فتحة باب المسجد مف الداخؿ 

 .المدرسة مف الداخؿ فتحة باب كة بأعمىػبالحش
 

ر مف ػػػػػػاة بستائطع النكافذ مغػيالحظ أف جمي
يكجد في كسط جدار القبمة ا كـالمعدنية ، القضباف  
كىك عبارة عف حنية مجكفة قميمة العمؽ  ( المحراب) 

ا ػػػػػػػجو، كيتكِّ سـ 60كعمقيا  ـ 1يبمغ اتساعيا حكالي
لكؿ منيما  ، مكديف عدائرم يرتكز عمى  عقد نصؼ 

 يةتاج عمى شكؿ ناقكس مقمكب يزخرفو أشكاؿ حمزكف
 .15، لكحة  في األركاف

                                                                    
 
 
 

                محراب المسجد بمدرسة عثماف باشا ( 15)لكحة                                                                               
 (الباحث تصكير)                                                    
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لممسجد في جية الركاؽ الجنكبي الشرقي كيشبو تاج العمكد المكجكد في الحائط الخارجي       
ة الرخامية لقبر عثماف باشا ، كأيضان بلممدرسة ، كأيضان تيجاف األعمدة المثمنة في أعمى التركي

تيجاف األعمدة المكجكدة عمى المكح الرخامي في ميضأة المدرسة ، كيحيط بعقد المحراب إطار 
. مف الزخرفةالمحراب كجدراف المسجد تخمك  حجرم بارز ، كما أف

 
ف  اػػػػػػػػػػراب دخمتػانبي المحػكيكجد عمى ج 

ف ػػػػػػػػدـ أماؾػتستخ، ة التدببػف بعقكد قميؿامعقكدت
 ،ـػػػػػػػػػػػس 50 ادة منوػػػػػػػػػؽ الكاحػعـ، لكضع الكتب

، كيغطي  ـ 1ا ػػػػػػاعوػسـ ، كارتؼ 60ا ػػػكاتساعو
، كفي نقطة ؼ كركيةالمسجد مف أعمى قبة نص

ة ػانتقاليا مف مربع إلى مثمف تكجد مثمثات مقمكب
 .16، لكحة المدخؿ  قة العمؽ مثؿ قبة دركاػقميؿ

 
                                            

 نقطة انتقاؿ قبة المصمى مف المربع إلى المثمف( 16 )لكحة                                               
 (    الباحث  تصكير) عف طريؽ المثمثات المقمكبة                                                            

                                                                  
ا يفصؿ بينيا أعمدة بارزة لو ،كتشتمؿ عمى ستة عشر ضمعان ، تظير رقبة القبة مف الخارج      

أشكاؿ حنايا صماء  القبة زخارؼ عبارة عف ضمع مف أضالع رقبة كيكجد في كؿ قكاعد كتيجاف،
 .قميمة العمؽ معقكدة بعقكد نصؼ دائرية

يالحظ ك تيجاف األعمدة ،عمى يالحظ أف رقبة القبة مف أعمى ليا إطار حجرم بارز يرتكز 
أيضان أنيا تكجد في كؿ ضمع مف أضالع مثمف القبة مف الداخؿ مساحة مقسمة إلى ثالثة 

لكؿ منيا دخمة بسيطة تنتيي بعقد نصؼ دائرم ، أما بدف القبة مف الخارج ، مستطيالت رئيسة 
 فإنو مقسـ إلى ستة عشر قسمان بكاسطة ضمكع حجرية شديدة البركز تبدأ مف فكؽ األعمدة السابقة ،

ة ستة عشر مثمثان تمتقي رؤكسيا جميعان في أكتمتقي في مركز القبة ، فيظير الشكؿ العاـ عمى ىي
في طرز المساجد بطرابمس في العصر العثماني  ان يددج ان كيعد المسجد بيذا الشكؿ نمط،  مركز القبة

    . (15)األكؿ المغطى بقبة كاحدة
مكاف بو  ،فيو جانب إقامة الصالة إلىمسجد المدرسة ىذا : " أف  كقد أفادت المعمكمات 

المدرسة إلى حد كبير  ت، كبيذا الكضع مف حيث التخطيط كالكظيفة تأثر"  إلقامة حمقات الدرس
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األقاليـ األخرل التابعة لمدكلة  كالمدارس العثمانية ، سكاء في آسيا الصغرل ، أ مفىا ترامبنظ
كمتكجة بقبة حتى يحجب التقمبات الجكية  ة حجرة مغمقةأعمى ىي معمارـالعثمانية ، كجعميا اؿ

مف مف ذلؾ ، كذلؾ بخالؼ نظاـ أالداخؿ في ـبفي فصؿ الشتاء ، كيجعؿ مف السيما الخارجية ، 
. (16)مدارس الشرؽ اإلسالميبصحكف اؿاإليكانات المفتكحة عمى 

:  (المدفن ) الضريح
مالصؽ لمسجد كيقع الضريح في الجية الجنكبية الشرقية لممدرسة ، كىك مف أىـ ممحقاتيا،  

يتـ الدخكؿ إلى الضريح مف خالؿ ممر مسقكؼ مستطيؿ الشكؿ حيث المدرسة مف الجية الغربية ، 
مر ـ، كفي الجدار الشمالي الغربي لؿ نصؼ دائرمـ ، كمغطى بقبك  1.80ـ كعرضو  6.70طكلو
إلى  يؤدم ىذا الممر ـ3.30ـ ، كعمقيا  3.20معقكدة بعقد نصؼ دائرم اتساعيا فتحة باب تكجد

اتساعيا  غيبؿك ،الصالة  تيتقدـ بي في صدر اإليكاف الذم فتحة باب معقكدة بعقد نصؼ دائرم
الشمالي الغربي باتساع متر  رـ تؤدم إلى الضريح فتحة باب في الجدا 20ـ ، كارتفاعيا 1.10

محفكرة حفران بارزان ، الكسطى  كريدات كدة بعقد نصؼ دائرم مف الرخاـ، كتزخرفو ثالثكاحد معؽ
 .17، لكحة  مركحة ف عمى شكؿتامالجانبك، ة ػمتراكب ذات فصكص منيا كريدة

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (تصكير الباحث )مدخؿ الضريح  ( 17 )لكحة 
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ـ ، كيتخممو  6ع الشكؿ طكؿ ضمعو ػالضريح مرب      
ف ػبيا ػيتراكح اتساعيا ـ ، نكافذ مستطيمة الشكؿ مثماف 

تطؿ عمى  ـ ، كيالحظ أف النكافذ التي1.20سـ ك  80
ف ػػػػعمى المدؼ حػم تفتػػػػؾ التػككذؿ، ػػػػػػاث باشكػشارع درغ

د ػػػػلى المسجػع ان مف التي تطؿػػػػػػاتساع كؼ أكثرػالمكش
 .18، لكحة  كاإليكاف

 
                                                                              

 نكافذ الضريح التي تطؿ عمى شارع درغكث باشا ( 18)لكحة                                                                
 (تصكير الباحث )                                                

 
يعمك كؿ جدار مف الجدراف األربعة لمضريح عقد نصؼ دائرم بكامؿ اتساع الجدار يرتكز في      

فة بزخارؼ تشبو الحشكة األركاف عمى أكتاؼ بارزة عمى الحائط ، ىذا كتكجد حشكة خشبية مزخر
المدفف  ف عمىاف المطمتاالنافذت ماكه ،المكجكدة في أعمى فتحة باب المدرسة مف الداخؿ المستطيمة

 .مدخؿ الضريح كتمؾ التي تعمكباشا ، ث كف عمى شارع درغاالمكشكؼ كالمطمت
  

م ػػػػػػػػػػػػػػكيغطي الضريح قبة كبيرة يبمغ قطرىا حكاؿ      
ـ، كمنطقة االنتقاؿ مف المربع إلى رقبة القبة   5.20 

ة ، كيزخرؼ مثمف انتقاؿ ػؽ مثمثات مقمكبػعف طرم تمت
عقد  اػػػػػػػػػػػػػا صماء قميمة العمؽ يعمكهػاؿ حنامػالقبة أشؾ 
كترتكز عمى أشكاؿ أعمدة بكاقع ثالث ،حدكة الفرس  
 .19، لكحة  حنايا في كؿ ضمع مف أضالع المثمف 
 
 

 (تصكير الباحث)قبة الضريح مف الداخؿ ( 19)لكحة                                                             
 

كىذه القبة تشبو إلى حد كبير قبة المسجد كال تختمؼ ، القبة مف الداخؿ خالية مف الزخارؼ 
القبة ،  ذركةكأيضان في كجكد عمامة في أعمى ، عنيا إال في كجكد فتحات صغيرة في بدف القبة 

كاىد كربما لمداللة عمى أف القبة تغطي الضريح ؛ ألف ىذه العمامة تشبو العمامات المكجكدة أعمى ش
. القبكر في الضريح
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 ،عشرة تركيبة رخامية كشكاىد قبكر لعثماف باشا ، كبعض أفراد أسرتو ميضـ الضريح اثنت 
إلى جانب بعض كالة طرابمس في العصر العثماني األكؿ ، كىذه التراكيب مكضكعة في ثالثة 

تناكليا مف الجية الجنكبية إلى الجية الشمالية الصؼ أصفكؼ مكازية لمجدار الجنكبي الغربي ، س
مكازم لمجدار الجنكبي الغربي اؿكأخيران الصؼ الثالث ، الصؼ األكؿ كىك ، ثـ األكسط ، األكؿ 

حيث المالصؽ لممسجد ، كالثاني ىك األكسط ، كالصؼ الثالث ىك المكازم لمجدار الشمالي الشرقي 
الثالث  ، كالصؼ الثاني عمى ثالث تراكيب ، كالصؼ يشتمؿ الصؼ األكؿ عمى أربع تراكيب

يتػـ كؼ ػكالمالصؽ لممدفف المكشكؼ يضـ خمس تراكيب ، كسالمكازم لمجدار الشمالي الشرقي 
: حسب النظاـ السابؽ ذكره  اتناكلو

 
الوص األول  

التركيبة األكلى صغيرة كمستطيمة الشكؿ مزخرفة جكانبيا األربعة ، كيعمكىا عمكد مربع  
ة بخط النسخ ػمف الداخؿ كتاب كعمى بدف نفس العمكد،  ينتيي بشكؿ عمامة لتحديد رأس المتكفى

 .محفكرة حفران بارزان ، كتشتمؿ عمى أربعة عشر سطران 
  
الداخؿ زخرفة نباتية عبارة عف مزىرية  ق مفػكح رخامي عميػفي الجانب المقابؿ لمتركيبة ؿ 

لية ككرقة العنب ذات منصؼ المركحة النخ،كرة المكتس رج منيا زخارؼ نباتية عبارة عف زهػيخ
 .20لكحة  ،بثالت تالكريدة ذات الس الخمسة فصكص ك

                         
                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

(تصكير الباحث  )عميو زخارؼ نباتية لكح رخامي ( 20)لكحة                    
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كعمى أحد جانبي التركيبة الكبيريف يكجد ثالثة عقكد 
ة عمى عمكديف ػػػػا محمكؿػػػػؿ منوػػػػة ؾػػػػػػػػػػػؼ كركمػنص 
مف زىرة المكتس  ة محفكرةػػػػػػزخارؼ نباتي اػػػػػبداخميـ 
ة الفصكص  ػػػػػػة خماسيػػػػػػػة النباتيػػػػػػػػػػػػكالكرؽ، تسألكافكا

 .21، لكحة  ةػليمكنصؼ المركحة النخ
 
 
 

 حد جانبي التركيبة أالزخارؼ المكجكدة عمى ( 21 )لكحة 
 (الباحث  تصكير)                                                                      

 
 

 
ل شارع  ػػػػػعمى الجانب اآلخر الكبير كىك المطؿ عؿ

 ةػػػػػػػػمفصصكد ػعؽ ةػػػػػػة مف ثالثػػػػػػػتحتكم بائؾ ثدرغك
سيؼ  ـػق رسط بداخػد األكسدة العؽػمحمكلة عمى أعـ

ارؼ ػف ففييما زخاف الجانبياالعقد أما ،
 .22ا ، لكحة سابؽ ذكرهاؿة ؾػنباتي

 
 
 

 الزخارؼ المكجكدة عمى الجانيف( 22)لكحة                                                                                   
 (الباحث  تصكير)الكبيريف لمتركيبة                                                                   

 
كالسابؽ  فكؿ منيما عبارة عف عقد كاحد مف زخارؼ نباتيةف مف التركيبة اف الصغيراأما الجانب

. ذكرىا ، كيغطي ىذه التركيبة بقايا بالطات قاشاني
، (ىػ 1083)شعباف   مف  بعاساؿىذه التركيبة تتضمف تاريخ كفاة عثماف باشا في : التركيبة الثانية 

 .23لكحة  ، بخط الثمث ق شاىد قبرمعؿ، كيعمك العمكد المربع شكؿ رأس لو عمامة 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرسة عثمان باشا الساقزيل مبدينة طرابلس القدميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجال أمحد املوبر 

104 
 

 
المقابؿ ليذا الشاىد خالي مف الزخارؼ ، كيزخرؼ المكح      

ة ػإطار مف زخرؼ بةليف لمتركيمكؿ جانب مف الجانبيف الطك
 ،كرة يحيط بجكانبو األربعة عمى شكؿ مستطيؿػمحؼ

كؿ منيا عبارة عف عقد ثالثي   ،تضـ بداخميا أربع مناطؽ 
محمكلة عمى عمكديف يزخرؼ باطف العقد  ،الفصكص

    .24، لكحة  بزخارؼ نباتية كالسابؽ ذكرىا قػكككشت 
 

 شاىد قبر عثماف باشا ( 23)لكحة                                                                 
 (تصكير الباحث )                                                                                  

  
 
 
 
 

 
 

 المكجكدة عمى الجانبيف الكبيريف الزخارؼ( 24)لكحة 
 (الباحث ير تصك)عثماف باشا  لتركيبة

 
 

شكؿ نصؼ  أما الجانبيف الصغيريف كؿ منيما جزء عمى
ىذيف الجانبيف مستطيؿ لو  فـؿ جانب ػكيزخرؼ ؾ دائرة
  اءػػػػػػطر، كبداخؿ الغػػػػػػكالدكائمف زخارؼ المثمثات  ارإط

 .25، لكحة  نباتية كالسابؽ ذكرىا زخارؼ المستدير
 
 
 

 الزخارؼ المكجكدة عمى الجانبيف( 25)لكحة                                                                 
 (الباحث تصكير)الصغيريف لتركيبة عثماف باشا                                                               
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مربعة  مافا بالطات قاشسطح التركيبة مف أعاله بقام كيغطي
مف  ىندسية كاألخرل ،ةػػػػػػا زخارؼ نباتيػػػػػػالشكؿ عمى بعضو 
كمعظـ  ،راألصفر كاألخض أك ترس داخؿ دائرة بالمكف دائرة 
 .26لكحة  ،ذه البالطات فاقدة زخارفياػق  
 
 
 
 

 الزخارؼ التي تغطي سطح تركيبة( 26)لكحة                                                                    
 (الباحث  تصكير)عثماف باشا                                                                           

 
عمكد عميو شاىد قبر ، كلكف عمامة فقط ، كالمكح  ليس لياؼمف ىذا الصؼ ثالثة اؿ ةأما التركيب     

، كفي كؿ ضمع مف ( مزىرية زخارؼ نباتية سبؽ ذكرىا )لعمامة يزخرفو مف الداخؿ ؿالمقابؿ 
عقكد نصؼ دائرية يزخرفيا زخارؼ نباتية ، ككذلؾ عقد كاحد مف  ةالضمعيف الكبيريف بائكة مف ثالث

. كؿ جانب مف الجانبيف الصغيريف زخارؼ نباتية بارزة
 

 ة األخيرة بالصؼػػػػػػػػلتركيبال ػػػػػػػػإؿبالنسبة 
شاىد  فميا، ة البابػاألكؿ كىي المكجكدة مف ناحي 

بثالت  انيػػكه كريدة مف ثـػػػػػػػمكسكر نصفيف يعؿ
ق ػتشب ةػمتانبة ػعمى كؿ جانب مف جانبييا زخرؼ 

 .27، لكحة ة العنب خماسية الفصكصػكرؽ
 
 
 
 

  شاىد قبر عائشة بنت عثماف باشا ( 27)لكحة                                                               
 (الباحث  تصكير)                                                                    
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، فيي تشبو التركيبة المقابمة ليا باشا ث ل شارع درغكػالتركيبة األكلى المطمة عؿ: الوص األوسط
 .بالصؼ األكؿ عمييا كتابات شاىد

 .تشبو التركيبة األكلى مف الصؼ األكؿ :التركيبة الكسطى مف الصؼ األكسط 
 

تشبو التركيبة :التركيبة األخيرة مف الصؼ األكسط 
السابقة غير أف العمكد الذم يحمؿ العمامة عميو  

 .زخرفة نباتية مف ثالث جيات
 

ف  ػالصؼ الثالث كاألخير المطؿ عمى المدؼ
ارع ػػػػػػػػػػػػػػػػالتركيبة األكلى المطمة عمى ش :المكشكؼ 

تشبو التركيبة الكسطى مف الصؼ األكسط  ثدرغك
 .28، لكحة القبرعدا شاىد 

 
 (ثتصكير الباح)قبر سميماف عثماف باشا شاىد (  28 )لكحة 

 
زخارؼ نباتية  ر فيزخرفوبأما المكح المقابؿ لشاىد الؽ

النخمية،  كنصؼ المركحة األكانتسك مف كرؽ المكتس
 .29اليالؿ ، لكحة  تشبوكتعمكىا شكؿ دائرة 

 
 
 
 
 
 

 ( ثتصكير الباح)المكح المقابؿ لشاىد قبر سميماف باشا ( 29)لكحة 
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 ق زخرفةػؼ دائرم تزخرؼػف أعمى بعقد نصػينتيي ـ اميػرخ يعمك رأس المتكفى لكح :الثانية التركيبة  
لكحة  ،تشبو زىرة األكانتس كالمكتس عمى كؿ جانب منيما دائرة بارزة كأسفؿ ىذا الجزء شاىد القبر

30. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ثتصكير الباح)شاىد قبر آمنة بنت عثماف باشا  ( 30)لكحة 
 

مف جكانب  مزىرية تخرج منيا زخارؼ نباتية في كؿ جانبق زخرؼتالمقابؿ لشاىد القبر ؼأما المكح 
. التركيبة األربع زخارؼ نباتية بارزة

 .31، لكحة  أسطر بخط النسخ خمسةيعمك رأس المتكفى لكح رخامي عميو : التركيبة الثالثة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ثتصكير الباح)عثماف باشا شاىد قبر خديجة بنت ( 31 )لكحة                     
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تخرج منيا زخارؼ نباتية ، كيزخرؼ كؿ جانب مف  مزىريةالمكح المقابؿ ليذا الشاىد يزخرفو      
الجانبيف الكبيريف ثالثة عقكد نصؼ دائرية محمكلة عمى أعمدة يزخرفيا زخارؼ نباتية بارزة ، 

عبارة عف فيك الجانب المقابؿ لو كالجانب المطؿ عمى المدفف المكشكؼ خاؿ مف الزخارؼ ، أما 
. زخارؼ نباتية قعقد داخؿ

تشبو التركيبة األكلى مف نفس الصؼ ، كلكف العقكد ىنا مف النكع المفصص :التركيبة الرابعة 
 .مزدكج اإلطار

يزخرفو مف جكانبو  ، كلكفكليس لو شاىد قبر، ىك صغيرؼمف ىذا الصؼ  أما الشاىد األخير     
. بثالثمستطيؿ كريدة مف ست كؿ بداخؿ  ،نباتية بارزة داخؿ مستطيالت األربعة زخارؼ

مستطيؿ  ف شكؿػك عبارة عػق: ةالممحؽ بالمدرسالمدفف 
مف  اكىك يضـ عددن  ،ـ 9.10ـ  كعرضو 13.70طكلو  

مكسكر  كشكاىد رخامية معظميا،  القبكر لبعضيا تراكيب
 .32لكحة كفي حالة سيئة ، 

 
 
 
 

                                                         
 (تصكير الباحث )المدفف المكشكؼ ( 32)لكحة                                                                  

: دفقط ثالثة شكاه، كيكجد كفي حالة سيئة كذلؾ بيذا المدفف شكاىد رخامية معظميا مكسكريكجد 
باسـ عمي : ، كالشاىد الثاني ( ىػ 1088) سنة في غرة صفر لباسـ مصطفى باشا المتكؼكاحد 
د ػػػػػػػػػػػكالشاه (ىػ  1268)  كمؤرخ سنة أفندمغالب 
رؼ ػػػػمحمد ش أفندمباسـ عمي : رػػػػػػػػكاألخي الثالث

كيبدك أف ىؤالء ( ىػ  1272) سنة الديف المتكفى 
 ،المدرسة ىذهسس مؤ ليـ مكانة خاصة لدل تكاف

 .33لكحة 
  
 
 

 نماذج مف شكاىد القبكر في المدفف المكشكؼ ( 33)لكحة 
  (                                                                          تصكير الباحث)بمدرسة عثماف باشا                                                                   
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 جدار الجنكبي الشرقي لممدفف المكشكؼاؿفي كما 

ا ػػػػػػػػػػػالشكؿ يبمغ اتساعو فتحة نافذة مستطيمة تكجد 
 .34، لكحة ـ 1 
 

 
 

 
 

 النافذة المستطيمة المكجكدة بالمدفف المكشكؼ( 34)كحة ؿ
 (الباحث  تصكير)                                                                           

 
مف الجانب الشمالي  الممحؽ بالمدرسةأماـ المدفف   
مف ق كعرضو ػػػػػػػػالغربي يكجد حكض رخامي ارتفاع 

ؿ ػػػػػػػػػشؾ ، كىك عمىـػػس 20سـ ، كعمقو  80أعمى 
في  ىاككساكفة ػبيضكم كاف يستعممو طالب المدرس

 .35، لكحة  عمييا كفػيكتب كاغسؿ األلكاح التي كاف
 
 

 الحكض الرخامي المستخدـ لغسؿ األلكاح(  35 )لكحة 
 ( ثتصكير الباح)التي كانكا يكتبكف عمييا                                            

 النقوش الكتابية 
قد لعب خطا النسخ كالثمث دكران بارزان في العمائر كالمخطكطات العثمانية حتى القرف الثامف  

، كذلؾ مف كضكح في مدرسة عثماف باشا الساقزليىذا الدكر ب، حيث ظير (17)عشر الميالدم
 .خالؿ المكحة التأسيسية لممدرسة ، إضافة إلى شكاىد القبكر بحجرة الضريح بالمدرسة

 تي نص كتابات الموحة التأسيسية وفيما يأ
 حضرت عثماف باشا يسر اهلل لو مف الخيرات ما يشاء -
 أسس بنياف ىذه المدرسة كجعميا -
 لطمب العمـ كتالكة القرآف إليي تجاكز  -
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 عف سيئاتو يا رحماف تحريران في غرة ذم القعدة -
 .في سنة أربع كستيف كألؼ -
 
ناكليا سأتؼأما النقكش الكتابية المكجكدة عمى شكاىد القبكر بحجرة الضريح في ىذه المدرسة  

 . حسب النظاـ السابؽ ذكره
 الوص األول 

 :شتمؿ عمى أربعة عشر سطرا نصياكت :التركيبة األولى 
 ىذا قبر . 1
 المرحكـ .2
 حسيف.3
 بؾ ابف. 4
 حضرت . 5
 عثماف. 6
 باشا أمير أميراف . 7
 طرابمس . 8
 غرب مات . 9

 في غرة. 10
 شير صفر. 11
 الخير . 12
 سنة . 13
14 .1081 
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 :كتشتمؿ عمى تسعة أسطر نصيا :التركيبة الثانية 
 ىذا . 1
 قبر المرحكـ . 2
 عثماف .3
 باشا أمير أميراف. 4
 طرابمس.5
 غرب مات.6
 رحمو اهلل . 7
 سابع شعباف . 8
 .1083سنة . 9

 : أما التركيبة األخيرة بيذا الصؼ فشاىد القبر ىنا نص كتاباتو عمى النحك اآلتي: التركيبة األخيرة 
 ىذا قبر المرحكمة كالمغفكر ليا.1
 عائشة خانـ بنت حضرت عثماف باشا . 2
 قد ماتت في أكاخر شير ربيع األكؿ .3
 رضي اهلل تعالى عنيا كعف جيرانيا. 4
5....................... 
6...................... 
 سنة .7
8 .1073. 
 .الخامس كالسادس  يففي ىذا الشاىد بالسطر الكتابة غير كاضحة  كيالحظ أف 

 :الوص األوسط 
  :عشر سطرا تنص عمى ما يأتي  أثنىعمى عمييا كتابات تشتمؿ  :التركيبة األولى 

 ىذا قبر .1
 المرحكـ . 2
 محمكد.3
 بؾ ابف. 4
 حضرت . 5
 عثماف. 6
 أمير أميراف . 7
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 طرابمس غرب مات . 8
 في شير . 9

 لجماد. 10
 ةاآلخر. 11
 .1081سنة . 12

  :فكتابات شاىد القبر ىنا كاآلتي :  التركيبة الوسطى من الوص األوسط
 ىذا . 1
 قبر المرحكـ . 2
 حسف بؾ . 3
 ابف حضرت . 4
 عثماف باشا.5
 أمير أميراف طرابمس. 6
 غرب مات في شير شكاؿ .7
 .1079سنة . 8

 :-كتشتمؿ عمى كتابات فيما يأتي نصيا  :  التركيبة األخيرة من الوص األوسط
 ىذا قبر . 1
 المرحكـ .2
 سيدم.3
 إبراىيـ بؾ . 4
 بف عثماف. 5
 ةباشا رحـ. 6
 اهلل عميو . 7
 مات في اليكـ. 8
 العشريف. 9

 مف شعباف . 10
 ةعاـ ست. 11
 كثمانيف . 12
 كألؼ . 13
 سنة .14
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15 .1086. 
 :األخير المطل عمى المدفن المكشوصالوص الثالث و
   :-كتشتمؿ ىذه التركيبة عمى شاىد القبر عميو الكتابة اآلتية : التركيبة األكلى 

 ىذا قبر .1
 المرحكـ .2
 سميماف.3
 ابف عثماف. 4
 باشا أمير أميراف. 5
 طرابمس غرب. 6
 تكفي في أكائؿ .7
 شير رمضاف . 8
 المبارؾ في . 9

 .1068سنة . 10
 : كتشتمؿ عمى شاىد قبر نصو : التركيبة الثانية 

 ىذا قبر المرحكمة آمنة .1
 بنت حضرت عثماف.2
 باشا أمير أميراف طرابمس. 3
 غرب في شير شعباف . 4
 المعظـ لسنة ثماف. 5
 كستيف كألؼ . 6
 سنة . 7
8 .1068. 

 : فتشتمؿ عمى خمسة أسطر نصيا اآلتي : التركيبة الثالثة 
 ىذا قبر المرحكمة كالمغفكر ليا .1
 خديجة بنت حضرت . 2
 عثماف باشا أمير أميراف . 3
 طرابمس غرب في شير . 4
 .ذم الحجة سنة ثماني كستيف كألؼ.5

 :كتابات الشاىد بيذه التركيبة تنص عمى ما يأتي : التركيبة الرابعة 
 ىذا .1
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 المرحكـ  قبر. 2
 مصطفى. 3
 بؾ حضرت. 4
 عثماف باشا. 5
 أمير أميراف  . 6
 طرابمس غرب. 7
 تكفي. 8
 في شير ذم الحجة سنة ثماف .9

 كستيف كألؼ  . 10
 سنة . 11
12 .1068. 
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 :( الحمام -الميضأة   -المطبخ)المنافع 
 

 :المطبخ 
مجمكعة مف المنافع لمكفاء   تضـ ىذه المدرسة 

د عمى  ػذا يساعػباحتياجات طالب المدرسة ، كه
ع  ػد جـػ، كؽىاإيجاد حياة أفضؿ داخؿ

ىذه الكحدات الثالث في الركف الجنكبي مف  مالمعمار
اب  ػركاؽ الصحف ، حيث يدخؿ إلييا مف خالؿ ب 

طكلو عمى يسار الداخؿ مف الدركاه إلى ممر مستطيؿ 
 .36، لكحة  ـ 2.15ـ ، كعرضو  3.70

 الباب المؤدم إلى المنافع ( 36) لكحة                                                           
 (تصكير الباحث )                                                                          

ضيف ا، كفي الجانب الجنكبي منو المطبخ المالصؽ لممرح مقبكغطيو سقؼ فيالممر أما 
 .بسقؼ قبكم اةالقائميف اآلف كحجرة المطبخ مستطيمة الشكؿ مغط

 
سـ ،  50كارتفاعيا ، ـ  3.20بالخشب طكليا  اةفي الجانب الشمالي تكجد مسطبة مغط

كيتخمؿ جدار حجرة المطبخ الكاقعة في الجية الجنكبية الشرقية فتحة نافذة مستطيمة الشكؿ اتساعيا 
.  سـ ، كقد تـ تجييز المطبخ بحيث يككف جاىزان إلعداد الطعاـ لمدارسيف 70

 
: الميضأة 

الرخاـ مزخرؼ  تقع الميضأة في الجانب الجنكبي الغربي مف الممر ، كتشتمؿ عمى لكح مف 
حيث كاف ، مياهاؿ المكح الرخامي صنابيركمثبت عمى ىذا ، بزخارؼ نباتية محفكرة محكمة التنفيذ 

 تو جد فكهالذم تكك،  لو الرخامي يمتمئ بالمياه مف البئر المجاكر جالصيرم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرسة عثمان باشا الساقزيل مبدينة طرابلس القدميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجال أمحد املوبر 
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إلى جانب دركاه المدخؿ في الركاؽ الجنكبي الشرقي 
زخارؼ بقطعة مف الرخاـ عمييا  لػالبئر مغط اػذكه

 (. 37) ، لكحة نباتية 
 
 
 
 

 ( ثتصكير الباح)بئر مدرسة عثماف باشا (  37)لكحة   

: الحمامات 
ف ايكجد حماـرقي مف الحكض ػكفي الجانب الجنكبي الش

 بسقؼ اةمستطيمة مغطة ػيتقدميما مساح ؿػالشؾ المستطي
فة خشبية ضؿحماـ منيا لو  ؿػـ ، كؾ 1.50طكليا قبكم 

        .38، لكحة د نصؼ دائرمػبابو عؽ ةػك فتحػؿعكاحدة ، كم
 
 
 
 

 المساحة التي تتقدـ الحماميف بمدرسة( 38)كحة ؿ                                                       
 ( ثالباحتصكير )عثماف باشا                                                                

 
الغربية مف  ةػف الناحيػخر ـآيكجد ممر ، الممر المسقكؼ الذم سبؽ أف أشرنا إليو  اةكفي مكاز

ر السابؽ ،كيؤدم ىذا الممر إلى حجرة ـكىك مساٍك في المساحة لمـ لممدرسة ربيػالركاؽ الشمالي الغ
فتحة باب معقكدة بعقد نصؼ دائرم  لياـ ، كىذه الحجرة  3ـ ، كعرضيا  6مستطيمة الشكؿ طكليا 

ىذه الحجرة  مرىا الجنكبي الشرقي كالجنكبي الغربي نافذة مستطيمة الشكؿ ، كيغطا، كما يكجد بجد
. الحتياجات الطالب ا، كربما كانت ىذه الحجرة كمخزفن  نصؼ دائرمقبك 
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 :الحواشي
                                                             

(
1
فً حٌن ذكر هـ  1060أن بداٌة تولٌة عثمان باشا حكم طرابلس كان فً سنة  نجٌبمحمد ذكر  (

 ؛وهو الصواب ، وٌؤٌد ذلك صالح البهنسً هـ  1059أنه تولى سنة  مسعود شقلوف وآخرون ،
ة معمارٌة مجلة ب الساقزلً والكاتب دراسة آثاريرنجٌب ، مدرستان مستقلتان بطرابلس الغمحمد 

مسعود شقلوف ؛ 196 –146صب  ، صم 1995دد السادس ، رة ، العاهجامعة الق ،كلٌة اآلثار
 ، صالح أحمد البهنسً ؛81م ص 1980،  1فً لٌبٌا ، ج  اإلسالمٌةوآخرون ، موسوعة اآلثار 

( م 1711 – 1551/ هـ  1123 – 958) العمارة الدٌنٌة فً طرابلس فً العصر العثمانً األول 

م  1994/ هـ  1414ة القاهرة ، اآلثار اإلسالمٌة بكلٌة اآلثار جامعأطروحة دكتوراه مقدمة إلى قسم 
 .(115) ، ص 

ر البعلبكً ، بٌروت ، ، تعرٌب نبٌل فارس ومنًتارٌخ الشعوب اإلسالمٌة  ، كارل بروكلمان  ((2

 .430 –426ص العاشرة ، ص الطبعة  1984
 .117  ، صصالح البهنسً،  مرجع سابق  ؛ 166 ص  ،المرجع نفسه  ((3
 .116صالح البهنسً، المرجع نفسه ، ص  ؛ 166 ، صالمرجع نفسه  ((4

ذكـرت ؛ 83اآلثار اإلسالمٌة فً لٌبـٌا ، ص  بهنسً أن الجزء األول من موسوعةالر صالح ٌذك  ((5

ألنه قام ؤٌد هذا الرأي الباحث يالمدخل ٌقع فً أقصى الشرق ، وهذا مخالف للواقع ، وأن هذا 

وف وآخرون ؛ شقل( 119) بمعاٌنة المدرسة على الطبٌعة ، صالح البهنسً ،مرجع سابق ، ص 

 (. 83) ،مرجع سابق 
أن  البهنسًر صالح ـوفً نفس الصفحة ذك ؛( 117) ، ص بهنسً ، مرجع سابق ال صالح  ((6

 .بقٌاس الواجهة على الطبٌعة م، وهذا غٌر صحٌح ألن الباحث قام 48رئٌسة الالواجهة طول 
 80 – 74ص ص ، مسعود شقلوف وآخرون ، مرجع سابق   ((7

 .هً المكان الذي ٌلً المدخل مباشرة دركاه،ال  ((8
 .120، ص البهنسً ، مرجع سابق صالح   ((9

 .121، ص البهنسً ، مرجع سابق صالح   ((10

ت اإلسالمٌة العمارة النقود الفنون ، معهد الدراسا ،اآلثار اإلسالمٌة  ، راويبنرأفت أحمد ال  ((11

 .87، ص 200بالقاهرة ، 
 .144، ص محمد نجٌب ، مرجع سابق   ((12

بٌنما ذكر صالح البهنسً ( م  8.70) ه ـأن الصحن مربع الشكل وطول ضلع ذكر محمد نجٌب  ((13

 ،قٌاسه على الطبٌعةقمنا برناه هو الصحٌح ألننا ، ولكن ما ذك( م  9) وله الصحن مربع وط.أن،

 .   144 ، ص؛ محمد نجٌب ، مرجع سابق  121، ص البهنسً ، مرجع سابق صالح 
 .149، ص ؛ محمد نجٌب، مرجع سابق 121، ص البهنسً ، مرجع سابق صالح   ((14

 .124، ص البهنسً ،مرجع سابقصالح   ((15

 153، ص محمد نجٌب، مرجع سابق  ((16

الهٌئة المصرٌة  ،محمد عبد العزٌز مرزوق ، الفنون الزخرفٌة اإلسالمٌة فً العصر العثمانً   ((17

 (. 174) م، ص  1987للكتاب ، 
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 مدينة بنغازي القديمةعن آثار  األثريالكشف  تاريخ
 (و بيرنيكي يوسبريديس)  

 

 خالد محمد الهدار
 جامعة بنغازي

Email/ nornor_87@yahoo.com                                      
 

  الممخص

 

مدينتيف  بمدينة بنغازم القديمة التي احتكت عمى األثرمخصصت ىذه الدراسة لتتبع الكشؼ 
كقد استمر االستيطاف في بنغازم القديمة  ، ك الثانية بيرنيكي ،كلى يكسبريديسألتسمى ا ،أثريتتيف
، كقد نتج عف ذلؾ الكثير كما بعده قميبللى القرف العاشر الميبلدم إ. ـ.القرف السادس ؽ مطمعمنذ 

التي ركعي فييا  الدراسةة كشؼ عنيا في القرف العشريف ، كتتبع ىذه األثرممف المعالـ كالبقايا 
مف خبلؿ جيكد الرحالة كما سجمكه مف  األثرمالكشؼ  أعماؿ مكاف إلالتسمسؿ الزمني قدر ا

جانب كمف نتج عنيا مف حفريات غير عممية ألالقناصؿ ا أعماؿثـ  قمبلحظات عف بعض البقام
ىا اجرألحفريات العممية التي خيرا اأك ، كركبيةأللى المتاحؼ اإة كنقميا األثرمميمتيا اقتناء المقتنيات 

 :لى ثبلثة محاكر رئيسةإ، كقد قسمنا الدراسة البعثات االجنبية بمصمحة االثار الميبية الباحثكف 
، كالثاني يتطرؽ لمكشؼ ( كلىألبنغازم ا)عف آثار مدينة يكسبريديس  األثرمكؿ بالكشؼ أليختص ا
في مقابر  األثرمما المحكر الثالث فقد اىتـ بتتبع الكشؼ أ، (بنغازم الثانية)لمدينة بيرنيكي  األثرم

 . (1 لكحة)المدينتيف
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 :توطئة
يكسبريديس ك ) مدينتيف قديمتيفالكاقعة في الشرؽ الميبي عمى بقايا  بنغازماحتكت مدينة 

كمف ثـ فيي تعد المدينة الكحيدة في ليبيا التي تحكم مدينتيف اثرييتيف في مكانيف مختمفيف  (بيرنيكي
حيث جرت العادة أف يستمر االستيطاف في المدينة نفسيا عبر قركف عديدة مثؿ ما حدث في مدينة 

ال أف ما غيرىا ، إلبدة ك صبراتة ك ك(سكسة)ابكلمكنيا  ك( تككرة) كتاكخيرا( شحات= قكريني ) كيريني
مكقع سكناىـ مف  ،بإرادتيـ أك بالقكة ،كلىألا ىجر سكاف المدينة فَأحدث في مدينة بنغازم القديمة 

.  (2لكحة) عديدة ام بيرنيكي التي عاشت قركفن أ ،في يكسبريديس كاستقركا في مدينة أخرل

 .ـ. كائؿ القرف السادس ؽ أفي  اإلغريؽسسيا أكيكسبريديس التي تعني أقصى الغرب 
كانت تشغميا منذ سنيف جبانة سيدم عبيد شرقي مدينة بنغازم  ،عمى ربكةكمستكطنة صغيرة 

،  ان حاليّي حيث عمارات السبخة  الجنكبثـ تكسعت اتجاه ( تكاجو نياية منطقة الصابرم)،الحديثة
في بناء  أحجارىاعاما ثـ ىجرىا سكانيا ، كاستغمت الكثير مف  350كاستمر االستيطاف بيا حكالي 

أم الممكة  ،المدينة الجديدة التي سميت بيرنيكي عمى اسـ زكجة الممؾ البطممي بطميمكس الثالث
كتركت  ،تمؾ الفترة لـ يعد االستيطاف بيا، كمنذ  . ـ.في منتصؼ القرف الثالث ؽ ،بيرنيكي الثانية

نيا كمعرفة مكانيا في عيد الكشؼ عأأف لى إ قك معالموألمعكامؿ الطبيعية كالبشرية لردـ بقاياىا 
 .منتصؼ القرف العشريف

المكقع الثاني لمدينة بنغازم القديمة فيك بيرنيكي حيث جبانة سيدم خريبيش كمنارتيا  أما 
كقد  ،(كسط الببلد)عرؼ بػ ما مُي  كأة اإليطاليفي منطقة بنغازم العثمانية ك اكامتداداتو ،الشييرة
 ، ـ 645-642في حكالي  اإلسبلميغريؽ ثـ الركماف كثنييف كمسيحييف حتى الفتح إلا قاستكطف

كخبلؿ ،  كما بعده قميبل المكقع  نفسو حتى القرف العاشر الميبلدمنكا قد استكط المسمميفاف  كما
كلئؾ المستكطنيف قد خمفكا أف أمف المؤكد ( عاٍـم  1200ما يزيد عف )ىذه الفترة الزمنية الطكيمة 

ال القميؿ مف إلـ يكشؼ  لؤلسؼلكف  ،ة تدؿ عمى سكناىـ كحياتيـ في بيرنيكياألثرمالكثير مف البقايا 
ني العصريف العثما فيالحديثة الكثير مف معالـ مدينة بنغازم  فأبسبب  ،ة بيذه المدينةاألثرمالمعالـ 

حياء في منطقة سيدم خريبيش ألال عمى بعض اإ ابقاياه، كلـ يكشؼ مف قد بنيت عمييا  اإليطالي ك
ف فاف آثارىا تعد متكاضعة مقارنة اف المدينتاكبسبب الظركؼ التي مرت بيا ىات. قرب المنارة اًّا حالي

  :عف آثارىما مف خبلؿ ثبلثة محاكر األثرمكىذا الكشؼ  ،قميـ نفسوإلخرل في األبالمدف ا
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 عن آثار يوسبريديس  األثريالكشف  _أوال

كيريني ك مثؿ كيرينايكي  يكسبريديس عمى خبلؼ المدف اإلغريقية األخرل في إقميـمدينة 
جريت بيا حفريات أثناء أ ،التي كانت معركفة منذ عدة قركفك بكلمكنيا ك بطكليمايس  كتاكخيراأ

م  يكسبريديس فمـ يتعرؼ عمى أككشؼ عف الكثير مف معالميا ، أمَّا ىي اإليطالي  االحتبلؿ
ر الفعمي فييا عمى يد  سي حيث كانت بداية الحؼ ،كف إال منذ منتصؼ القرف العشريفاألثرممكقعيا 
رئيس اآلثار في ليبيا آنذاؾ الذم أشرؼ عمى مكسميف مف الحفريات في ( C.N Johns)سإف جكف

بالتعاكف مع بعثة المتحؼ ـ  1953-1952ما بيف ( جبانة سيدم عبيد القديمة)ذلؾ المكقع 
، أمَّا المكسـ الثالث كاألخير فكاف تحت إشراؼ بازؿ كيمسكف في 1كسفكردإاالشمكلي التابع لجامعة 

ثار في شرؽ ليبيا آلرئيس ا)ف الفضؿ يرجع إلى ريتشارد جكدتشايمد أ، كالكاقع (3لكحة)2ـ1954عاـ 
اىتدل لممكقع مف خبلؿ شقؼ  في التعرؼ عمى مكقع يكسبريديس الذم( ـ1966-1953ما بيف 

( Fran Jowett)فرانؾ جكيت  أشار إلييا جمعت  مف جبانة سيدم عبيد ك تيالفخار اإلغريقي اؿ
آنذاؾ االنجميزم بكرتف براكف إلى اتخاذ ( سيرينايكا)، كىذا دعا مشرؼ آثار برقة 3ـ1947عاـ 

المكقع ، إضافة إلى تحميؿ جكدتشايمد  ألىميةخطكات لحماية المكقع مف االعتداء عميو بعد إدراكو 
ـ 1949عاـ ( .R.A.F)اسطة سبلح الجك الممكي البريطانيلمصكر الجكية التي التقطت لممكقع بك

ف مف فريؽ مشركع خريطة ليبيا الركمانية مرسؿ اثفأ، كقد اىتـ جكدتشايمد بيذا المكقع ؼ(4 لكحة)
 1951، كفي عاـ لمعاينتوكف ياميس ك ىما ديفيد سميث ك جـ 1950عاـ  بإشرافوالذم كاف 

جُيمعت مجمكعة مف الشقؼ الفخارية المنتشرة بالمكقع كالتي نقمت إلى المتحؼ البريطاني حيث قاـ 
ثار اإلغريقية كالركمانية بالمتحؼ آلمساعد محافظ قسـ ا( Peter Corbett)بدراستيا بيتر ككربيت 

االتيكي الذم يؤرخ ما بيف القرنيف الخامس غمبيا كاف مف الفخار أك( 1961-1949)البريطاني 
 .4ـ1952كقد نشر جكدتشايمد نتائج عممو عاـ . ـ.كالرابع ؽ

الميجكرة )في جبانة سيدم عبيد القديمة ( الربكة)ف التؿ المرتفع أالسابقة  عماؿكقد أبانت األ
في الجفاؼ حتى تحكلت خذت أكاف تشغمو النكاة المبكرة لممدينة التي بنيت قرب بحيرة كبيرة ( اًّا حالي

ف ىذه تُيخذت ميناء بسبب اتصاليا بالبحركالتي ا( حاليان اغمبيا مردكـ  سبخة السمماني)إلى سبخة  ، كا 
حيث كشفت الحفريات عمى  ،المدينة الصغيرة كانت ممتدة مف الربكة إلى األسفؿ في اتجاىات عدة

كتجدر ،(6لكحة)5ليا بعض الدراساتجريت حكأك ،في الناحية الشرقية شكارع بالمدينة كبعض المنازؿ
خزّينيا جكنس  ـ1953-1952كليف ألف المقتنيات التي عُيِثَر عمييا في المكسميف اأشارة إلى إلا

 بتقسيـسمح الذم  ـ1953ثار لعاـ آلبنفسو في بنغازم كشحات ، كَيْبدُيك أنّيو بعد صدكر قانكف ا
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البريطاني منو حيث حدث اتفاؽ في سبتمبر المقتنيات بيف الدكلة كالجية المنقبة ، استفاد الجانب 
حيث انتقمت مجمكعة  ـ1954بيف الطرفيف عمى تقسيـ المقتنيات الناتجة مف مكسـ حفريات  ـ1954

كفخار الصقؿ ، الككرنثي  منيا كسر مف الفخاركالتى  ،كسفكرد كما زالت ىناؾإمنيا إلى جامعة 
جزاء مف أكشقؼ مف امفكرات مستكردة كمحمية ، كتيكي، آلالحمراء ا، السكداء كفخار الصكر، سكدألا

كقد انتقى منيا  ، 6جزاء مف قشر بيض نعاـأتميثيبلت تيراككتا ككسر مف البركنز كبعض العمبلت ك
شقفة فخارية مف الفخار المبكر كتمثاؿ تيراككتا يمثؿ ساتير لدراستيا، ىذه المجمكعة  60كجيؿ فيكرز

. 7كسفكردإات كبيف شح حالياًّا  مف المقتنيات مكزعة

في المنطقة  ـ1969-1968في حفرياتو اإلنقاذية ما بيف  (Jones) ف بارم جكنسأكما  
في سبتمبر حداث السياسية التي تكقفت فجاءة بسبب اال( Lower City)السفمى مف المدينة 

شر عف كلـ يفُي  ،ـ.كاخر القرف الخامس ؽأتكسع المدينة ناحية الجنكب منذ ت ، قد أكدـ1969
-1952نتائجيا مفصمة مع حفريات  كما ستنشر. 8أكلي في بعض الدكريات ال تقريرن إنتائجيا 
كلى في ألكحفريات بارم جكنس ليست ا. 9ضمف عمؿ فيكرز كجيؿ الذم سيصدر قريبا ـ1954

ىناؾ ، زد عمى ذلؾ  ـ1953-1952 سجكفسي إف سبقيا مجس قاـ بو حيث  ،المدينة السفمى
مف متحؼ جامعة ِبنسمفانيا  ااثرمًّا  ان التي ترأست فريؽ ، ـ1962عاـ  غسطسأفي رزا كارتعمؿ تيرم

مجسات بحثان عف آثار العصر البركنزم التي لـ تجدىا، ىذه الخنادؽ عممت كأأجرل ثبلثة خنادؽ 
ظيرتو أىذا ما ، ساسات المنازؿ المنتشرة ىناؾ أماكف متفرقة مف المدينة السفمى بيف أ ةفي ثبلث

، كزعمت فيو ـ1962ىا في شرؽ ليبيا في أعماؿرفقتيا في التقرير الذم نشرتو عف أالخارطة التي 
.  10ـ.القرف الثاني ؽك. ـ.ؽ 515َرت عمى فخار يؤرخ ما بيف حكاليْعثَ نيا أ

مف أخطار كتكسع حضرم بمدينة بنغازم كتردم حالة  األثرمبسبب ما كاف يمر بو المكقع  ك     
سعد كجمعة كشبكر)راقبة آثار بنغازم مجمكعة مف الباحثيف مف ـ تنادلما كشؼ عنو في السابؽ 

عنو  11عداد تقريرإكقامكا بزيارة لممكقع ك( منى بالخيرخالد اليدار ك)مكتب آثار تككرة  كمف( بكحجر
نقاذية بالحي إجراء حفريات إعمى  كامبلن  اكاضعيف تصكرن  ،مزكدا بالصكرـ  1988عاـ في صيؼ 

نو في حالة عدـ قدرة المراقبة أكصى التقرير أ، كفي سيدم عبيد األثرمم التؿ أ ،القديـ ليكسبريديس
نقاذ  الك جمعية الدراسات الميبيةأعمى اجراء تمؾ الحفريات ضركرة االستعانة بمنظمة اليكنسكك 

مشركع  إلقامةفبدأت الجرافات تعمؿ بعد ثبلث سنكات  ،لتقرير حدث بالفعؿكما تكقعو ذلؾ ا. المكقع
، جزء منو كأالمكقع بالكامؿ  إلزالة  فعمي صبح ىناؾ تيديدأك ،تجارم عمى انقاض مقبرة سيدم عبيد

معو مف  كمف عمؿ( ـ1992-1991( الذكيبمحمد . د آنذاؾ ال اف تدخؿ مراقب آثار بنغازمإ



م 2017ابريل / ـــــــــــــــ العدد الثاني لبدة الكبرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

123 
 

عمى الرغـ مف كجكد مكافقة مف ،الجامعة حاؿ دكف استكماؿ ذلؾ المشركع ب قسـ اآلثارالمراقبة ك
 الباحثيفمجمكعة مف ككنت مصمحة اآلثار فريؽ عمؿ مف كخبلؿ فترة النزاع تمؾ  ،رئاسة المصمحة

ثرية المكقع أ إلثباتمجسات في الناحية الشمالية مف ربكة سيدم عبيد  ةقاـ بعمؿ تسع ـ1992عاـ 
كرفض استكماؿ ذلؾ  ،لى القضاء الذم فصؿ في القضية بعد سنكاتإحيمت المشكمة أكما ، 

كبعد تزايد الخطر عمى يكسبريديس ، كخبلؿ تمؾ الفترة  12األثرمبقاء عمى المكقع إلا، المشركع
حيث تعاكنت مع مصمحة  ،ثرم شامؿ لممكقعأدعيت جمعية الدراسات الميبية في لندف لعمؿ مسح 

تحت إشراؼ  ـ1994كتكبر أ 17  –9جرم ما بيفأريكنس في ذلؾ المسح الذم اآلثار كجامعة قا
ككانت نتائج  ،ثارآلفي مجسات مصمحة ا عيد العمؿأجريت بعض المجسات كأحيث  ،ىايزماتنقمي ك

، كبالفعؿ انطمقت الحفريات في المكسـ التالي كاستمرت 13حفريات بيكسبريديس إلقامةالعمؿ مشجعة 
ك  ـ1999شرؼ عمييا جكف لكيد حتى كفاتو عاـ أ ،ـ 2006  -1995ما بيف  ،عشر مكسما حدأ
، ككانت ىذه الحفريات ذات (5لكحة) ـ2006بكزياف حتى عاـ أحمد أندرك كيمسكف كبكؿ بينت كأ

كأسباب ىجرىا (7لكحة)كقدمت الكثير عف ىذه المدينة في عصرىا المبكر كالكبلسيكي  ،فعالية كبيرة
 Libyan)نتائجيا في صيغة تقارير أكلية نشرت في مجمة دراسات ليبية السيما بعد نشر 

Studies)14  ثـ  ،ندرك كيمسكف في بعض المؤتمراتأ، تمخض عنيا ممخصات ألىـ النتائج قدميا
نشر ( ــ 2003) 147نشرت فيما بعد مثؿ حكلية أكاديمية النقكش كالفنكف الجميمة في باريس العدد 

يضاؼ . 16ـ2006نشر عاـ  ـ 2003ة عاـ اإليطالي، كمؤتمر في جامعة كيتي 15ــ 2005عاـ 
كأخرل عف  ـ 2005عاـ  نكقشت 17إلييا رسالة عممية متخصصة عف الفخار الخشف لكيث سكيفيت

، كدراسة باترم عف العممة التي ـ 2007االمفكرات لكريستياف جكرانسّيكف أخذت طريقيا لمنشر عاـ 
كقد استفاد المؤلؼ مف البحكث السابقة في نشر ، س بصكرة عامةظيرت في حفريات يكسبريدم

في العدديف  18دراستو المختصرة عف يكسبريديس التي نشرت عمى حمقتيف في صحيفة آفاؽ أثرية
 .ـ2012-2011لسنة  6ك 4-5

لمكثير مف  األثرمإلى تعرض المكقع  اإلشارةتجدر عف يكسبريديس  األثرمكفي خاتمة الكشؼ      
استعماليا في بناء مدينة بيِرنيكي  كفي  ةحجاره إلَعادأحيث سمبت الكثير مف  ،قديما كحديثا األخطار

، كما (ـ1912-1835)العيد العثماني الثاني  خبلؿالعصر الحديث استغمو العثمانيكف محجرا 
كىذا  ،حيث حفركا خندقا كبيرا لكضع المدافع داخمو ،الحرب العالمية الثانية أثناءكف اإليطالياستغمو 

، كمف ناحية حفر الخندؽ شرقي ربكة سيدم عبيد أثناءالتي دمرت  كاألساسات ةاألثرمضر بالطبقات أ
ػ جبانة يدفف بيا سكاف بنغازم مكتاىـ حتى استغبلؿ المكقع ػ السيما الربكة كلمشماؿ منيا إفأخرل 



  مدينة بنغازي القديمةالكشف األثري عن آثار  تاريخ خالد محمد الهدار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

124 
 

حيث حفرت الكثير مف المقابر في  ،ال سيما المتأخرة ،ةاألثرمضر كثيرا بالطبقات أنياية الخمسينيات 
الربكة مما دمر أغمبيا ، كدمرت الكثير مف الطبقات األخرل التي حفرت  أعمىالفسيفساء  مف أرضية

عندما قررت بمدية بنغازم شؽ طريؽ يربط بيف  األثرمقبكر بيا ، كما طمس جزء مف المكقع 
مما استمـز تنفيذىا ردـ جزء ( اآلفتزاؿ مكجكدة حتى  ال)لصابرم كطرؽ فرعية أخرل  السمماني كا

المدينة  أسكار، كردـ جزء مف جنكبان  صؿ بيف الربكة كالمدينة السفمىالفا األثرممف معالـ المكقع 
 ان أضرارىنا كىناؾ ألحؽ متفرقة عدة مبافٍم  ف التكسع العمراني كبناءأالجنكب ، كما  أقصىالكاقعة 

جرفت مقبرة  أثرهفي بداية التسعينيات كعمى  أقيـكبيرة بالمكقع آخرىا المشركع االستثمارم الذم 
سكار مف الناحية الشمالية ألجزاء المدينة الكاقعة خارج اأف بعض أكمف المؤكد ، سيدم عبيد القديمة 

مكمبلتو ف أاتضح ( Mالمنطقة )حيث كشؼ ىناؾ بعد ىذا الجرؼ عف فرف فخار  ،قد جرفت
نو بعد نياية حفريات جمعية الدراسات أكما . (6لكحة)ـ 1996األخرل ضاعت بعد التنقيب عنو عاـ 

جزائو أإلى ردـ بعض  أدلمما  ،ردـ كقائي كأترؾ مكقع الحفريات دكف حماية  2006الميبية في 
 ا،كشؼ عنونو مف الصعب معرفة بعض المعالـ التي إحتى  ،عشاب في كؿ مكافألالنباتات كا كنمك

سكار المدينة كغيرىا مف المعالـ أحيث اختفت إلى حد كبير المقابر التي كشؼ عنيا عند 
.  (8لكحة)األخرل

جنكب )السيما المدينة السفمى  ، فيك مف ناحية غير مسيج ، عرضة لمخطر حاليان المكقع 
ىدد  ـ2011فبراير  17كبعد ثكرة  اؿ تجاريةرعدد الطامعيف في تحكيمو إلى محككث( نادم التحدم

كتعميؽ  ، كتسجيمو في السجؿ العقارم ،تسييج المكقعبمر لحمايتو ألالمكقع أكثر مف مرة، كيحتاج ا
نو ال يعرؼ عمى كجو التحديد ىؿ كقعت أثرية المكقع ككجكب المحافظة عميو، كما ألكحات تكضح 

العسكرية التي شيدتيا بنغازم ما  عماؿكاألخبلؿ االشتباكات  األثرمـ ال؟ عمى ىذا المكقع أأضرار
. ـ 2017-2014بيف 

عن آثار بيرنيكي  األثريالكشف  -ثانياَا 

القرف  أكاخركتحديدا في  ، المسمميف عدة قركف مف قبؿ ىُيجرت مدينة بيِرنيكي بعد استيطانيا  
ذكرىا ياقكت الحمكم  إذ ، عندىـ منطقة باسـ برنيؽىذه المدينة عرفت كقد  ،العاشر الميبلدم

السيما بعد  ، بؿ كاختفائيا ، ىجرىا إلى تدمير معالميا أدل، كقد 19كاإلدريسي كاليعقكبي بيذا االسـ
عشر كبناء بنغازم العثمانية عمى أغمب  ك الخامسأ االستقرار في المدينة منذ القرف الرابعة إَعاد

البناء تمؾ إلى اكتشافات بالمصادفة عكست األىمية  أعماؿة، كقد أدت األثرمأنقاض مدينة بيِرنيكي 
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عاش في ليبيا أسيرا ما )ة ليذه المدينة، كمف أقدميا ما أشار إليو األسير الفرنسي الجراح جيرار األثرم
الذم كاف ( Jean de Estoille)إف صديقو األسير الفرنسي جاف دك ايتكاؿ ( ـ1675-1668بيف 

قرب ( ـ2.59 ارتفاعو)ا عمى العثكر عمى تمثاؿ رخامي لسيدة يُيعد شاىد ـ1672في بنغازم عاـ 
كالتي أزيمت ما بيف ( كانت تقع عند إدارة ميناء بنغازم كسينما بيرنيتشي)مدخؿ القمعة التركية 

ىشّيمو مف كجده مف األىالي ككاف ؼ، أمَّا التمثاؿ الرخامي الذم ربما يككف ركمانيا ـ1912-1926
كيؤرخ ما بيف القرنيف  ،نو لسيدة ركمانيةأكيرجح البرفسكر الركند  ،بيِرنيكيميرة ألنو يمثؿ اأيعتقد 

ال دليؿ عمى امتداد المدينة إلى منطقة إ، ك ىذا التمثاؿ ما ىك 20الثاني كالثالث الميبلدييف
ثناء تعميؽ الميناء في بداية أنو أ إلى 21، كفي ىذا السياؽ يشير الديريكك تيجاني(1 لكحة)الميناء
يطاليا إيضان في بداية طريؽ أعثر  كما ، كتيجاف ركمانية أعمدة عثر عمى  اإليطالي ؿ االحتبل

القمعة التركية قد  أفا يؤكدكىذ ، كتيجاف أعمدة عمى ( ك شارع جماؿ عبدالناصرأشارع االستقبلؿ )
 .ف حدكد بيرنيكي تصؿ مف الناحية الغربية إلى منطقة الميناء أك ، ثرمأ مبنى  نقاضأ عمى تبني

أك  ـ1692كبعد عشريف عاما مف العثكر عمى ذلؾ التمثاؿ كتيشيمو  كتحديدا في نياية  
منتصؼ القرف الثاني بيؤرخ ( ـ 1.94  بارتفاع)عُيِثَر عمى تمثاؿ آخر لسيدة ركمانية  ـ1693بداية 

 ـ1695، كقد نقؿ التمثاؿ إلى فرنسا عاـ ( قاضي بنغازم)كذلؾ عند بناء منزؿ القاضي  ،الميبلدم
مف جديد كما زاؿ  ،ثـ ليعكد إلى قصر فرسام ،ثـ في متحؼ المكفر ،ليستقر في قصر فرسام

، كالمنزؿ المشار إليو يقع ضمف نطاؽ شارع عمر المختار ك مسجد (9لكحة)معركضا ىناؾ
 ،مف الميناء بصكرة عامة قريبكىك ،  (1 لكحة)ة األثرمم داخؿ حدكد مدينة بيِرنيكي أ ،عصماف

تحدث عف ىذا  ـ1706-1705فعند زيارة القنصؿ الفرنسي في طرابمس كمكد لكمير لبنغازم ما بيف 
ف التمثاؿ كاف عف قصد مردكمان في أككاف يرل  نو زار مكاف اكتشافو عدة مرات ،أاالكتشاؼ ك

عندما مكث في  ـ1703نو في عاـ أف ينقؿ قديما إلى ركما، كما يشير أالرماؿ لممحافظة عميو قبؿ 
ف يجمع مجمكعة مف قطع العممة البركنزية المتآكمة كميداليات أ خبلليابنغازم لمدة شيريف استطاع 

الصغيرة مف الجرانيت  عمدة م كتابات عمييا، كما عثر عمى بعض األأفضية كذىبية ال تحمؿ 
. 22كالحجر كالرخاـ

ف إلى الجالية الييكدية كفي عشرينيات القرف الثامف عشر عُيِثَر عمى نقشيف ينسبا 
حيث يعرض أحدىما في متحؼ  ،في بيِرنيكي في العصر الركماني نقبل إلى جنكب فرنسا

كاآلخر في متحؼ كاربنتراس، كال يعرؼ مكاف العثكر عمييما في  ،ساف ريمكف في تكلكز
بنغازم، إال أنيما قدما معمكمات جد ميمة عف ييكد بيِرنيكي في النصؼ الثاني مف القرف 
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،  كأشار النقشاف إلى كجكد مبنى في المدينة يسمى كالقرف األكؿ الميبلدم. ـ.األكؿ ؽ
.  امفثياتير لـ تعرؼ ماىيتو حتى االف 

-1811)في بداية القرف التاسع عشر  23تشرفممياإليطالي كقد الحظ الطبيب 
كىك ىنا يقصد بيِرنيكي التي تبدك كاضحة  ،في  بنغازممدينة قديمة  ثارآكجكد  ( ـ1812

ف إكحينما تنحسر عنيا المياه ؼ ،عمى طكؿ الشاطئ ك تغمرىا األمكاج عند ىيجاف البحر
حيث يعثركف عمى العمبلت القديمة  ، العرب كالييكد يسارعكف إلى التنقيب ما بيف اآلثار

حجارىا أم التي كانت نيا بقايا بيرنيؾأشار إلى أكقد  ، (Gems)كالرصيعات المنقكشة 
كالتي يستغميا السكاف ليحكلكىا إلى مادة الجير التي يتستغمكنيا مادة  ،مختفية تحت الرماؿ 

بناء، كىي ذات المنطقة التي جمع منيا القنصؿ انريكك ركسكني المقتنيات نفسيا بشيادة 
، كالمنطقة المشار إلييا ىي منطقة ـ1817دم ال شيبل عاـ  اإليطالي الرحالة الطبيب 

قاـ أالذم ( Manzini)نيقكال مانزيني  اإليطالي فّي أكما . سيدم خريبيش مف جية البحر
عمى مجمكعة مف قطع العممة الفضية النادرة  ىاتحصؿ مفك عاما بمدينة بنغازم، 18لمدة 

م عاـ ككاف ذلؾ ؼ ، 24قطعة 1092بمغ عددىا ككرصيعات أرسميا إلى متحؼ المكفر 
  .ـ1823

حجار بناء مشذبة أك أعمدة شار دم ال شيبل إلى قياـ السكاف المحمييف ببناء منازليـ بأكما 
كردىا الرحالة القس باسيفيؾ كدم مكنتي أ، كالمبلحظات نفسيا 25ةاألثرمحد المكاقع أمجمكبة مف 

كعندما  .26ـ1819عند زيارتو بنغازم في (Padre Pacifico Di Monte Cassiano)كاسيانك 
القديمة لبناء المنازؿ  األحجارالحظا ظاىرة سمب  ـ1822كاف االخكاف بيتشي في بنغازم عاـ 

 ايكنيأ ان فريزإيحطـ  ىدا رجبلن اكقمما يكجد منزؿ في بنغازم لـ يستعمؿ تمؾ الحجارة ، كما ش ،الحديثة
تمؾ الحجارة تجمب مف مكاف يكافؽ كصفيـ جبانة سيدم  أف ليستغمو في البناء، كقد لفت االنتباه إلى

الحظا  كجكد بقايا  انيـأالثمينة، كما  األحجارخريبيش حيث يعثر في ذلؾ المكاف عمى العممة ك
ا بالبحث عف حدائؽ رن كبي ىتما اىتمامان اك ، حد جكانب القمعة العثمانيةأجدراف مبنى ركماني في 

 اجيدة في محاكلة التعرؼ عمييا كزيارتيـ اىـؤراآك، رة تريتكنيس كبحي، كنير الميثكف  ، يكسبريديس
كؿ أكىما ، نيا تمثؿ حدائؽ يكسبريديس  أيعتقد التي  ، لمجخ الكبير كالسكاني المنتشرة حكؿ بنغازم

.   27ة في ضكاحي المدينةاألثرممكاقع اؿكضحا عمييا بعض  ، مف رسـ خارطة دقيقة لبنغازم
الحظ استعماؿ بقايا  ـ 1847لماني ىانريش بارث لبنغازم عاـ ألكعند زيارة الرحالة ا 
شار إلى بعض النقكش الجنائزية، كما الحظ ىاممتكف في أك ، ة في بناء منازؿ بنغازماألثرمبيرنيكي 
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 مكعند بقاء ضابط. عمى شاطئ البحر ة  مف حجارة كبعض المبانياألثرمبعض البقايا  ـ1852عاـ 
يكما قبؿ مغادرتيما إلى شحات في  12انية سميث كبكرتشر في بنغازم البحرية الممكية البريط

ساسات أمنيا بعض البقايا ك ، ة في بنغازماألثرملفت انتباىيما بعض المعالـ  ـ1860ديسمبر عاـ 
حددا بعض آثار بيرنيكي عند مقبرة سيدم  انيـأالجدراف التي تبرز خمؼ القمعة العثمانية ، كيبدك 

كجكد ضريح في المقبرة كالقبكر المنتشرة حكلو مف دخكؿ  افقد منعيـ ،ك سيدم الشابي أخريبيش  
كحاكال  ، كعدىا حدائؽ يكسبريدس ، جراء حفريات بيا، كما اىتما بزيارة سكاني عصمافإالمقبرة ك

تعجب   ـ1869كفي عاـ ،  28الدخكؿ إلى الجخ الكبير باعتباره نير الميثكف كرسـ بكرتشر صكرة لو
نو لـ يتبؽ مف بقايا بيرنيكي سكل قميؿ مف الحجارة كاآلثار تمتد ألماني غيرىارد ركلفس ألحالة االر

.  29استعممت في بناء منازؿ بنغازم أعمدة كحجارة ك البحر، شاطئعمى 
اشتراه ( فينكس)فركديت أعثر بعض األىالي في السمماني عمى تمثاؿ  ـ1902في عاـ 

 .يعرض في متحؼ جامعة بانسمفانيا في أمريكا  حالياًّا ك ،إلى أكركبةمنيـ الطبيب بيركد الذم نقمو 
كريؾ بيتس أرفقة  1909عاـ  أبريؿكأثناء رحمة ريتشارد نكرتكف إلى بنغازم كشرؽ ليبيا في 

مف العصر البيزنطي  اإغريقيًّا  ان كآخريف اشترل مف ألماني مقيـ في بنغازم لكحة رخامية تحمؿ نقش
، ربما ينسب ىذا النقش إلى الكنيسة كمازاؿ مكجكدا بيا  كأىداه إلى األكاديمية األمريكية في ركما

مف العاـ نفسو زار  أبريؿ 28كفي . 30ك إلى كنيسة أخرل كانت بالمدينةأالبيزنطية في بيِرنيكي 
مياؿ جنكب شرؽ بنغازم أ 5سافة يطالي  يدعى كارميمك كالّييا عمى ـإكريؾ بيتس مزرعة أنكرتكف ك

 ألشكاؿ( الثالث الميبلدم –القرف الثاني )كقد كجدكا بيا ثبلثة تماثيؿ ركمانية ( حاليان الفكييات )
 1.83 ارتفاعيا)في شحات  حالياًّا  مدثرات بمبلبس كبدكف رؤكس قامكا بتصكيرىا، تكجد تمؾ التماثيؿ

حد الميبييف في صيريج منزؿ في أَر عمييا ثَ ف تمؾ التماثيؿ عَ أ، كالكاقع 31(ـ 1.75،  1.82، 
الذم كاف في منطقة ( فندؽ بف غرباؿ)كيقصد ىنا بالفندؽ ىك ذلؾ الفندؽ العثماني  ، ك قربوأالفندؽ 

 اإليطالي كىذا يعني قربو مف مدينة بيرنيكي، كقد تحصؿ  ذلؾ  ، الضريح كبداية شارع الشريؼ
حكالي فى ة اإليطاليثـ باعيا إلى الحككمة  ، عمى التماثيؿ الثبلثة كنقميا إلى مزرعتو في الفكييات

عميو ليو تمثاؿ آخر عثرإمبراطكرم ، يضاؼ إلمف بينيا تمثاؿ مف النحت اككاف   32ـ1913عاـ 
. ، كمجمكعة ىذه التماثيؿ مكجكدة في شحات33مبراطكر تيبريكسإلفي المنطقة نفسيا قد ينسب إلى ا

نجميزية في بنغازم استقبميـ القنصؿ إللقنصمية اانو كفريقو عند زيارتيـ لمبنى أكما أشار بيتس إلى 
بو نحت بارز لسيدة ربما  د قبرٍم ، كشاهِ السمماني عمى  نصب حجرم عميو نقشجكنس الذم عثر في 

صمية شاىد فكقامكا ىـ بتصكيرىما ، كما كاف بالؽ،  34مانيعثر عمييما في السؿ ان ك درعأتحمؿ قيثارة 
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 35كلـ يذكر مصدره ـ1906ف قاـ ماتكيزليكس بنشر صكرة لو عند زيارتو لشرؽ ليبيا عاـ أقبر سبؽ 
عادت جكيس رينكلدس نشره ضمف منشكرات حفريات سيدم أثـ  ـ1913، كقد نشره ركبنسكف عاـ 

عرض في متحفيا في عيد إلى بنغازم ليُي أثـ  ، ت، كمنذ سنكات كاف في مخازف شحا36خريبيش
التقط  ـ 1910لبنغازم في مايك  37نجميزم تكماس آشبيإلا األثرمنو عند زيارة أكما  ، السبعينيات

في القنصمية البريطانية في بنغازم كالتي كاف مف بينيا تمؾ  كالمنحكتات كانتلبعض النقكش  ان صكر
.  التي شاىدىا بيتس قبمو بعاـ

كالتي تزامنت  ، لتؤكد أىمية مدينة بيِرنيكي اإليطالي ة بعد االحتبلؿ األثرمكتكالت االكتشافات      
مكقع عُيِثَر قرب  ـ 1912ففي عاـ  ، كف في المدينةاإليطاليالتي قاـ بيا  االستيطافمع حركة البناء ك
يكس عرضت في عمى مقتنيات تعكد إلى معبد مكرس لمؤلو الطب اسكمب الحالي مستشفى الجميكرية

. حالياًّا قرب عمارة شركة ليبيا لمتأميف  ـ 1912كف نياية عاـ اإليطاليمتحؼ بنغازم الذم أنشاه 
 15ك11) تفركدمألجزاء مف تمثاليف أعثر عمى ( Lenzi)ف السيد لينزم أإلى  38كيشير غيزالنزكني

، كما ليوإشارة إلالذم سبقت ا ـ 1902عاـ ت فركدمأمثاؿ تفي المكاف نفسو الذم عثر بو عمى ( سـ
قطعة  100عند تيديـ القمعة التركية عمى كنز مف العممة البركنزية عددىا  ـ 1914عُيِثَر في عاـ 

، كىذه العمبلت سرقت مف المصرؼ التجارم  39كفقان لما يذكره تيجاني. ـ.يؤرخ بالقرف الثاني ؽ
فسيفسائية عُيِثَر عمييا في مكاف ما بيف سيدم في الفترة نفسيا ىناؾ أرضية ك. ـ 2011الكطني عاـ 

شار إلى كجكد صيريج أنو أـ، كما 1915شار الييا غيزالنزكني عاـ أخريبيش كالميناء ضاعت ك
قرب )اإليطالي ك قرب السكر أبالصابرم  ـ 1915عُيِثَر عاـ كما  ،40قرب مقبرة سيدم الشابي

عميو  ،41مف الحجر الجيرم المحميمستطيؿ ( Naiskos)لكح نذرم  عمى (مستشفى الجميكرية
بيف يؤرخ ما ك، األرجكمغامرة بحارة بطاؿ ربما ليـ عبلقة بأنحكت بارزة لبعض الشخصيات الدينية ك 

ك مفقكدة أمنو ضائعة  فأجزاء، كىك في حالة سيئة مف الحفظ ( 10لكحة).ـ.القرنيف الرابع كالثاني ؽ
التي كانت تزينو محيت بفعؿ الزمف بعد اكتشافو كبسبب ىشاشة الحجر، كقد كاف  كاأللكاف ،

مف القرف الماضي  تياربعيفألقفالو في اإمعركضان في متحؼ بنغازم القديـ في الصالة الثالثة حتى 
مارس قرب ضريح عمر المختار ما بيف قيـ أالذم في متحؼ بنغازم  أخرل، ثـ عرض مرة 42

 . ـ 1979غسطس ألى إ ـ 1977

َعاد عُيِثَر عمى أرضية فسيفسائية كأساسات ـ  1923بناء بمدية بنغازم عاـ  ةكأثناء تطكير كا 
كف التكسع في اإليطاليقرر حينما ك ، 43(سـ 29.ع)كرأس تمثاؿ لئلمبراطكر الركماني تيبريكس  مبافٍم 

كاف لزاما عمييـ إزالة مقبرة سيدم الشابي في ( شارع ركما سابقان )البناء بمنطقة شارع عمر المختار 
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تمثمت في  ( 11لكحة)شاسعة العثكر عمى منطقة أثرية  عماؿكنتج عف تمؾ األ ـ 1932عاـ 
منيا منزؿ نسب إلى  ،بأرضيات فسيفسائية لـ تبؽ إال صكرىا  بعضيا زكد ، منازؿساسات كجدراف أ

إضافة الى  ،( 12لكحة)شخص يدعى ليكف كجد اسمو منقكشا عمى إحدل األرضيات الفسيفسائية
ة بسبب بناء عمارة األثرمكقد ضاعت تمؾ المعالـ  محجر كاف يستخدـ لقطع الحجارة كالبناء بيا ، 

المنارة  تشييدكعند  ،(مقر المصرؼ العقارم قبؿ انتقالو)مصرؼ التكفير في شارع عمر المختار 
ية أ عنياعُيِثَر عمى أرضية فسيفسائية لـ تتكفر  ـ 1935ة في منطقة سيدم خريبيش عاـ اإليطالي

، كعند بناء  ـ 1934-1933معمكمات ، إضافة إلى حفريات في مقابر منطقة سيدم حسيف ما بيف 
المطمة عمى شارع عمر المختار كشارع  ( عمارة أسكرازيكني محميا)سابقااالجتماعي عمارة التأميف 

عُيِثَر عمى أرضية مف الفسيفساء نقمت إلى شحات لـ ـ  1940ك عاـ نيتكرأ خطاب أم فياؿعمر بف 
( حكرية بحر)إحدل النيردات  مثؿمككانت مزينة بمشيد أسطكرم  ، يبؽ منيا إال بعض المكحات

متككف  فضية عمى كنز عمبلت ـ 1939عاـ في م أقبميا إضافة إلى العثكر . تمتطي كحشا بحريا
ف ىذا الكنز مف العمبلت ألى إشارة إلكتجدر ا، م شارع عمر المختارقطعة ؼ 1500 أكثر مف  مف

لى إكقد نقمت ( امفكرا ميشمة)كجد في شكؿ كتمة كاحدة تزف حكالي ثبلثة كيمك جراـ داخؿ جرة 
عممة )ـ .لكنيا لـ تحصر بدقة ، كىي تؤرخ مف القرف الثاني ؽ ، جؿ ترميميا كصيانتياأشحات مف 

مبراطكرم إلثـ عممة العصر ا ، مركرا بعممة مف العصر الجميكرم الركماني( تحالؼ المدف اآلخية
 بإيطاليالى نابكلي إ (قطعة 700حكالي )الكنز ىذاجزء مف كما نقؿ . 44لى تراجافإمف نيركف 

( MostraTriennaledelle Terre Italianed’Oltremare)ليعرض في معرضيا االستعمارم 
ت تمؾ العمبلت ىناؾ كربما ضاع م، كقد بؽـ  1940كتكبر أ 15 –مايك  9قيـ ما بيف  أالذم 

يطاليا لممحافظة عميو ضمف ما إلى إبيشّي بقية الكنز . دثناء الحرب العالمية الثانية نقؿ أبعضيا ، ك
تجارم المصرؼ اؿبكأكدع  ـ 1961لى ليبيا عاـ إعيد ىذا الكنز أ، كقد األثرميعرؼ باسـ كنز ليبيا 

كربينك عمى أة مف جامعة اإليطالية األثرمعثرت البعثة  اخيران ك، ـ 2011الكطني لكنو نيب في فبراير
كقاـ ميشيؿ اسكالتي ككريستينا كريسافكلمي  ،في شحات( قطعة عممة فضية 573) بقايا ىذا الكنز

. 45ـ 2014في عاـ  اكالنشر عنو ابدراستو
كفي الفترة نفسيا عُيِثَر عمى نقش عمى لكح رخامي معاد استخدامو في جدار أثرم عند بناء 

، يشير النقش إلى أسماء المتبرعيف الذيف أسيمكا في ترميـ 46قصر ماجنزا في شارع عمر المختار
ناء الحرب العالمية ـ زمف حكـ اإلمبراطكر نيركف، النقش ضاع أث 56كنيس الييكد بالمدينة في عاـ 

. الثانية



  مدينة بنغازي القديمةالكشف األثري عن آثار  تاريخ خالد محمد الهدار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

130 
 

ة اإليطاليتمؾ االكتشافات تؤكد كجكد مدينة بيِرنيكي لكف لؤلسؼ لـ تحافظ عمييا السمطات  
بنغازم قصة )كاختفت آثار بيِرنيكي اسفؿ شارع عمر المختار، كعندما كتب جكدتشايمد كتابو 

ربما  ، تكقع أف تكجد أفضؿ بقايا مدينة بيِرنيكي أسفؿ جبانة سيدم خريبيش ـ1954عاـ  47(مدينة
ة قرب األثرميف عثركا عمى بعض البقايا اإليطالي أفشار إلى أاستنادان عمى ما ذكره تيجاني قبمو الذم 

كؿ ألنو في النصؼ اإحيث  ،بعد، كبصكرة عامة ما تكقعو جكدتشايمد أثبتتو الحفريات فيما  48المنارة
بدأت تظير بعض المعالـ  ،سبلمية بياإلإزالة القبكر اببدأت بمدية بنغازم  حينما  ـ 1965مف عاـ  

( P3المبنى )عند مدخؿ المقبرة  49حيث كشؼ عف أرضيتيف مف الفسيفساء ،ة في تمؾ الجبانة األثرم
مف بينيا مصابيح ركمانية  ،نقمت إلى مدينة تككرة كمازالت ىناؾ، إضافة إلى بعض المقى األخرل

 . 50ـ1971أشار إلييا جكنس ك ليتؿ عاـ 
ككاد المكقع أف يضيع بعد أف قررت بمدية بنغازم إزالة الجبانة بالكامؿ كتسكيتيا كشؽ 

 أدلمما  ، ةاألثرمالعمؿ بدأت تظير بعض المعالـ  بداية، كبعد ( 13لكحة)ـ  1971طريؽ بيا عاـ 
 بإشراؼ العاـإلى تدخؿ مصمحة اآلثار إليقاؼ العمؿ كالبدء في الحفريات التي بدأت في صيؼ ذلؾ 

إلى االستعانة بجمعية  أدلف حجـ العمؿ أالسيد، إال  ف سالـ الحسيني كعبدالحميد عبدملخبيرا
براكف يمي كديفيد الدراسات الميبية في لندف التي أرسمت مجمكعة مف الخبراء عمى رأسيـ جكف را

عمميـ  بمساعدة مصمحة اآلثار التي كفرت العمالة كالمشرفيف عمى الحفريات مثؿ  الذيف نجحكا في
السيد كمسعكد شقمكؼ كعمي لترؾ  كمحمد الككاش كغيرىـ، كقد استطاع جميعيـ القياـ بحفريات  عبد

انت تيدد دائما بتدميره ثبات أثريتو لبمدية بنغازم التي ؾإك األثرمإنقاذية أدت إلى إنقاذ ىذا المكقع 
زالتو ، كقد أجريت تمؾ الحفريات خبلؿ سنتيف مف العمؿ المتكاصؿ بيف سبتمبر  ـ إلى  1971كا 

كقد . ـ 1975-1974كما أجريت حفريات محدكدة في مكسمي ( 15ك  14لكحة)ـ، 1973خريؼ
دراسة  ـعمى عاتقو كاكمجمكعة مف الخبراء أخذ، 51شارؾ في إدارة الحفريات تاتكف براكف كجكف لكيد

كالتي  ، غيرىاك رفيع كفخار خشف كمصابيح كفسيفساء عمارة كنقكش كفخارمف ة األثرم المكتشافات
لمية نشرتيا مصمحة ثـ صدرت في شكؿ دراسات ع ، ك جزء منيا  رسائؿ دكتكراهأكانت أغمبيا 

نشرت دراسة عف المقتنيات ربعيف عاما أكثر مف أ، كبعد  52ثار الميبية ممحقا لمجمة ليبيا القديمةآلا
لى دراسة عف النقكش كالعبلمات المنقكشة عمى إ، إضافة  53الصغرل التي كجدت في تمؾ الحفريات

ثـ دراسة مشتركة ليا مع فيكرز شممت جميع النقكش  ، كرات المنجنيؽ التي نشرتيا رينكلدز لكحدىا
منشكرات  ليذه الحفريات عطت تمؾ اؿأ، كقد 54عمى المقى المنقكلة في حفريات سيدم خريبيش

ة في العصريف اليمنيستي كالركماني كبداية  العصر األثرماإلنقاذية أىمية كبيرة في مجاؿ الدراسات 
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الحفريات عف الكثير مف معالـ مدينة بيِرنيكي منذ  كشفت تمؾك قد  ، البيزنطي عمى مستكل العالـ
اإلسبلمي ليا حتى القرف العاشر   االستيطافـ مركرا بالعصر الركماني فالبيزنطي ثـ .القرف الثاني ؽ

مف تاريخ  اة جزءن األثرم، كعكست ىذه المباني كالطبقات (17ك  16 لكحة)ك الحادم عشر الميبلدمأ
.  ىذه المدينة الذم كاف صعبا في ظؿ عدـ ذكر بيِرنيكي في الكثير مف المصادر القديمة

ف الجزء الشرقي مف مرتفع سيدم أعمى الرغـ مف  ،األثرمكقد تكقفت الحفريات بيذا المكقع 
لمعرفة تكسع المدينة ناحية  ،كيحتاج إلى مكاصمة العمؿ في تمؾ الجية ،خريبيش لـ تطمو الحفريات

ات القرف مالشرؽ، كتجدر اإلشارة إلى مجمكعة مف باحثي  مراقبة آثار بنغازم قامت في  ثمانيف
حداثية إ)ف تمخض عنيا اكتشاؼ بئرآلنشر نتائجيا حتى االعشريف بعمؿ حفريات قرب الكنيسة  لـ ت

كؿ مف مايك ألكفي ا ، ساسات الجدرافأمجمكعة مف ك( N32 07.470 E20 03.857مكقعو 
ىا تقؼ عمى قاعدة كساتير كفيد  كؿ  عُيِثَر عمى تمثاؿ رخامي مف مجمكعة ديكنيسكس ـ 1991

كذلؾ خارج الحدكد الحالية لممكقع  ، (Maends)حدل الماينادات إلساتير يطارد عمييا نحت بارز
يكسؼ بف . ، كقد قاـ بدراستو  أ(R)في سيدم خريبيش ، كتحديدان إلى الجنكب مف المبنى  األثرم

شارؾ ببحث عنو في المؤتمر الثالث عشر لآلثارييف العرب  كقد ، ناصر مف مراقبة آثار بنغازم
التمثاؿ يُيعد قطعة فنية رائعة ربما استكردت مف خارج ،  كىذا 55ـ2010 أبريؿطرابمس فى المنعقد 

 خارج السكر المقاـ حكؿ مكقع سيدم خريبيش ، ف المكقع مستمرٌّر أآخر  قميـ ، كىي تمثؿ دليبلن إلا
ة التي تعكد إلى مدينة األثرمتكشؼ مستقببل عف بعض البقايا أف البناء كالبنية التحتية  عماؿألكيمكف 

.  حفر كصيانة بيا أعماؿذر كمراقبة ىذه المنطقة جيدا عند إجراء بيِرنيكي لذا ينبغي الح
كقمة الترميـ  لئلىماؿلى أف مكقع حفريات سيدم خريبيش تعرض إشارة إليو إلكمما تجدر ا

، عمى (18 لكحة)رضيات الفسيفسائية المنتشرة بالمكقع التي حالتيا سيئة لمغاية أللى تأثر اإ أدلمما 
لكف تمؾ الجيكد لـ تستكمؿ ،  ،قياـ بعض المحاكالت في بداية التسعينيات لترميـ بعضيا مف الرغـ

 المكتشفة في  (Opus sectile)الرخامية الممكنة  لؤلرضيةترميـ  بإجراءجمعة كشبكر . كما قاـ أ
ذا سمحت إلى معالجة سريعة إرضيات الفسيفسائية تحتاج ألف اأكالكاقع . (W) المبنى العاـ 
 .الظركؼ بذلؾ
عن المقابر  األثريتاريخ الكشف  -ثالثاَا 

سكار المدينة كليس داخميا ، أالمقابر بحكـ العادة كالقانكف تككف خارج  إلى أف اإلشارةتجدر 
كالتي تبرز بيف المستنقعات المائية المنتشرة  ، ماكف الصخرية التي تحيط بالمدينةألكقد اختيرت ا
السمماني التي تقع لمجنكب مف مدينة يكسبريديس ( سبخة)ك المطمة عمى بحيرة  أيضا أحكؿ المدينة 
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منذ القرف استعممت لمدفف التي ( نيكركبكلس ) برز ثبلث جبانات أكلمشرؽ مف مدينة بيِرنيكي ، كلعؿ 
، تمؾ التي تقع في حتى القرف الثاني الميبلدمفي العصريف اليمنيستي كالركماني ك . ـ.الخامس ؽ

ضافة إلى إ،  لممدينةكالتي تعد الجبانة الشرقية  ، (حالياًّا  منطقة البريد كما حكليا)السمماني  منطقة
كلى تشكمت في منطقة التؿ الصخرم الكاقعة فيما يسمى حديقة ألخرل تقع لمغرب مف اأجبانة 
م ما الجبانة الثالثة فيي في منطقة سيدأ، ( حالياًّا  خمؼ مدرسة الشييد صالح بكيصير)الشعب 

،  لممدينةكىي تعد الجبانة الجنكبية الشرقية  ، (جماؿ عبدالناصر)حسيف خمؼ شارع االستقبلؿ 
لييا مقبرة إكَيْبدُيك أفّي ىذه الجبانات استعممت مدفنا لسكاف يكسبريديس ثـ لسكاف بيِرنيكي ، يضاؼ 

لضكاحي كمبلؾ طابمينك التي ىي بعيدة عف المدينة ، كربما كانت تمؾ المنطقة مكانا لدفف سكاف ا
. مبلكيـأكارتضى مف يسكف ىناؾ أف يدفنكا غير بعيديف عف ، راضي الزراعية حكؿ بيِرنيكي ألا

رض يتـ الكصكؿ ألسفؿ سطح اأتمثؿ في حجرات منحكتة تمؾ المقابر ؿشير طراز أكلعؿ 
مباشرة ختمؼ عدد درجاتو ،  كمف مدخؿ المقبرة يتـ الدخكؿ إلى حجرة الدفف ملييا عف طريؽ درج إ

ماعدا )تنحت في جدرانيا الثبلث  ،ضبلعأللكنيا غير متساكية ا ،مستطيمة الشكؿ غالبان  التي كانت
ك كضع أكىي تعد المكاف المخصص لمدفف  ،ك حجيرات بعرض الجدارأككات كبيرة ( جدار المدخؿ

طى غممستطيؿ الشكؿ  رقب اتالحجيربعض رضية أحفر في مجرار بيا رماد عظاـ المكتى ، كقد 
لى قميؿ مف القبكر إرض ، إضافة ألح اطسفؿ سأبالحجارة  ا، كقد يككف بعضيا مبنيُّي لكاح حجرية أب

 .الفردية التي عرفت في بعض جبانات المدينة

نظار الرحالة الذيف أالمدينة  جبانة  تعف تمؾ المقابر فقد لفت األثرمأمَّا عف تاريخ الكشؼ 
( Le Maire)رأسيـ القنصؿ الفرنسي بطرابمس كمكد لكمير زاركىا منذ القرف الثامف عشر كعمى 

مقبرة  200كثر مف أكقد الحظ  كجكد  ، ـ1706-1705كما بيف  ـ1703الذم زار بنغازم في 
 ك كانت جميعيا مفتكحة كبعيدا عنيا بمسافة كشؼ عف، رض ألسفؿ سطح اأمنحكتة في الصخر 

 عثر عميو في تمؾ المقابر التي يبدك انيا مقابرمقبرة مبنية مف الرخاـ ، كقد كصؼ  لكمير بعض ما 

إغريقية ك ركمانية ، كقد الحظ كجكد مجمكعة مف األكاني اإلغريقية تستعمؿ لكضع رماد الميت بعد 
.   56عممية الحرؽ في بعض المقابر

 ـ1822-1821لممدينة في شتاء عاـ  اعند زيارتيـ( Beechey)خكاف بيتشي ألكلـ ييتـ ا
فّي أحيث اعتقدا  ،ف كصفيا لكميرألـ يتعرفا عمى المقابر التي سبؽ  انيـأيبدك  حيث ، بالمقابر

الحظا كجكد ثبلث حُيجرات في أحد المحاجر  انيـأأغمب المقابر كانت مردكمة تحت الرماؿ، إال 
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القديمة قرب المدينة ربما لـ تستعمؿ لمدفف، كفي أحد المحاجر كجدا مساحة صخرية مربعة الشكؿ 
.  57ربما كانت قاعدة ضريح مثؿ ضريح طمميثة اليمنيستيتقريبان 

كائؿ مف اىتـ أجانب في بنغازم في القرف التاسع عشر فقد كانكا مف ألأمَّا القناصؿ ا
ككاف رائدىـ في ىذا الصنيع  ، ة التي بداخميااألثرمبالتنقيب بتمؾ المقابر لمحصكؿ عمى المقتنيات 

الذم فتح الكثير مف المقابر  ـ 1847-1848( Bourville)القنصؿ الفرنسي فاتييو دك بكرفيؿ 
مف  ة الميمة مثؿ بعض الكؤكس الباناثينية كأكافٍم األثرمكتحصؿ منيا عمى الكثير مف المقتنيات 

إضافة إلى كميات مف الفخار الخشف كالمصقكؿ كالتميثيبلت  ،الصكر الحمراء مالفخار االتيكي ذ
كجميع ىذه المقتنيات  ،كمقتنيات أخرل ترجع لمعصر الركماني ،الطينية التي ترجع لمعصر اليمنيستي

فّي استعماؿ تمؾ المقابر مف أنقمت إلى فرنسا لتعرض في متحؼ المكفر كمتاحؼ أخرل ، كىي تؤكد 
 كقد سبقو القنصؿ البريطاني تكماس ككد ، 58ـ إلى القرف الثاني الميبلدم.كائؿ القرف  الرابع ؽأ
(Wood )تيكي ذك الطبلء آلجرة مف الفخار ا ـ1838حؼ البريطاني عاـ الذم ارسؿ إلى المت
رسؿ ىذا أ ـ 1829، كقبميا في عاـ  59المقابر في السمماني لحدإسكد المصقكؿ جمبيا مف ألا

احتكت عمى مقتنيات مف شحات نتجت مف حفريات ابف القنصؿ  ،القنصؿ مجمكعة مف الصناديؽ
تمثمت في  ،الصندكؽ الرابع عمى مقتنيات مف مقابر بنغازماحتكل كقد ، بكلمكأكارنجتكف في معبد 

ما بيف ( Werry)، كما إفّي القنصؿ البريطاني فرنسيس كيرم 60مف مقابر بنغازم كتيراككتا كافٍم أ
فحفر بعض المقابر كتحصؿ منيا عمى مجمكعة كبيرة  ،بكرفيؿاتبع خطكات دك ـ 1856 -1852

قطعة أثرية في تسعة عشر  140رسمو أكبمغ ما  ،البريطانيرسميا إلى المتحؼ أمف المقتنيات 
تيكية مف طراز الصكر الحمراء كالمطمية باألسكد المصقكؿ أ مف بينيا كأس باناثيني كأكافٍم  ،صندكقان 

كلكف لؤلسؼ ال يعرؼ مصدرىا تحديدا ىؿ ىي مف مقابر ،  61كتميثيبلت طينية كعمبلت كغيرىا
مصدره ( 1.1-1856.10)الكأس الباناثيني الذم يحمؿ الرقـ ـ مف خارجيا ؟ باستثناء أبنغازم 
 .بنغازم 

بالكشؼ بالمصادفة عف  ـ 1860في عاـ ( Crowe)قاـ القنصؿ البريطاني فردريؾ كرك 
فسمع صكتا غريبا نتج عف كقع  ،عندما كاف يمر فكؽ سقفيا بجكاده ،مقبرة في منطقة السمماني

سنابؾ جكاده عمى المقبرة المجكفة أسفؿ سطح األرض ، كعندما تبيف لو أنيا ربما تككف مقبرة قرر 
بيا بمساعدة مجمكعة مف العماؿ ك صديقو المالطي المدعك جرجكريس  اف يجرم تحريات ك تنقيبن أ

عف تنظيؼ مقبرة مبنية  ـ 1860ـ التي استمرت عدة شيكر مف عا عماؿأسفرت تمؾ األك ،سيزاريك
في قسـ اآلثار اإلغريقية ك  حالياًّا تعرض  62أسفؿ  سطح األرض ، عثر بيا عمى مقتنيات رائعة
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ف المقبرة استخدميا سكاف يكسبريديس أ، كيدؿ تاريخ تمؾ المقتنيات الركمانية بالمتحؼ البريطاني
. القرف الثاني الميبلدم  منتصؼحتى . ـ.كاخر القرف الخامس ؽأنيا ظمت مستعممة مف أكبيرنيكي ك

إلى شحات في  اكعندما كاف  الضابطاف سميث كبكرتشر في بنغازم في طريقيـ
حيث  ،لزيارة النيكركبكلس المكجكد في السمماني ،رافقيما القنصؿ كرك ـ 1860ديسمبر 

 كصفا المقبرة التي نقّيب بيا كرك كذكرا بعض المبلحظات حكؿ ما فعمو القنصؿ الفرنسي
حد أكما نقمو مف مقتنيات إلى متحؼ المكفر، كقاببل ىناؾ  اقبؿ زيارتيـ (دك بكرفيؿ)

 في تمؾ المقابر كتحصؿ عمى أكافٍم  مع دك بكرفيؿ كما زاؿ ينقب لكحدهالميبييف كاف يعمؿ 
. 63عيا لمتجار المالطييففخارية قاـ ببي

شخاص أليبدك ىك اآلخر قد قابؿ ا(  Dennis)فَّ القنصؿ البريطاني جكرج دينس أكما  
( بسبب عرجو)فيك يشير إلى رجؿ عجكز يدعى محمد االعيرج  ،نفسيـ الذيف عممكا مع دك بكرفيؿأ

م في عشرينيات أ)سنة  40كانا يحفراف في المقابر القديمة منذ حكالي  64كرفيقو محمد االنتيكك
األكاني التي نقميا إلى ( باعا لو)كىما مف ساعد القنصؿ دك بكرفيؿ كقدما لو ( القرف التاسع عشر

ف أغمب مقابرىا أل ؛نو ال جدكل مف التنقيب بياأمتحؼ المكفر، كعند زيارة دينس لتمؾ الجبانة الحظ 
الرغـ مف ىذا طمب دينس مف مفتكحة ، كىي الجبانة نفسيا التي عمؿ بيا القنصؿ كيرم ، كعمى 

ثرية ليا أم قطعة أنو سكؼ  يشترم منو أك ، حد الميبييف اف يبحث في مقابرىا عف بعض المقتنياتأ
ناء كاحد باعو إكخبلؿ ثبلث سنكات لـ يتحصؿ ذلؾ الميبي إال عمى  ، قيمة في مقابؿ قميؿ مف الماؿ

كما قاـ دينس بتحرياتو في مكاف قصي مف تمؾ الجبانة فعثر عمى بعض المقابر الكاممة إلى دينس ،
كاستطاع أف يستكشؼ ما بيف خمس إلى ست مقابر خبلؿ  قف يحفر بوأفقرر  ،ك غير المفتكحةأ

رسميا إلى أ، تحصؿ منيا عمى مجمكعة مف المقتنيات ـ  1865م في عاـ أقامتو في بنغازم إبداية 
إلى أنطكنيك  ـ 6/1865/ 10كتبيا في مالطا في  65كيستشؼ ىذا مف رسالة ،ريطانيالمتحؼ الب

رئيس مكتبة المتحؼ البريطاني، ك قد استيؿ رسالتو تمؾ باإلشارة إلى إرسالو ( A.Panizzi)بانيتزم 
، كيبدك أف ما أرسمو دينس في ـ  1865ة إلى بانيتزم  في شير مايك األثرمصندكقا مممكءان بالقطع 

ة مف بينيا  أكاف مزخرفة مف تككرة كبنغازم اشتراىا األثرمالصندكؽ تمثؿ في مجمكعة مف المقى  ذلؾ
، إضافة إلى مجمكعة مف المقى (  Reade) دينس مف القنصؿ البريطاني الذم سبقو السيد ريد

مزيف كميؿ بركنزم أقد يككف مف بينيا   ،تحصؿ عمييا دينس مف المقابر التي نقّيَب عنيا في بيرنيكي
تحمؿ الرقـ ( االباستركف)كقاركرة ( 15,210-1866.4)مف بنغازم يحمؿ الرقـ بخرز طيني مذىب

-1866.4)ك جزء مف تمثاؿ مف جبس يمثؿ باريس يحمؿ الرقـ ،  (1866.4-15,150)
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 ،مف الفخار الخشف( مفكراتألا)منيا مجمكعة مف  الجرار ،ل األخرلكغيرىا مف المؽ( 15,151
أم غير مزخرفة ، إضافة إلى  ،مختكمة ،ك مجمكعة مف األكاني الفخارية الخشنةمقابض  كبعضيا ذ

كغيرىا ( في المتحؼ البريطاني حالياًّا معركض )عميو زخارؼ متنكعة ( Lagynosالجينكس )بريؽ إ
عف  اكقدـ ممخصن  ، كؿ مف قاـ بكصؼ مقابر بيرنيكيأكيعد القنصؿ دينس  ،خرل ألامف المقتنيات 

، كالتي ـ  1867يكليك  10ماـ الجمعية الممكية لآلدب بتاريخ ألقاىا أحفرياتو في محاضرتو التي 
فقد أخذت طريقيا إلى المتحؼ  ،، أمَّا المقى التي كجدىا في المقابر66ـ  1870نشرت عاـ 

ِزَف بعضيا اآلخر .  البريطاني حيث عرض بعضيا ك خُي

مقابر  قكلفتت انتباه ، لكدفيغ سمفاتكر مدينة بنغازممير النمساكم ألزار ا ـ 1873كفي عاـ 
ك المقابر التي يعثر أالحظ الكثير مف الحفر  ،السمماني التي كانت منتشرة بجانب السبخة المالحة

ف أصغيرة ك مصابيح، كيشير إلى  كافٍم أال سيما قاركرات الركائح ك ،كاني الفخارية بكثرةألفييا عمى ا
ىدل لو مجمكعة منيا، كما تحصؿ عمى تميثيؿ مف أقد المدعك نسيمكفيتش مترجـ حاكـ بنغازم 

.   ربما القنصؿ انريكك ركسكني 67في بنغازم اإليطالي التيراككتا قدمو لو القنصؿ 

 -Clermont)جانيك  –كبعد ثبلثيف عاما قاـ  المستشرؽ الفرنسي تشارلز كميرمك 
Ganneau ) كلؤلسؼ لـ  ـ 1895ليبيا في ربيع عاـ  ة في األثرمبزيارة لبعض المكاقع ،

بشكؿ كاضح ، كقد  األثرميقدـ جانيك تقريرا عف رحمتو ، حتى يعرؼ إسيامو في الكشؼ 
كأثناء ذلؾ اشترل منيا مجمكعة كبيرة مف المقى  ، زار بنغازم كمكث بيا مدة  أسبكعيف

تمثمت في رؤكس كتميثيبلت رخامية ،  ، بمغ عددىا مئة كثماني عشرة لقية ، ةاألثرم
منيا مف  اكبيرن  اف جزءن أيبدك  ،كتميثيبلت مف الطيف المشكم ، كأكاف فخارية كمصابيح

مقابر بيرنيكي، كقد أخذت تمؾ المقى طريقيا إلى متحؼ المكفر ، كمازاؿ بعضيا يعرض 
عاـ  68ىناؾ ، كبعضيا اآلخر في مخازف ذلؾ المتحؼ ،  كقد نشرىا في كتالكج خاص

 ،كما استطاع أف يستنسخ مجمكعة مف النقكش تحصؿ عمييا بطرؽ مختمفة ـ، 1897
منيا نقش جنائزم كاف منقكشان عمى كاجية مقبرة في سيدم حسيف في بنغازم ، تحصؿ 

. 69في بنغازم اإليطالي نائب القنصؿ ( Motta)عميو جانيك مف السيد مكتا 

كتأسيس مكتب لآلثار في المنطقة الشرقية مقره في  اإليطالي كنصؿ إلى بداية االحتبلؿ 
كشؼ  ،نو قبؿ تكليو مياموإلى أالذم أشار (  ـ 1921-1913)رنيستك غيزالنزكني إبنغازم ترأسو 
عندما كانكا يقكمكف  ،يف عف مقابر منحكتة في الصخر قرب سبخة السممانياإليطاليبعض الجنكد 
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نو مف أ70ليو تيجانيإشار أ، كربما ما  ـ 1912العسكرية ىناؾ ، كىذا كاف في عاـ  عماؿألببعض ا
لـ تتكفر عنيا  يشير إلى تمؾ المقابر ، كلؤلسؼ عثر عمى مجمكعة مف األكاني في السمماني كاف

ك الحفر في تمؾ أك منع قطع الصخكر أصدار كزارة المستعمرات تحذيرا إال إخرل أية معمكمات أ
عندما كاف  ـ 1913كىذا التحذير ربما ىك الذم حافظ عمى المقابر التي كشؼ عنيا عاـ  ، المنطقة
كتحديدا في منطقة  ، انشاء خط لمسكؾ الحديد يربط بيف بنغازم ك بنيفإكف يعممكف في اإليطالي
ك  10رقـ )عف مقبرتيف  عماؿألكشفت تمؾ ا(  حالياًّا  جنكب سيدم حسيف كقرب السيمس)المفمكقة 

كما كشؼ عف   ،ا ـكتـ تبميغ  مكتب اآلثار ممثبل في غيزالنزكني الذم سارع  بالتنقيب فيو، ( 11
مقبرة منحكتة في  15خرل مف المقابر ، ك كاف إجماؿ ما كشؼ عنيا في تمؾ المنطقة أمجمكعة 
بعضيا مقسـ مف الداخؿ إلى حُيجيرات  ، لييا عبر درجإيتـ النزكؿ  ، رضألسفؿ سطح اأالصخر 
بيا، كالقميؿ منيا  افّي بعضيا كجدت مفتكحة قديما كمعبكثن أ، كقد تبيف لغيزالنزكني (19 لكحة)صغيرة 

التي كصفيا بدقة، كقد عُيِثَر في بعض تمؾ المقابر  10ىميا المقبرة رقـ أكجدت مقفمة لـ تمس لعؿ 
لنيستي ثـ مركرا بالعصر الو. ـ.تؤرخ مف القرف الخامس ؽة األثرمعمى مجمكعة كبيرة مف المقتنيات 

عرضت في متحؼ بنغازم عند ، كقد كؿ كالثاني الميبلدييفألكتحديدا القرنيف ا العصر الركماني
مصير  حالياًّا تأسيسو ثـ نقؿ بعضيا إلى شحات ، ثـ أرجع بعضيا إلى بنغازم، كعمكما ال يعرؼ 

كيشير .   71ـ1915أغمبيا ، كقد كثقت ىذه المقابر بطريقة جيدة كنشر عنيا غيزالنزكني عاـ 
حدل العمارات السكنية إنو اكتشفت مقابر في منطقة سيدم حسيف عند بناء أإلى  72جكدتشايمد

كف ما بيف اإليطاليعمؿ بيا ( قرب مدرسة شيداء يناير)المقابمة لمحطة السكؾ الحديد سابقا 
. ية معمكمات دقيقةأ، كىذه المقابر لـ تتكفر عنيا ـ  1933-1934

العمرانية ك  عماؿدت بعض األأ مف القرف العشريف كخبلؿ السبعينياتكفي نياية الستينيات 
ال سيما في منطقة  ، بعض مشاريع البنية التحتية في بنغازم إلى الكشؼ عف بعض المقابر

 1969إلى مقبرة اكتشفت عاـ  الن كأشارة إلالسمماني ك منطقة سيدم حسيف، كيستمـز السياؽ الزمني ا
عركبة الكاقع إلى الجنكب مف مقبرة سيدم عبيد الحالية كشؼ عف خمس حيث انو اثناء شؽ طريؽ اؿ

بإشراؼ المرحكـ عكض  يف الميبييفاألثرممقابر منحكتة في الصخر نقب بيا مجمكعة مف ( ست ؟)
كال  73كليان أـ أعد عنيا تقريرا 1969غسطس أ 11إلى  5كذلؾ في خبلؿ الفترة مف  ، السعداكية
ك ال الفترة الزمنية التي  معمكمات عف مصير المقتنيات التي عثر عمييا داخؿ تمؾ المقابر ةمأيعرؼ 
 .المقابرتمؾ لييا إتعكد 
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خرل مف المقابر  السيما في  السمماني كفي حديقة الشعب كفي أكما كشؼ عف مجمكعة 
شارة إلى مجمكعة مف الصكر إلفمف حيث التسمسؿ الزمني تنبغي ا: تي آلسيدم حسيف عمى النحك ا

( F4882,F4883,F4884, F4885, F4889,F4889)مراقبة آثار شحات برشيؼ الصكر إفي 
ثاثيا جنائزم مف العصر اليمنيستي كالركماني  أتشير إلى مقبرة ك ـ 1972فبراير  23التقطت بتاريخ 

ك لـ نعثر ،  (21ك  20 لكحة)يقة الشعب دنيا تقع في التؿ الصخرم بحأيبدك مف خبلؿ الصكر 
صكر تحمؿ االرقاـ رشيؼ إللييا، كما يكجد في ذلؾ اإم تقرير يشير أعمى 

(F2224,F2225,F2226 ) لتمؾ المقبرة كبعض المقابر اتمثؿ تكثيؽن  ، 1972مارس  10بتاريخ 
. آنذاؾ نجميزية المنقبة في  سيدم خريبيشإلفراد مف البعثة اأربما قاـ بيا  ، خرل في تمؾ المنطقةألا

في منطقة   ـ 1973ما المقابر المكثقة بشكؿ دقيؽ فيي ثبلث مقابر كُيِشَؼ عنيا عاـ أ
كقد نقب بيا كدرسيا الفريؽ  ،ـ  1974غسطس  أككاحدة في منطقة سيدم حسيف في  السمماني

بالتعاكف مع مجمكعة مف باحثي مراقبة آثار  74نجميزم الذم كاف ينقب في سيدم خريبيشإلا
كىناؾ ثبلث مقابر كُيِشَؼ ،  (22 لكحة)كىي تؤرخ ما بيف العصريف اليمينستي ك الركماني، 75بنغازم

حمد غزاؿ ما بيف أ. بإشراؼ د بالجامعة الميبية نقب بيا طبلب قسـ اآلثار ، عنيا في سيدم حسيف
كىي تؤرخ بالقرف  ، 76كالذم قاـ بدراستيا كالنشر عنيا،  ـ 1973ديسمبر  12نكفمبر إلى  24
الصكر مف رقـ   )رشيؼ مراقبة آثار شحات إكتكجد مجمكعة مف الصكر في  الميبلدم، كؿألا

F5018 إلى رقـF5026 ) (23 لكحة)الجنائزم الذم عثر عميو في تمؾ الحفريات  لؤلثاثيكثؽ  ،
المقابر سكاء عف غزاؿ في دراستو تمؾ .ديدرسيا كينشرىا لـ ( امفكرا)مف جرتيف  اف جزءن أكىي تبيف 

. باإلنجميزيةك تمؾ التي نشرىا أدىا بالمغة العربية عأالتي 

مراقبة آثار بنغازم بالتنقيب في العديد مف المقابر التي يُيعثر عمييا  ككما قاـ باحث 
( األسبؽمراقب آثار بنغازم )مسعكد شقمكؼ . أ، بالمصادفة في منطقة السمماني كفقان لما يذكره 

ـ، كما يشير شقمكؼ 1986ك مارس  77ـ1985ك  ـ 1982ك  ـ 1978ك  ـ 1977 األعكاـخبلؿ 
، كقد  78ـ  1976ثناء بناء مدرسة في سيدم حسيف عاـ أخرل كنصب تذكارم أإلى اكتشاؼ مقبرة 

الحفريات بتقارير  أعماؿككثقت  ،عُيِثَر في تمؾ المقابر عمى مقتنيات متنكعة خزنت في مخازف اآلثار
، كقد اطمعنا عمى عدد ال بأس بو مف تمؾ التقارير مثؿ تقرير يصؼ  اآلفأكلية لـ تنشر حتى 
، كقد تحصمنا  ـ1977كمايك مف عاـ  أبريؿجريت بيا حفريات بيف شيرم أمجمكعة مف المقابر 

عف المقابر التي نقبت في شير مايك في منطقة السمماني كتحديدا إلى الشرؽ مف البريد  عمى تقرير
لـ  ـ 1977 أبريؿخرل اكتشفت في شير أمقبرة  إلييايضاؼ  79مقابر  ث، ككاف عددىا ثبل حالياًّا 
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عمى خمسة قبكر ( خمؼ البريد)نتحصؿ عمى التقرير الذم كتب عنيا، كما احتكت تمؾ المنطقة 
نيا تؤرخ بالقرف أيبدك  80كليّي أ دـ عنيا تقريرُي ؽُي ك ـ 1977يكنيك  17-15فردية كشؼ عنيا ما بيف 

خرل في أكمقبرة  ،(24 لكحة)81ـ1978عد عف مقبرة اكتشفت عاـ أ، كىناؾ تقرير .ـ.الرابع ؽ
 .82ـ1986منطقة السمماني نقبت في مارس 

حيث كُيشؼ  ـ 1987يكنيك  12خرل بدأ التنقيب فييا في أيضاؼ إلى تمؾ المقابر مقبرة 
السمماني بكاسطة شركة مجارم في منتصؼ مفرؽ طريؽ بريد اؿ مكاسيرثناء الحفر العميؽ لمد أعنيا 

المرحكـ عمي الحاسي كفتحي الساحمي  شراؼإب، كقد نقب فييا مجمكعة مف الباحثيف 83داكك الككرية
 .84كلي عنياأعد تقرير أكقد 

الكاقع جنكب شرقي ما يعرؼ بما يسمى حديقة الشعب قد  األثرمإلى التؿ  اإلشارةكما تجدر 
عده المرحكـ عمي أكفي تقرير  ،الت الجرؼآتعرضت الكثير مف مقابره لمعبث كالسرقة بسبب 

حدل الجرافات اكتسحت مقبرة كعبث بمحتكياتيا كىنا إف أ إلىشارأ ـ 1991ديسمبر 5الحاسي بتاريخ 
المقبرة ألفت كت ،عمى بعض المقتنيات خبلليا عثركنقاذه إما يمكف  ق،إلنقاذمراقبة اآلثار  كتدخؿ باحث

الحصكؿ عمى صندكؽ  ـ 1991ديسمبر 3مف ثبلث حجرات ،كما استطاع المرحكـ الحاسي بتاريخ 
كفي نياية الشير  ،طفاؿ مف مقابر ذلؾ التؿألبو مجمكعة مف االكاني الفخارية تحصؿ عمييا بعض ا

مما اضطر لمعمؿ بيا مف قبؿ  ،خرلأحدث عبث بمقبرة  ـ 1991ديسمبر 24نفسو كتحديدا في 
نيا تتككف مف ثبلث حجيرات، العمؿ لـ يستكمؿ بسبب انييار السقؼ أكقد اتضح  ،بعض الباحثيف

مع المرحكـ  األثرمبعد تفقدنا لمقابر التؿ  ـ 1992كفي منتصؼ شير يناير  ،كردـ المقبرة بالتراب
نقاذية شارؾ بيا إف تقاـ بيا حفرية أفتقرر  ،المقابر لحدإبالعبث عمي الحاسي كسعد بكحجر الحظنا 

كلي، كاتضح انيا تتككف مف حجرة كاحدة كربما بقيتيا أ مجمكعة مف الباحثيف كقدـ عنيا تقرير
. (25 لكحة)مدمرة

لمدفف ( Lالمنطقة )مف الناحية الشمالية يكسبريديس خصصت منطقة خارج سكر مدينةكما 
 ـ ،1995عاـ ( L4-L6)المحاجر لنحت قبكر فردية كشؼ عف ثبلثة منيا حد أاستغؿ  ،حيث

كلـ يتعرضا لمنيب بسبب تساقط كتؿ  ،بإحكاـف في حالة جيدة كمغمقاف اخرآلحدىا مفتكح قديما كاأ
ف القبريف قد أالكشؼ عنيا  أعماؿماـ مدخمييما ، كتبيف مف خبلؿ أحجرية ضخمة مف سكر المدينة 

كقد ماتت  ،سنة 30-25ربعينيات ك األخرل ما بيف ألداىما في منتصؼ احإخصصا لدفف سيدتيف 
ثاث الجنائزم أغمبو ألال مساميره مع اإكىي حامؿ ، كقد دفنت كؿ سيدة في تابكت خشبي لـ يتبؽ 
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. ـ.كىك يؤرخ بالنصؼ الثاني مف القرف الرابع ؽ ،سكد المعأتيكي المطمي بطبلء آلمف الفخار ا
 ،عُيِثَر عمى تجاكيؼ منحكتة في الصخر استغؿ بعضيا لكضع القرابيف الجنائزيةكما  ، (26لكحة)

ثاثو الجنائزم دفف داخؿ امفكرا مشطكرة أحيث عُيِثَر عمى رفات طفؿ برفقة  ،إحدىا لمدفف كاستعمؿ
كما نقشت عمى كاجية بعض تمؾ ، ( Enchytrismos burial)طكليا ، كىذه الطريقة تعرؼ باسـ 

. 85سماء اإلغريقيةألالتجاكيؼ بعض ا

في السمماني  ـ 1987فغير بعيد عف المقبرة المكتشفة عاـ  ، كبالعكدة إلى مقابر السمماني
خرل مجاكرة أعف مقبرة  اتصاالتسبلؾ أالحفر لمد  أعماؿكبأقؿ عمقان مف مستكل الطريؽ  كشفت 

، كقد أعد عنيا (27 لكحة)عمؿ بيا باحثكف مف مراقبة اآلثار ـ  2009يناير  14لبريد السمماني في 
ا مختصران نشره في صحيفة افاؽ رن ، كتقرم 86(غير منشكر)ان مستفيضان ناصر الحرارم تقريران أكليّي . أ

، كما  عيد استعماليا في العصر الركمانيأك. ـ.كىي تؤرخ بالقرف الثاني ؽ ، 87أثرية كمجمة اآلثار
مارس  30البنية التحتية في منطقة طابمينك عف مقبرة كبيرة الحجـ بتاريخ  أعماؿكشؼ الحفر ضمف 

، كما عبث بيا كسرقت بعض محتكياتيا مف (28 لكحة)تعرض جزء كبير منيا لمتدمير  ـ 2009
صمي  قبؿ كصكؿ المنقبيف كتسجيؿ ألثاث الجنائزم نقؿ مف مكانو األاالثاث الجنائزم ، كبعض ا

يات كبيرة مف المقتنيات الفخارية كالزجاجية ـىذا فقد عثر بيا عمى ؾكعمى الرغـ مف مكانو ، 
فاؽ آعنيا الباحثاف نعيمة خميؿ كبالقاسـ الشحكمي تقريرا نشر في صحيفة  عدأكقد كالمعدنية ، 

القرف كاخر أك. ـ.القرف الثاني ؽمطمع نيا تؤرخ ما بيف أ، كيبدك مف خبلؿ آثاثيا الجنائزم 88أثرية
. كؿ الميبلدمألا

بالتبميغ عف مجمكعة مف المقابر شرع في تدميرىا  باحثقاـ اؿ ـ 2012سبتمبر  14كفي 
( م النيكركبكليسأ ،كىي جزء مف جبانة المدينة)  89في المنطقة الكاقعة لمشرؽ مف بريد السمماني

مف تدمير بعض المقابر كلـ يترؾ منيا اال  الجرافة تكتمكف ،قامة مشركع استثمارم عميياإبغرض 
مف مقبرة عمى الجانب  اجزءن  افمجمكعة مف العظاـ تدؿ عمييا ، إضافة إلى حجرتي دفف تعد

عمؿ بيا الباحثاف  سامي الدركقي ك عبدالمنعـ العمركني في  ( 29 لكحة)الجنكبي مف مكاف الحفر 
لخرز الطيني الممكه بالذىب كسمطانية كعثرا فييا عمى مجمكعة مف ا ـ 2012سبتمبر  16يكـ 

ف أنيا ترجع إلى العصر اليمنيستي ، كقد تبيف مف خبلؿ الزيارة الميدانية لممكقع إم أ ،فخارية
مف مقبرة منحكتة في الصخر تتككف مف مجمكعة مف الحجرات كانت تطؿ تعداف جزءنا الحجرتيف 
ال تمؾ إف ىذه المقبرة التي دمرت كيتـ النزكؿ الييا عف طريؽ درج ، كلـ يبؽ ـ ،عمى ساحة
ف ، كما الحظنا كجكد بعض الحجرات المدمرة في الناحية الشرقية في مستكل مرتفع ربما االحجرت
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مف التيراككتا ، كعمى الجانب الشمالي اؿ حداىا عمى جزء مف تمثإكقد عثر داخؿ  ،نقب عنيا قديما
ـ 2013بيا مجمكعة مف الباحثيف في عاـ نيا جزء مف مقبرة عمؿ أخرل اتضح ألكحظ كجكد حجرة 

كعثركا بيا عمى بعض المقتنيات  ،(  N32 07.443 E20 05.456حداثية مكقعيا إ)قبؿ إزالتيا ، 
. ( 30 لكحة)90اًّا عدكا عف المقبرة تقريران مبدئيأكقد  ،الجنائزية

التي تمخضت عف الحفريات المشار  المكتشفاتف بعض تمؾ أخرل يجدر التنكيو بأكمف ناحية       
خرل ، ألى المتحؼ البريطاني كمتحؼ المكفر كمتاحؼ إنيا نقمت ألى إشرنا ألييا أعبله بعضيا إ

رض القميؿ منيا في متحؼ بنغازم الذم كبعضيا مكجكد في مخازف مراقبة آثار شحات  ، كما عُي 
في بنغازم  لآلثار، كعندما تأسست مراقبة ـ 1913-1912ما بيف اإليطالي ثناء االحتبلؿ أتأسس 

مف حفريات يكسبريديس كبيرنيكي  ةفي بداية السبعينيات عرضت مجمكعة كبيرة مف المقتنيات الناتج
ثـ ( ـ1979-1977)قيـ لمدة سنتيف قرب ضريح عمر المختار في مدينة بنغازم أفي المتحؼ الذم 

ماكف منيا مخزف ألـ تكف معركضة في بعض اخزنت تمؾ المقتنيات كغيرىا مف المقتنيات التي ؿ
قيـ في منطقة أقرب جبانة سيدم عبيد لتستقر في النياية في مقر المراقبة ك مشركع المتحؼ الذم 

التسجيؿ  أعماؿالمتاحة كبدأت  لئلمكانياتغمبيا بطريقة غير عممية كفقا أكقد خزف  ،سيدم خريبيش
لى إعندما صدر قرار بيدـ ىذا المبنى فنقمت  ـ2007لكنيا لـ تكتمؿ ، كظمت ىناؾ حتى عاـ 
خزنت مجمكعة جديدة مف  اة ، كـاألثرملى مدينة تككرة إمخزف في شارع العقيب كبعضيا نقؿ 

ديد لممراقبة الذم نيب في حيث المقر الج ، مقتنيات بعض المقابر في مبنى قصر البركة
لى المقر الجديد في إت مجمكعة العقيب لى مخازف العقيب، ثـ نقؿإالتي بدكرىا نقمت ـ  2011فبراير

التسجيؿ  أعماؿكبدأت  ،كثر تنظيماأنيا اصبحت ؾكفي البداية كانت غير منظمة ؿ ،سكؽ الربيع
ف النقؿ المتكرر أكالتكثيؽ السيما لممجمكعة التي كانت معركضة في المتحؼ، كمما تجدر مبلحظتو 

ك تيشـ بعضيا كضياع المعمكمات ألى ضياع بعض المقتنيات إ أدلمف مكاف قد  ألكثرلممقتنيات 
 .التي كانت تحمميا ، يستثنى مف ذلؾ بعض مقتنيات حفريات المقابر ك حفريات يكسبريديس

 ـ 1980فقد نقمت عاـ  ،ىميتيا أىناؾ مجمكعة مميزة مف المقتنيات بسبب صغر حجميا ك
حيث  ـ 1999ؾ حتى تـ استرجاعيا عاـ ت ىناملتكضع كديعة لدل المصرؼ التجارم الكطني كبؽ

جمعت تمؾ المقتنيات  ـ 2007خزنت في مقر مراقبة آثار بنغازم ، كعندما ىدـ مبنى المراقبة عاـ 
خرل سمميا البحث الجنائي كالجمارؾ لممراقبة كقد كضعت كديعة في المصرؼ ألى جانب مقتنيات إ

لى جانب إـ  2011، كقد ظمت ىناؾ حتى تـ نيب تمؾ الكديعة عاـ ـ  4/8/2007في السابؽ 
ساس تحكم مقتنيات مف بنغازم منيا كنز عمبلت شارع عمر ألكديعة مراقبة آثار شحات التي في ا
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ف بعض مقتنيات أكقد تبيف مف الجرد الذم أجرم لممقتنيات المتبقية مف الكديعة  ،المختار كغيرىا
عيد تخزينيا في المصرؼ ألـ تنيب، كقد ( بيرنيكي)سيدم خريبيش  بنغازم الناتجة مف حفريات

 2017-2014ثناء الصراع المسمح في المدينة  ما بيف أتـ نيبت مع بقية الكنز  ، التجارم الكطني
 .91في منطقة نزاع كحرب حالياًّا  ألنياـ 

 

 خاتمة

معرفة تاريخ سيمت في أكما تمخض عنو مف نتائج  األثرممف خبلؿ سرد تاريخ الكشؼ 
الكشؼ تمؾ قد  أعماؿ: لى بعض المبلحظات في ىذا الشأف إشارة إلمدينة بنغازم القديـ تجدر ا

 ةاألثرمكاف ىدفيا الرئيسي العثكر عمى المقتنيات  ، ثارآلقاـ بيا القناصؿ كىكاة ا أعماؿتطكرت مف 
غاب  بأساليبمف المقابر  ةاألثرمحيث تحصمكا عمى الكثير مف المقتنيات  ، كبالفعؿ كاف ليـ ذلؾ ،

لى بعض متاحؼ العالـ مثؿ المكفر إف تمؾ المقتنيات نقمت أعنيا عنصر التكثيؽ كالعممية ، كما 
ال في بداية الخمسينيات طبقت بيا بعض الكسائؿ إكلـ تشيد المدينة حفريات ، كالبريطاني كغيرىما

شخاص لـ يعاصركا أمف ال مؤخرا إبدأ لكف النشر عنيا لـ م( حفريات جكنس)العممية المعركفة آنذاؾ 
لـ  ـ 1969-1968جريت بكاسطة بارم جكنس ما بيف أف الحفريات التي أتمؾ الحفريات ، كما 

يعرؼ مصير المقتنيات التي عثر عمييا في تمؾ  كلي ك الأال تقرير إتستكمؿ كلـ ينشر عنيا 
فقد كانت حفريات ( بيرنيكي)جريت في السبعينيات في سيدم خريبيش أما الحفريات التي أ ،الحفريات
لكف عندما زاؿ الخطر عمى المكقع استطاع  ،ساليب العمميةألفييا في البداية ا  لـ يراع إنقاذيو

كتميز بالتكثيؽ العممي لممقتنيات كالطبقات  ، كثر دقةأالمنقبكف اف يستمركا في حفرياتيـ بشكؿ 
كىذا  ،لى قياـ دراسات عممية متخصصة حكليا ظيرت في شكؿ رسائؿ عمميةإ أدلكالمعالـ كىذا 

ساس ألالتي كانت في ا ـ 2006-1995ما بيف ( يكسبريديس)يضا حدث في حفريات سيدم عبيد أ
لييا مف إالتي عكستيا النتائج التي تـ التكصؿ ساليب العممية ألتطبيؽ اصبغت بأحفريات انقاذية 

ىميا حفريات مقابر أجريت في المقابر فمعؿ أما الحفريات التي أ ، مت حكلياقيأخبلؿ الدراسات التي 
الغزاؿ كفريؽ بعثة جمعية . د بإشراؼثار آلالسمماني كسيدم حسيف التي نقب عنيا طبلب قسـ ا

كدرست تمؾ  ، ساليب العممية في التنقيبألفقد اتبعت بيا ا ـ 1974-1973الدراسات الميبية ما بيف 
تبع في اما الحفريات التي قاـ بيا باحثكف مف مراقبة آثار بنغازم فقد أالمقابر دراسة عممية دقيقة ، 

كبعضيا ضاعت التقارير  ، عف المقابر لكف غالبيتيا لـ تدرس ،ساليب العممية في التنقيبألمجمميا ا
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ت ، كعدـ االىتماـ بالعظاـ كتفتقر بعض تمؾ التقارير لمرسـ كصكر المقتنيا ،عدت عنياأالتي 
كتحتاج مقابر بنغازم الى  ،لبعض تمؾ المقابر ال يعرؼ مصيره مالجنائزف االثاث أكتكثيقيا ، كما 

ساس عمى تنقيب عممي ألدراسة عممية دقيقة مف خبلؿ مفيكـ عمـ آثار الدفف الذم يعتمد في ا
،  ثـ دراستيا كالنشر عنيا (المقتنيات)كغير العضكية ( العظاـ)تكثيقي لممقبرة كمحتكياتيا العضكية 

ف الكثير منيا قد اكتشؼ مصادفة بسبب أل ؛ ف يتـ ردمياأغمب المقابر جرت العادة بعد الحفريات أك
نمكذج جيد مف مقابر أنو تمت المحافظة عمى أت منازؿ ، غير اساسأك بناء أبنية تحتية  أعماؿ

ف مقابر حديقة ألى إشارة إل، كتجدر اـ2009 بنغازم نقصد ىنا مقبرة حفريات السمماني الشرقي
 األثرمفيجب حمايتيا مف العبث كاستكماؿ التنقيب في التؿ  (31 لكحة)الشعب في حالة يرثى ليا 

 .الذم يحكم مجمكعة كبيرة مف المقابر

 
لىحخ 

 

ح والحفزيبد في ثٌغبسي األثزياهن الوىاقع :  1لىحخ
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هىقع آثبر هذيٌزي يىسجزيذيس وثيزًيكي صىرح ثبلقوز الصٌبعي رىظح : 2لىحخ

 

 1954-1952( يىسجزيذيس)هشهذ لحفزيبد سيذي عجيذ  :3 لىحخ

 

 حاألثزيوظحذ ثقبيبهب ( 1949عبم )اول صىرح جىيخ ليىسجزيذيس  :4لىحخ
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 2006-1995هشهذ هي حفزيبد يىسجزيذيس  : 5لىحخ

 

 الوخطط العبم لوذيٌخ يىسجزيذيس:  6 لىحخ



م 2017ابريل / ـــــــــــــــ العدد الثاني لبدة الكبرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

145 
 

 

 2006-1995ثعط الوجبًي الزي كشف عٌهب في حفزيبد يىسجزيذيس :  7 لىحخ

 

 2006-1995ًقص الززهين ثعذ حفزيبد يىسجزيذيس :  8لىحخ
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 في قصز فزسبي ثفزًسب حبليبًا هعزوض  1693-1692روثبل عثز عليه في ثٌغبسي هب ثيي :  9لىحخ

 

 1915ًحذ ًذري عثز عليه في الصبثزي عبم : 10لىحخ

 

ثزيخ في شبرع عوز الوخزبر  أالكشف عي ثقبيب :11 لىحخ
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 في شبرع عوز الوخزبر 1932إسالخ هقجزح سيذي الشبثي عبم  ثزيخ ثعذأثقبيب : 12لىحخ        

 

ثذايخ الحفزيبد في سيذي خزيجيش : 13 لىحخ

 

ثذايخ الحفزيبد في سيذي خزيجيش : 14 لىحخ
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 1971حفزيبد سيذي خزيجيش عبم :15 لىحخ

 

 

يش ةهن هعبلن ثيزًيكي في هٌطقخ سيذي خزيأصىرح جىيخ رىظح : 16 لىحخ
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يش ةهعبلن ثيزًيكي في هٌطقخ سيذي خزي ثعطرىظح  هي الوٌززحصىرح : 17 لىحخ

 

 ثيشخزيسيذي  الفسيفسبئيخ في هٌطقخ لألرظيبدرىظح الحبلخ السيئخ صىرح : 18 لىحخ
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 1913هىقع حفزيبد هقبثز الوفلىقخ ثسيذي حسيي : 19 لىحخ                     
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  1972في ( حذيقخ الشعت) األوسط يحفزيبد هقبثز السلوبى:  20 لىحخ

 

 

1972هقزٌيبد هي حفزيبد هقبثز عبم: 21 لىحخ  
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 (ًقال عي ديٌذ وآخزيي) في السلوبًي 1973حفزيبد  A-Bالوقجزريي هخطط:  22 لىحخ

 

 

 1974هقزٌيبد هي هقبثز سيذي حسيي :  23 لىحخ
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  1978هقجزح اكزشفذ في السلوبًي الشزقي عبم :  24 لىحخ

 

 

 

 1992في ( حذيقخ الشعت)حفزيبد هقبثز السلوبًي االوسط : 25 لىحخ
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 1995حفريات مقبرة قرب سور مدينة يوسبريديس  26لوحة

 

 2009حفزيبد هقجزح السلوبًي الشزقي:  27 لىحخ

 

 2009حفزيبد هقجزح طجليٌى :  28 لىحخ
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 2012عبم  رذهيز جشء هي هقبثز السلوبًي الشزقي:  29 لىحخ

 

              2013حفزيبد هقجزح السلوبًي الشزقي فزيق :  30 لىحخ

 

 حبلخ هقجزح هي هقبثز حذيقخ الشعت:  31 لىحخ
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 ؼْضٍي ػاعٕي اٗعك بفمؾ  1909دفث اشمغآ اىقْصو اىلغرييّف ٍي بؼض ػيً  ، ض رنُ٘ ٍصضعٓ ٍضرْة شذيا ّٗقو ئىل بْغيػي ىيلفغ ْٕيك -35

ػْضٍي شيٕضٓ تٍ٘يؽ آشلف ٗصعؿٔ ارعيًا  1910ٗ ٘صا  ف اىقْصيفة ػيً ّٔ ميُ ًأال ئىٌ رنيٕضٓ ،  1909بغرو أ 28ٗ ٗ عرمنيعص ّ٘عتُ٘  ف 
 .1913عٗبْـُ٘ ّٗنغ ص٘عز ىٔ ػيً 
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75

 .حمد نشادأبراهيم السلطني و عبدالسالم الكواش و محمد الكواش و إعلي سالم لترك و مفتاح بن خيال و : وهم  -
76 - A. Ghazal, “Recent Discoveries of Roman Rock-Cut Tombs at Sidi Hussein, Benghazi,  Libya Antiqua, 

13-14 (1976 - 77) p. 219 - 234. 

-ٍجية ميفة اآلصاب " اىؼصغ اىغٍٗيّف  ف ٍْيقة ؿفضي دـفِ بْغيػي  اممني يا  ضرضز ىَقيبغ ٍِ -ديغريا  ـٌ اآلثيع " أدَض دـِ غؼاه، 

 .74  –9. ص( 1974) 6، بْغيػي يٍؼة 
 َْي ٍغ ػٍفيف ؿؼض ب٘دجغ بؼريعز ٕظٓ اىَقلغز بؼض اىننح ػْٖي ػْض بْيء ادض  ( 1985ػيً ) ػْضٍي مْي  ف اىـْة اىغابؼة  ف  ـٌ االثيع -77

ٕٗ٘ ٍِ ( غيىب بنيفة اآلصاب آّظاك)صض يء  ف ٍْيقة اىـيَيّف رضػل ٍيميح اىقليئيف ألدض اأاىَْيػه  ف اىـيَيّف اىنغ ف ، ٗميُ بغ قمْي 

ّملفِ ٍؼيىَٖي ٍِ دفث شضز اىظيَة، ٕٗف ٍِ غغاػ ٍقيبغ اىـيَيّف اىَمؼيعف  ىفٖي ، ٗميّت ػريعز سيغية بؼض اؿمنَيه اىذيغ بٖي ٗىٌئعشضّي أ

 .ػيفٖي ، دفث الدظْي ٗ ٘ص اىُذجفغاا اىصغفغز اىقيفية االعتييع
 .96-92، 85.ص( 1987) 2ٍـؼ٘ص شقي٘ف ،  ٍجية اىثقي ة اىؼغبفة ، اىؼضص  -78
شٖب ٗاىَغدً٘ ألػيف ا :ٗ ض شيعك  ف اىذيغريا مو ٍِ  اىليدثفِ( آّظاك عئفؾ اىَمذح اىنالؿفنف بْغيػي)ػض اىمقغرغ  مذف اىـيديف أ -79

 .ػيف اىذيؿف 
 .ػض اىمقغرغ اىليدث ػيف االشٖب ٗػَو بيىَقلغز مو ٍِ   مذف اىـيديف  ، ٗ اىَغدً٘ ػيف اىذيؿف  ، ٍٗـؼ٘ص شقي٘فأ -80
 .ٍيّ٘ة ىيَقلغز اف ص٘عًا ، ٗ ض ّنغ شقي٘ مذف اىيفب بضع ٗ ٍيميح بِ غيٕغ اىَغدً٘: ػضاصئميُ ٍِ  -81
 .ٗػيصه اىنيػغي{ اىـيديف}اىَغدً٘ ػيل اىذيؿف ٗ  مذف اىؼلفضي : ػضاصئميُ ٍِ  -82
ػالٍفة ػِ ٕظا االممنيف ٗبـلب ٍ٘ َؼٔ  قض ادضث ظجة بفِ ؿنيُ بْغيػي ٗاّمنغ سلغ اممنيف ٍضرْة تذت إل ف غفيب اىمغيفة ا -83

آّظاك مْت بيدثيًا  ف ٍنمب )ثْيء تيل اىذيغريا  َْي بؼريعز ىيؼٍالء اىليدثفِ ٍِ اىَغا لة أُ ، ٗآلعض ٍٗيػاه اىلؼط رؼمقض بظىل دمل األا

. اىظرِ رؼَيُ٘ بٖي ٗشيٕضّي اىصؼ٘بة اىمف ٗا ٖٕ٘ي  ف تيل اىذيغريا(آثيع ت٘مغز
اىننغ ىقـٌ اىنإُٗ اىيْفة بيىَغا لة اىظي  ضً ىْي ٕظا اىمقغرغ  -84

85-A. Buzaian and J. A. Lloyd,Libyan Studies 27 (1996)p.136-142,figs.5-14. 

=    2013 اآلصابٍِ ٍجية ميفة  38اىؼضص = بْغيػي،  اآلصابىنمغّٗفة ىنيفة إلب٘ػريُ، اىَجية اأدَض أ

http://arts.com.ly/paper/catplay.php?catsmktba=40 
. اى٘ا غ اّْف اغيؼت ػيل ٕظا اىَغ غ بؼض اؿمنَيه مميبمف ىٖظٓ اىضعاؿة

 .اًا ىْي  ف ٕظٓ اىضعاؿة اىظي  ضً ىْي ٕظا اىمقغرغبص٘عٓ ٗاىظي ميُ ٍيفض( ٍغا لة آثيع بْغيػي)ّيصغ اىذغاعي . اىننغ ٗاىمذفة ىيليدث أ -86
، 2011صرـَلغ  24،  5-4ثغرة اىؼضص Hصذفية آ يق "  بْغيػي اممنيف ٍقلغز ٕيْفـمفة بيىـيَيّف اىنغ ف  ف" ،،ّيصغ اىذغاعي  -87

 .28-27.ص(2012)1ٍجية اآلثيع اىؼضص " ديغريا ٍقلغز اىـيَيّف بَضرْة بْغيػي" ؛ ّيصغ اىذغاعي،     8.ص

http://arts.com.ly/paper/catplay.php?catsmktba=40
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ثغرة اىؼضص أز آ يق صذفح" 2009تقغرغ ػِ ديغريا ٍقلغز ٕيْفـمفة عٍٗيّفة  ف دف غيبيفْ٘  ف بْغيػي  ف ابغرو " بيىقيؿٌ اىنذٍ٘ف ،  -88

= بْغيػي ،  اآلصابب٘ػريُ بؼط اىَالدظيا ػْٖي ّنغا  ف اىَجية االىنمغّٗفة ىنيفة أدَض أ. مَي  ضً أ.5-4.، ص2012ٍير٘  21،  9

 http://arts.com.ly/paper/catplay.php?catsmktba=40=   2013 اآلصابٍِ ٍجية ميفة  38اىؼضص 
89

 .2012ؿلمَلغ  16تقغرغ ٍؼٗص بيىص٘ع ػِ تيل االّمٖيميا ٗػِ اىَقيبغ اىَنمنية،  ضً ئىل ٍغا لة آثيع بْغيػي بميعرز  باػضاص َْي  -
 غرغ بص٘عٓ ٗاىظي اؿميضّي ٍْٔ  ف بؼط اىمؼيفقيا  اىظي  ضً ىْي ٕظا اىت( ٍغا لة آثيع بْغيػي)اىننغ ٗاىمذفة ىيليدث ػلضاىَْؼٌ اىؼَغّٗف -90

.  ف ٕظٓ اىضعاؿة
91

 .ثري المنهوب من المصرف التجاري الوطني ، تحت الطبعألخالد محمد الهدار ، كنز بنغازي ا: يراجع للمزيد عن هذا الكنز -

http://arts.com.ly/paper/catplay.php?catsmktba=40
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 في العهدينبالطات القاشاني في المباني الدينية ماذج من ن
 (م1835-1551)بمدينة طرابمس الغرب ( القرمانميو  العثماني األول)

  
 إبراهيم سالم انويجي                            فتحية سميمان الصديق            

 جامعة المرقب                                         
gmail .com / Algoffran.1975@ Email 

ibrahimenwije1964@ gmail.com Email / 
                                  

  الممخص
، إبداعات فنية كجمالية مف خالؿ (القديمة) اني الدينية بمدينة طرابمس الغربشيدت المب   

   المباني الدينية خالؿ العيديفالبالطات القاشاني، مف حيث تصميميا الزخرفي التي كسيت بيا 
منتصؼ القرف السادس )، حيث دخمت ىذه الزخرفة في القركف (القرمانمي العثماني األكؿ ك)

الناتجة عف التأثيرات المتبادلة بينيا كبيف الدكؿ ( ابع عشر كالثامف عشر كالتاسع عشرعشر كالس
 (.القديمة)دينية بطرابمس الغربميزة لمعمارة اؿـ، كأصبحت مف الفنكف اؿكاألكركبيةالعربية 

، كالمحاريب اخمية كالخارجية لممباني الدينيةحيث كسيت أجزاء مف أبداف الكاجيات الد   
ىػػ 973-961)في جامع درغكت باشا داف المآذف ببالطات القاشاني، كماكالمنابر، كأجزاء مف أب

 ف يرجعافالمذم( ـ1699-1698/ىػ1111-1110)يف، كجامع شائب الع(ـ1553-1565/
كمدرستو ( ـ 1738-1737/ق1150-1149)لمعيد العثماني األكؿ، كجامع أحمد باشا

كمدرستو  (ـ1834-1833 -تقريبان / ق 1212 -1211 )كضريحو، كجامع مصطفى قكرجي
 .خالؿ الفترة القرمانميةتـ تشيدىما  المذيف كضريحو،

براز  كقد تناكلت ىذه الدراسة نماذج مف البالطات القاشاني    التي لـ تنؿ نصيبيا مف الدراسة، كا 
 .  ما تحممو مف القيـ الجمالية، بالدراسة التحميمية لعناصر الزخرفية
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 المقدمة

مة، ألنيا مف أىـ الكثائؽ التي قـتعد دراسة البالطات القاشاني مف الدراسات الفنية اؿ
ار المباني الدينية قكازد يمكف مف خالليا االستدالؿ عمى تاريخ إنشاء الكثير مف المباني،

ماني مف منتصؼ القرف السادس العث صرببالطات القاشاني خالؿ الع (القديمة)بطرابمس الغرب 
تبادؿ الخبرات ناتج عف  ر الميالدم، أدل إلى إظيار تقدـ كبيرحتى القرف التاسع عشعشر 

 .المتعمقة بيذه الصناعة كانتشارىا

ببالطات  (ـ1911-1551)العثماني صر ُزخرفت المباني الدينية في ليبيا خالؿ الع   
إلى جانب المآذف  ،إذ استخدمت في زخرفة الجدراف الداخمية كالخارجية لممبنى ،القاشاني

متأثرة بأساليب  ،عمى شكؿ أشرطة حكؿ األبكاب كالنكافذ كأكسية حائطية متكررة ،كالمحاريب
 .ىا عربية كأخرل أكركبيةمف ،صناعية كفنية

 (العهد العثماني األول)العناصر الزخرفية عمى البالطات القاشاني في المباني الدينية

1551-1711 

 الزخارف النباتية.1

 :المداخل.1.1

سـ، قكاـ زخارفيا  10ببالطات طكؿ ضمع كؿ منيا  1مدخؿ جامع شائب العيف فكؽسي ؾُ    
بيضكية بعيدة عف  تداخمة مشعة بعناصر، تمثؿ أكراقناـ حمية ىندسية مركزية تحيطيا دكائر

مرسكمة بالمكف األزرؽ كاألخضر كاألصفر،  األركاف أكراؽ نباتية كأسية مفصصةكب ،أصكليا
، كىذا التصميـ مشابو (1 صكرة)كما ىك مكضح في كأجزاء مف الزخارؼ بالمكف األبيض  

، 2امع الحاج إبراىيـ تربانا باإلسكندريةلتصميـ الزخرفي التركي، كىي نفس البالطات بمحراب ج
 .كيتضح مف خالؿ ىذه البالطات تأثير الزخارؼ اإليطالية
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 (تصكير الباحثة)جامع شائب العيفبمدخؿ اؿمنفرد عمى  قاشاني تجميعة بالط( 1)صكرة 

 المحاريب.1.2

، المحراب 3باشا ظيرت الزخارؼ النباتية بشكؿ كاضح في بالطات محاريب جامع درغكت   
كالمحراب الكبير في بيت الصالة، حيث كسيت المساحة أعمى المحراب  4الصغير بسقيفة

بتربيعتيف مف بالطات تشتمؿ عمى أزىار الرماف محكرة لحد ما بالمكف البرتقالي، تحيط بيا أكراؽ 
 .(2صكرة)كما ىك مكضح في  ،نباتية مدببة بالمكف األخضر

 

 

 

 (تصكير الباحثة) باشا جامع درغكتببالط قاشاني ( 2)صكرة 

أما بالنسبة لمحراب السقيفة القديـ، فقد زخرؼ باطنو بالطات صغيرة الحجـ مف القاشاني     
إضافة إلى أزىار الاللو  ،تشتمؿ عمى زخارؼ نباتية مف أجزاء مراكح نخيمية، كأكراؽ الساز

لقالليف في تكنس، ظيرت فييا الكريدة ذات المحكرة كالمنفذة عمى بالطات تنتج في مدينة ا
الثماني بتالت بالمكف البرتقالي كاألخضر الداكف، كزىكر كأسية، ككذلؾ زىرة القرنفؿ المحكرة، 

كما ىك نباتية محكرة   شكؿ كرقةسكاء في شكؿ الساؽ، أك في شكؿ األكراؽ، كما يكجد بجانبيا 
نظران لشيرتيا كظيكرىا في مختمؼ  اإلنتاجكىي ليست تركية  (1لكحة)(3صكرة)مكضح في 

نما ىي مزيج لمعنصريف التركي كالتكنسي معان  لظيكرىا عمى بالطات  ،المنتجات العثمانية، كا 
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الطراز المغربي، كىذا النكع مف البالطات كاف األكثر انتشاران في المناطؽ الغربية مف تكنس مثؿ 
 . جامع يكسؼ دام كالجامع الجديد

 

 

 

 
 

 

 (تصكير الباحثة) باشا المحراب القديـ لسقيفة جامع درغكتلكحة بالط قاشاني  (3)صكرة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (عمؿ الباحثة)منفذة في محراب جامع درغكت باشارسـ تكضيحي ألكراؽ كأزىار  (1)لكحة

 الزخارف الهندسية.2

 :المنابر. 2.1

النافذة تحت الساللـ، مثاؿ لذلؾ كما استخدمت البالطات القاشاني في تكسية بعض الفتحات    
منبر جامع شائب العيف، الذم كسي أحد مداخؿ نافذة ببالطات القاشاني مقابمة كمتماثمة كمتكررة 

تعرؼ  مفصصةتتكسط حمية نباتية مف أكراؽ  ىا نجمة مركزية مف اثنى عشر رأسناقكاـ زخارؼ
كراؽ المفصصة باألصفر كاألزرؽ بالمكف األسكد كاألبيض لمنجمة كاأل (قدـ األسد)بعفسة الصيد

بينما لكف نفس التصميـ الزخرفي في الجية المقابمة  إلى جانب المكنيف األسكد كاألبيض . الباىت
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كاألصفر كاألخضر مع اختالؼ بسيط في طريقة الرسـ بالحفر البارز، كاألجزاء المفقكدة داللة 
 .( 2لكحة)(4صكرة )كضح في كما ىك ـعمى تفاكت في تكسيتيا، كىي مف مؤثرات إسبانيا، 

 

 

 

 

 
 

 (تصكير الباحثة)بمنبر جامع شائب العيف بالط قاشاني (4)صكرة

 

 (عمؿ الباحثة)الزخرفةرسـ تكضيحي لتككيف  (2)لكحة

ككجد مثؿ ىذا النكع مف الزخرفة عمى بالطات الطابؽ األكؿ مف جناح الحريـ في بعض    
القاعة الرئيسية بالجزائر عمى شكؿ أكسية كاممة في بالطات متكررة، مع اختالؼ في ممحقات 

عمى أرضية بيضاء مزَرقة،  ،تدرج األلكاف إذ يسكدىا األحمر الطكبي الشاحب كاألزرؽ الداكف
، كما تكجد نفس األمثمة في معظـ  5كدار أحمد، كقصر باردك، كقصر أحمد بام بقسطنطينة

 ،مثؿ دار حسيف، كمقطع مف اإلطار جانب باب المدخؿ في زاكية سيدم قاسـ ،المباني التكنسية
مع اختالؼ في طريقة الرسـ، ككذلؾ زاكية سيدم عبد القادر في شارع الديكاف، كالمؤرخة        

  .(5صكرة )كما ىك مكضح في  6(ـ1268-1850) 
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 (بتكنس ) مدخؿ زاكية سيدم قاسـ  شريط قاشاني عمى( 5)صكرة 

- Abdelhakim  Gafsi , Monuments  Andalous  de  Tunisie ,(Agence  

Nationa  le  patrimoine, Tunis , 1992), 23.  
 

 

 النوافذ .2.2

سـ، قكاـ  5بأربع بالطات طكؿ ضمع كؿ منيا باشا النكافذ بجامع درغكت  لحدإأسفؿ  ُكسي   
 خمميا كريدات صغيرة بيضاء بثمانييت ، 7(مفركؾ)ىندسية منكسرة متداخمة ىا أشكاؿ زخارؼ

 .(6صكرة )كما ىك مكضح في بتالت عمى أرضية زرقاء باىتة ذات تأثير إسباني، 

 

 

 

 

 (تصكير الباحثة)بجامع درغكت باشاقاشاني تجميعة بالط  (6)صكرة 

 الواجهات . 2.3

في لكحات  ببالطات القاشاني،اجيات الخارجية لبيت الصالة بجامع شائب العيف تـ تكسية الك   
، إذ قسمت الكاجية في المساحات زخرفية في غاية الركعة كاإلتقاف رائعة ذات تجميعات

المحصكرة بيف المداخؿ كفتحات النكافذ إلى مساحات مستطيمة تحدىا إطارات حجرية، حيث 
قاشاني ُكسيت بالعديد مف البالطات المتشابية في الناحيتيف اليمنى كاليسرل، كىي تجميعات 

 طكؿ ضمع  ،بالمينا مطمية متماثمة ،لمجية اليمنى لممدخؿ مف األسفؿ صغيرة الحجـ محاذية
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قكاـ زخارفيا أطباؽ نجمية مرسكمة بالمكف البني الداكف كاألصفر الشاحب،  سـ، 12كؿ منيا 
 .(7صكرة )كما ىك مكضح في كاألبيض، كاألخضر، كاألزرؽ الفاتح، 

 

 

 

 (تصكير الباحثة) جامع شائب العيفب ،عمى جدراف سقيفة قاشانيبالط تجميعة  (7)صكرة 

زيادة كاجية الطابؽ العمكم التي فتحت بيا بعض النكافذ عمى الفناء المكشكؼ ُغطيت    
كالمقابؿ لممدخؿ األصمي لمجامع بنفس ىذه البالطات، كىناؾ بالطات أخرل زخرفت بنفس 

ىذه التربيعات البارزة في الجدراف، ، سـ22األطباؽ عمى بالطات كبيرة طكؿ ضمع كؿ منيا 
عمت مف كاجيتو كاجية عمالن فنيًّا كالنكافذ لجامع شائب العيف، جكالمحيطة بمدخؿ بيت الصالة 

جميالن بفضؿ التكزيع في المساحات، كلكف ماتـ مالحظتو ىك أف بعضيا قد ُأضيفت أثناء الترميـ 
لمغربي ، كيرجع ىذا العنصر إلى التراث الفني ا(8صكرة )كالصيانة كما ىك مكضح في 

دـ ىذا النكع مف البالطات في جامع سيدم األخضر، كما استخـ، 13األندلسي منذ القرف 
كتكجد مثؿ ىذه  . 8كجامع سكؽ الغزاؿ في شرؽ الجزائر، كجدراف فناء الجامع الكبير بقسطنطينية

كككشتي إحدل  ،بيت الصالةسـ بتكنس، بشريط عمى جانبي مدخؿ الزخارؼ في زاكية سيدم قا
 .9(القالليف)مصنكعة في اؿم كىذه البالطات شبيية ببالطات القاشاف، المداخؿ

 

 

 

 

بجامع شائب ، األصميكاجية الطابؽ العمكم المقابؿ لممدخؿ بالط قاشاني عمى  (8)صكرة 
  (تصكير الباحثة)العيف
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 المآذن .2.4

سيت شرفة مئذنة جامع شائب العيف ببالطات مف القاشاني، ذات زخارؼ ىندسية كما ؾُ    
كنباتية في دائرة مركزية، كفي أركانيا كرقة كأسية مسننة، كتفصؿ أكراقيا المتماثمة ذات المكف 

األخضر، كالغالب عمييا المكف األصفر، كعمى أرضية بيضاء، مع أنيا فقدت أجزاء كثيرة منيا، 
محمرة تختمؼ عف طبقة النكع األكؿ المصفرة المستخدمة في الكاجية، فيي مشابية  كتمتاز بطبقة 

     .(9صكرة )، كما ىك مكضح في ليا مف حيث قكاـ زخارفيا مع استخداـ األسمكب األكركبي 

 

 

 

 

 (تصكير الباحثة)جامع شائب العيفبشرفة مئذنة بالط قاشاني عمى  (9)صكرة 

  الزخارف الكتابية  .3 

،  بمكحات كبيرة مف بالطات القاشاني عمى باشا تزداف جدراف بيت الصالة في جامع درغكت   
سـ، ككؿ بالطة 19طكؿ ضمع كؿ منيا  ،ارتفاع منتصؼ الجدار مككنة مف سبع كعشريف بالطة

كما ىك بالمكف األزرؽ الباىت عمى أرضية بيضاء بالخط الككفي المربع،  (بركة محمد)بيا عبارة 
 .    (10صكرة )مكضح في 

 

 

 
 

، 

 (تصكير الباحثة)باشا جامع درغكتب ،الجدراف الداخمية قاشاني عمى طبال (10)صكرة 
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 الكائنات الحية زخارف  .4

 20ببالطات مربعة طكؿ ضمعيا  باشا محراب الداخمي لجامع درغكتاؿُكسيت جكانب باطف     
بالمكف الفيركزم  اثنتاف منيا تناظر األخرييف 10سـ مزخرفة بكائنات حية متمثمة في أربع أسماؾ

انيا مابيف كاألصفر، محاطة بشريط دائرم رقيؽ كتتكسطيا نجمة ثمانية الرؤكس تتدرج في ألك
     .(11كرة ص)كما ىك مكضح في  أرضية بيضاء مزَرقة الفيركزم، كاألزرؽ عمى

 

 

 

  
 

 (تصكير الباحثة)(األسماؾ  )قاشاني قكاـ زخارفيا كائنات حية  بالط  (11)صكرة 
 

  (مانميه العهد القر)العناصر الزخرفية عمى البالطات القاشاني في المباني الدينية
1711-1835 

 الزخارف النباتية. 1
 الواجهات .1.1

الصالة المطمة عمى الفناء الثالث، كالجية  كجدت لكحة عمى الجدراف الخارجية لبيت    
طكؿ ضمع كؿ منيا   ،، ذات تجميعة11اليمنى مف المدخؿ الثالث لبيت الصالة بجامع أحمد باشا

قكاـ زخارفيا  ،سـ مككنة مف أربع بالطات ُحددت بإطاريف أحدىما أسكد، كاآلخر أبيض10
تحيطيا أكراؽ نباتية تتصؿ بنصؼ دائرة مفصصة،  ،أزىار قرنفؿ مشعة مف دائرة مركزية

كبمنتصؼ األضالع تمتقي بأكراؽ أخرل بطريقة نصفية، كرسمت بالمكف األصفر كاألزرؽ 
، كىي مشابية لمبالطات المكجكدة في كاجية محراب (12صكرة ) كما ىك مكضح في كاألخضر

األخضر بقسطنطينة، كىذه  سيدمالجامع الكبير بالجزائر، كتكسية الحكائط الداخمية بجامع 
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الزخرفة ذات تأثير إسباني، كُيرجح بأنيا تعكد إلى إيطاليا لمقرف التاسع عشر، كمصدرىا صقمية، 
 .12حيث نفذت عمى الطراز اإلسالمي في القرف الثامف عشر الميالدم

  
  
  
  
  
  

 (تصكير الباحثة)بجامع أحمد باشا ،قاشاني بالط (12)صكرة 

صغيرة الحجـ عمى الجية اليمنى لمفناء الثاني مع أحمد باشا أيضان لكحة قاشاني تكجد بجا   
أطر رقيقة  ةمحدكدة بثالث ،بتجميعة رباعية القاشانيالمطؿ عمى الميضأة في غمرة مف التكسية 

سـ 56بالطات القاشاني منفردة طكليا محاطة بإطار مربع مف  ،بالمكف األسكد كاألصفر كاألزرؽ
رفيا زىرة إغريقية األصؿ تعرؼ      سـ، قكاـ زخا22ـ، كطكؿ ضمع كؿ منيا س 56كعرضيا 

كيتكسطيا صرة مف زىرة ذات  محكَّرة بالمكف األزرؽ الداكف، كاألخضر الداكف، 13(اإلنثيمكف)بػ
عمى  ،بتالت محاطة بتكريقات مف الكريدات ذات فصيف بألكاف متبادلة األزرؽ كاألصفر ثماني

بتالت بالمكنيف األزرؽ كاألصفر عمى أرضية  بكريدات صغيرة الحجـ ذات ثمانيت أرضية ُزخرؼ
  .(13صكرة )ىك مكضح في كما كما بيضاء 

  
  
  
  
  

  (تصكير الباحثة)باشابجامع أحمد  قاشاني بالط (13)صكرة 
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سيت الجدراف الداخمية لبيت الصالة بجامع أحمد باشا بتجميعات مف البالطات المتنكعة ؾُ   
تتكسطيا  ،قكاـ زخارفيا صرة مركزية ،سـ14طكؿ ضمع كؿ منيا  ،بطريقة متكررةاستخدمت 

زخارؼ مف األكراؽ تحيط بيا أزىار ممتكية مركبة، كزخارؼ مف أكراؽ فرعية  بالمكف األصفر، 
، كىي بالطات (14صكرة)ىك مكضح في كما كما   ،،عمى أرضية شاحبة ،كاألزرؽ، كالبني الداكف

 .14 الذىب بالقاىرة لممحؽ بجامع  أبيكمثيميا بحجرة الضريح اتكنسية ذات زخارؼ تركية، 
 
  
  
  
  
  
  

باشا  أحمد بجامع، الصالة لبيت الداخمية الجدراف عمىالقاشاني  بالطاؿ مف تجميعة( ( 1414))صكرة صكرة 
 (تصكير الباحثة)

 الزهريات   
بالط القاشاني المتناسقة اؿكسيت الجدراف الخارجية لبيت الصالة بجامع أحمد باشا ببساط مف    

بداعو مف خالؿ الزخارؼ الفنية التي نفذت عمييا، كالتي يصؿ ارتفاعيا مف  تظير إتقاف الفناف كا 
قاشاني ذات اؿبالط اؿ، حيث تـ تغطيتيا بمجمكعة مف أمتػػػػػػػػػار تقريبنا 3سطح األرض نحك 

ػػدار الجية اليسرل مف مدخؿ بيت تجميعات منفردة، كأشرطة عمكدية كأفقية، كعمى جػػػػػػػػػػػػػػ
عنصػرىا  ،سـ16سـ، طكؿ ضمع كؿ منيا 78سـ كعرضػيا 134الصالة، تكجػد لكحػػػػػػػػػػػػػػػػػة طكليا 

ىك مكضح في كما كما   الزىرية التي لعبت دكران كبيران في زخرفة جامع أحمد باشا (زةالفا)ماألساس
 (15صكرة)
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كزىرة الكمثرل بجامع أحمد باشا  (زةاالؼ)عنصرىا األساسي لكحة قاشاني ( ( 1155  ))صكرةصكرة

 (تصكير الباحثة)
في قكاـ زخارفيا تتمثؿ  ،شريط مستطيؿ قاشاني أسكد المكف حيث نفذت داخؿ إطار ضيؽ ذم   

ف في الكسط كرقة ثالثية، كبدف منتفخ، كرقبة  قاعدة ناقكسية مشكمة مف نصؼ مركحة نخيمية ُتككِّ
رشيقة تتطابؽ في االتجاه العمكم لتصؿ فكىة الزىرية، كأىـ عنصر في الزىرية ىك تشكيمة 

الزخارؼ النباتية المتنكعة، كزيف بدنيا ببائكة مصفكفة بصفكؼ كأزىار صغيرة الحجـ داخؿ إطار 
معظـ زخرفة ىذه الزىرية عمى بالطة مستطيمة متدرجة الزخرفة بأنصاؼ دكائر عمكدم، كتقكـ 

صغيرة، أك عناصر نباتية، ككريقات، كزىيرات رفيعة، كسيقاف براعـ نباتية، كأكراؽ ثالثية مطكلة 
 كمدببة في جزئيا السفمي، كتنمك مف الزىرية لفائؼ مف أغصاف حمزكنية ممتكية رفيعة، تنمك منيا

ل جانبي بدنيا تكجد مزىرية ار متنكعة في الشكؿ كالحجـ، منيا أزىار القرنفؿ، كعؿأكراؽ كأزه
كاأللكاف السائدة في المكحة المكف األزرؽ الككبالت في بدف المزىرية، كاألزىار  تشبو ثمرة الكمثرل

ت المكحة بزخارؼ نباتية مألت مالدائرية، كالتكريؽ، كاألصفر البرتقالي الباىت، كاألخضر، كغط
 .خمفيتيا
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 أقرب إلى أسمكب كىي ،اليب الزخرفة الفنية التركيةرسمت األكراؽ الممتكية كاألزىار بأس   
كترجع جميع ىذه التأثيرات إلى القرف التاسع عشر  ،الباركؾاألكربي، كلفائؼ حمزكنية  الرككككك
 .الميالدم

أما الرسـ، م بسيط ؼمع اختالؼ الجامع  عمى جيتي  أعمى مدخؿ كما تكجد مثؿ ىذه المكحة    
ىك مكضح في   كما باشاباشا جامع أحمدب الجية اليسرل فقد أضيفت ليا أشجار السرك حكؿ المزىرية

 . (16صكرة)
 

  
  
  
  
  

 
  اباش جامع أحمدبلكحة قاشاني عمى المدخؿ الرئيس  (16)صكرة 

  ((تصكير الباحثةتصكير الباحثة))
  

سـ  55سـ، كعرضيا  71طكؿ كؿ منيا  ،كتكجد ثالث منيا بنفس التصميـ يسار المحراب   
بكجكد زىرة الاللو المحكَّرة،  سـ مع اختالؼ بسيط في طريقة الرسـ، كذلؾ13طكؿ ضمع كؿ منيا

فقدت إحدل ىذه المكحات أجزاء منيا، كأصابيا التشكه مف خالؿ إدخاؿ بالطات مغايرة ليا ك
ائؼ مف كريقات حمزكنية تتخمميا داخؿ اإلطار األسكد المكف، كاإلطار الداخمي قكاـ زخارفو لؼ

  ..((17صكرة)كما ىك مكضح في  بالمكف األزرؽ كاألصفر فصكص
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 (تصكير الباحثة) الصالة الداخمي بجامع أحمد باشا لكحة قاشاني  بجدار بيت (17)صكرة 
 

مشابيػة لمكحة جامػع عبد الباقي جكريجي باإلسكندرية التي استخدمت في زخرفة  ىذه المكحة  
 16إضافة إلى مشكاة، 15(إبراىيـ آغا)محراب عمى جدرانو بالجزء العمكم، كبجامع آؽ سنقػراؿ

 . (18صكرة)كما ىك مكضح في  كاالختالؼ في طريقة الرسـ كاأللكاف ،كسط المكحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السرك كمشكاة بجامع آؽ سنقر بمصر كأشجار  (زةاالؼ)قاشاني قكاـ زخارفيالكحة   ((1818))صكرة صكرة 
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كما كجد ىذا العنصر مف الزخرفة في بعض المباني المدنية بالمدينة القديمة في طرابمس،    
كدار حسيف  ف السابع عشر،، كدار عثماف التي تعكد إلى القر كفندؽ الغدامسي، كالربِّي نسيـ

 .بتكنس
العناصر الزخرفية، بزيادة العقكد عمى أعمدة ذات تيجاف جرسية، كقكاعد مماثمة في كبعض    

كلفائؼ حمزكنية  ،الباركؾ كيتقاطع مع بدنيا الخالي مف الزخرفة أكراؽ ككرنثية ،كضع معككس
كيعمك قمة العقد ىالؿ بداخمو كرقة نباتية مركبة، أك زىرة مستديرة  كفقان ألسمكب الرككككك،

مصانع حي القالليف بتكنس، مف ، حيث صنعت ىذه المكحات بتكنس، 17مركبةأك بسيطة، 
 .كمدينة نابؿ

 لهندسيةالزخارف ا.2
 الواجهات. 2.1
قكاـ زخارفيا دائرة مركزية عمى أجزاء مف جدار بيت الصالة، لجامع قكرجي،  لكحات قاشاني    

  كيحيط بالعنصر المركزم دائرة، ، بحمية مف أكراؽ متراكبة يحيط بيا عنصر مستدير مظفر محاطة
، كعمى  شكمت بمستطيالت غير منتظمة، كرسمت بالمكف األزرؽ كالبني عمى أرضية بيضاء

، ككذلؾ بمدرسة ة إطار قاشاني مستطيؿأاشا عمى ىيحمد بككشتي إحدل مداخؿ مدرسة أ
حصرىا إطار أسكد، كمثميا عمى جانبي إحدل نكافذ ممصطفى قكرجي عمى لكحة قاشاني 

 .(3لكحة)(19صكرة )كما ىك مكضح في  مدرسة مف الداخؿاؿ
 

 

 

 

 

 (تصكير الباحثة)منفردة بجامع أحمد باشا لكحات قاشاني  ((1919))صكرة صكرة 
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  (عمؿ الباحثة)الزخرفة رسـ تكضيحي لتككيف (3لكحة)
  

طكؿ ضمع  ،يسار المحراب ببالطات مربعة العمكم مف جدار القبمة الكاقع عمىسي الجزء ؾُ    
ف تقاطعتا في كؿ بالطة اميا أشكاؿ بيضكية مككنة مف كرقتيسـ مرتبة بزخارؼ قك13كؿ منيا 

األخضر  اف،يسكدىا المكف متكامالن  ازخرفيًّ  افشكمت بعد تجميعيا مكضكعن  ،تتكسطيا أكراؽ مسننة
 .(4لكحة  ) (20صكرة )كاألصفر، كما ىك مكضح في 

 

 

 

 

 

 (تصكير الباحثة)قاشاني بتجميعات بجامع قكرجي بالط (20)صكرة 

 

 (عمؿ الباحثة)رسـ تكضيحي لتككيف الزخرفة (4لكحة  ) 
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قػكاـ زخارفيا دكائر  ،أما جػػػػػػػػػػػػػػانب المحراب مف الجيػة اليمنى، فقد ُكسيػت جػػػػدرانػو ببالطات   
األزرؽ كاألصفر بنظاـ تكرارم تتخمػميا  يفمتداخمة بطريقة أفقية كعمكدية لتكممػة الزخرفػة بالمػكف

بتالت عند تالقي كػػػػػؿ بالطتيف عمى أرضيػة بيضػاء مزرقػة، كما  خمسػكريدات ذات  كريقات ك
كما ىك مكضح  ف األسفؿ، كىي ذات تأثير إسبانيكجػدت ىذه البالطػات أيضان بباطػف المنبر ـ

 .(5لكحة  )(21صكرة )في 

 
 
 
 
 
 
 

بالطات مف القاشاني بالجدار الداخمي لجامع قكرجي  (21)صكرة  

 

 (عمؿ الباحثة)رسـ تكضيحي لتككيف الزخرفة (5لكحة  ) 
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 الخاتمة 

مة، ألنيا مف أىـ الكثائؽ التي يمكف موتعد دراسة البالطات القاشاني مف الدراسات الفنية اؿ -
 .ل تاريخ إنشاء الكثير مف المبانيمف خالليا االستدالؿ عؿ

ماني مف ببالطات القاشاني خالؿ العيد العث (القديمة)بطرابمس الغرب  الدينيةالمباني ار قازد  -
تقدـ كبير ناتج  حتى القرف التاسع عشر الميالدم، أدل إلى إظيارمنتصؼ القرف السادس عشر 

 .المتعمقة بيذه الصناعة كانتشارىا الخبرات عف تبادؿ

 ،السركأشجار )مف العناصر الزخرفية مثؿ  ظيكر التأثيرات العثمانية المتمثمة في العديد -
 .(ككرقة الساز ،كأزىار القرنفؿ

 .المغربية مف خالؿ األطباؽ النجمية األندلسيةظيكر التأثيرات  -

عمى أغمب بالطات القاشاني لجامعي أحمد  الركككككلمفف الباركؾ  األكركبيةظيكر التأثيرات  -
 .باشا كجامع مصطفى قكرجي

اني الدينية بمدينة طرابمس زخارؼ التي زخرفت بيا البالطات القاشاني لممبأكضحت دراسة اؿ -
 .، أنيا كانت معركفة قبؿ اإلسالـ(القديمة)الغرب
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 الحواشي

                                                             
 ستزادةستزادةألنو كاف بإحدل عينيو شعرات بيضاء لال :محمد باشا الممقب بشائب العيف ىذا الجامع بشارع سكؽ الترؾ بناه يقع 1

؛ عمي 153، (1993لندف ، دار الفرجاني، ،)عمي الميمكدم عمكرة، طرابمس المدينة العربية كمعمارىا اإلسالمي، : انظر
، (2007مسعكد البمكشي، تاريخ معمار المسجد في ليبيا في العيد العثماني كالقره مانممي ، بنغازم، دار الكتب الكطنية، 

41 – 42. 
بيركت،  منشكرات عكيدات، )سالمية بالجزائر في العصر العثماني، الزليج في العمارة اإلعبد العزيز محمكد لعرج،  2

1990) ،61. 
33

: رع درغكت كجنكبان زنقة الحماـ الصغير كشماالن باب البحر، لالستزادة انظر بمنطقة باب البحر، يحده غربان شا يقع  
  .60، 1، ج(1980دار العربية لمكتاب، ااؿ)مسعكد رمضاف شقمكؼ كآخركف، مكسكعة اآلثار االسالمية، 

44
صالح أحمد : فيك أقؿ حجمان مف المحراب الداخمي، كيذكر أف تاريخو أقدـ مف محراب  بيت الصالة، لممزيد انظر  

  . 41، (2003بيركت، دار األفاؽ، )البينسي، طرابمس الغرب، 
 .73 لعرج، الزليج في العمارة اإلسالمية بالجزائر في العصر العثماني، 5

Abdelhakim Gafsi ,Monuments  Andalous  de  Tunisie, 20-23 
6

 
7

ة معيف متداخميف ثـ تطكر إلى ىيأ ة مربع معدكؿ يتكسطو  بكضع مزكمسيـ خاص بدأ في غالب الظف عمى ىيأكحدة زخرفية ذات تؽ: مفركؾ  
-292، (2000مصر، مكتبة مدبكلي،)، العمارة والفنون  اإلسالميةمصطمحات عاصـ محمد رزؽ، : انظر ستزادةستزادةلال، يككناف شكالن مثمف الرؤكس

293. 
8

 .68-67، الزليج في العمارة اإلسالمية بالجزائر في العصر العثمانيلعرج،  
9Abdelhaim Gafsi , Monuments  Andalous  de  Tunisie, 22 – 23  

دة عند تأسيس حنية المحراب قد أضيفت في السنكات األخيرة كلـ تكف مكجك جانباأف البالطة التي غطي بيا : ؿاألك: كجكد السمكة يرجع ألمريف  10
ف السمكة ظيرت في العديد لفني المحمي بمدينة طرابمس ،حيث إشكؿ السمكة الظاىرة عمى البالطة ىك شكؿ معركؼ في التراث اؼ: أما الثاني.الجامع 

م غطت معظـ جدراف مباني مدينة طرابمس ،كما ىك معركؼ في منطقة تجمع كسكف كمف بينيا البالطات القاشاني الت ،مف المشغكالت الفنية
 .الصياديف كالبحارة

11
تاريخ  محمكد ناجي، :  لالستزادة انظرلي كالية طرابمس ، كعميد األسرة القرمانمية التي حكمت ليبيا، كدفف في مقبرة جامعو المشيكر بأحمد باشا، اك 

المنهل العذب ؛ أحمد بؾ النائب األنصارم، 160ـ، ص1970السالـ أدىـ كمحمد األسطى، منشكرات الجامعة الميبية، ، ترجمة عبد طرابمس الغرب
 .289 – 285، ([19  --]ليبيا، مكتبة الفرجاني،  –طرابمس  )، في تاريخ طرابمس الغرب

 
 .147 ،الزليج في العمارة اإلسالمية بالجزائر في العصر العثمانيلعرج،  12
13

-2001القاهرة، مطابع الشروق، )، تاريخ الزخرفة فاروق وجدي إبراهيم، محمد عبد الفتاح عبد المجيد، سامي رزق بشاي، 

2002) ،257. 
14

 .61 ،الزليج في العمارة اإلسالمية بالجزائر في العصر العثمانيلعرج،  
1155

،  تاريخ المساجد األثرية في القاهرةحسف عبد الكىاب، : :   لالستزادة انظرلالستزادة انظرمير سنقر الناصرم، بشارع باب الكزير األ : (اإبراىيـ آغ)جامع آؽ سنقر  
  .155-152، 1، ج(1993أكراؽ شرقية، بيركت، )

16
زيت الصافي الذم تستمد منو المشكاة النكر اإليماف باهلل  سبحانو كتعالى كبالقرآف الكريـ، عبد الناصر اؿتمثؿ المشكاة قمب اإلنساف المؤمف، ك 

 .30، (ـ2001دار الكفاء،  )، الفاطميالفنون الزخرفية اإلسالمية في مصر منذ الفتح اإلسالمي حتى نهاية العصر ياسيف، 
17

 .91 ،الزليج في العمارة اإلسالمية بالجزائر في العصر العثمانيلعرج،  
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 البونية في منطقة المدن الثالث المـــرأة
من خالل النقوش الكتابية والمكتشفات األثرية 

 
محمد عمي حسين الدراوي . د

 جامعة المرقب

 Email/ madarawi@elmergib.edu.ly  

  الممخص

 دعامتواضعة، األمر الذي  في منطقة المدن الثالثالبونية معموماتنا عن المرأة  الزالت
؛ لرسم صورة قريبة عمى ما كانت مصادر المختمفة من نقوش كتابية ومكتشفات أثريةفي اللمبحث 

. الفينيقية بشكل عام ، ومقارنتو مع أوضاع المرأةعميو المرأة

ىا ال نأوبمنطقة المدن الثالث حضور المرأة،  األثريةلقد أثبتت النقوش البونية والمعطيات 
 نْن إو ،مرموقةال تينمكانبشكل عام، فقد أظيرت الشواىد تختمف كثيًرا عن أوضاع المرأة الفينيقية 

ًيا عمييا في الكثير من والذي يبدو أنو كان وصّص  بعد الرجل، كانت مرتبتيا في المجتمع تأتي
كما  ،تستمر تحتفظ بنسبيا األبوي حتى بعد زواجيا، وال ينتقل ىذا النسب لمزوجنيا أاألحيان، و

غمب األسماء أ نَّن إفأسمائين  من حيث ، أمالمتبرجاء النس حب بينت محتويات بعض المقابر
ؤنثة الواردة بالنقوش ىي فينيقية، كما دلت الشواىد عمى رسوخ الثقافة الفينيقية البونية عند الم

. النساء منيا لدى الرجال



 المـــرأة البونية في منطقة المدن الثالث من خالل النقوش الكتابية والمكتشفات األثريةالدراوي ــــــــــــــــــــــ  محمد علي
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: مقدمة
 ،جًدا البونية في منطقة المدن الثالث الزالت ضئيمة المرأةإن المعمومات التي بحوزتنا عن 

 ،النقوش الفينيقية البونيةومن أجل رسم مالمح صورتيا ليس أمام الباحث سوى االعتماد عمى 
أو من بعض اإلشارات القميمة تعود لمقترة  ،المكتشفة بالمنطقة األثريةوما قدمتو المعطيات 

 .عند الفينيقيين بشكل عام المرأةومقارنتو مع أوضاع الرومانية عن بعض النساء البونيات، 
عيت ، فدُد النقوش البونية المكتشفة في المنطقة في العديد من المرأة أمكن إثبات حضورد لق

: مثل، "בת/بت"والبنت  ،"אם /أم"األم في تمك النقوش 
"הרבא יאם קלעאע בעלשלך בת ברכבעל" -

(1). 

 ".الطبيبكلوديو بركت بعل بنت بعلشلك أم "

"בעלנארשת בת ית אמם" -
(2)

. 

". يتنبعل بنت أمه أرشت"

"המצלי ולאממ זוט בת געתיען" -
(3)

. 

".  الوصلي وألهه زوط بنت جاتياى"

: ، مثل"אחת/أحت"ىذا وكانت األخت تدعى 
"...אמם נא טינא לאחתסעבי" -

(4)
. 

". ...أهه سابيا أقام ألخت"

 مان مثلبائوٍه لنساء في أغمب تمك النقوش تنسب آل، وكانت ا"אשת/أشت" فتدعى ،أما الزوجة 
 :زوجيا مثللسابقة، وفي حاالت قميمة نسبت لة اشاىدنا في األمثل

"מיכא אשת בעלשלך" -
(5)

. 

". هيكا زوجت بعلشلك"

..."חנבעל אשת נעמתפמא" -
(6)

.  

...". نعوتفوا زوجت حنبعل"

 :مكانة المرأة

يبدو أن المرأة كانت تأتي في مرتبة ثانية بعد الرجل، وأنيا تابعة لو، ففي تمك النقوش يأتي 
-Latinoالتيني /ففي نقش بوني، الرجل، وكانت مسؤولة من زوجيا أو ابنيا ذكرىا غالًبا بعد

Punicجاء فيو(7)، مكانو األصمي غير معروف، وحالًيا في متحف مدينة لبدة الكبرى ،: 
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1.  (M) INSISTH (M) VFEL BARIGBAL TYPAFI LOBY- 

2. M VIYSTILA VLILY STIM IHIM YTHEM BYR YSOTH 

3. (LY) BY (TH) YM YS TYTH FEL BAIAEM BITHEM. 

/ وستيال ولزوجتو وألخيو ولنفسو ىذا القبر/ بيوالنصب الذي أقامو بركبعل طبحفي أل( ىذا)"
 ."أقامو في حياتو وعمى نفقتو الخاصة –باألسفل  –ألسرتو حيث ىو 

ن لم يكن ليا زوج أو ابن أو أخ يتولى أحد أقاربيا القيام بشؤونيا، ففي أحد النقوش ىذا  وا 
 : والذي جاء فيو ،(8)(خالتو) أموإلى قيام شخص ببناء مبنى تذكارًيا تشريًفا ألخت أشير 

 תנבעל בן ארש טבחפיי .1

 נא טינא לאחתסעבי .2

 בעלנארשת בת ית אמם .3

 הבנא סכר כבד על .4

 פעלת מעשרת .5

البناء لمذكرى وتشريًفا / أمو أرشت ابنة يتنبعل/ سابينا أقام ألخت/ يتنبعل بن ارش طبحفي"
 ."رة طيبةوكباد/ ليا

ن كانت  ،يتضح مما سبق أن المرأة احتمت مكانة مرموقة بعد الرجل الذي كان  مرتبتياوا 
، األمر الذي يدعو لالعتقاد بأنين (9)مسؤواًل عنيا وعن األوالد، كما ىو الحال في فينيقيا

قمة الوثائق في ىذا الجانب فيما يخص منطقة لمتشابيات في جميع المناحي األخرى، ولكن 
 . مدن الثالث ال يمكن الوقوف عمى ذلك بصورة مباشرةال

، وكانت المرأة فيو تأخذ ميًرا عند زواجيا، (10)تعدد الزوجات فَف رِر ففي المجتمع الفينيقي عُد 
فقد كان  ،الزوج الذي كان عميو أيًضا تجييز بيت الزوجية، أما الطالق قبل ع لوالدىا منفَف دْن يُد 

 ،(12)وتورث وتمتمك األراضي والمنازل ،حق المرأة أن ترث، وكان من (11)موجوًدا وىو بيد الرجل
 .(13)بعض المين كالتجارة والحرف المنزلية وتمتين
ر عمى ثِر أما عن المظير الخارجي لمنساء، فيبدو أنين كن يحببن التزين بالحمي، فقد عُد  

س الدبابيو ،(3الشكل)، وفصوص العقود (2الشكل)، واألساور (1الشكل)بعضيا مثل األقراط 
مقابر باب بن غشير قرب مدينة أويا، والتي يعود  :مثل ،، في بعض المقابر(4الشكل) والمراود
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طمي  وجدت مرائي البرونزية والنحاسية، كما (14)تاريخيا إلى القرنين الثالث واألول قبل الميالد
ن مرآة نحاسية تعود إلى القر اكتشفتإحدى وجوىيا بطبقة من الفضة، ففي قبر بوني بمميتة 

، كما عثر عمى مرآتين برونزيتين في مقبرة بونية أخرى تعود (15)(5الشكل)السادس قبل الميالد
 وجدير باإلشارة .(16)لمنتصف القرن الثاني قبل الميالد بمنطقة كعام شرقي مدينة لبدة الكبرى

عثر عميو في بعض المناطق  اك الذيتشابو بين بعض الحمي المكتشف بالمنطقة وذوجود 
 .(17)بالجزائر وقورايا وجيجل المجوىرات التي عثر عمييا في قبور جزيرة رشقون :مثل ،األخرى

ىذا وقد أظيرت محتويات بعض المقابر حب النساء في منطقة المدن الثالث لمتجمل 
والتعطر، فقد عثر عمى الكثير من القوارير الفخارية والزجاجية التي تستعمل لحفظ الزيوت 

، (19)والتعطر ةالزينب ةعامَّن  النساء الفينيقيات والقرطاجياتشغف ارة إلى ، وتجدر اإلش(18)والعطور
، (21)، وينتعمن نعااًل (20)ليا ثنيات ومشدودة عند الخصر افقد ارتدت النسوة أثوابً  ،أما المالبس

 من مدينة جبيل בתנעםويضعن قمنسوة عمى الرأس، ويظير ذلك واضًحا في نقش بنت النعم 
: يوالفينيقية الذي جاء ف

אם מלך עזבעל מלך גבל בן פלטבעל כהן בעלת שכבת בסות  בתנעםאנך "...

..."ומראשעלי ומתסם חרץ לפי
22

 .

أنا بنت النعم أم الملك عزبعل ملك جبيل أبن فلط بعل كاهن بعلة جبيل رقدت بثوب "...  
...". ة أحمر الشفاه الذهبية لفميوقلنسوة علّي وعلب

: أسماء المرأة

قة المدن الثالث البونية بمعمومات عن أسماء النسوة في المنطقة، ىذا أمدتنا نقوش منط
نو أالفينيقية في تمك النقوش، ف األسماءالالتينية إلى جانب والميبية  األسماءورغم ورود الكثير من 

: األسماء، وفيما يمي عرض لتمك اءالنسبالفينيقية الخاصة  األسماءيالحظ سيادة 
، ولكن يمكن ترجمتو أمة أو جارية بعل، (23)خادمة بعل اسم معناه אמתבעל أمتبعل -

 .(24)وورد في نقش وحيد من مدينة لبدة الكبرى

، يتكرر ىذا االسم في ארש ، وىو الصيغة المؤنثة السم أرشארסת أو أرستארשת  أرشت -
، وقد ورد في نقشين من مدينة لبدة الكبرى، ونقش من وادي العمود بالصيغة (25)النقوش البونية

ארשת ولى أرشتاأل
في نقش من مدينة  ארסת، في حين جاء بالصيغة الثانية أرست (26)

ערשת، وىناك نقش من مدينة لبدة الكبرى جاء بصيغة عرشت (27)صبراتة
فيو حرف  قُدمب، (28)
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 .االسمفي  [ע] العينحرف  إلى [א] األلف

، كما وجد اسم آخر (29)جاء في نقش بوني من مدينة لبدة الكبرى ברכאת بركات -
، ففي مدينة لبدة (30)ورد في العديد من النقوش في العالم الفينيقي البوني ברכת بصيغة بركت

/ إغريقي/ بوني)، وفي نقش آخر ثالثي المغة (31)البونية الكبرى ورد في عدد من نقوشيا
نص ، وفي ال، عثر عميو في مدينة لبدة الكبرى كتب في النص اإلغريقي (التيني

BYRYCTHالالتيني 
وفي نقش بوني عثر عميو في زاوية المحجوب شرقي مدينة لبدة  ،(32)

גדא ברכתىو بركت جدا  גדאكم، ورد ىذا االسم مرتبط مع اسم جدا  60الكبرى بحوالي 
(33) ،

، غير أن الميار رأى (34)الزال تفسيره النيائي غير مؤكد، فيناك من رأى أنو اسم إلوواسن جدا 
، وتجدر اإلشارة إلى أن كممة جدا (35)جدّصي، وبناء عميو فإن االسم يعني بركت جدّصيأنو يعني 

גדא  جدا ممقارت"و ،מלקרת גדא ممقارت جدا"وجدت مقرونة باسم اإللو ممقارت مثل  גדא

מלקרת
نعمت " (37)خيرات التي تعني נעמת، كما وردت ممحقة باسم مؤنث آخر وىو نعمت (36)

 (.38)ين من مدينة لبدة الكبرىوذلك في نقش גדא נעמת جدا

 .(39)، وورد في نقش بوني من مدينة لبدة الكبرىנעמתפמאنعمتفما  -

 

: ثقافة المرأة

يالحظ من خالل العديد من الشواىد رسوخ الثقافة الفينيقية البونية لدى النساء أكثر من 
النقوش  الرجال، ويتجمى ذلك واضًحا من بعض اإلشارات في المصادر الكالسيكية، ومن بعض

 سبتيميوس ابن لبدة الكبرى اإلمبراطور اضطرالكتابية التي تعود لمقترة الرومانية، فقد 
إلى مدينة لبدة الكبرى محممة باليدايا عند زيارتيا  Octavillaإلعادة أختو أوكتافيال 

، كما يالحظ (40)كونيا ال تتحدث إال البونيةللو في روما منًعا لإلحراج الذي سببتو لو 
. روماني اسممن ابنيا وأتخاده وْن رَف احتفاظ المرأة باسميا الفينيقي، رغم تَف ا من أحد نقوش أيًض 

 .(41)"אם קלעאעי הרבא ברכבעל בת בעלשלך" -

 ".الطبيبكلوديو بركت بعل بنت بعلشلك أم "
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: الخاتمة

تختمف أوضاعيا عن  المرأة البونية في منطقة المدن الثالث ال أنَّن إلى  نخمص مما تقدم
ن كانت تأتي أىميتيا بعد الرجل، وال الذي مرأة الفينيقية بشكل عام، إذ حظيت بمكانة مرموقة وا 

وكانت تنسب ألبييا ال لزوجيا، كما تمتعت المرأة باستقاللية، فقد يبدو أنو كان المسؤول عنيا، 
لنساء حب ا األثريةكما بينت المعطيات  ،ىذا الحرف المختمفة، ، وتمتينثُد رَف وْن وتُد  ثُد رِر كانت تَف 

سيادة فيالحظ من أغمب النقوش المكتشفة  ،ىن، أما أسماؤوارتداء الحمي بأنواعو لمتعطر والتجمل
كما يالحظ رسوخ الثقافة الفينيقية البونية لدى النساء أكثر من الرجال، ويتجمى ، الفينيقية األسماء

بية التي تعود تاذلك واضًحا من بعض اإلشارات في المصادر الكالسيكية، ومن بعض النقوش الك
 .لمقترة الرومانية
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األشكال والموحات 

 
أقراط  (1الشكل)

Joly.E – Garraffo.S – Mandruzzato.A, «Materiali Minori Dallo Scavo Del Teatro Di 

Leptis Magna», QAL, Vol.15, 1992, Fig.261, 221. 

 

 
 أساور (2الشكل)

Joly.E – Garraffo.S – Mandruzzato.A, QAL 15, Fig.258. 

 

 
فصوص عقود  (3الشكل)

Joly.E – Garraffo.S – Mandruzzato.A, QAL 15, Fig.216. 
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مراود ودبابيس  (4الشكل)

Joly.E – Garraffo.S – Mandruzzato.A, QAL 15, Fig.219. 

 

 

 
 أنموذج لمراٍء برونزية (5الشكل)

Bisi.M, LA, 6 - 7, Fig.14. 
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   ممخصال

مسار جدؿ عميؽ في في دار اإلسبلـ ضية ظيكر المحراب بالمسجد ؽ -تزاؿ  ماك –كانت         
أك  ، االستشراقي الغربي لعمى المستكأكاف ذلؾ قديما كحديثا ، سكاء كساط المتخصصيف كالدارسيف أ

مف أىمية ىذا العنصر المعمارم في عمارة المسجد ،   -ببل شؾ  -العربي ، كذلؾ نابعاإلسبلمي 
كتفسير عكامؿ  ،العنصر  ذلؾالتي حاكلت تأصيؿ  نظرياتعديد مف اؿ كجكدمر الذم ترتب عميو األ

.  تى ، كؿ منيـ يحاكؿ أف يدلي بدلكه لمكقكؼ عمى حقيقة المسألة ظيكره بطرؽ كأساليب ش
كتب التاريخ كاألخبار ،  إلى جانب ، بالمقاـ األكؿ طبلع عمى كتب التراث الفقييالمف خبلؿ ا        

كالكقكؼ أيضا عمى بعض نتائج الحفريات اآلثارية الحديثة ، أف تكفر رصيد ال بأس بو مف األدلة 
لمكصكؿ عرضيا عرضا منيجيا في محاكلة ك، إعادة طرح المسألة مف جديد إلى دفعت  كالشكاىد التي

يمكف االطمئناف بو  لدييـ قكؿه  يككفدكف أف ، ىذه القضية التي خاض فييا الكثيركف  صمىأإلى 
تمؾ بعد إعادة النظر مرة أخرل ؿ، ، األمر الذم حاكلت معالجتو في ىذه الدراسة  كاالستقرار عميو

ركـ  عقمية ،اؿنقمية كاؿحجج كثير مف اؿمدعكمة في ذلؾ ب، تيا قراءة جديدة ءكقرا المصدرية ألدلةا
ليو أنيب الكصكؿ إلى حقيقة األمر أك مقاربتو عمى أقؿ تقدير      .، كما تكفيقي إال با عميو تككمت كا 
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  مسجدالنشأة المحراب في  صمىأ
آراء يمكف في اإلسبلـ إلى عدة  1ىكر أكؿ محراب الباحثيف حكؿ ظالمؤرخيف ك آراء عددتت        

:  حصرىا عمى النحك اآلتي
  الرأي األول

ا عميو كسمـ بمسجده الذم بناه بالمدينة المنكرة بعد  صمىأنو عرؼ عمى عيد رسكؿ ا         
اة ، كأنيا صمىاؿاليجرة إلييا ، كأنو كاف عبارة عف عبلمة متخذة في جدار القبمة لتحديد اتجاه القبمة في 

كانت مف المبف كقيؿ مف حجر كبير أسكد جعؿ في اتجاه المسجد األقصى ، فمما تحكلت القبمة إلى 
، كقد قاؿ بيذا القكؿ المرحكـ األستاذ  2مكة نقؿ الحجر إلى حائط القبمة المكاجو لمكعبة المشرفة 

التي ظف أنيا تفيد بكجكد ، كاعتمد في ذلؾ عمى بعض الركايات المصدرية 3الدكتكر فريد شافعي
. ا عميو كسمـ  صمىمحراب عمى عيد الرسكؿ 

مف ذلؾ ما يذكره أثناء عرضو لمركايات األربع الكاردة في خطط المقريزم عف أكؿ مف أحدث         
أما الرابعة التي جاء فييا أف أكؿ مف عمؿ المحراب المجكؼ عثماف بف : ) المحراب حيث يقكؿ 

 ،كال تخرج عف أف تككف أسطكرة خرافية ساذجة ،ة بعيدة عف أف تؤخذ مأخذ الجدفيي ركام ،مظعكف
( القبمة ) ىي أنيا تفسر بما ال يدع مجاالن لمشؾ أف لفظ  ،غير أنيا ذات فائدة مف ناحية ىامة أخرل

. 4(التي أطمقيا المؤرخكف عمى المحرابت مف األلفاظ كاف
مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار " لمرسكؿ في كتاب  جاء ذكر محراب: ) منيا أيضا قكلو         

ـ ، كألفو ابف فضؿ ا العمرم ، كقاؿ فيو عف المسجد 1340/ ىػ 740الذم يؤرخ في حكالي سنة " 
بؿ  :كيقاؿ ،كجعمت قبمتو مف المبف ،كسقؼ بالجريد  بني مسجد رسكؿ ا: قاؿ السييمي : ) النبكم 

   :ػػػػػاؿ، ثـ ؽ(كجعمت عمده مف جذكع النخؿ ،كحيطانو بالمبف ،عضمف حجارة منضكدة بعضيا عمى ب
ل صؿا عميو كسمـ  صمىكانت ىذه القبمة في شمالي المسجد ألنو  :قاؿ الحافظ أبك عبد ا الذىبي) 

فمما حكلت القبمة بقي حائط القبمة األكلى  ،ستة عشر شيران أك سبعة عشر شيران إلى البيت المقدس
ا عميو  صمىكذكر ابف أبي خيثمة أف رسكؿ ا : ) ثـ قاؿ عف مسجد قباء . (لصفةمكاف أىؿ ا

ثـ جاء عمر  ،ثـ جاء أبك بكر بحجر فكضعو ،كسمـ حيف أسسو كاف ىك أكؿ مف كضع حجران في قبمتو
ثـ يعقب بعد ىذه النصكص ( . ثـ أخذ الناس في البنياف  ،بحجر فكضعو إلى جنب حجر أبي بكر

عني المحراب ال جدار القبمة فحسب تكفي ىذا احتماؿ كبير بأف لفظ القبمة ىنا : ) يقكؿ المصدرية ؼ
.  5( كما يظف ألكؿ كىمة 
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مف بيف األدلة التي اعتمد عمييا كذلؾ ، ما نقمو عف السميكدم عند حديثو عف خطكات بناء         
ا عميو  صمىفأمر النبي : ) م ا عميو كسمـ بالمدينة ، كذلؾ في قكؿ السميكد صمىمسجد الرسكؿ 

( . كجعمكا عضادتيو مف حجارة  ،كبقبكر المشركيف فنبشت ، فصفكا النخؿ قبمة لو ،كسمـ بالنخؿ فقطع
مما يعزز الظف بأف  ،كالعضادة تعني جانب فجكة أك تجكيؼ: ) ثـ يعقب عمى ىذا أيضا فيقكؿ 

.  6( المقصكد بذلؾ ىك محراب مجكؼ 
 

 الرأي الثاني
/ ق 11سنة  -رضي ا عنو  -بكر  ميرل أف المحراب أحدث في عيد الخميفة الراشد أب        
ذا القكؿ ، ما ذكره ـ بالمسجد النبكم الشريؼ ، كلعؿ مف األدلة التي ربما يعتمد عمييا أصحاب ق 632

لغو بف نكيرة اليربكعي لما بأف متمـ ( : ) ضميات المؼ) ـ في 784/ ق 168سنة  الضبي المتكفى
الصبح خمؼ أبي  صمىا عميو كسمـ ؼ صمىمقتؿ أخيو مالؾ بف نكيرة حضر إلى مسجد رسكؿ ا 

.  7... (قاـ متمـ فكقؼ بحذائو كاتكأ عمى قكسو ثـ أنشد  ،في محرابو كانتقؿتو صبلفمما فرغ مف  ،بكر
 الرأي الثال
حيث  -رضي ا عنو  -طاب يفيد أف المحراب أحدث في عيد الخميفة الراشد عمر بف الخ        

         قػػـ في كتاب1214/ ق 611يذكر أبك الحسف عمي بف أبي بكر اليركم ، المتكفى بحمب سنة 
رضي  -، أف محراب األقصى قد كضع أساسو عمر بف الخطاب ( اإلشارات إلى معرفة الزيارات ) 

.  8ـ 636/ ق 15عندما قدـ إلى بيت المقدس سنة  -ا عنو 
 الرابع الرأي

عند زيادتو بمسجد  -رضي ا عنو  -أنو أحدث في عيد الخميفة الراشد عثماف بف عفاف         
ـ ، حيث كرد أيضا في بعض كتب المؤرخيف القدامى 650/ ق 30ا عميو كسمـ عاـ  صمىالرسكؿ 

.  9بعض اإلشارات التي تفيد بأنو أكؿ مف أحدث المحراب 
 الرأي الخامس

ـ أكؿ محراب مجكؼ أدخؿ عمى 670/ ق 50حراب جامع عقبة بف نافع بالقيركاف أف ـ        
المساجد ، كقد تبنى ىذا التكجو المرحكـ األستاذ الدكتكر أحمد فكرم ، الذم اعتمد في ذلؾ عمى بعض 

الركايات التي ذكرىا البكرم ، كالتي تفيد بأف أكؿ مف كضع محراب ىذا المسجد ىك عقبة بف نافع ، 
ذيف قامكا بعد ذلؾ بأعماؿ الزيادة فيو كانكا ييدمكف المسجد حاشى المحراب ، فمما كلي زيادة ا كأف اؿ
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ف مف تقدمؾ مف الكالة تكقفكا إ: بف إبراىيـ بف األغمب ىدـ الجامع كمو ، كأراد ىدـ المحراب فقيؿ لوا
في الجامع أثر لغيره  عف ذلؾ لما كاف كاضعو عقبة بف نافع كمف كاف معو ، فمج في ىدمو لئبل يككف

حتى قاؿ لو بعض البناة أنا أدخمو بيف حائطيف كال يظير في الجامع أثر لغيرؾ ، فاستصكب ذلؾ 
.  10كفعمو فيك عمى بنائو إلى اليكـ 

  الرأي السادس
، مسممة بف مخمد األنصارم عمى مصر أف المحراب أحدث بمسجد عمرك بف العاص أياـ كالية        

ـ ، كىذه إحدل الركايات التي ساقيا 673/ ق 53لتجديدات التي أدخميا بالمسجد عاـ كذلؾ في فترة ا
المقريزم في خططو ضمف ذكره لمركايات التي تتعمؽ بالحديث عف أكؿ مف أحدث المحراب في مساجد 

.  11اإلسبلـ 
  الرأي السابع

م لمثمف قبة الصخرة عاـ أف ذلؾ كاف في عيد الخميفة عبد الممؾ بف مركاف في الضمع الجنكب        
.  12ـ ، كقد كرد بذلؾ بعض اإلشارات المصدرية في كتب المؤرخيف القدامى 691/ ق 72

 الرأي الثامن
يرل أف أكؿ محراب أحدث كاف في تكسعة عمر بف عبد العزيز لمسجد المدينة ، فترة كاليتو         

،  13ـ 709 – 707/ ق 90 – 88ف عامي عمييا مف قبؿ الخميفة الكليد بف عبد الممؾ ، كذلؾ فيما بي
كقد تبنى ىذا االتجاه المستشرؽ البريطاني كريزكيؿ ، معتمدا في ذلؾ عمى بعض ركايات المؤرخيف 
القدامى ، مطكعان لنصكصيا مف أجؿ إثبات ما يأمؿ الكصكؿ إليو ، كالقكؿ بأف المحراب مأخكذ عف 

.   14مذابح كنائس النصارل 
/ ىػ 208ت ) اعتمد عمييا في ذلؾ ، ما يركيو السميكدم نقبلن عف الكاقدم  مف األدلة التي        

، كما يركيو  15( بينما بنى الركـ الجكانب  -أم مقدـ المسجد  -األقباط بنكا الحـر : ) ، أف ( ـ  823
المذاف يذكراف أف أكؿ مف بنى محرابان عمى شكؿ حنية ىك عمر بف عبد ابف دقماؽ كالمقريزم، كذلؾ 

طكع كريزكيؿ ىذه الركايات لتكجو ، ثـ مُي 16زيز ، عندما أعاد بناء مسجد المدينة بأمر مف الكليدالع
بما أف األقباط قد عممكا في بناء مقدـ المسجد كأف الركايات التاريخية : نو يرل ، حيث إاستشراقي محدد

ىذا ( أحدثكا )  تفيد أف المحراب أحدث ألكؿ مرة بتمؾ التكسعة فيككف األقباط ىـ الذيف أضافكا
المحراب بالمسجد نظران لككف ميمتيـ كانت تتركز في أعماؿ البناء بمقدـ المسجد ، كبذلؾ تككف فكرة 

ب األ) مد في ذلؾ عمى ما يستشيد بو ، كما أنو اعت17مسيحي صمىالمحراب بالمسجد النبكم ذات أ
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يث التي تحذر مف التشبو ، مف بعض األحاد 18بما كرد في بعض مؤلفات اإلماـ السيكطي ( المانس 
.  19بالنصارل في اتخاذ محاريب بالمساجد كمذابح كنائس النصارل

ئ مف منشأة المحراب ، كيبقى مناقشتيا كتحميميا بش صمىىذه اآلراء ىي مجمؿ ما قيؿ في أ        
. التفصيؿ ، قصد الكقكؼ عمى حقيقة تمؾ المسألة التي تعددت فييا المذاىب كاآلراء 

يما يتعمؽ بالتكجو الذم ذىب إليو المرحكـ األستاذ الدكتكر فريد شافعي ، القائؿ بأف المحراب ؼ        
، كأنو كاف عبارة عف عبلمة بسيطة بحائط القبمة ترمز ا عميو كسمـ صمىعرؼ عمى عيد الرسكؿ 

فعف استداللو ،  20إلى اتجاه الكعبة ، أك ربما كانت تجكيفة بسيطة في حائط القبمة ثـ تطكرت بعد ذلؾ 
في الركايات سالفة الذكر ، عمى أف المقصكد بيا المحراب فغير مقبكؿ ، نعـ إف مف ( القبمة ) بمفظ 

لى ، ، كما سبؽ الذكر ، لكف في تمؾ الفترة األك( القبمة ) ، لفظ ( المحراب ) المعاني المرادفة لمفظ 
اب ال ، بؿ كاف يقصد بيذا المفظ إما ؟ الجك( المحراب ) ، كيعنى بو (القبمة ) ىؿ كاف يطمؽ لفظ 

.  القبمة ( اتجاه ) حائط القبمة ، أك جية 
ما ركاه قد كردت أحاديث كثيرة في كؿ مف الصحيحيف البخارم كمسمـ تشيد لذلؾ ، منيا         

حدثني : قاؿ  ،حدثنا إسماعيؿ: ) ، قاؿ "صبلة عمى الفراش اؿ" ، باب اإلماـ البخارم في صحيحو
عف عائشة زكجة  ،عف أبي سممة بف عبد الرحمف ،ف أبي النضر مكلى عمر بف عبيد اع ،مالؾ
ا عميو كسمـ كرجبلم في  صمىكنت أناـ بيف يدم رسكؿ ا : ا عميو كسمـ أنيا قالت  صمىالنبي 
( يح كالبيكت يكمئذ ليس فييا مصاب: فإذا قاـ بسطتيما ، قالت  ،فإذا سجد غمزني فقبضت رجمي ،قبمتو
أم جية قبمتو كليس المحراب ، إذ ال يمكف القكؿ أنو ( قبمتو ) فيذا ظاىر بأف المقصكد بمفظ .  21

. ا عميو كسمـ  صمىم فيو النبي صؿمحراب م -رضي ا عنيا  -كاف في حجرة السيدة عائشة 
 : ، حيث قاؿ " د حؾ البزاؽ باليد مف المسج" مف ذلؾ أيضا ما ركاه اإلماـ البخارم في باب         

ا عميو  صمىأف النبي  ،عف أنس بف مالؾ ،عف حميد ،حدثنا إسماعيؿ بف جعفر: حدثنا قتيبة قاؿ )
إف أحدكـ إذا : فقاؿ  ،فقاـ فحكو بيده ،في كجيو رئيفشؽ ذلؾ عميو حتى  ،القبمةكسمـ رأل نخامة في 

كلكف عف  ،قبمتو فبل يبزقف أحدكـ قِقبَبؿَب  – القبمةأك إف ربو بينو كبيف  –تو فإنو يناجي ربو صبلقاـ في 
أك يفعؿ : عضو عمى بعض فقاؿ ثـ رد ب ،ثـ أخذ طرؼ ردائو فبصؽ فيو ،يساره أك تحت قدميو

في المرة األكلى محمكؿ عمى جدار القبمة ، كفي المرتيف الثانية كالثالثة ( القبمة ) فمفظ  ،( 22ىكذا
ا عميو  صمىذلؾ اإلماـ ابف حجر حيث يقكؿ في قكلو محمكؿ عمى اتجاه القبمة ، كىك ما أفاد بو ؾ

. 23، بكسر القاؼ كفتح المكحدة أم جية قبمتو(ؿ قبمتوبَب ؽِق : ) كسمـ 
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في الحديث السابؽ ، ركاه ( القبمة ) ىناؾ حديث آخر أكثر تصريحا لتكضيح المقصكد بمفظ         
عف عبد  ،عف نافع ،أخبرنا مالؾ: قاؿ حدثنا عبد ا بف يكسؼ : ) كذلؾ اإلماـ البخارم حيث قاؿ 

ثـ أقبؿ عمى  ،فحكو بيده جدار القبمةا عميو كسمـ رأل بصاقان في  صمىأف رسكؿ ا  ،ا بف عمر
كاألحاديث  ،24(لصؿإذا  قبؿ كجيوفإف ا  ،قبؿ كجيوم فبل يبصؽ صؿإذا كاف أحدكـ م: الناس فقاؿ 

في تمؾ الفترة األكلى عمى عيد النبي ( القبمة ) المقصكد بمفظ في ىذا المعنى كثيرة ، ككميا تفيد بأف 
.   25ا عميو كسمـ إما جدار القبمة أك جية القبمة  صمى

أما عف استداللو ببعض العبارات الكاردة في نص ابف فضؿ ا العمرم ، كأف المقصكد بمفظ         
ال ( كجعمت قبمتو مف المبف : ) كؿ العمرم القبمة فييا ىك المحراب كليس جدار القبمة فحسب ، ففي ؽ

يفيـ منو أف المقصكد بذلؾ المحراب ، لما سبؽ ذكره مف األحاديث التي تؤيد كميا أف المقصكد 
بإطبلؽ لفظ القبمة في ذلؾ الكقت إنما يعني حائط القبمة أك اتجاه القبمة ، كالمراد ىنا حائط القبمة ، 

بالمبف ثـ يبنى بعض أجزاء المسجد بالحجارة ( المحراب ) ق القبمة كأيضا ىؿ يمكف االعتقاد أف تبنى ىذ
مع ككف بناء المحراب بالحجارة ىك األكلى ضمانا لسبلمتو ؟ 

، ال يفيـ ( كانت ىذه القبمة في شمالي المسجد : ) كعف قكؿ العمرم نقبلن عف الحافظ الذىبي         
في شمالي  القبمةكانت ىذه : ) اؽ النص كالذم فيو منو مطمقان أف المقصكد بذلؾ المحراب ، بدليؿ سي

ل ستة عشر شيران أك سبعة عشر شيران إلى بيت المقدس ، فمما صؿا عميو كسمـ  صمىالمسجد ألنو 
فمما حكلت : ) ففي قكلو في المرة الثانية ( . األكلى مكاف أىؿ الصفة  حائط القبمةبقي  القبمةحكلت 
إلى ( القبمة ) ف المقصكد اتجاه القبمة ، إذ ال يقاؿ بأنو تـ نقؿ المحراب ، دليؿ ظاىر عمى أ( القبمة 

، كىذا المعنى ىك ما نجده جميا في اآلية الكريمة التي نزلت في تمؾ  26الجية األخرل بعد التحكؿ 
أم جية  ،27﴾ااهَب ضَب رْد تَب  ةن ؿَب بْد ؽِق  ؾَب فَّس مَب ؿِّل نكَب ؿّل ؼَب  ماءِق م السَّس ؼِق  ؾَب قِق جْد كَب  بَب ؿُّل ؽَب تَب  لَب رَب فَب  دْد ؽَب  ﴿: المناسبة ، كىي قكلو تعالى 

. ترضاىا كىي مكة 
أم رسكؿ  –كاف ىك : ) أما عف استداللو كذلؾ بما كرد عف قبمة مسجد قباء في قكؿ العمرم         

، ثـ جاء أبك بكر بحجر فكضعو ، ثـ جاء  قبمتوأكؿ مف كضع حجران في  –ا عميو كسمـ  صمىا 
، كأف المقصكد بمفظ القبمة ( كر ثـ أخذ الناس في البنياف عمر بحجر فكضعو إلى جنب حجر أبي ب

ففيو نظر أيضا ، إذ لك كاف المقصكد مف ذلؾ المحراب ،  28ىك المحراب كليس حائط القبمة فحسب 
نما  -بعد أبي بكر كعمر  –ا عميو كسمـ آحاد الناس  صمىلما ترؾ الرسكؿ  أف يبنكا فيو شيئا ، كا 

دكف شؾ أك مقاؿ في  ،ا عميو كسمـ ضمانا لسبلمة اتجاه القبمة الصحيح صمىالكتفى في ذلؾ بنفسو 
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، فيو داللة ظاىرة عمى أف القصد مف ذلؾ ىك ( ثـ أخذ الناس في البنياف : ) ذلؾ ، كما أف قكلو 
.  حائط القبمة كليس المحراب 

ابقة ىك بناء حائط القبمة ىناؾ ركاية أخرل ذكرىا السميكدم ، تفيد أف المقصكد مف الركاية الس        
لما قدـ : عف جابر أيضان قاؿ  –عرؼ كفيو مف لـ مُي  –كركل الطبراني : ) كليس المحراب حيث يقكؿ 

فأتاىـ  ،انطمقكا بنا إلى أىؿ قباء نسمـ عمييـ: ا عميو كسمـ المدينة قاؿ ألصحابو  صمىرسكؿ ا 
كني بأحجار مف ىذه الحرة ، فجمعت عنده أحجار ائت ،يا أىؿ قباء: ثـ قاؿ  ،فسمـ عمييـ فرحبكا بو

يا أبا : ا عميو كسمـ ثـ قاؿ  صمىفأخذ حجران فكضعو رسكؿ ا  ،قبمتيـفخط  ،زة لوكثيرة كمعو عفَب 
ثـ  ،رػػػػػخذ حجران فضعو إلى جنب حجر أبي بؾ يا عمر،: جر فضعو إلى حجرم ثـ قاؿ بكر خذ ح

ليضع كؿ رجؿ : ثـ التفت إلى الناس فقاؿ  ،جنب حجر عمر خذ حجران فضعو إلى ،يا عثماف: قاؿ 
ا  صمىبيذا يتضح أف القصد مف الخط الذم خطو الرسكؿ .  29( حيث أحب عمى ذلؾ الخط  رناحج

ا عميو  صمىنما ىك الذم حدد بو حائط القبمة كليس المحراب ، كأيضا فإف في قكلو عميو كسمـ إِق 
، ما يفيد بأف األمر ال يتعمؽ ببناء ( ث أحب عمى ذلؾ الخط حي اليضع كؿ رجؿ حجرن : ) كسمـ 

نما يتعمؽ ببناء جدار قبمة المسجد  .  محراب ، كا 
ا  صمىعف استداللو بما ذكره السميكدم في صفة بنياف مسجد المدينة عمى عيد الرسكؿ         

، فيذه الركاية ذكرىا كذلؾ ( ضادتيو مف حجارة كجعمكا عِق  ،لو قبمةفصفكا النخؿ : ) عميو كسمـ بقكلو 
ق ػػػضادتيفصفكا النخؿ قبمة المسجد ، كجعمكا عِق ) : لبخارم كمسمـ في صحيحييما بمفظ كؿ مف ا
؟ ىؿ يعني ذلؾ المحراب كما اعتقده ( القبمة ) ما المقصكد ىنا بمفظ : كنتساءؿ  ،30( الحجارة 

ب المسجد أك محرابا لممسجد ؟ أـ فصفكا النخؿ محرا: المرحكـ فريد شافعي ؟ ىؿ يمكف أف يقاؿ 
فصفكا النخؿ حائط قبمة لممسجد ؟ إف ىذا المعنى األخير ىك الظاىر كالذم ينبغي : المقبكؿ أف يقاؿ 

،  32( العضادة ىنا تعني جانب فجكة أك تجكيؼ : ) ، كما أف قكلو  31حممو عمى تفسير ىذه الركاية 
، أم جعمكا ( ضادتيو الحجارة كجعمكا عِق : ) صكد بقكلو مف قاؿ بيذا مف أىؿ المغة ؟ إف المؽ: فالسؤاؿ 

.  33جانبي ىذا الحائط حجارة لتقكيتو كتعضيده 
، كىك أف المحراب كاف متخذان في تمؾ الفترة ( عقمي ) أما عف استدالؿ البعض بدليؿ نظرم         

عند  34زة فَب يو كسمـ لمعَب ا عؿ صمىمف أجؿ تحديد اتجاه القبمة ، معتمديف في ذلؾ عمى اتخاذ الرسكؿ 
: ، ففيو نظر مف كجييف  35اتو في الفضاء صمى
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 لتحديد -أك عبلمة  -أنو لـ تكف ىناؾ حاجة مطمقان في ىذا الكقت التخاذ محراب : األكؿ         
كبسيطان تتضح فيو ظمة  المسجد في تمؾ الفترة كاف بدائياًّا ف تخطيط اتجاه القبمة داخؿ المسجد ، إذ إ

داخؿ المسجد  لمصبلة بيتناكؿ الكضكح ، كالتي كانت ىي الظمة الكحيدة المتخذة (  الصبلةبيت  )القبمة 
، ككانت كذلؾ مأكل أىؿ الصفة ، كىي بذلؾ كافية ألف تككف 36، أما الظمة المقابمة فكانت أصغر منيا

اف في كالذم ؾ –عبلمة صريحة في حد ذاتيا عمى جية القبمة ، ىذا فضبلن عف أف مكضع المنبر 
داؿ داللة ظاىرة عمى اتجاه القبمة  الصبلةببيت  –مف النخؿ ثـ بعد ذلؾ منبرا خشبيا  ابداية األمر جذعن 

 .
كاف العرب أنفسيـ أعرؼ الناس أيضا باالتجاىات كأعمميـ بمنازؿ الشمس كالقمر ، كقد         

دالئؿ ليـ في أسفارىـ ، لنجكـ اخاطبيـ القرآف الكريـ في غير ما آية بمنازؿ الشمس كالقمر ، كاتخاذ 
الصكـ كالحج عند رؤية قائمة عمى ذلؾ ، كما في  -كما تزاؿ   –بؿ إف بعض أركاف اإلسبلـ كانت 

قد كانكا يسيركف األياـ بؿ كالشيكر في الصحراء الكاسعة الشاسعة دكنما عبلمة تيدييـ سكل اليبلؿ ، ك
التي تؤدل  صبلتيـالمة تدليـ عمى اتجاه القبمة في ، فأيف الحاجة إذان لع 37النجكـ أك الشمس كالقمر 

ا عميو كسمـ  صمىبالمسجد في اليكـ خمس مرات ؟ ككيؼ يمكف افتراض ذلؾ مع حديث رسكؿ ا 
، كىذا لف 38( صمىفمي الصبلةكأيما رجؿ مف أمتي أدركتو  ،كجعمت لي األرض مسجدان كطيكران : ) 

األرض ، فماذا سيصنع مف كاف ىذا حالو في بيئة  يككف في المسجد قطعا بؿ في أم بقعة مف
؟  الصبلةمع أف استقباؿ القبمة شرط في صحة  ،الصحراء الكاسعة التي يتبع فييا مكاقع الكؤل كالقطر

إذا أتى أحدكـ الغائط : ) ا عميو كسمـ  صمىكأيضا كيؼ يمكف اعتقاد مثؿ ىذا مع حديث الرسكؿ 
؟ إف  39( شرقكا أك غربكا  ،كال يكليا ظيره –لشرفيا كعظـ قدرىا أم الكعبة  -فبل يستقبؿ القبمة 

النصكص الكاردة في ىذا المعنى كثيرة ، ككميا تدؿ داللة كاضحة عمى أف قضية استقباؿ القبمة في 
. ذلؾ الكقت لـ تكف تمثؿ أم إشكالية التخاذ عبلمة دالة عمييا 

زة في بعض األحياف ، فإنما فَب لمعَب   ا عميو كسمـ صمىأما الكجو الثاني مف ككف اتخاذ الرسكؿ         
حتى ال  ،ترة أمامو يمر خمفيا مف شاءفي الفضاء كحسب ، مف أجؿ أف تككف سُي  صبلتوكاف ذلؾ عند 

ما ركاه  -عمى سبيؿ المثاؿ  -تو ، كىذا ما تؤيده األحاديث النبكية الشريفة ، كالتي منيا صبلتقطع 
: بف أبي جحيفة قاؿ حدثنا عكف : حدثنا شعبة قاؿ : ؿ حدثنا آدـ قا: ) اإلماـ البخارم حيث قاؿ 

بنا الظير  فصمىبالياجرة فأتي بكَبضكء  ا عميو كسمـ  صمى  خرج عمينا رسكؿ ا: سمعت أبي قاؿ 
، يدؿ عمى أف  41فيذا الحديث كغيره .  40(  زة كالمرأة كالحمار يمركف مف كراءهفَب كبيف يديو عَب كالعصر 
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زة إنما كاف مف أجؿ أف تككف سترة لئلماـ يمر خمفيا مف شاء ، كليس مف أجؿ أف تككف فَب عَب اتخاذ اؿ
بتحديد اتجاه  -كالتي ىي في حقيقتيا حربة  –عبلمة لتحديد اتجاه القبمة ، إذ كيؼ تقكـ ىذه العنزة 

فس االتجاه القبمة في ىذا الفضاء ؟ أليس مرد ذلؾ ىك كجية اإلماـ نفسو ، كالصفكؼ التي تميو عمى ف
كليس عف طريؽ تمؾ العنزة ؟  

ا عميو كسمـ ،  صمىمما سبؽ يتضح أف قكؿ مف قاؿ بكجكد المحراب عمى عيد الرسكؿ         
سكاء أكاف ىذا بعبلمة في جدار القبمة أك تجكيفة بسيطة ، فيو مجانبة لمصكاب ، كلعؿ فيما سمؼ ذكره 

النزاع في تمؾ المسألة ، كىك ما ركاه  يفصؿآخر لعمو  كفاية في رد ىذا القكؿ ، غير أف ىناؾ دليبلن 
، ثـ ساؽ " كالسترة ؟  المصمىباب قدر كـ ينبغي أف يككف بيف : " اإلماـ البخارم ، كبكب عميو بقكلو 

: أخبرنا عبد العزيز بف أبي حاـز عف أبيو عف سيؿ قاؿ : ارة قاؿ زرحدثنا عمرك بف : ) الحديث فقاؿ 
.  42( ممر الشاه  الجدارا عميو كسمـ كبيف  صمى  رسكؿ ا( م مكضع سجكد أ)  مصمىكاف بيف 

فأيف المحراب ىنا ؟ إف نص ىذا الحديث صريح كؿ الصراحة في عدـ كجكد محراب في قبمة المسجد 
ا عميو كسمـ ، بؿ كال حتى عبلمة تشير إلى اتجاه القبمة كما قاؿ البعض ،  صمىعمى عيد الرسكؿ 

ف كذلؾ لكقع التصريح بو حيث ال مانع ، ففي العدكؿ عف ذكر المحراب الذم ىك مقاـ اإلماـ إذ لك كا
، داللة عمى عدـ كجكد محراب عمى عيد ( الجدار ) ، كالتصريح في مثؿ ىذا بمفظ  الصبلةفي 

كىذا أيضا ما أفاد بو اإلماـ ابف حجر حيث قاؿ في شرحو أللفاظ ىذا  ا عميو كسمـ صمى  الرسكؿ
.  43( كلـ يكف لمسجده محراب : ) الحديث 
    أك( القبمة ) أك ما يرادفو مف األلفاظ مثؿ  -ختاما لما سبؽ ، فإف عدـ ذكر لفظ المحراب         

 -مع داللة النص الجمية مف أف المقصكد بو ىك تمؾ التجكيفة الغائرة في حائط القبمة ( الطاؽ ) 
ا عميو كسمـ ، عمى خبلؼ  صمى كاردة عف رسكؿ ا صراحة في أم مف األحاديث الصحيحة اؿ

الحاؿ في التصريح بمفظ المنبر في عشرات مف األحاديث الصحيحة رغـ أف كبل منيما يككف مجاكران 
ا عميو كسمـ محراب ،  صمى لآلخر ، ىذا لعمو يرد أيضا القكؿ القائؿ بأنو كاف عمى عيد رسكؿ ا 

عبلمة في جدار القبمة كحجر أك غيره لكرد ذكر ذلؾ في األحاديث النبكية حتى لك قيؿ أنو كاف مجرد 
أنيـ كانكا يدققكف كيتحركف أشد   ا عميو كسمـ صمىالشريفة ، إذ المعركؼ عف أصحاب النبي 

سكاء في أقكالو أك أفعالو أك  ا عميو كسمـ  صمى  التحرم في ركاية كؿ ما ىك كارد عف الرسكؿ
ا عميو كسمـ في  صمى إنيـ مف شدة ىذا التحرم كانكا يعرفكف قراءة رسكؿ ا  تقريراتو ، حتى

، األمر الذم يدؿ عمى مدل الحرص الشديد عمى نقؿ  44تو السرية كىـ خمفو باضطراب لحيتو صبل
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ف دقت ، فيؿ مف كاف شأنو  صمىكؿ ما يرد عف النبي  ا عميو كسمـ مف أقكالو كأفعالو كتقريراتو كا 
ىذا يفكتو أف يذكر المحراب أك ما يقكـ مقامو رغـ كثرة األحاديث الكاردة في ذلؾ الباب ؟ مثؿ 

لعؿ مف المفيد ذكر بعض أقكاؿ أئمة كعمماء الحديث كالفقو المتقدميف منيـ كالمعاصريف زيادة         
: في التأكيد عمى عدـ قبكؿ ىذا القكؿ ، كمف ذلؾ 

نما كاف رسكؿ اأما المحاريب فمح: ) قاؿ ابف حـز  ا عميو كسمـ يقؼ كحده كيصؼ  صمى  دثة كا 
.  45( الصؼ األكؿ خمفو 

.  46( بعده  مءكأما القبمة كالمحراب فش: ) كقاؿ أبك الكليد الباجي 
ألنو لـ يكف  ،ق كمكقفوصبلا عميو كسمـ ـ صمىكيعنى بمحراب رسكؿ ا : ) كقاؿ اإلماـ النككم 

نما أحدث صمىم زمف النبي ىذا المحراب المعركؼ ؼ .  47( بعده  ا عميو كسمـ كا 
إذ  ،ا عميو كسمـ ألنو صكاب قطعان  صمىال يجتيد في محراب رسكؿ ا : ) كقاؿ اإلماـ الزركشي 

يقر عمى خطأ ، كالمراد بمحرابو  فإنو لـ يكف في زمنو عميو  ،قصبلا عميو كسمـ مكاف ـ صمىال ُي
.  48( السبلـ محراب 

كأما المحراب في المسجد فالظاىر أنو : ) كمف المعاصريف الشيخ المحدث األلباني حيث قاؿ         
أقكؿ  ا عميو كسمـ صمىبدعة ، ألننا لـ نقؼ عمى أم أثر يدؿ عمى أنو كاف مكجكدان في عيد النبي 

ف كاف لـ يخؼ عمينا قكؿ ابف اليماـ في محاريب مف لدف فإنو بني في المساجد اؿ" : الفتح " ىذا كا 
ا عميو كسمـ  فإف ىذا بحاجة إلى سند كمعرفة مف ركل ذلؾ مف المحدثيف كالحفاظ  صمىرسكؿ ا 
.  49( المتقدميف 

 -رضي ا عنو  -ف المحراب أحدث عمى عيد أبي بكر الصديؽ فيما يتعمؽ بالقكؿ القائؿ إ        
   : ء المسجد النبكم بعد اليجرة لممدينة حيث قاؿ فغير مقبكؿ ، لما ركاه اإلماـ البخارم في صفة بنا

حدثني أبي عف صالح بف : حدثنا يعقكب بف إبراىيـ بف سعد قاؿ : حدثنا عمي بف عبد ا قاؿ )
ا  صمىحدثنا نافع أف عبد ا بف عمر أخبره أف المسجد كاف عمى عيد رسكؿ ا : كسياف قاؿ 

، كزاد فيو عمر  فمـ يزد فيو أبك بكر شيئان ريد كعمده خشب النخؿ ، عميو كسمـ مبنيان بالمبف كسقفو الج
 -رضي ا عنو  -بكر الصديؽ  نص صريح في أف الخميفة الراشد أبافيذا الحديث ، 50(الحديث ... 

ا  صمى  لـ يزد في بنياف المسجد شيئان ، بؿ ظؿ عمى مثؿ ما كاف عميو الحاؿ عمى عيد رسكؿ ا
. ليو فبل يمكف القكؿ بأف المحراب أحدث عمى عيد أبي بكر الصديؽ رضي ا عنو عميو كسمـ ، كع
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 -رضي ا عنو  -أما عف قكؿ مف قاؿ بأف المحراب أحدث في عيد عمر بف الخطاب         
ذا نحف : ) بكنيسة القيامة بعد فتحو بيت المقدس ، فقد رد ىذا القكؿ بعض الباحثيف حيث يقكؿ  كا 

جبره ا  –فإف ذلؾ يعني بأف محراب المسجد األقصى  ،، السيما ركاية اليركم 51لركايات أخذنا بيذه ا
ىك األكؿ مف نكعو في اإلسبلـ ، عمى أننا مف الناحية التاريخية العممية ال  –كرده لمعركبة كاإلسبلـ 

 -الخطاب  نستطيع االطمئناف إلى ىذه الركايات ، كذلؾ أف المسجد األقصى لـ يبف في أياـ عمر بف
نما بني في أياـ عبد الممؾ بف مركاف سنة  -رضي ا عنو  ـ ، يضاؼ إلى ذلؾ أف ما 693/ ق 74كا 

يتردد حكؿ ما يسمى بمسجد عمر في بيت المقدس يحيط الشؾ في نسبتو إلى عمر نفسو ، ألف ىذا 
ق اختار فييا مكانان بؿ إف ،الخميفة الراشد لـ يعرؼ عنو أنو بنى أم مسجد عند كجكده في ىذه المدينة

ثـ إف المسمميف بعد ذلؾ بنكا في ىذا المكاف مسجدان أطمقكا  صبلتو،قريبان مف كنيسة القيامة حيث أقاـ 
.  52( ككاف بناؤه في كقت الحؽ مف زمف الفتح ( مسجد عمر ) عميو اسـ 
أدخؿ عمى  عف قكؿ المرحكـ األستاذ الدكتكر أحمد فكرم بأف محراب عقبة ىك أكؿ محراب        

، فإف حفريات  53المساجد في اإلسبلـ ، فعمى الرغـ مف أف ركاية محراب عقبة ىذه محكطة بالشؾ 
الباحثيف المعاصريف بالمسجد أمثاؿ كريزكيؿ كاألستاذ الدكالتي أثبتت أف المحراب متأخر عف ىذه الفترة 

التي ترد في الكقت ذاتو قكلو  ، كرغـ ذلؾ فإف كبلـ األستاذ الدكتكر أحمد فكرم فيو مف التناقضات 54
: القائؿ بأف محراب عقبة ىك أكؿ محراب أدخؿ بمساجد اإلسبلـ ، كمف ذلؾ 

ثـ تطكر شكؿ محراب  ،كما ىذه الجكفة إال قبمتو ،فمحراب عقبة إذان كاف مجكفان : ) قكلو         
مصغرة لمحراب  فخيؿ إلى البعض أنو صكرة ،المسجد كأصبح مقكسان كاتخذ جكفو شكبلن مستديران 

كالحقيقة أف بناة مسجد القيركاف لـ يككنكا ليستطيعكا أف يصنعكا محرابيـ عمى شكؿ آخر  ،الكنائس
بغير ىذا  الصبلةكال ينسجـ شكؿ المحراب في نظاـ بيت  ،كذلؾ ألف عقكد المسجد كميا أنصاؼ دكائر

جاء  –سبو إلى عيد عقبة الذم يف –ف محراب المسجد كيؼ نجمع بيف قكلو إ: ، كالسؤاؿ 55(المظير
ف المسجد عمى عيد عقبة لـ الصبلة مستديرة ، كبيف قكلو كذلؾ إعمى ىيئة مستديرة ألف عقكد بيت 

نما كاف السقؼ مباشرن  ،يكف بو عقكد فكؽ األعمدة عمى ظننا كيغمب : ) لتمؾ األعمدة كذلؾ في قكلو  اكا 
كال  ،كاف قائمان مباشرة عمى األعمدة كتيجانيا أياـ عقبة بف نافع كأف السقؼ أنو لـ يكف لممسجد عقكده 

أما : ) ثـ يكمؿ حديثو بعدىا فيقكؿ .  56... ( ندرم إذا كاف رفع ىذه العقكد يرجع إلى بناء حساف 
قائمة بمسجد فيك أف عناصر البنياف التي ذكرناىا كانت  ،الذم يتراءل لنا كنستطيع أف نجـز بصحتو

.  57( ـ 724ئة القيركاف سنة خمس كـ
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الممؾ  بيذا يتضح التضارب بيف جزمو بأف العقكد أضيفت لممسجد عمى عيد ىشاـ بف عبد        
جاء مستديران لينسجـ مع  –كالذم يعني بو محراب عقبة  –ف المحراب ـ ، كبيف قكلو إ724/ ق 105

قت األكؿ لـ ، رغـ إقراره في الكقت ذاتو أف المسجد في ذلؾ الك الصبلةأشكاؿ العقكد المكجكدة ببيت 
.  58يكف عرؼ بعد ظاىرة العقكد فكؽ األعمدة 

كقد : ) نقطة أخرل نتكقؼ عندىا ضمف حديثو عف أسباب إحداث محراب عقبة حيث يقكؿ         
    في المسجد صفكفان مستقيمة مكازية لجدراف لمصبلةيف يصطفكف صمىسبؽ أف أكضحنا كيؼ أف الـ

، كيحتؿ مف المسجد صفاًّا كيقؼ اإلماـ منعزالن  ،بإماـ منيـ القبمة مؤتميف( كذا كالصكاب جدار ) 
يف كاف صمىيف كأف الـصمىئتيف مف الـالكاحد في مسجد القيركاف يتسع لـفإذا أدركنا أف الصؼ  مستقبلًّا 

بؿ كاف يضيؽ كؿ ىذا بيـ  ،كبيك المسجد كزياداتو الصبلةبيت  يممؤكفعددىـ كافران حتى كانكا 
كاف مف خارج المسجد في قارعة الطريؽ ، إذا عممنا كؿ ىذا أدركنا أنو  صبلةلؿفيصطؼ الكثير منيـ 

يف خمفو إلى صحف المسجد يؤدكف صمىئتيف مف الـالحيؼ أف يحتؿ اإلماـ صفاًّا كاحدان لنفسو كيدفع بـ
في غير مأكل مف القيظ أك المطر أك البرد ، كفي رأينا أف ىذا كمو لـ يغب عف عقبة  صبلتيـ
الصؼ الذم كاف  كيتسع صبلتونيـ ابتكركا المحراب المجكؼ حتى يدخؿ إليو اإلماـ في كأ ،كأصحابو

كالكاقع أف ىذا الكبلـ فيو أيضا مف التناقض الذم يرده  ،59(يف صمىئتيف غيره مف الـيحتمو ىك كحده لـ
: كؿ مف الدليؿ النقمي كالنظرم مف أكثر مف كجو 

بني في المسجد عمى اعتبار الرؤية المنامية السابؽ  شيءا سممنا أف محراب عقبة كاف أكؿ إذ        
ذا كاف اإلشارة إلييا ، فبل يمكف القكؿ بأف المحراب أدخؿ بعد بناء المسجد عمى عيد عقبة نفسو  ، كا 

 يصمي فيو كامبلن  اف عقبة أحدث المحراب حتى يقؼ فيو اإلماـ ليكفر بذلؾ صؼًّا األمر كذلؾ فإف قكلو إ
:  ق نظر مف عدة كجكه في الصبلةداخؿ بيت 

فمف أجؿ ذلؾ أحدث المحراب  ،يفصمىف يقاؿ أف عقبة تكقع الزيادة في أعداد الـىؿ يمكف إ: أكال 
 ،يف ؟ فمك كاف األمر كذلؾصمىمسبقا حتي يككف مأكل لئلماـ كيكفر بذلؾ مساحة لمف خمفو مف الـ

كف عمى يميف ؿصأف يصطؼ الـ -عند الحاجة بضيؽ المكاف  -فإنو مف الجائز مف الناحية الفقيية 
ب ، بؿ كىناؾ مف يجيز مساكاة المأمكميف لئلماـ مع تميزه بالتقدـ عمييـ كلك بقدر العؽِق  ،كيسار اإلماـ

إنما أحدث ليككف مقاـ  ،، كبيذا ال يمكف االعتقاد مطمقا أف محراب عقبة 60بشرط عدـ التقدـ عميو 
. يف صمىاإلماـ عند تزايد أعداد الـ
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صح افتراض ذلؾ ، فما المانع الذم يمنعو إذان مف الزيادة في مساحة المسجد ذاتو منذ البدء  لك: ثانيا 
في بنيانو تفاديا لذلؾ االزدحاـ ؟ 

ف المسجد كاف يزدحـ كؿ ىذا االزدحاـ المذككر في تمؾ الفترة المبكرة مف فتح ىذا ىؿ يقاؿ إ: ثالثا 
زلو عف الكالية ثـ عكدتو إلييا مرة أخرل ؟  كما قبؿ ع ،المصر ، كالتي لـ تكف تتجاكز خمس سنكات

أف ىذا الكصؼ المذككر فيو ذكر لزيادات المسجد أم مجنباتو ، ككما يؤكد ىك فإف المسجد عمى عيد 
عقبة لـ يكف يتكفر عمى تمؾ المجنبات ، بؿ إف أكؿ إضافة ليا كانت عمى عيد زيادة ا األغمبي عند 

 ف ىذا الكصؼ إنما كاف عمى عيد أبي، األمر الذم يفيد أ 61ـ 836/ ق 221تجديده لممسجد عاـ 
كقد سجؿ ىذه الحالة مف  –كالذم نقمو ىك عنو مف مسالكو  –عبيد ا البكرم عند زيارتو ليذا المسجد 

. بيذا المسجد ، كليس ىذا عمى عيد عقبة كما حاكؿ أف يصكره  لمصبلةاالزدحاـ الشديد 
ما كقع فيو أحمد فكرم مف تناقض كتضارب لمحاكلة إثبات أف محراب تكضح  ىذه الممحكظات        

. عقبة كاف أكؿ محراب أحدث بالمسجد ، كاألمر عمى خبلفو حسب ما سيأتي بيانو 
عف القكؿ القائؿ بأف إحداث المحراب كاف أياـ مسممة بف مخمد األنصارم عند تجديده لجامع         

ـ ، فيك مجرد ركاية ذكرىا بعض المؤرخيف القدامى  672/ ق 53عمرك بف العاص بمصر عاـ 
، كليس بصيغة الجـز كالتأكيد ، كليس ىناؾ ما يعضدىا تاريخيا أك ( التشكيؾ ) بصيغة التمريض 

بعث إلى  -رضىي ا عنو  -أف معاكية بف أبي سفياف  ذا فضبلن عف أف الركايات تشير إلىأثريا ، ق
دكف التصريح بأنو أمره بإضافة محراب  ،في أركاف المسجد فقط مسممة بف مخمد كأمره أف يبني مآذف

.  62لممسجد 
ف إحداث المحراب كاف عمى عيد عبد الممؾ بف مركاف بالضمع فيما يخص الرأم القائؿ إ        

إذ إنيا مجرد ركاية تاريخية ال  ،ـ ، فغير مقبكؿ أيضا 691/ ق 72الجنكبي لقبة الصخرة عاـ 
إلحداث محراب في ىذا  األصمير أك دليؿ أثرم ، ثـ ما ىك الدافع في يعضدىا نص مصدرم آخ

كالحاجة تتطمب ذلؾ ؟ كما أف  لمصبلةالمكاف عمى كجو الخصكص ؟ ىؿ كاف ىذا المحؿ مسجدان 
إحداث مثؿ ىذا العنصر الرئيسي في عمارة المسجد ليس مف المتكقع ظيكره ابتداء إال في مسجد تؤدل 

بصفة أساسية ، فاألمر إذان ال يعدك عف أف يككف ىذا المحراب إنما جاء تقميدان المفركضة  الصمكاتفيو 
بيذا المكاف  الصبلةلمحاريب سابقة عميو لغرض بعينو ، لعمو تحديد جية القبمة ناحية مكة لمف أراد 

. المقدس 
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د تجديده أما عف القكؿ القائؿ بأف أكؿ إحداث لممحراب كاف في عيد عمر بف عبد العزيز عف        
ـ ، فيك األكثر شيرة 709 – 707/ ق 90 – 88مسجد المدينة مف قبؿ الكليد بف عبد الممؾ عاـ 

.   63كعميو كثير مف الباحثيف ، يتقدميـ في ذلؾ كريزكيؿ كما سبؽ الذكر
فيما يتعمؽ  كالحؽ أف فريد شافعي كفؽ في الرد عمى كبلـ كريزكيؿ المتبني ليذا القكؿ ، خاصة        

أيضا ، غير أف ىناؾ مف األدلة النقمية كالعقمية ما يمكف ذكرىا  64ية عمؿ القبط كالركـ بالمسجد بقض
كالتي ذكرتيا بعض  -فيما يتعمؽ بقضية عمؿ القبط كالركـ بالمسجد  لمرد عمى ىذا القكؿ ، كلنبدأ

:  بطرح ىذيف السؤاليف  -الركايات المصدرية كاعتمد عمييا كريزكيؿ 
نو لـ يكف ىناؾ بعد مف الفعمة كالعرفاء المسمميف مف أىؿ المدينة كأرض الجزيرة ؿ إىؿ يقا        

العربية حتى ذلؾ الكقت مف يقكـ بيذا العمؿ عمى الكجو المطمكب دكف االستعانة أك الحاجة لعماؿ 
في خير شاىد عمى ذلؾ التقدـ المعمارم ؟ أال يؾ( ـ 691/ ق 72) القبط كالركـ ، كبنياف قبة الصخرة 

دليبلن  65( صالح بف كسياف ) في تكلية اإلشراؼ العاـ عمى أعماؿ البناء بالمسجد ألحد التابعيف ، كىك 
؟ إف ىذا اإلشراؼ العاـ يقتضي أف يككف متكليو  66عمى أنو لـ يكف ىناؾ حاجة بعد لفعمة أجانب 

المسجد ، ثاني أشرؼ عالمان كمحيطان بدقائؽ كحقائؽ كؿ صغيرة ككبيرة سيتـ إحداثيا في بنياف ذلؾ 
ذا كاف األمر كذلؾ كأنو يتكفر مثؿ ىذا المشرؼ    بقعة كبناء عمى كجو األرض بعد بيت ا الحراـ ، كا 

العربي المسمـ ، فيؿ تككف ىناؾ حاجة لعماؿ أجانب ؟   ( الناظر ) 
ثو عف تجديد فيما يتعمؽ باألدلة المصدرية ، أشير إلى ركاية ميمة ذكرىا السميكدم ضمف حدم        

بالمسجد قبؿ القياـ بأعماؿ  زيز ، تفيد بأنو كاف ىناؾ محرابمسجد المدينة في عيد عمر بف عبد الع
لما : كركل ابف زبالة عف محمد بف عمار عف جده قاؿ : ) التكسعة في ذلؾ الكقت ، حيث يقكؿ 

ش كاألنصار كالعرب دعا مشيخة مف أىؿ المدينة مف قرم جدار القبمةصار عمر بف عبد العزيز إلى 
، ال تقكلكا غير عمر قبمتنا ، فجعؿ ال ينزع حجران إال  قبمتكـتعالكا احضركا بنياف : كالمكالي فقاؿ ليـ 
ىك المحراب ، إذ ال ( قبمتكـ ) ىذا النص يتضح منو أف المقصكد ىنا بمفظ .  67( كضع مكانو حجران 

ر جدار القبمة كميا حجران حجران ثـ يضع كمما يتكقع أف األمير عمر بف عبد العزيز سيقكـ بنزع أحجا
نزع كاحدان آخر مكانو فيذا احتماؿ بعيد ، أما المحراب فيتأكد عميو ذلؾ بنفسو حرصا عمى سبلمة 

االتجاه الصحيح لمقبمة ، كىك األمر الذم ألجمو دعا إليو مشيخة أىؿ المدينة حتى ال يتقكؿ فيو قائؿ ، 
في حد ذاتو لتحديد اتجاه حائط القبمة ، كبذلؾ ال يككف ىناؾ داع كما أف كضع أساس المحراب كاؼ 
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مكانيا مرة أخرل ، كعميو فإف  ىاككضع -عمى افتراض ذلؾ  –ألف يتكلى نزع أحجار جدار القبمة كميا 
. أم المحراب ( قبمتكـ ) الذم يمكف القكؿ بو ىك أف القصد ىنا بمفظ 

غاية األىمية ، تتمثؿ في ككف عمر بف عبد العزيز ىك  نستنتج كذلؾ مف ىذا النص فائدة في        
الذم تكلى ذلؾ بنفسو ، كأف القبط ال مجاؿ كال ذكر ليـ في مثؿ ىذا األمر الجمؿ ، كىك الذم يقتضيو 

الحاؿ لما كاف لحدث تكسعة المسجد في تمؾ الفترة مف أىمية بالغة قمبت األمكر كأحكاؿ المسمميف 
يدحض بو كبلـ كريزكيؿ الذم حاكؿ  68بالمدينة رأسان عمى عقب  ، كلعؿ ىذا مف أقكل ما يمكف أف ُي

لمنصكص كالركايات التاريخية ، كلعؿ في إعراضو عف ىذه الركاية صفحا  -متعمد  –إقراره بعد تطكيع 
رغـ اطبلعو عمى ىذا المصدر كاستشياده بو كثيران ، ما يؤكد أنو تعمد إغفاؿ مثؿ ىذه النصكص التي 

ة أماـ ضالتو المنشكدة ، عمى أنو لك رأل بعض الباحثيف أف ىذا النص يحتمؿ أف يككف تقؼ حجر عثر
، فإف ىناؾ مف النصكص المصدرية  69ىك جدار القبمة كليس المحراب ( قبمتكـ ) المقصكد فيو بمفظ 

أيضا ما تفيد أف المحراب المجكؼ كاف معركفا قبؿ تمؾ الزيادة التي أدخمت عمى المسجد النبكم في 
: عيد الكليد بف عبد الممؾ ، مف ذلؾ 

 -رضي ا عنو  -ما ذكره ابف بطكطة في رحمتو ضمف حديثو عف زيادة عثماف بف عفاف         
بمسجد المدينة ، حيث أشار أف مف بيف أعماؿ تمؾ الزيادة أنو صنع لو محرابا ، كقد ساؽ ذلؾ الخبر 

أقكاالن أخرل في ذلؾ بقكلو  -التضعيؼ كالتردد أم  -ثـ عقب بعدىا بصيغة التمريض  ،بصيغة الجـز
فكاف يظؿ فيو نياره ، كبيضو كأتقف  ،كبناه بقكة كباشره بنفسو  ثـ زاد فيو عثماف رضي ا عنو: ) 

محمو بالحجارة المنقكشة ككسعو مف جياتو إال جية الشرؽ منيا كجعؿ لو سكارم حجارة مثبتة بأعمدة 
 ،إف مركاف ىك أكؿ مف بنى المحراب :، كقيؿ محرابان كصنع لو  ،كسقفو بالساج ،الحديد كالرصاص

ففي حديثو عف إضافة المحراب بالمسجد عمى .  70... ( عمر بف عبد العزيز في خبلفة الكليد  :كقيؿ
خبر بصيغة الجـز ، أما في األقكاؿ األخرل فبصيغة التمريض ساؽ اؿ -رضي ا عنو  –عيد عثماف 
، كىذا شاىد عمى أنو يرل بالقكؿ األكؿ إذ ذكره بصيغة الجـز ، أما األقكاؿ ( كقيؿ : ) كذلؾ بقكلو 

. لما لـ يكف يرجحيا ساقيا بصيغة التمريض ؼاألخرل 
كفا بمعناه االصطبلحي قبؿ الزيادة مف األدلة المصدرية التي تفيد أيضا أف المحراب كاف معر        

ركم عف بعض الصحابة كالتابعيف أنيـ  التي تمت بمسجد المدينة في كالية عمر بف عبد العزيز ، أنو ُي
: أم المحراب ، مف ذلؾ ( الطاقة ) كف في صؿكانكا م

.  71( في الطاقة  يصميرأيت سكيد بف غفمة : ) عف نفاية بف مسمـ قاؿ ( أ ) 
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 -رضي ا عنو  -رأيت عمرك بف ميمكف : ) قاؿ  -رضي ا عنو  -يؿ بف خالد عف إسماع( ب ) 
.  72( مرة ككاف يؤـ قكمو كرأيت لو عكدان في الطاقة يتككأ عميو إذا نيض 

.   73( في الطاقة  صميرأيت سعيد بف جبير م: ) قاؿ  -رضي ا عنو  -عف مكسى بف نافع ( جػ ) 
كاف معركفان في تمؾ الفترة ، التي ( الطاقة ) يستفاد منيا أف المحراب  74ىذه اآلثار كغيرىا         

. ـ 709 – 707/ ىػ 90 – 88تسبؽ تاريخ تجديد مسجد المدينة عمى عيد الكليد عاـ 
إضافة إلى اإلفادات المصدرية ، فإف أعماؿ الحفر كالتنقيب اآلثارم دلت عمى أف المحراب         

فان عمى أقصى تقدير في بداية العيد األمكم ، مف ذلؾ ما ذكرتو الباحثة بمعناه االصطبلحي كاف معرك
نجاة يكنس مف أف مديرية اآلثار ببغداد كشفت عف أسس لمحراب بسيط ، شكؿ تجكيفو مستطيؿ 

ـ ، كيحتمؿ أف بساطة ىذا المحراب كانحراؼ جدار قبمتو نحك الجنكب 0,40ـ ، كعمقو 1,93عرضو 
، الراشدم أك لبداية العيد األمكم يدؿ عمى أف تاريخ ىذا الجامع يعكد لمعيد درجة ، 27الغربي بمقدار 

ىذا كىك أقدـ محراب عراقي ، يرجع عيده لمعصر  ،كفكؽ ىذا المحراب محراب آخر قائـ إلى يكمنا
.  75األمكم 
أدلة نظرية ، كأخبار كاردة عف بعض كاعتمادان عمى ما سبؽ ذكره مف ركايات مصدرية ،         

ـ عمى كجو لصحابة كالتابعيف ، باإلضافة إلى نتائج بعض أعماؿ التنقيب اآلثارم الحديثة بمنطقة الشاا
ف فكرة المحراب المجكؼ يعكد إحداثيا ألكؿ مرة في مساجد اإلسبلـ إلى عيد التحديد ، يمكف القكؿ إ

/ ق 30مدينة عاـ عند زيادتو الكبرل بمسجد اؿ -رضي ا عنو  -الخميفة الراشد عثماف بف عفاف 
حدثنا عمي : ) ـ ، كلعؿ ىذا ما يمكف أف نستنبطو مف الخبر الذم سبؽ اإلشارة إلى بعضو كفيو  650

: قاؿ  76حدثني أبي عف صالح بف كسياف : حدثنا يعقكب بف إبراىيـ بف سعد قاؿ : بف عبد ا قاؿ 
ا عميو كسمـ   صمى ؿ ا حدثنا نافع أف عبد ا بف عمر أخبره أف المسجد كاف عمى عيد رسك

بالمبف ، كسقفو الجريد ، كعمده خشب النخؿ ، فمـ يزد فيو أبك بكر شيئان ، كزاد فيو عمر كبناه مبنيًّاا 
ره بالمبف كالجريد ، كأعاد عمده خشبان ، ثـ غيّل   ا عميو كسمـ صمى عمى بنيانو في عيد رسكؿ ا 

كجعؿ عمده مف حجارة منقكشة  ،ره بالحجارة المنقكشة كالقصةعثماف فزاد فيو زيادة كثيرة ، كبنى جدا
، إشارة إلى أف تمؾ الزيادة لـ تقتصر عمى تغيير مادة بناء ( ره ثـ غيّل : ) ففي قكلو  77(كسقؼ بالساج 

جدرانو كعمده كسقفو كحسب ، بؿ تكحي بكجكد إضافات معمارية جديدة أدخمت عمى بنياف المسجد ، 
إذا كاف المسجد قد شيد مثؿ ىذه التغييرات : ، كيحؽ التساؤؿ  78ا المحراب كالتي أرل أف مف بينو
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الجذرية في العمارة كالبنياف بما لـ يكف معيكدا عف ذم قبؿ ، أليس مف المقبكؿ االعتقاد بأنو شيد 
أيضا ميبلد عناصر معمارية جديدة غير مسبكقة كالمحراب ؟ 

ا تؤيد ذلؾ القكؿ مف ككف المحراب أحدث عمى عيد ىناؾ ركاية مصدرية أخرل ميمة ، لعمو        
الخميفة الراشد عثماف بف عفاف رضي ا عنو ، كىذه الركاية ذكرىا اإلماـ ابف كثير في تاريخو ضمف 

 كىـ : ) ... حيث قاؿ  -رضي ا عنو  -كبلمو عف حادثة مقتؿ الخميفة الراشد عمي بف أبي طالب 
فمما   رضي ا عنو  دة التي يخرج منيا عميفجمسكا مقابؿ السُي  ،ـمشتممكف عمى سيكفو( الخكارج ) 

، فثار إليو شبيب بالسيؼ  الصبلة الصبلة: كيقكؿ  الصبلةخرج جعؿ ينيض الناس مف النكـ إلى 
فضربو ابف ممجـ بالسيؼ عمى قرنو فساؿ دمو عمى لحيتو رضي ( المحراب )  الطاؽفضربو فكقع في 

: في رحمتو بقكلو( ـ 1217/ ق 614ت ) د تمؾ الركاية ، ما ذكره ابف جبير كمما يعض.  79( ا عنو 
 -مما يمي الجانب األيمف مف القبمة محراب محمؽ عميو بأعكاد الساج مرتفع عف صحف الببلط ) ... 

 كأنو مسجد صغير ، كىك محراب أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب رضي ا عنو  -أم الركاؽ 
فيو باكيف  يصمكفربو الشقي المعيف عبد الرحمف بف ممجـ بالسيؼ ، فالناس كفي ذلؾ المكضع ض

.  80( داعيف 
ذا كاف          لعؿ ىاتيف الركايتيف ترجحاف أيضا أف المحراب المجكؼ كاف معركفان في تمؾ الفترة ، كا 

أبي  ىك آخر مف قاـ بتكسعة المسجد النبكم قبؿ مقتؿ عمي بف -رضي ا عنو  -عثماف بف عفاف 
رضي  -ر في بنياف المسجد عمى خبلؼ تكسعة عمر بف الخطاب كأنو غيّل  -رضي ا عنو  -طالب 

رضي  -فبل يبقى إال القكؿ بأف المحراب أحدث ألكؿ مرة بمسجد المدينة عمى عيد عثماف  -ا عنو 
التي تسبؽ أعماؿ ثـ منذ ذلؾ الحيف عرؼ بناؤه بمساجد األمصار في تمؾ الفترة المبكرة ، ك -ا عنو 

سنة تقريبان ، كلعؿ أعماؿ الحفر  58التكسعة بالمسجد النبكم عمى عيد الكليد بف عبد الممؾ بحكالي 
. المشار إلييا سابقنا تؤكد ذلؾكالتنقيب 
إف الذم يغمب عمى الظف أف المحراب في تمؾ المرحمة المبكرة لـ تكف جكفتو نصؼ دائرية ،         

نما كانت متعامدة  التخطيط ، كلعؿ المحراب المستطيؿ السابؽ ذكره ، كالذم كشفت عنو حفريات كا 
 –كالتي ترجعو إلى العيد الراشدم أك بداية العصر األمكم عمى أقصى تقدير  –مديرية اآلثار ببغداد 

يرجح ذلؾ ، ىذا باإلضافة إلى أنو ما تزاؿ بعض اآلثار األكلى التي ترجع إلى القرنيف األكؿ كالثاني 
المسجديف الجامعيف  ريب متعامدة المسقط ، منيا محرابا، تتكفر عمى محا( ـ 8 – 7) ىجرييف اؿ

، ككذلؾ محراب مسجد كاسط الذم بناه 81ـ 670/ ق 50بالبصرة كالككفة في عيد تكسعة زياد بف أبيو 
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، كعف تمؾ الظاىرة يقكؿ كريزكيؿ ضمف حديثو عف محراب المسجد الكبير  82ـ 706/ ق 86الحجاج 
ظير أف فتحة في كسط الجدار الجنكبي الغربي ىي المحراب المحفكر : ) ـ 851/ ق 237بسامراء 

بؿ مستطيبلن كما رأينا في األخيضر ككما كانت القاعدة في األياـ  الجدار ، لـ يكف محرابان دائريًّاا في
يراف  ، ترجح بقة كال شؾسالعؿ في ىذه المحاريب المذككرة تمسكا بمكركثات .  83( المبكرة في العراؽ كا 

، كالظاىر أف محراب ( مربع أك مستطيؿ ) أف جكفة المحراب في بداية األمر كانت متعامدة التخطيط 
الذم أكحى ىذا النمط مف  األصميكاف   رضي ا عنو  مسجد المدينة عمى عيد عثماف بف عفاف

المسجد ، كأحكاؿ العرب في  مة لتخطيطلشكؿ المتعامد كاف ىك األكثر مبلءالمحاريب ، إذ أف ىذا ا
. العمارة كالبنياف خبلؿ تمؾ الفترة المبكرة 

متى كاف أكؿ ظيكر لو ؟ : كاف األمر كذلؾ ، يبقى تفسير ظاىرة المحراب الدائرم المسقط  اإذ        
ق ؟  صؿكمف أيف اشتؽ أ

ح الكنيسة مف ىناؾ بعض الفركؽ الجكىرية بيف محراب المسجد كمذبقبؿ اإلجابة عف ىذا         
سكاء مف الناحية  ،الناحيتيف المعمارية كالكظيفية ، كذلؾ كي يتضح أنو ال عبلقة بيف المحراب كالمذبح

. المعمارية أك الكظيفية 
فمحراب المسجد مف الناحية المعمارية يشغؿ مساحة صغيرة بالنسبة لجدار القبمة ، تقدر عمى         

 صمىد جدار القبمة ، أما المذبح فإنو يشغؿ مساحة كبيرة ربما تمف امتدا 10/  1أقصى تقدير بنسبة 
، كبيذا يصبح  84مف امتداد الجدار الكاقع فيو  –في بعض األحياف  – 2/  1، أك  3/  1إلى نسبة 

المحراب مأخكذة عف ف فكرة معمارية ، مما يرد القكؿ القائؿ إالفارؽ بيف كؿ منيما شاسعان مف الناحية اؿ
.  مالمذبح الكنس

  مف الناحية الكظيفية ، فالمحراب إنما أحدث أكؿ األمر بمسجد المدينة عمى عيد عثماف        
مكبرا لمصكت يساعد عمى تجميع صكت اإلماـ عند  –فيما يبدك  –ألجؿ أف يككف  رضي ا عنو 

طكال  كىك مقتضى الحاؿ بعدما اتسعت مساحة المسجد،  85القراءة كتضخيمو إلسماع مف تباعد عنو 
قميؿ  -، مما تطمب إحداث ذلؾ التجكيؼ  86المأمكميف صفكؼ امتداد كعدد  بذلؾ دعرضا كازداك

، أما فيما يتعمؽ بالمذبح  87تحقيقا لتمؾ الحاجة الممحة في كقت لـ تكف فيو مكبرات لمصكت  –العمؽ 
الت ، فيك محؿ مخصص ألف تقاـ بو بعض الطقكس الدينية كتكضع بو كذلؾ بعض األدكات كاآل

، كمف ىنا يتضح الفارؽ  88المخصصة ليذا ، بؿ كيجمس فيو بعض القائميف بيذه الطقكس كالشعائر 
. أيضا بيف كؿ مف المحراب كالمذبح 
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فيما يخص العبلقة بيف ( سكفاجيو ) مف المفيد اإلشارة ىنا إلى قكؿ المستشرؽ اآلثارم         
شكميف متشابييف ال يعني بالضركرة كجكد عبلقة إف العبلقة بيف : ) المحراب كالمذبح حيث يقكؿ 

معمارية تجعؿ اقتباس أحدىما مف اآلخر قضية مسممان بيا ، بؿ يجب التأكد مف أف بينيما ركابط 
فالمحراب لـ يكضع لتحديد جية القبمة ، بؿ إنو مكاف مخصص ، كظائفية تفسر كتبرز االشتقاؽ 

ذا .  89( راب لمداللة عمى أىمية ىذا المكاف كعظمتو كأف القبة التي بنيت فكؽ المح،  لرئيس القكـ كا 
كاف األمر كذلؾ ، فمف أيف اشتؽ التجكيؼ الدائرم لممحراب ؟ كمتى كاف أكؿ ظيكر لو ؟  

ق ىك الحنيات صؿاشتقاؽ التجكيؼ الدائرم لممحراب يرل فريد شافعي أف ذلؾ لعؿ أ صمىعف أ        
زخارؼ جدارية استخدميا المسيحيكف في عمائرىـ ككنائسيـ الركمانية الصغيرة كالتي كانت بمثابة 

لـ المسّل  -، غير أف الذم يمكف القكؿ بو أف ذلؾ مف سنف التطكر كالتقدـ  90لنفس الغرض الزخرفي 
التي مرت بيا الحضارة اإلسبلمية في تمؾ المرحمة المزدىرة ، التي تبمكرت فييا شخصية العمارة  -بيا 

أف التجكيؼ المربع معركؼ في جميع الحضارات منذ القدـ ال تختص بو اإلسبلمية بقكة ، ككما 
حضارة دكف أخرل ، فكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمتجكيؼ الدائرم ال تختص بو حضارة دكف أخرل ، أما عف 
متى كاف أكؿ ظيكر لممحراب الدائرم ؟ فالكاقع أنو في ظؿ غياب األدلة المصدرية كاألثرية الصريحة 

مف التحقيؽ ، إال أنو يمكف القكؿ بأف المحراب المجكؼ الكاقع في  ىذا بشيء عف ال يمكف اإلجابة
كالمنسكب لعيد عبد الممؾ بف مركاف  -السابؽ اإلشارة إليو  –الضمع الجنكبي مف مثمف قبة الصخرة 

ة أالنماذج التي ظيرت بيا المحاريب عمى ىي -أك مف أكائؿ  -ـ ، لعمو كاف أكؿ 691/ ىػ 72عاـ 
. ة دائرية الشكؿ تجكيؼ
، ( إعبلـ األريب بحدكث بدعة المحاريب ) أختـ البحث بما أثير حكؿ الرسالة المسماة بػ         

ان لبعض الميتميف بشأف المحراب المنسكبة لئلماـ الحافظ جبلؿ الديف السيكطي ، كالتي كانت سندان ميّـل 
، (  Lammens) اليسكعي المانس ب ف كنائس النصارل ، كنعني بذلؾ األ، لمقكؿ بأنو مأخكذ ع

، كتابعو عمى ذلؾ  91كالذم اتخذ مف بعض األحاديث المذككرة في ىذه الرسالة سندان لتدعيـ مكقفو 
، كلسنا بحاجة لمحديث عف صحة أك عدـ صحة نسبة ىذه الرسالة لئلماـ  92الكابتف كريزكيؿ 

لتي يفيـ منيا أف المحراب مأخكذ عف السيكطي ، كلكف الميـ ىك ذكر بعض األحاديث الكراردة بيا ، ا
 ، 93ب المانس لتدعيـ تمؾ النظرية األ –كما سبؽ الذكر آنفا  –مذابح النصارل ، كالتي اعتمد عمييا 

فكاف مف المفيد ذكرىا لمعرفة درجتيا مف الصحة كالضعؼ حتى يتبيف حقيقة ما استند عميو ىؤالء 
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، مع االقتصار عمى  94ذكر أشيرىا لئبل يطكؿ المقاؿ  القكـ في تدعيـ نظريتيـ ، كسيقع االختيار عمى
 :لفظ الحديث أك األثر دكف السند ، كالتي منيا 

اتقكا ىذه : ) ا عميو كسمـ  صمىقاؿ رسكؿ ا : قاؿ  رضي ا عنيما  عف عبد ا بف عمر ( أ ) 
.  95( المذابح 

فبل تشبيكا  ،إنما كانت لمكنائس: ) كقاؿ في المحراب  الصبلةعف عبد ا بف مسعكد أنو كره ( ب ) 
.  96( بأىؿ الكتاب 

أك قاؿ  –ال تزاؿ ىذه األمة : ) ا عميو كسمـ  صمىقاؿ رسكؿ ا : عف مكسى الجيني قاؿ ( جػ ) 
.  97( بخير ما لـ يتخذكا في مساجدىـ مذابح كمذابح النصارل  –أمتي 

إف مف أشراط الساعة أف تتخذ المذابح في : ) ؿ أخرج ابف أبي شيبة عف أبي ذر الغفارم قا( د ) 
.     98( المساجد 

ا عميو كسمـ  صمىكاف أصحاب محمد : ) كأخرج ابف أبي شيبة عف سالـ بف أبي الجعد قاؿ ( ىػ ) 
.   99(يعني الطاقات ،إف مف أشراط الساعة أف تتخذ المذابح في المساجد :يقكلكف

كما سبؽ القكؿ لتدعيـ  ىـبعضالشأف ، كالتي استند عمييا ىذا  ىذه بعض اآلثار الكاردة في        
نظرية اقتباس فكرة المحراب بالمسجد مف مذابح الكنائس ، ككما يبدك فكميا ضعيفة كاىية ال يصح 

ركم  كال لمصحابة الكراـ   ا عميو كسمـ صمى نسبتيا لمنبي  رضي ا عنيـ  يشيد لذلؾ أيضا أنو ُي
ا عميو كسمـ  صمى ىؿ صح عف رسكؿ ا : أنو سئؿ  -رحمو ا  -ف حنبؿ عف  اإلماـ أحمد ب

 100( ما أعمـ فيو حديثا يَبثبُيت ، كرُيب مسجد يحتاج إليو يرتفؽ بو : ) حديث في شأف المحاريب ؟ فقاؿ 
ف يو مطمقا ـإؿال يصح االستناد كمف تابعو ،  (المانس  )ب يمكف القكؿ بأف ما اعتمد عميو األ بيذا، ك

حسب ما سبؽ  األثرية كالنظرية ،كذلؾ كاألخرل الناحية المصدرية ، كما أنو ال تؤيده األدلة المصدرية 
م يمكف تمخيصيا في كالت، نشأة المحراب في اإلسبلـ قضية  في بحثينتيي اؿ ىذاكب ،ذكره تفصيبلن 
:  النقاط اآلتية

إلى أكثر مف ثمانية  المسجداب في نشأة أكؿ محر صمىتعددت أقكاؿ الباحثيف التي قيمت في أ -1
تكسعة عمر بف عبد العزيز  القكؿ القائؿ بأنو عرؼ في، ذلؾ كاف أشيرىا كأكثرىا تأييدان  ، أقكاؿ

 – 707/ ىػ 90 – 88لمسجد المدينة فترة كاليتو عمييا مف قبؿ الخميفة الكليد بف عبد الممؾ عاـ 
. مذابح النصارل  كاف مفاشتقاقو  أفـ  ، ك709
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في المسجد أف القكؿ القائؿ بأف المحراب ، كالنظرية ، األثرية ، باألدلة المصدرية الدراسة  تأثبت -2
  . بؿ ىك أضعؼ األقكاؿ مذابح النصارل غير صحيح ، ا أحدث بتأثير مفإنـ
ؿ في تمؾ المسألة كأقربيا أف أرجح األقكا، كالنظرية ، األثرية ، باألدلة المصدرية  ت الدراسةأثبت -3

ا  مرض -ىك القكؿ القائؿ بأف المحراب أحدث أكؿ ما أحدث عمى عيد عثماف بف عفاف  لمصكاب
، ككاف الغرض ـ 650/ ق 30الشريؼ عاـ  النبكممسجد اؿضمف أعماؿ التكسعة التي قاـ بيا ب -عنو 

 ، قميؿ العمؽ، ( مستطيؿ أك مربع ) ذا مسقط متعامد كأنو كاف  مكبرا لمصكت ،مف ذلؾ أف يككف 
 .ة أبسيط اليي
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 :الحواشي

                                                
الغرفة ، صدر البيت ، أكـر مكاضعو ، مقاـ اإلماـ مف المسجد ، مأكل األسد ، المكضع الذم ينفرد : في المعنى المغكم يعني  : المحراب -1

      : كقاؿ اإلماـ القرطبي ( .العامة الذم يفيمو الناس مقاـ اإلماـ مف المسجد  المحراب عند) :  قاؿ األزىرم. بو الممؾ فيتباعد عف الناس 
   : كقاؿ البغكم .ككذا قاؿ قتادة ، أم مساجد :  ﴾مف محاريب  : في قكلو تعالى كقاؿ الضحاؾ  ( .المحراب في المغة كؿ مكضع مرتفع ) 
 ، ة مخصكصة في مكاف مخصكصفيك بناء مخصكص عمى ىيأ: ( الكظيفي ) م صطبلحأما في المعنى اال. (  اكيقاؿ لممسجد أيضا محراب) 

كيسمى مكقؼ اإلماـ مف المسجد محرابان ألنو أشرؼ : )  قاؿ القضاعي. المسممكف نحكىا  صميم، الجية التي  ةصبلاؿكىك مقاـ اإلماـ في 
كعف  .(  ةصبلاؿدؿ بو عمى القبمة ألف القبمة شرط لصحة جد كيستسكالمحراب يكضع في مقدمة الـ: )  ىبيرة كقاؿ أبك ( .مجالس المسجد 

نفراد اإلماـ فيو كبعده عف ال: األكؿ : محرابان ثبلثة أقكاؿ  الصبلةاب كفي تسمية محر:  بف الجكزماقاؿ ، سبب تسمية محراب المسجد محرابان 
أف المحراب في المغة : الثاني ارم عف أبيو عف أحمد بف عبيد ، ابف األنبذكره  ،فبلف حرب لفبلف إذا كاف بينيما تباعد  :الناس ، كمنو قكليـ 

:  القبمة(  أ ): محارب لمشيطاف ، كلممحراب أسماء أخرل منيا  فالمصمىف الحرب أنو ـ: الثالث ماكف كأشرؼ المسجد مقاـ اإلماـ ، أشرؼ األ
 ، كىي في المغة تعني ما عطؼ مف األبنية كجعؿ كالقكس:  اقةالط(  ب )، . ةصبلاؿصطبلح تعني ناحية كفي اال، كىي في المغة تعني الجية 

المحراب الذم يقؼ فيو  ، كالمراد بطاقة المسجد: )  قاؿ الزركشي. كالظمة التي عند باب المسجد أك حكلو ، صطبلح تعني المحراب كفي اال
قاؿ :  المقام(  جػ )، ( .الذم يقؼ نحكه اإلماـ في الجماعة كالمحاريب جمع محراب كىك طاقة القبمة : )  بف العثيميفاكقاؿ الشيخ . ( اإلماـ 
. أحكاـ المحراب : بف عبد الرازؽ  محمد بف عبد القادر: انظر ( . المحراب عند العامة الذم يفيمو الناس مقاـ اإلماـ مف المسجد ) :  األزىرم

.  25  -23،  22،  21 – 20 ػص ػص، ـ 2009/ ىػ 1430 ، 1ط ،مصر ، المنصكرة ، دار أصحاب الحديث 
، سكرة آؿ عمراف ... ( . كمما دخؿ عمييا زكريا المحراب : ) قكلو تعالى : خمس آيات مف القرآف الكريـ ىي  في( المحراب ) كقد كرد لفظ 

فخرج عمى ) : كلو تعالى كؽ، (  39) ، اآلية آؿ عمراف .  ... (في المحراب  يصميفنادتو المبلئكة كىك قائـ )  :كقكلو تعالى ، (  37) اآلية 
كقكلو تعالى ، (  13) ، اآلية سبأ ... ( . يعممكف لو ما يشاء مف محاريب ) : كقكلو تعالى ، (  11) اآلية ،  مريـ... ( . قكمو مف المحراب 

الكارد في ( المحراب ) لفظ  ختمؼ عمماء التفسير في تأكيؿاكقد ( .  21) ، اآلية سكرة ص ( . كىؿ أتاؾ نبؤا الخصـ إذ تسكركا المحراب ) : 
أك أشرؼ مكاف في المسجد أك في ، غرفة خاصة لمتعبد ، أك أك مقدـ المسجد  ، بأف المقصكد بو المسجد ختبلفان كبيران ما بيف قائؿاىذه اآليات 

 13 ػص ػص . أحكاـ المحراب: در محمد بف عبد القا:  نظرا ذلؾكلممزيد عف أقكاؿ المفسريف في ، أك غرفة مرتفعة يصعد إلييا بسمـ  ، الغرفة
- 19 . 

 . 485 ػص ، ـ1990/  ىػ1410ـ ، .د. تكطئة لمكسكعة المساجد  :المساجد في المدف العربية  : المعيد العربي إلنماء المدف -2

 599 ، 598 ػص ػص، ـ 1994ة المصرية العامة لمكتاب ، ، الييأ( عصر الكالة )  1ـ. مية العمارة العربية في مصر اإلسبل :فريد شافعي  -3
 . 138 ػص،  1986،  1دار طبلس ، دمشؽ ، سكريا ، ط. الفف اإلسبلمي : عفيؼ بينسي : ، كممف قاؿ بذلؾ أيضا . 611، 

 بف شيبة أف عثماف ككذكر عمر: ) بقكلو المقريزم  ما أشار إليياكىذه الركاية ىي ، . 592 – 591 ػص ػص.  العمارة العربية: شافعي فريد  -4
 فعيدت إلى القبمة صميأ اإال أني تفمت في القبمة كأف مالي أراؾ مكتئبان قاؿ ال شيء: تو مرأابف مظعكف تفؿ في القبمة فأصبح مكتئبان فقالت لو 

 . 591 ػص .المرجع نفسو : فريد شافعي . ( فكاف أكؿ مف خمؽ القبمة  فغسمتيا ثـ عممت خمكقان فخمقتيا

 . 598 ػص.  ربيةالعمارة الع: فريد شافعي  -5

.  598 ػص.  العمارة العربية: شافعي فريد  -6
 . 223 ػص،  ـ1988/ ىػ 1409،  1ط، بيركت  ،دار العمـ لممبلييف  .المساجد في اإلسبلـ : طو الكلي  -7

 . 226 صػ. المساجد : طو الكلي  -8

 ،دار الشرؽ العربي .  النظار في غرائب األمصار كعجائب األسفارتحفة  : ( عبد ا محمد بف عبد ا المكاتي الطنجي كأب)  ابف بطكطة -9
 . 88 ػص ، 1جػ ، ت.د ،لبناف  ،بيركت 

: ، أحمد فكرم. 23 – 22 ػص ػصت ، .د، القاىرة ، دار الكتاب اإلسبلمي . فريقية كالمغرب إالمغرب في ذكر ببلد : أبك عبيد ا البكرم  -10
  . 59  -57صػ صػ  ، ـ1936 / ىػ1355ر ، دار المعارؼ بمص. مسجد القيركاف 
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 2جػ ، ت.مكتبة الثقافة الدينية ، القاىرة ، د. بذكر الخطط كاآلثار ار عتبالمكاعظ كاال:  ( مالعباس أحمد بف عؿ الديف أبك متؽ) المقريزم  -11
 . 247 ػص، 

. مكسكعة العمارة اإلسبلمية : عبد الرحيـ غالب ، . 604 ػص .العمارة العربية : ، فريد شافعي . 88ػ ص.  تحفة النظار: ابف بطكطة  -12
 . 353صػ  .ـ 1988/  ىػ1408،  1ـ ، ط.جركس برس ، د

،  370ػ ص ، 1جػ،  ت. بيركت ، د، دار الكتب العممية . كفاء الكفا بأخبار دار المصطفى  : (بف أحمد  منكر الديف عؿ) السميكدم  -13
 . 247، صػ 2جػ .كاالعتبار المكاعظ : المقريزم ، . 525ػ ص،  2جػ
14

السيد عبد العزيز سالـ ، . د: ترجمة . الفف اإلسبلمي في إسبانيا : مانكيؿ جكميث مكرينك :  ممف قاؿ بذلؾ أيضا مف ىؤالء المستشرقيف -
أحمد مكسى ، . د: ة ترجـ. الفف اإلسبلمي : ، أرنست ككنؿ . 11صػ  ،ت .لطفي عبد البديع ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، د. د

عمي إبراىيـ منكفي ، . د: ترجمة . عمارة المساجد في األندلس : ، باسيميك بابكف مالدكنادك . 17صػ  ،ـ 1966دار صادر ، بيركت ، 
 ،. 100  –99، صػ صػ  1جػ ،ـ 2011/ ق 1432،  1، ط ( كممة ) منشكرات ىيئة أبك ظبي لمثقافة كالتراث 

Georges Marçais : L´ Architecture Musulmane dʼ Occident , Tunisie , Algerie , Maroc , Espagne et Sicile . 
Paris , 1954 , P11 . 

أحمد غساف ، دار  :عبد اليادم عبمة ، تعميؽ  :ترجمة . اآلثار اإلسبلمية األكلى : كريزكيؿ ، . 525ػ ص،  2جػ.  كفاء الكفا: السميكدم  -15
 . 67 ػص.  ـ1984قتيبة ، دمشؽ ، 

.   68 – 67 ػص ػص. اآلثار اإلسبلمية األكلى  :كريزكيؿ  -16
 . 68 ػص. اآلثار اإلسبلمية األكلى  :كريزكيؿ  -17

 .كسيأتي اإلشارة إلييا فيما بعد ، ( إعبلـ األريب بحدكث بدعة المحاريب ) القصد ىنا إلى الرسالة المسماة بػ  -18

 . 68 ػص .اآلثار اإلسبلمية األكلى  :كريزكيؿ  -19

 . 599 – 598 ػص ػص. العمارة العربية : فريد شافعي  -20

       رقـ، حديث  1جػ .ت .دار التقكل لمتراث ، القاىرة ، د. فتح البارم بشرح صحيح البخارم  : (بف جحر  مأحمد بف عؿ) العسقبلني  -21
 . 597، صػ(  382) 

 . 617صػ ، ( 405) رقـ حديث ،  1جػ. فتح البارم : ابف حجر  -22

.  618 ػص،  1جػ.  الفتح: ابف حجر  -23
 .  618 ػص، (  406) ، حديث رقـ  1جػ.  الفتح: ابف حجر  -24

صحيح :  (زكريا يحيى بف شرؼ  أبك) النككم ، ( . 1210،  1028،  1027،  384،  383) األحاديث : الفتح : بف حجر ا : نظرا -25
 ( . 551،  550،  549،  548،  547)  األحاديث،  2، جػ 1ـ ، ت.القاىرة ، د دار الدعكة اإلسبلمية ،. مسمـ بشرح النككم 

 . 367  -365 ػص،  1جػ .كفاء الكفا : السميكدم : نظر امما يؤيد ىذا القكؿ  -26

 ( . 144) قرآف كريـ ، سكرة البقرة ، اآلية  -27

 . 598 ػص .العمارة العربية : فريد شافعي  -28

 . 251 ػص ، 1جػ .ا كفاء الكؼ: السميكدم  -29

 5، جػ 3مج. صحيح مسمـ : ، النككم . 303، صػ (  3932) ، حديث  7، جػ 637 ػص ،(  428) حديث رقـ ،  1جػ. الفتح : ابف حجر  -30
 . 8، صػ

المدينة فنزؿ أعمى   ـا عميو كسؿ صمى قدـ النبي : عف أنس بف مالؾ قاؿ ) ... : ىذا ما يمكف استنتاجو مف تمؾ الركاية كالتي كرد فييا  -31
مر ببناء المسجد ، فأرسؿ إلى مؤل  كأنو أ... ا عميو كسمـ فييـ أربع عشرة ليمة  صمىالمدينة في حي يقاؿ ليـ بنك عمرك بف عكؼ فأقاـ النبي 

فكاف فيو ما :  إلى ا ، فقاؿ أنس ال كا ال نطمب ثمنو إال: ىذا ، قالكا ( بستانكـ ) ثامنكني بحائطكـ  ،يا بني النجار: مف بني النجار فقاؿ 
بقبكر المشركيف فنبشت ، ثـ بالخرب فسكيت ، كبالنخؿ   ا عميو كسمـ صمى أقكؿ لكـ قبكر المشركيف ، كفيو خرب ، كفيو نخؿ ، فأمر النبي 
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معيـ ،  ا عميو كسمـ  صمى ، كالنبي ، كجعمكا عضادتيو الحجارة ، كجعمكا ينقمكف الصخر ، كىـ يرتجزكف  فصفكا النخؿ قبمة المسجدفقطع ، 
أف صفة بنياف المسجد النبكم الكاردة : كىذا يتبيف منو عدة أمكر ، أكليا ( . الميـ ال خير إال خير اآلخرة فاغفر لؤلنصار كالمياجرة : كىك يقكؿ 

نما  ،المسجد لـ يكف صالحا ابتداء لبناء المسجد أف المكضع الذم بني فيو: في ىذه الركاية كانت بعد اليجرة إلى المدينة مباشرة ، ثانييا  كا 
حة تطمب األمر إعداد ذلؾ المكضع لمبناء ، ثالثيا كىك مترتب عمى كؿ مف األمريف السابقيف بدىيا ، كىك أف مراحؿ اإلعداد كالبناء دلت صرا

ذا كاف األمر كذلؾ ، ىؿ يقاؿ إ كقت ،عمى البساطة الشديدة في البنياف كفي المكاد المستخدمة ، كىذا مقتضى الحاؿ في ذلؾ اؿ ف النخؿ الذم كا 
 637 ػص ،(  428) حديث ،  1جػ. الفتح : ابف حجر : انظر  ؼ ليككف محرابا لممسجد ؟ أـ ليككف حائط قبمة لممسجد ؟كاف بيذا المكضع صُي 

. 

 . 598 ػص .العمارة العربية : فريد شافعي  -32

: كقيؿ ... ما شد مف حكاليو كالصفائح المنصكبة حكؿ شفير الحكض ، : كغيره كعضده كأعضاده  د البناءضُي كعَب : ) كرد في لساف العرب  -33
، كىذا (  ما يشد جكانبو كأعضاد كؿ شيء: ) كىك ما أفاد بو كذلؾ ابف حجر ضمف شرحو ألفاظ ىذا الحديث حيث يقكؿ ( . عضده جانباه 

، كأف األمر محمكؿ عمى أنيـ قامكا بتقكية جانبي الحائط بالحجارة ، أما ما ذىب إليو مقتضى الحاؿ أيضا إذا كاف حائط القبمة مف جذكع النخؿ 
، فيذا (  الخشبة التي عمى كتؼ الباب كلكؿ باب عضادتاف: ) ضادة ، مف أف القصد بالعِق ( شرح مسمـ ) ، كالنككم في ( الفتح ) ابف حجر في 

أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد ) منظكر  ابك. ، كليس أبكاب المسجد ( قبمة حائط اؿ) قبمة إذ الحديث عف اؿ ،فيما يبدك ليس مناسبا لسياؽ الخبر
صحيح : ، النككم . 305 ػص،  7جػ. الفتح : ، ابف حجر . 293، صػ  3ـ ، مج2003دار صادر ، بيركت ، . لساف العرب ( : بف مكـر 

 . 8، صػ  5، جػ 3مج . مسمـ 

 . 309 ػص،  1جػ .الفتح : ابف حجر  : نظرا. مف شاء  سترة لو يمر مف كرائيا لتككف صميالـس بيف يدم ىي الحربة التي تغر: زة فَب العَب  -34

 – 255 ػص ػص،  ت.منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ، د .العمارة كالفنكف في دكلة اإلسبلـ : سعد زغمكؿ عبد الحميد  : ممف قاؿ بذلؾ -35
257 .

 – 1672/ ىػ 1139 – 1082) عمارة المساجد في عيد المكلى إسماعيؿ العمكم : د الجكاد راشد رامي ربيع عب: عما يؤيد ذلؾ انظر  -36
( .  5) ، ىامش  15 – 14، صػ صػ  3ـ ، جػ2013،  1كنكز لمنشر كالتكزيع ، القاىرة ، ط. دراسة أثرية حضارية : بمدينة مكناس ( ـ 1727

     : ، كأيضا قكلو تعالى (  189) سكرة البقرة ، اآلية ( . ؿ ىي مكاقيت لمناس كالحج يسألكنؾ عف األىمة ؽ: ) مف ذلؾ قكؿ ا تعالى  -37
 كجعمنا اليؿ كالنيار ءايتيف فمحكنا ءاية اليؿ كجعمنا ءاية : ) ، كقكلو تعالى (  16) سكرة النحؿ ، اآلية . ﴾ كعبلمات كبالنجـ ىـ ييتدكف

، كقكؿ ا (  12) سكرة اإلسراء ، اآلية ( . ناه تفصيبل صمىؼ عدد السنيف كالحساب ككؿ شيءتعممكا النيار مبصرة لتبتغكا فضبل مف ربكـ كؿ
( .  39) سكرة يس ، اآلية ( . كالقمر قدرناه منازؿ حتى عاد كالعرجكف القديـ : ) عز كجؿ 

.  648صػ ،(  438) حديث رقـ ،  1جػ.  فتح البارم: ابف حجر  -38
. (  144) حديث رقـ ،  1جػ. فتح اؿ: ابف حجر  -39
.   698 ػص، (  499) حديث رقـ ،  1جػ.  الفتح: ابف حجر  -40
 .(  501 – 500 – 498 – 496)  ، األحاديث 1جػ.  الفتح: ابف حجر  -41

 . 696 ػص ،(  496) حديث رقـ ،  1جػ.  الفتح: ابف حجر  -42

 . 697 ػص،  1جػ.  الفتح: ابف حجر  -43

 . 295 ػص ،(  760)  حديث ، 2جػ .الفتح :  بف حجرا -44

 . 27 ػص. أحكاـ المحراب  :  محمد بف عبد القادر -45

 . 28 ػص. أحكاـ المحراب  :  محمد بف عبد القادر -46

 . 28صػ . أحكاـ المحراب  :  محمد بف عبد القادر -47

ـ ، صػ 2005/  ىػ1425،  6ية ، القاىرة ، طمطابع األىراـ التجار. إعبلـ الساجد بأحكاـ المساجد ( : محمد بف عبد ا ) الزركشي  -48
258  . 
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ا  صمىكلممزيد عف أقكاؿ أىؿ العمـ القائميف بعدـ كجكد محراب عمى عيد الرسكؿ .  30ػ ص .أحكاـ المحراب :  محمد بف عبد القادر -49

 . 31  -27 ػص ػص. المرجع نفسو : نظر ، اعميو كسمـ 

 . 656 ػص ،(  446) حديث رقـ ،  1جػ. الفتح : ابف حجر  -50

 . 226 ػص.  المساجد في اإلسبلـ: طو الكلي : انظر عف ىذه الركايات  -51

 . 226صػ  . المساجد في اإلسبلـ: طو الكلي 52 - 

ف آتيان أتى عقبة في منامو كأف صكتان مف عند ا أسمعو أف يضع محرابو مف المسجد حتى تناقؿ الناس ىذا أىذه الركاية تتمخص في  -53
، كالمبلحظ أنو عند ذكره لمحراب عقبة يشير إلى تمؾ الركاية المذككرة ، أما عند كبلمو عف االنحراؼ الكاقع في اتجاه القبمة حديث إلى اليـك اؿ
نجده ينسب ذلؾ إلى أصحاب عقبة ، كأنيـ لـ يككنكا بعد عمى عمـ كاسع بطرؽ تحديد االتجاىات ،  فمف الذم كضع المحراب إذا ؟ ىؿ ىك ؼ
بة أـ أصحابو ؟ كأيضا كيؼ يمكف تصكر ىذا االنحراؼ عف االتجاه الصحيح لمقبمة لك سممنا بصحة تمؾ الركاية ، كأف ذلؾ مف عند ا عؽ

 . 22،  11ػصصػ . مسجد القيركاف : أحمد فكرم : انظر  سكاء في المناـ أك اليقظة ؟

: كريزكيؿ  ،. 74 ػص ،ـ 1981دار النيضة العربية ، بيركت ، . لمعمارم تطكرىا العمراني كتراثيا ا:  المدينة المنكرة: صالح لمعي  -54
 . 391 ػص.  ألكلىاإلسبلمية ا اآلثار

 . 59 ػص.  مسجد القيركاف: أحمد فكرم  -55

 . 64 ػص.  مسجد القيركاف: أحمد فكرم  -56

 . 64 ػص.  مسجد القيركاف: أحمد فكرم  -57

أكؿ ما أضيؼ عمى عيد ىشاـ بف عبد الممؾ  -أم مسجد عقبة  –ف المحراب أضيؼ إلى المسجد ا إق لك أخذنا بيذا االعتبار لقمفعمى أف -58
 .كليس عمى عيد عقبة ، كىذا ىك األقرب اعتقاده 

 . 60 ػص . مسجد القيركاف :أحمد فكرم  -59

 . 338، صػ  4ت ، جػ.بيركت ، د دار الفكر ،. فتح العزيز بشرح الكجيز ( : عبد الكريـ بف محمد الرافعي ) القزكيني : انظر  -60

 . 53 ، 26صػ صػ .  مسجد القيركاف :أحمد فكرم  -61

 . 248 ػص،  2جػ. الخطط : المقريزم  -62

، محمد ماجد . 255 ػص .العمارة كالفنكف : ، سعد زغمكؿ . 75 – 74 ػص ػص.  المدينة المنكرة :صالح لمعي :  ممف قاؿ بيذا أيضا -63
 . 79 ػص ، ـ1998ـ ، .مطابع سجؿ العرب ، د. ف مسجدا كتاريخ كطراز كعناصر خمسة كثماني تصميـ :ساجد عمارة الـ: عباس خمكصي 

 . 597  -588 ػص ػص. العمارة العربية : فريد شافعي  -64

 ػص.  ـ2001،  1ط دار القاىرة لمكتاب ، القاىرة ،. منذ إنشائو حتى نياية العصر المممككي عمارة المسجد النبكم : محمد ىزاع الشيرم  -65
 . 522 ػص،  2جػ.  كفاء الكفا: السميكدم :  نظر أيضااك، . 110

ر حكؿ القبر النبكم الشريؼ عند إدخاؿ ىذا القبر ضمف أعماؿ العؿ مف الركايات الميمة التي تؤيد ذلؾ ما كرد فيما يخص بناء جد -66
كذلؾ بأف بنكا جداريف مف ركني القبر الشمالييف كحرفكىما ،  ةصبلاؿلقبر عند ستقباؿ ىذا ااعدـ الكقكع في المحذكر بؿ تفادياالتكسعة بالمسجد 

ككاف ذلؾ عمبلن ىندسيان مكفقان بيف حاجة المسجد إلى التكسعة كبيف عدـ الكقكع في المحذكر ، ستقباؿ القبر اال يتمكف أحد مف  كيتقيا اؿحتى 
كعمؿ كيذا يجعؿ الرد سيبلن عمى مف قاؿ بأف بناة  ،كار أحد شيكخ المدينة المنكرة بتاكقد كاف ىذا العمؿ مف ، الكارد في األحاديث الشريفة 
: انظر  .متيف البناء في المدينة اممف  قكغير، ( كرداف البناء ) أمثاؿ  ىرةفقد كاف في المدينة كذلؾ بناة ـ، المسجد كانكا أقباطان كأركامان 

 . 113مف الصفحة  ( 2) ىامش ، ك 113 – 112 ػص ػص. عمارة المسجد النبكم : شيرم محمد ىزاع اؿ

 . 520 ػص،  2جػ. كفاء الكفا : السميكدم  -67

 .   112 – 111 ػص ػص .عمارة المسجد النبكم : زاع الشيرم محمد ق: نظر ا -68

 . 115 – 114 ػص ػص .عمارة المسجد النبكم : محمد ىزاع الشيرم  -69

 . 88 ػص ، 1جػ. تحفة النظار : ابف بطكطة  -70
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، نفس الصفحة . المرجع نفسو : انظر  .( ضعيؼ ) كىذا األثر مف الناحية الحديثية .  59ػ ص .أحكاـ المحراب :  محمد بف عبد القادر -71

ككفد إليو فكجده قد قبض فصحب أبا بكر   ا عميو كسمـ صمى  أدرؾ النبي ، مجحسكيد بف غفمة المذ: كسكيد بف غفمة ىك ( .  4) ىامش 
ابف . سنة  127كقد بمغ مف السف ، ـ 701/ ىػ 82بالككفة سنة  كتكفي، كيكنى أبا أمية ، صفيف  -ا عنو  مرض -ده كشيد مع عمي مف بع
 . 427 ػص، ت .د ، 2ط، دار المعارؼ بمصر .  المعارؼ:  قتيبة

( .  1) امش قنفس الصفحة ، . المرجع نفسو : نظر ا. كاألثر صحيح بمجمكع طرقو  ، 60 ػص .أحكاـ المحراب :  محمد بف عبد القادر -72
، كىذا التاريخ ـ 693/ ىػ 74كحج ستيف ما بيف حجة كعمرة كمات سنة  ا عميو كسمـ  صمى  أدرؾ رسكؿ ا، مف أكد : كعمرك بف ميمكف 

. ـ 709 – 707/ ق  90 – 88بيف عامي كما ىك معمـك متقدـ عمى تاريخ الزيادة التي تمت بالمسجد النبكم عمى عيد الكليد كالتي كانت فيما 
 . 426 ػص .المعارؼ : ابف قتيبة 

 ( . 2) نفس الصفحة ، ىامش . المرجع نفسو : انظر . كاألثر صحيح ،  60ػ ص .أحكاـ المحراب :  محمد بف عبد القادر -73

.  60 – 59 ػص ػص. أحكاـ المحراب :  محمد بف عبد القادر: انظر  -74
 . 229 ػص .جد في اإلسبلـ المسا: طو الكلي  -75

ف عبد العزيز ، كما سبؽ اإلشارة ىذا ىك التابعي الذم كاف يتكلى اإلشراؼ العاـ عمى بناء مسجد المدينة عند تجديده عمى عيد عمر ب -76
 .أعبله 

 . 657 – 656 ػص ػص ،(  446) ، حديث  1جػ .الفتح : بف حجر ا -77

عمارة : رامي راشد : انظر  ىا أحدثت كذلؾ بالمسجد النبكم ألكؿ مرة ضمف أعماؿ ىذه التكسعةإضافة إلى المجنبات كالتي أرجح أفىذا  -78
 ( .  3) ، ىامش  16  -15، صػ صػ  3جػ. المساجد 

 ، 7جػ، ـ 2005/  ىػ1425،  1دار ابف رجب ، المنصكرة ، مصر ، ط .البداية كالنياية :  (الفداء إسماعيؿ  عماد الديف أبك) بف كثير ا -79
 . 362 ػص

 . 188ت ، صػ .دار صادر ، بيركت ، د. رحمة ابف جبير ( : أبك الحسيف محمد بف أحمد ) ابف جبير  -80

 ( . 162 ) شكؿ،  232 ػص. العمارة العربية : فريد شافعي  -81

كلعؿ ىذه النماذج  ( . 89) شكؿ ،   215 ػصـ ، 1961دار المعارؼ بمصر ، . ( المدخؿ )  مساجد القاىرة كمدارسيا: أحمد فكرم  -82
، مما يؤيد ما  ـ709 – 707/ ق 90 – 88المذككرة أعبله ، كالتي ترجع كميا قبؿ تاريخ تكسعة المسجد النبكم عمى عيد عمر بف عبد العزيز 

 .بمسجد المدينة  –رضي ا عنو  –نحاكؿ إقراره مف أف المحراب المجكؼ بمعناه االصطبلحي ، عرؼ عمى عيد عثماف بف عفاف 

 . 365 – 364 ػص ػص .اآلثار اإلسبلمية األكلى : كريزكيؿ  -83

 ( . 6،  5،  4)  ، األشكاؿ 35  -33 ػص ػص. مسجد القيركاف : أحمد فكرم : انظر  -84

 . 32صػ . أحكاـ المحراب : محمد بف عبد القادر . أيضا ضمف أسباب أربع ألجميا أحدث المحراب في المسجد  ىـبعضأشار إلى ذلؾ  -85

 109كاف عرضو   رضي ا عنو  ذراع طكال ، كفي عيد عمر 100× ذراعا  90أف عرض المسجد النبكم كاف في المتكسط  ىـبعضيفيد  -86
المدينة المنكرة : صالح لمعي .  ذراع طكال 160× ذراعا  118فكاف عرض المسجد   رضي ا عنو  ذراع طكال ، أما في عيد عثماف 140× 
 . 52صػ . 

يف ، ففيو نظر مف أكثر مف صمىعند ازدحاـ المسجد بالـ ةصبلاؿمف ذىب إلى القكؿ بأف المحراب إنما أحدث ليككف مقاـ اإلماـ في أما  -87
عند الحاجة كازدحاـ كنحكه مف اصطفاؼ المأمكميف عف يميف كيسار  -كما سمؼ ذكره أعبله  –أنو ال مانع مف الناحية الفقيية : األكؿ : كجو 

بداخميا ، إذ ال فرؽ بيف اإلماـ كالمأمـك في  لمكقكؼيف عنو بقدر مكضع القدـ ، كبذلؾ فإف اإلماـ لف يككف بحاجة لتجكيفة اإلماـ متأخر
عمى اإلماـ ، كال شؾ أف مثؿ ىذا الحكـ الفقيي لـ يكف غائبا عف  المأمكمكفبشرط أال يتقدـ ا، ذلؾ  كأقؿ مفالمساحة إال مكضع قدـ ، بؿ 

الكجو . بعيف رضي ا عنيـ أجمعيف ، كعميو فالقكؿ بأنو أحدث ليككف محبل لمقاـ اإلماـ فيو عند االزدحاـ ليس بصحيح الصحابة كال التا
ما سبؽ اإلشارة إليو أعبله أيضا فيما يتعمؽ بالمحراب الذم كشفت عنو مديرية اآلثار ببغداد ، كالذم يشغؿ مساحة مستطيمة اتساعيا : الثاني 
فيو عند االزدحاـ ؟ بناء عمى ذلؾ فإف الذم يمكف اعتقاده  ةصبلكاؿاإلماـ  مكقؼؿ كاؼـ ، فيؿ مثؿ ىذا العمؽ القميؿ 0،40ـ ، كعمقيا 1,93
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كانت مف أجؿ أف تككف مكبرا  -رضي ا عنو  –ىك أف فكرة عمؿ المحراب المجكؼ ابتداء بالمسجد النبكم عمى عيد عثماف بف عفاف 
قت ليصبح عبلمة عمى اتجاه تو كتعددت أغراضو مع مركر الكألبساطة بمكاف ، إلى أف تتطكرت ىيكمف المصكت ، كأنو كاف قميؿ العمؽ 

كأيضا  -تراجعي عنو ىنا كىك ما كنت أعتقده في دراسة سابقة كأسجؿ  -عبلمة عمى تكسط اإلماـ لصفكؼ المأمكميف  في ذات الكقت، كالقبمة
بالمغرب األقصى في  عمارة المساجد بمدينة فاس: رامي ربيع عبد الجكاد راشد : انظر . زدحاـ ليككف محبل لدخكؿ اإلماـ بيا عند الحاجة كاال

، جامعة القاىرة ، كمية اآلثار ، قسـ غير منشكرة دكتكراة .  دراسة آثارية معمارية فنية: ـ 1464  –1269/ ىػ 869  –668 عصر بني مريف
( . 2)، ىامش  117، صػ  1ـ ، مج2016/ ق 1438اآلثار اإلسبلمية ، 

ػ ص. المساجد في المدف العربية : المعيد العربي إلنماء المدف  ،  255 ػص .العمارة كالفنكف في دكلة اإلسبلـ : سعد زغمكؿ عبد الحميد  -88
 . 617 – 616 ػص ػص.  العمارة العربية:  فريد شافعي.  193

 . 279 – 278 ػص ػص .المدخؿ : أحمد فكرم : لؤلىمية  انظر أيضاك ،. 219 ػص .المساجد في اإلسبلـ : طو الكلي  -89

 . 617 ػص.  العمارة العربية :فريد شافعي  -90

 . 600 – 599 ػص ػص.  العمارة العربية: ، فريد شافعي .  55 ػص. مسجد القيركاف : أحمد فكرم  :انظر 91- 

 . 68 ػص.  اآلثار اإلسبلمية األكلى: كريزكيؿ  -92
، بتذييؿ مؤلفو المذككر بيذه الرسالة مع تخريج كتحقيؽ األحاديث كاآلثار الكاردة ( أحكاـ المحراب ) صاحب كتاب  – مشككران  –قد قاـ  -93

. فييا 
 . 122 – 112 ػص ػص. أحكاـ المحراب :  محمد بف عبد القادر : انظرلكقكؼ عمى تحقيؽ نص الرسالة كامبل ؿ -94

أما الحكـ بصحة : كأقكؿ : )  41 ػص ،(  المحاريب )إذ قاؿ في بحث  –رحمو ا  –كاني كشكأزيد ىنا كبلـ اؿ .سبؽ تخريجو ( منكر )  -95
 ( . 2) ىامش ،  113ػ ص.  (الحديث فغير مسمـ 

 ( . 6)  ، ىامش 116 ػص، ( ضعيؼ )  -96

( .  2)  ، ىامش 117 ػص ، (ضعيؼ )  -97
( .  5 )ىامش  ، 119 ػص، ( ضعيؼ )  -98
 ( . 13) ىامش  ، 119صػ  ،( ضعيؼ )  -99

 . 33 ػص. أحكاـ المحراب :  محمد بف عبد القادر -100
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 في شمال أفريقيالهة تانيت اإلرموز الدالالت الدينية ل
 األثريةمن خالل المخمفات 

 

 الغول محمد حنان مفتاح

 جامعة المرقب
dr.haneng@yahoo.com        

 

      الممخص
منذ  ىاألول واحتمت المرتبة ،في غرب البحر المتوسط ُعبدتالتي  البونيقيةاآللية  ىحدإاإللية تانيت  تعـد      

الخصب و ،النسلل والتواص ىىرة علاال لية، واألم بأنيا أعظم اآل بوليبيوسا تحدث عن .م.القرن الخامس ق
حياة المدينة و رزق سكانيا  ىُعبدت تحت أسمـاء متعددة وطقـوس مختمفة، فكانت تسير عل وقد  ،واإلنتاج

ابتغــاء  إليياأنعاميا، وىي األم الحنـون تمنح البونيقييـن كل خير فوجب عمييم التقرب ونمو وتخصيب أراضييا 
تسعي  .البحر المتوسطغرب ين في البونيقيا كانت تتمتع بو من مكانة عظيمة وتبجيل عند نظـرًا لمــو ،لمرضاتيا
أبرز خصائصيا لمكشف عن ، وفي شمال أفريقيا رموزىامن خالل دالالتيا و عبادة تانيت إشكاليةطرح لالدراسة 

 .المخمفات األثرية ىا ودالالت رسوماتيا فيرموزىا ووظائفيا وصفاتتواجد  من خالل، بونيقيينومكانتيا عند ال
الرموز التي ارتبطت بيذه اإللية، لما ليذه الرموز من دالالت وعالمات  شكالأ معرفة إلى تيدف الدراسة      

والتي تم الكشف عنيا داخل  ،في المخمفات األثرية ىا ىذه اإلليةؤالتي كانت تتبو يةواضحة بالوظيفة الدين
 .في الشمال األفريقيم يلاالعاصمة البونيقية أو غيرىا من األق

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dr.haneng@yahoo.com
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 مقدمة
بدت اإللية تانيت في غرب حوض البحر المتوسط وشمال أفريقيا منذ القرن الخامس قبل الميالد، عُ 

وكثيرًا ما تتم  ،أسماء وطقوس مختمفة توىي اإللية الوحيدة التي عبدىا العالم تح 1بوليبيوستحدث عنيا 
ان ـوعند الروم ،ة آلليتيم ارتميســمطابقتيا باإللية عشتارت عند الفينيقيين في الشرق، واعتبرىـا اإلغريق مطابق

في  ىآللية ديانا أو جونو أو فينوس، بذلك نجدىا تتفق بخاصية الخصوبة مع إضافة اختصاصات أخرلمطابقة 
.  اآللية الشرقية واإلغريقية والرومانية

في  السيماتعتبر تانيت إلية فينيقية قرطاجية انتشرت عبادتيا كإلية رئيسية عمى المستوى الرسمي و      
وىي  ،1القرن الثالث ميالدي ىلميالد، واحتمت الصدارة في الفترات الالحقة حتقرطاجة منذ القرن الخامس قبل ا

برزت ظيورىا ومكانتيا في النقوش البونيقية من كغيرىا من اآللية ليا رموزىا الدينية الخاصة بيا، وىي التي أ
ـروف أن اإللية تانيت من المعبــــــودات عــمن المو 3.جية، وحددت صفاتيا ووظائفيا الدينية من جية أخرى

المشيــــــورة بغربي البحر المتوسط، وليا صفات سماوية وأخـــــــرى أرضية، فمن صفاتيا السماوية عالقتيــا بالقمر، 
فيي تسير عمى حياة مدينة قرطاج، وعمى رزق سكانيا،  4ومن صفاتيا األرضية عالقتيا المتينة بالخصب،

وسأحــــــــــــاول إبراز ىذه الرموز السماوية واألرضية،  5وتمنح البونيقيين كل خير، إنعامياوتخصيب أراضييا ونمو 
 :ى النحو اآلتيعلوشرح دالالتيا التي تحدد صفاتيا ووظائفيا الدينية وىي 

 الهالل والقرص -1
لية قمرية،       ويظير ىذان الرمزان عمى الكثير من  6يدل اليالل والقرص عمى أن اإللية تانيت سماوية وا 

ورسمت ىذه األشكال منذ القرن الخامس قبل الميالد، إذ  7النقوش البونية بشكل كوكب الزىرة يتصل بو ىالل،
وقد طرأ عمى رمز القرص بعض (  1الشكل )سم األعمى من النصب، جاء رسميا في وسط مثمث في الق

لقرن تعود ل بعل حمون منحوتة بمعبد ىحيث عثر علالتغيرات الجزئية، وذلك منذ القرن الرابع قبل الميالد، 
تظير عمييا النجمة مشعة مع ىالل مقموب يحيط بيما بعض المناظر األخرى كالنباتات  ،داألول قبل الميال

 ( 2 الشكل) 8.والطيور واألسماك
جونو )وىي بذلك تتطابق _  9أوليما العذرية، والتي يرمز ليا بالقمر: يشير ىذان الرمزان إلى أمرين     

الخصوبة واألمومة المرموز ليا برمانة أو حمامة أو  ، والثـــاني يرمز إلى_في الفترة الرومانية( كايميستيس
قبل الميالد،  146القمرية تستمر في الظيور حتى تدمير مدينة قرطاجة سنة  وىذه الصفة السماوية  10سنبمة،

ن أصبحت تظير بصورة معكوسة الشمس والقمر، ربما كان ىذا األمر يشير إل تغيير في األيديولوجية  ىوا 
 (3الشكل ) 11.الدينية لمرومان

الشواىد األثرية بالمواقع الفينيقية في الغرب والتي حوت صورة اليالل  ظير ىذا التمثيل عمى الكثير من     
ويبدو أن لو مغزى اإلشارة إلى اإللية تانيت عمى أنيا إلية قمرية، واإللو بعل حمون إلو شمسي،  12والقرص،

يدفع إلى االعتقاد بأن اإللية تانيت تمثل أيضًا إلية أرضية،  وبالنظر إلى ىذا اإليعاز الديني فإن ىذا األمر
_ وىو من األمور المألوفة لدى الديانات القديمة كاإلغريقية والرومانية_ 13 ابينما يمثل بعل حمون إليًا شمسيًّي 
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عقول فاإللو الذكر إلو سماوي، بينما األنثى إلية أرضية؛ لما ترتبط بو من فكرة الخصوبة واإلنجاب عند 
ون بيكارد أن اليالل والقرص لم يكونا رمزين مرتبطين باإلليين تانيت وبعل حم. و يذكر المؤرخ س 14مخمصييا،

نما ىما رمزان لمخمود لدى جميع اآللية  15.فقط، وا 
 الصولجان -2

ادة من ويتألف ع 17، وقد ارتبط أيضًا باإللية تانيت،16( Hermesىرميس ) الصولجان رمز اإللو اليوناني      
وفي أحيان أخرى يتألف من عصـــا متوجة ( 4الشكل) ، 18نااله جناحقائم يمتف حولو حيتان وفي أعـ عمود

ويعتقد  20،(ىالل)ري يحمل بدوره شكاًل بيضاويًّيا أو نصف دائـفوقو قرص  19بيالل تخرج منو ذؤابتان جانبيتان،
في المغة الييروغميفية المصرية كرمز لمخصوبة، ثم أصبح فيما  العروة، والذي يعبر يأنو تغير بونيقي لمصميب ذ

 (5الشكل) 21.بعد رمزًا لمبقاء عمى قيد الحياة
ثل لو وما يمفت االنتباه في ىذا الرمز أنو ُشخِّص في بعض نصب قسنطينة رمزًا لإللو بعل حمون؛ ألنو يم     

و ربما يكون ظيوره تعويضًا لإللو ( 6الشكل) لإللية تانيت، ر من األحيان يكون مالزمًا القوة والسيادة، وفي كثي
دل، ويكتنفو الغموض في كثير من جوانبو، وربما تزيل لجًا ما يزال ىذا الرمز مدار اوعموم 22بعل حمون،

 .االكتشافات األثرية النقاب عن خفاياه
 اليد المفتوحة -3

وغالبًا يعرض الوجو  23ي تمثل المباركة والحماية والدعاء،ىي اليد اليمنى المفتوحة المرفوعة إلى أعمى، الت     
الداخمي منيا كإشارة نموذجية لإللو المبارك أو الحافظ أو باليد المصمية أو المتوسمة لممتعبد، فيي اليد المضيئة 

الشخص حيث ُشوِىَد عمى نصب في مدينة ىدروميتوم السيد المبارك لإللو مع يد  24المطيفة لمدين البونيقي،
 (7الشكل)  25.المتوسل باإلشارة نفسيا

والجدير بالذكر أن ىذا الرمز ما يزال مستخدمًا في الكثير من مناطق الوطن العربي كتعبير لمبركة والحماية      
فالشعار المتمثل في اليالل إضـــــافة إلى اليد المفتوحة كالىما من الرمـــــــوز الدينية  26من األرواح الشريرة،

 28 .لجمب الخير والبركة ألىمو  حيث ترسم عمى مداخل البيوت والغرف (يد فاطمة ) والتـي تدعى  27القديمة،
ال شك أن اإللية القرطاجية تانيت كان ليا تأثير قوي عمى المناطق الجنوبية عن طريق األىالي      

لى النمط الفينيقي، حيث تظير عمى ىذه ويظير ىذا التأثير بوضوح في األدلة المعمارية المقامة ع 29المحميين،
 (8الشكل) 30.المباني اليد المفتوحة رمز تانيت التي قصد بيا رد العين الشريرة

 عالمة تانيت -4
 Sing)ًا، والمسمى رمز تانيت لييا اصطالحالرمز المنسوب إتانيت في أذىان الميتمين بة ارتبطـت اإلليـ     

of Tanit)،31 تعموه دائرة بحيث تمثل الرأس، ويفصل _ أحيانًا شبو منحرف_ وىو عبارة عن مثمث يمثل البدن
ويعطي الرمز بصورة مبسطة صورة امرأة تفتح ( 9الشكل ) 32بين الشكمين اليندسيين خط أفقي يمثل اليدين،

وحده حماية ال تقير ضد ال بد أن يكون المثمث ذا قوة خاصة، وأن يشكل _  33ذراعييا ورجمييا رمزًا لمخصب،
، ومع مرور الزمن تطورت ىذه اإلشارة المبسطة بحيث يمكن تمييز اتجاه تحويميا إلى شكل 34_العين الشريرة 
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إنساني حيث أخذ الخط األفقي بواسطة خطين قصيرين متجيين نحو األعمى عند النيايتين شكل ذراعين 
ًا لممخروط المقدس كان تمثياًل بدائيّ " رمز تانيت  أن C. Qawperاوبر ك. و يرى  س 35مرفوعين لمتبريك،

وفوقو رأس وذراعان، ففي قرطاجة نجد أن الذراعين ترتفعان إلى أعمى عند النيايتين؛ أما في النقد المالطي 
ية، وذلك وكثيرًا ما أدخمت عمى ىذا الشكل تعديالت جزئ 36،"والقطع القرطاجية فإن الذراعين تيبطان إلى أسفل

وأحيانًا تمثل بتجسيد أنثوي بظيور نيدين صغيرين عند قاعدة المثمث،  34وق القرص،ىالل مقموب فبإضافة 
 (10الشكل )37.بحيث يصبح شكمو النيائي يشبو الجسم اإلنساني

ظيرت العالمة المعروفة باسم عالمة تانيت في شمال أفريقيا باألخص في قرطاج منذ القرن الخامس قبل      
 (11الشكل ) 38.عرفت رواجًا كبيرًا في العالم البوني، وأخذت أشكااًل متنوعة في المخمفات األثريةالميالد، وقد 

جذبت ىذه العالمة إشارات مميئة بأسرار وتفسيرات متباينة تمامًا، غير أنو من الصعب الجزم بوجود عالقة      
الباحثين يبدون تحفظات جدية اتجاه ىذه حقيقية بين اإللية تانيت والرمز المشار إليو، مما جعل العديد من 

وسأحاول استنباط ىذه اإلشارات من آراء بعض الباحثين الذين اىتموا بيذا الرمز وحاولوا  39المسألة الخاصة،
 .تفسيره
العالمة وجدت  هفقد ظن الكثير أن ىذ 40.يبدو أن أول ظيور ليذا الرمز كان قبل القرن الخامس قبل الميالد    

قرطاجة فقط، بل عثر عمييا في العديد من المدن الفينيقية بشرق الساحل الفينيقي، حيث وجدت عمى في منطقة 
موازين مصنوعة من الرصاص اكتشفت بأم العواميد في فمسطين، و وجدت أيضًا عمى عروة جرة ُعثر عمييا 

ميالد ُعثر عمييا في قبل ال 44 إلى سنة مصابيح فخارية تعود ىوكذلك ظيرت عل 41بمدينة عكا في فمسطين،
 (12الشكل )42.بعض المقابـــر قرب ىضبة سان مونيك بقرطاجة

أن ىذا الرمز وجد في التماثيل الفينيقية، وىو متمثل في صور نسائية  S. Moscatiر موسكاتي ذك     
ذا ما وضع رأي المؤرخ قيد النظر، فسيالحظ أ 43،ةمتحجبات يضغطن عمى صدورىن ذوات سواعد منحني  نوا 

ما ىي إال تفسير لكونو شكاًل من أشكال التضرع آلليتيم، وىو يشبو إلى حد كبير مجموعة  ةالسواعد المنحني
 اثنتانأو عمى األصح ربما يُكنَّ عابدات، حيث تظير  Heram 44من النساء منحوتة عمى تابوت الممك حيرام 

 45،ماهين في حالة ضغط عمى صدراظيرتن أخريان امنين في حالة تبرك، وذلك بوضع اليدين عمى الرأس، واثنت
 (13الشكل )_ ىذا الوصف يشبو ما ذكره موسكاتي _ 

ىل الرمز : والجديـــر بالمالحظة أن رمز اإللية تانيت يشبو الرموز المصرية والسؤال الذي يطرح نفسو     
ن عن يعتقد بأنو وصل الفينيقيالخاص باإللية تانيت ىو ذاتو رمز الحياة عند المصريين القدماء، والذي ي

وىذا الرأي بعيد االحتمال؛ ألنو وجد في قرطاج إلى جانبو عالمة اإللية تانيت، من الممكن أن  46 المصريين؟
ب بشكل ما الرأي فإذا ما صح أن ىناك تشابيًا بينيما، فإنو يقر 47تكون القرابة بين ىذين الرمزين مجرد تشابو،

الرأي؛ ألنو يفتقــر إلى وال بد من توخي الحذر حول الجزم بيذا _ من جية  45ليذه اإلليةفريقي القائل باألصل اإل
ا استنبــط من العالمة إن رمـــز تانيت ربم: " S. Lancelالنسل . سومن جية أخرى يقول _ ي الدليل القطع

النذرية الموجودة بمنطقة حد جدران المباني ألكونو موجودًا في مصر عمى  48،("عنخ)المصرية المسماة بعالمة 
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 49، وُأرَِّخت بالقرن الثالث قبل الميالد، ( كم من جنوب مدينة طيبة 15عمى ُبعد )في أسوان  Armantأرمنت 
ومع ذلك ال يزال مبدأ التقارب بينيما مجرد احتماالت، وال يوجد أي دليل قاطع عمى أنو مشتق منيا سوى أنو 

 (14الشكل ) 50.يشبييا في الشكل
أن أصول ىذه العالمة تعود إلى عصور موغمة  (ك الريليو دي بـال و موني)ذكر بعض الباحثين أمثال      

ما ىو إال شكل أولي  ابشريًّي  حيث يعتقدان أنَّ الرمز الذي عثر عميو في جبال تاسيمي، وىو يمثل شكالً  .في القدم
، والتي (15الشكل )لصخري في جبال تاسيمي وقد عرف ىذا الرمز ضمن رسومات الفن ا 51لرمز اإللية تانيت 

وربما يعود الفضل في _ أي في عصر الخيل عمى وجو التحديد_ ظيرت منذ نياية األلف الثانية قبل الميالد 
وأيضًا تم  52انتشاره إلى الموجات البشرية الغازية والتي وصمت إلى المناطق الشمالية من الصحراء الكبرى، 

 Hirafokية ُيعتقد أنيا تخص اإللية تانيت، ُعثر عمييا في منطقة ىيرفوك التعرف عمى عالمة بدائ
 (16الشكل )53.بالجزائر
ذكرت منذ عصر ما قبل األسرات عمى ( تنيت)إلى أن اإللية نيت  حسب رأيو  رجب األثرم . أشـار أ     

، حيث كانت تعبد في غرب وال العصر الفرعونيتمر ذكرىا عمى اآلثار طواس ،فخار عثر عميو بمنطقة نقادة
ة وشم عمى أجسام الميبيين، فقد تم الكشف عمى أحد التماثيل في أويبدو أن ليا رمزًا آخر رسم عمى ىي 54،الدلتا

يرتدي جمبابًا قصيرًا ذا أكمام ضيقة بحزام  لى القرن الثاني قبل الميالد، وىو يمثل رجالً إمدينة لبدة الكبرى يعود 
منو طرف عريض ذو ثالث ثنيات بصورة عمودية يتدلى إلى األسفل بين رجميو، وقد قماش ينزل عريض من ال

زين ذراعو بعالمة اإللية تانيت، وتدل نوعية المباس عمى السمة الشرقية، وىي تشبو تمك المستخدمة في القرون 
 55.األخيرة من األلف الثانية قبل الميالد

لتمحيص، وُسمم جداًل بصحتيا كميا أو بإحداىا، فإن ىذا األمر إذا ما تناولت ىذه االكتشافات بشيء من ا     
 .فيما يتعمق بأصميا وعالقتيا بالعالمة المسماة عالمة تانيتسيعيد كتابة تاريخيا، وخاصة 

ة، إذ واع شتى من المخمفات األثريظيور عالمة اإللية تانيت عمى أنبقرطاج أثبتت الحفريات األثرية      
وكذلك المزىريات والمجوىرات، ( 17الشكل)، ة أو الجنائزيةالبونية سواء النذرمعالم ال الكثير منظيرت في 

أرضيات الفسيفساء في  ىفقد ظيرت عالمتيا عل. ات فسيفسائيةلوح ىوأيضًا ظيرت عل 56والمصابيح وغيرىا، 
ي مدينة صبراتة وىي تشبو لحد كبير أرضية الفسيفساء التي عثر عمييا ف( 18الشكل)مدينة كركوان بتونس، 

وكذلك ظيرت _ اعتقادىم  حسب_ 57والتي جعمت داللتيا لطرح األرواح الشريرة عن المنزل ( 19الشكل )بميبيا، 
 58.دة إلناء من الفخار األسود الالمعىذه العالمة كنوع من النقش عمى قاع

تانيت في إقميم المدن الثالث، فقد تم دّلت نتائج االكتشافات األثرية التي ُأجريت في ليبيا عمى عبادة اإللية      
العثور عمى رمزىا بمدينة لبدة الكبرى مرسومًا عمى أنفورة فخارية تعود إلى القرن األول الميالدي، والتي تم 

كما عثر أيضًا ، (20الشكل ) 59 الكشف عنيا في غرفة بأحد القبور في جنوب فيال النيل قرب مدينة لبدة الكبرى
 ، كأوانٍن 60في مدينة صبراتو، وبالتحديد في منطقة رأس المنفاخ عمى مقبرة بونيقية وجدت بيا عدة لقيات أثرية 

وز ليندسية، والكثير منيا بيا رمارف االزخفخارية وقطع من األحجار النذرية المستطيمة الشكل مزينة ببعض 
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ا المون لوان وقد غمب عميواألالبعض اآلخر كان مرسومًا بارز، والنحت البب اإللية تانيت بعضيا منفُذ ُ 
 (21الشكل ) 61.األحمر

 رموز أخرى -5
من العالمات األخرى المرتبطة بيذه اإللية رمز الوردة، وىي تختمف تمامًا في عدد وريقاتيا وأشكاليا في      

ربما كانت إحدى الرموز الدينية _  (22الشكل )قرطاجة الكثير من األنصاب التي تم الكشف عنيا في مدينة 
د البربر إال أنيا تباينت في عدد اليوم عن وتم العثور كذلك عمى إحدى الُحمي المستخدمة_ لإللو بعل حمون 

 (أ، ب 23الشكل . )وىي شبيية بما تم الكشف عنو داخل مقبرة الرسومات بمدينة صبراتو األثرية 62وريقاتيا،
تحمل الكثير من األنصاب المنذورة لإللية تانيت رسومًا لرموز الخصب مثل الرمانة، حيث عثر عمى      

، إضافة إلى رمز (24الشكل ) 63عمود بقرطاج يحمل رمانة تضم بداخميا العديد من الحبات كرمز لمخصب
ي ومن رموزىا أيضًا السمكة الت ،(25الشكل ) 64النخمة التي أخذىا الشرق األوسط بتمامو رمزًا لمخصب والثراء

لى صفة األمومة فييا، 65تسبح في ماء الحياة، وقد طورت كينونتيا الخاصة  66وىي تشير إلى عالقتيا بالبحر وا 
ة لموالدات، وأحيانًا ترفق الكتابات معيا لقب فيي إليـة لمخصب، وحامي ، (26الشكل )ة اأُلّم بيا تحت تأثير اإللو

رموز أكثر تعقيدًا وانتشارًا كالقنينة والصنم، وىي ليست في الواقع سوى نسخة لتمثال صغير  وىناك أيضاً  67ُأّم،
رة عن منضدة صغيرة عمييا قنية أو والتي ىي عبا 68مصنوع من الفخار وشبيو بالتماثيل القبرصية المصدر،

الموضوع عمى حجرة _ ي سشكل ىند_ويعتبر رمز المعّين  69رة، وفوىة الجرة رمز تانيت الذي تعموه دائرة،جـ
 70.مستطيمة داخل أخرى، ربما يدل ىذا عمى شكل العضو الجنسي لإللية

ل من ذلك ل والقرص وفي األسفمن أجمل النصب النذرية البونيقية ذلك النصب الذي يعمو جبيتو رمز اليال     
حقل الكتابة والنقوش، إضافة  ة، وغالبًا ما يحتل جبية النصبصولجان واليد المفتوحيظير رمز تانيت تتوسط ال

 (27الشكل )71.إلى الرموز النجمية والزخرفية، والتي من بينيا النخمة والرمانة والسمكة
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  ةالخاتم 
، وذلك من شمال وغرب أفريقياب تيا من خالل عباد اً واسع اً انتشار شيدتتانيت دالالت ورموز االلية   

مكانتيا الكبيرة في الديانة الفينيقية و القرطاجية،  ىوىذا فإنما يدل علخالل األدلة األثرية التي وجدت بيا، 
خر مع اإللو الفينيقي بعل حمون ابتداًء من القرن الخامس قبل الميالد، ليختصا معًا آاندماجيا بشكل أو ب خاصة

نيقيين يطابقون بشكل عام تصور أن البوالدينية،  ىا رموزن أخرى  فإومن جية  ،جيةبحماية مدينة قرطاجة من 
الفينيقية القرطاجية  تاإلليا ىحدإفيى  .ىا في شكل بشريندوبالطبيعة اإلليية القوية في رموز مجردة، وال يع

اكتسبت صفات سماوية وأخرى أرضية، فمن صفاتيا السماوية عالقتيا المتينة بالقمر، ومن صفاتيا األرضية 
وعالمة تانيت  ،واليد المفتوحة ،والصولجـان ،والقرص ،الياللكرموز وكانت ليا عدة عالقتيا المتينة بالخصب، 

مثل الوردة والنخمة والرمانة والسمكة وغيرىا،  ىأخر إلى جانب رموز، ( Sing of Tanit )المسمى رمز تانيت 
 .ىاادوتشير كذلك إلى وظائفيا وصفاتيا الدينية في نفوس ُعبَّ  ،ىذه الصفات والرموز تمثل القوة الدينية لآللية
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 يظهر الميالد قبل األول لمقرن تعود حمون بعل بمعبد منحوتة (1) شكل
  األخرى المناظر بعض بهما والهالل المشعة النجمة عميها

M. Fantar, Carthage Approche d 'une civilisation, 403 
 

 النصب أحد مثمث وسط في والقرص الهالل رمز (2)الشكل
Léo Dubal & Monique Larrey, 80 
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 لرمز والقمرية السماوية لمصفة الرومانية األيدلوجية (3) الشكل 
 والقمر الهالل

M. Fantar, KARTHAGO, ( Paris:, 1978). XVI.  

 الصولجان رمــز (4) الشكل
Léo Dubal & Monique Larrey, 46. 
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رمز الصولجان ُشخِّص بأحد نصب  (6)شكل
 ، مالزمًا لإللهة تانيت بالجزائر قسنطينة

E.Lipinski, CEDAC, 42 

 العروة يذ لمصميب الصولجان لشكل بونيقي تغير (5)الشكل
41 Léo Dubal & Monique Larrey, 
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 يد مع المفتوحة اليد رمز عميه نصب (7)الشكـل
المتوسل الشخص  

175فنطر، الحرف والصورة في عالم قرطاج،   

 
 

 أحد جدار ىعل المفتوحة اليد رمز (8)الشكل
 المنازل

Léo Dubal & Monique Larrey, 89 
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 تانيت لإللهــة البسيط الرمز (9) الشكل

Léo Dubal & Monique Larrey, 75 
 أنثوي بشكل تانيت اإللهة زمر تجسيد (10) الشكل

Léo Dubal & Monique Larrey, 23. 
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عثر  .المصابيح الفخاريةبعض  ىرمز تانيت عل (12)الشكل
 .مقابر قرب هضبة سان مونيك بقرطاجبعميها 

J. Deneadve, LAMPES DE CARTHAGE, 122. 

 أنثوي بشكل تانيت اإللهة زمر تجسيد (10) الشكل

Léo Dubal & Monique Larrey, 23. 

 

 المخمفات األثرية ىأشكال عالمة تانيت عل (11)الشكل
       E.Lipinski, CEDAC, 41. 
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مجموعة من النساء منحوتة عمى تابوت   (13)الشكل 
 .الممك حيرام

                      E.Lipinski, CEDAC, 42 

حد المبانى النذرية أ ىعالمة عنخ عل (14 )الشكل
 أسوانببمنطقة أرمنت 

 Léo Dubal & Monique Larrey, 57. 
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 عثر تانيت اإللهة عالمة يشبه انساني شكل (15)الشكل
 .تاسيمي جبال رسوماتفي  عميه

Léo Dubal & Monique Larrey, 8 

منطقة هيرفوكرسومـــات جبال  (16) الشكـل  

Léo Dubal & Monique Larrey, 9       
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     A .تابوت حجري ىرمز تانيت عل رسم 
.B أخذ شكل رمز تانيت يأحد النصب الحجرية 

.Cأحد النصب النذرية ىرمز تانيت عل 

 بعض المخمفات النذرية والجنائزية ىعالمة تانيت عل (17)الشكل
A; B: M.Fantar, Carthage La Citè Punique,  96- 74 

C : Léo Dubal & Monique Larrey, 92. 
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أرضية فسيفساء  ىعالمة تانيت عل (19)شكل
 .بمدينة صبراته في ليبيا

 .142أبو حامد، مجمد ليبيا في التاريخ، 

.أرضية فسيفساء ألحد منازل مدينة كركوان (18)الشكل  

M.Fantar, Carthage La Citè Punique, 46.  
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 ب

بأحد القبور في جنوب فيال النيل قرب  غرفةفي عثر عميها  فخارية التىالفورات ألما ىحدإ (20)الشكل 
 .تحمل رمز اإللهة تانيت مدينة لبدة الكبرى

 202الميار، الحضارة الفينيقية في ليبيا،  . أ

 م2011/  1/ 5 ، 22القاعة  -ثري، الدور الثانيألمتحف لبدة ا. تصوير الباحثة . ب

 ا

أحد األنصاب منحوتة بالنحت البارز  (21)شكل
 .لعالمة اإللهة تانيت

تصوير الباحثة، متحف السرايا الحمرا، الدور 

 م2011/  12/1 ،9القاعة  -ولألا
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 .بمدينة قرطاجة األنصاب بعض ىوريقاتها و أشكالها عل مختمفةرمز الوردة  (22)الشكل 
M. Fantar, KARTHAGO, XX- XXI 

 

ثريةألالوردة داخل مقبرة الرسومات بمدينة صبراته ا رمز (23)الشكل  

11اف مقبرة بونيقيت بمدينت صبراته,انطونيو فيتا, اكتش  
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لمخصب كرمز الرمانة رمز (24)الشكل  

Léo Dubal & Monique Larrey, 62 
،النخمة رمز اعميه يظهر ةبونيقيال انصابألبعض ا (25) شكل   

M. Fantar, KARTHAGO,.XVIII. 
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 الحياة ماء في تسبح وهيحد النصب أ ىعل السمكة رمز (26) الشكل
     Léo Dubal & Monique Larrey, 37 

 

 تانيت بالكامل اإللهة رموز ىعل يحتـــــوي نصب (27)الشكل
S. Moscati, 136. 
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 مدينة طرابمس في العهد اإلسالمي من خالل كتب الرحالة
 (مالمح الحياة االقتصادية والثقافية)

 
 محمد مصطفى المنتصر 

 جامعة المرقب                                       
dr.montasir2018@gmail.com 

 
  الممخص

الحضاري لتمك  من خالل تدريسي لمقرر تاريخ ليبيا اإلسالمي شد انتباىي التاريخ
من دراستيا واإلشارة إلييان  دِّاالمدنن والتي منيا مدينن طرابمس اإلسالمينن والتي   نرى بُب 

مالمح )تب الرّحالن مدينن طرابمس في العيد اإلسالمي من خالل كُب : فجاءت ىذه الدراسن بعنوان
 :لى مجموعن مباحثن حيث قسمتيا حسبما اقتضتو طبيعن البحث إ(الحياة ا قتصادين والثقافين

 .اإلطار الجغرافي لطرابمس اإلسالمين( 1
 .الفتح اإلسالمي لمدينن طرابمس( 2
 .الرّحالن المسممين ومدينن طرابمس( 3
 .مالمح الحياة ا قتصادين في مدينن طرابمس اإلسالمين( 4
 .مالمح الحياة الثقافين في مدينن طرابمس اإلسالمين( 5
ة التدريس بكمين أأن أتقدم بالشكر الجزيل لزمالئي أعضاء ىي و  يفوتني في ىذا المقام  

ة تحرير مجمن لبدة الكبرى عمى منحي ىذا الشرف في أاآلثار والسياحن الخمس بشكل عام وىي
 .مشاركتيم في عمميم العممي الرائع
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 مقدمة

قاعدة ًا جعل منيا ًا وثقافيّ عاشت مدينن طرابمس في عيدىا اإلسالمي ازدىارًا اقتصاديّ 
رئيسين عمى ساحل البحر المتوسطن فمثمت ىذه المدينن نقطن انطالق لمجيوش اإلسالمين لفتح 

ومصادر تاريخ المغرب اإلسالمي تعج بالروايات  نبقين دول المغرب في مراحل الفتح األولى
 .(1)ًا في مدينن طرابمسًا وسياسيّ وتراجم الشخصيات التي لعبت دورًا عمميّ 

الفترة الفينيقين والرومانين والتي كانت فييا طرابمس من المدن الرئيسين ىذا ناىيك عن 
ًان وبما أن ىذه الدراسن تختص بالعيد اإلسالمي ًا وعسكريّ عمى ساحل البحر المتوسط اقتصاديّ 

فيي تحاول أن تعالج مشكمن معينن بطرح بعض األسئمن عنيا في متن  نمن خالل عنوانيا
ما مدى الدور الذي لعبتو مدينن : ج في الخاتمنن والسؤال المطروح ىناالدراسن والتوصل إلى نتائ

طرابمس في العيد اإلسالمي عمى الصعيدين الداخمي واإلقميمي من النواحي ا قتصادين 
 والثقافين؟ وما ىي المؤثرات في ذلك؟ 

 ركزت الدراسن عمى مادة مصدرىا مشتق من كتب الرّحالن المسممين الذين زاروا طرابمس
في العيد اإلسالمي في فترات متعاقبنن وجاء بعضيم بآراء متباينن أحيانًا حسب الظروف التي 

 .عاشوىا في رحمتيم

 طار الجغرافي لطرابمس اإلسالميةاإل
  يمكن الفصل بين طرابمس وبقين مدن المغرب اإلسالمي في الفترة قيد الدراسنن  

ل األفريقي من جين الغربن وىي لبدة فكانت من ضمن ثالث مدن رئيسين عمى ساحل الشما
وصبراتون أما في العيد اإلسالمي فاصطمح عمى تسمين المنطقن الممتدة من ( طرابمس)وأويا 

أدنىن  :غرب مصر إلى المحيط األطمسي بمنطقن المغربن وتم تقسيميا إلى ثالثن أقسام
نت منطقن المغرب وأوسطن وأقصىن نسبن إلى قربو من المشرق العربين ودار الخالفنن وكا

األدنى تشمل مدينن طرابمسن والتي تمتد من خميج سرت وحتى تاىرت بالجزائر الحالينن 
ومركزىا القيروانن وعرفت أيضًا بإفريقين في عيودىا اإلسالمينن وبذلك تكون مدينن طرابمس 

د بخالف برقن في الشرق الميبي والتي كانت تابعن لو ين مصر في العو نتابعن لمقيروان
 .(2)اإلسالمي

 الفتح اإلسالمي لمدينة طرابمس
بما أن األىمين السياسين وا قتصادين والفكرين لمدينن طرابمس ترسخت وقويت في  

والطريقن التي سارت  بد من التعريج عمى الفتح اإلسالمي لمدينن طرابمس عيدىا اإلسالمين  
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األوضاع  كذلك نل التي دعت لفتحياعمييا جيوش المسممين في فتح ىذه المدينن مع ذكر العوام
التي مرت بيا المدينن في تمك العيود بالنسبن لدوافع الفتح اإلسالمي فيي عامن إّ  في بعض 
التفاصيل الخاصن بالموقع وأىميتو والذي يمثل نقطن عبور لمناطق المغربن فباإلضافن إلى 

إلسالم والجياد في سبيل اهللن وىي نشر ا نالسياسن العامن المتبعن من قبل العرب والمسممين
كانت األراضي الميبين متاخمن لو ين مصرن فكان لزامًا عمى المسممين تأمين حدود مصر 

 .(3)الغربين والمتمثمن في المدن الميبين ومنيا مدينن طرابمس
انطمقت الجيوش  :ىـ22انطالق الجيوش اإلسالمين لفتح مدينن طرابمس في سنن  

اإلسالمين بقيادة عمرو بن العاص وعقبن بن نافع لفتح المدن الميبينن والتي حققت ىدفيا المرجو 
 .تباع استراتيجيات عسكرين مختمفنن فمن ىذه المدن ما فتح صمحًان ومنيا ما فتح عنوةً  با
تكمال تمييدًا  س نوما أن أتم عمرو بن العاص فتح برقن حتى شرع في فتح طرابمس 

فتح أفريقين وبقين المغربن والذي تحقق في فترات  حقنن حيث توجو بجيشو نحو الغرب قاصدًا 
والذي  نلتأمين الجنوب الميبي آخر بقيادة عقبن بن نافع الفيري طرابمسن في حين أعد جيشاً 

 يشكل تيديدًا لسيطرة جيش المسممين عمى المدن الساحمينن وىو ما يعرف بإقميم فزانن تبع
ن منيا مرورًا بعدة مدن ساحمين نعمرو بن العاص الخط الساحمي في طريقو لمدينن طرابمس

جدابين وسرت ولبدةن والتي تم إخضاعيا لطاعن المسممينن وبعد وصولو إلى مدينن طرابمس إ
بجيشو اإلسالمي وجدىا محصنن ومحاطن بسور من جميع الجيات عدا جين البحرن وىي 

ترسو فييا مراكبيم والتي يتمقى عن طريقيا سكان المدينن اإلمدادات الجين الشمالين والتي 
وخاصن في فترات مداىمن أي خطر خارجي أو محاصرة المدينن لفترة طويمنن وىذا ما حدث مع 

: ن حيث يذكر ابن عبد الحكممحاصرة مدينن طرابمس حوالي شيرٍر كاملٍر  الجيش اإلسالمي خالل
ىـ فنزل القبن التي عمى الشرف من شرقييا 22بمس سنن سار عمرو بن العاص حتى نزل طرا)

 .(4)(فحاصرىا شيرًا   يقدر منيم عمى شيء
إذ ربما  نىـ23أما عن الطريقن التي دخمت بيا جيوش المسممين المدينن وكانت سنن  

ىـن 22لسنن انطالق الحممن في سنن  يكون مسيرىم آخر السنن اليجرينن كما تمت اإلشارة
إذ انحصرت مياه  نالتاريخين تجمع عمى مفاجأة جنود الروم لممسممين داخل المديننفالمصادر 

المفاجأة ضد عدوىمن وسقطت المدينن  ما أتاح دخول الجند واستخدام عنصر نالبحر عن سورىا
ن وما إن دخل عمرو (5)وفر الروم في مراكبيم الراسين في مرسى المدينن نفي يد المسممين

رطأة عمى رأس جيش كان عمرو قد بعث بسر بن أ ليان وفي تمك األثناءطرابمس حتى عاىد أه
ىـ زيادة عمى جيش عقبن الذي كان قد تولى أمر المناطق الداخمينن 23إلى ودان فافتتحيا سنن 
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وانتقل إلى مدينن ( صبرت)وبعد فتح طرابمس تحول عمرو بن العاص بجيش فافتتح صبراتو 
لى خميفن المسممين عمر بن الخطاب يستأذنو في شروس عاصمن الجبل فأخضعيا وبعث إ

ولكن الخميفن رفض خوفًا عمى مؤخرة الجيش اإلسالمي بأن يقطع عمييم  نالتوجو إلى إفريقين
ىـ الذي أنفذ عبد 35 – 25وبقيت األمور عمى ذلك إلى عيد الخميفن عثمان  نالعدو خط الرجعن

إخضاع طرابمس التي لم تحافظ عمى العيد  اهلل بن سعد بن أبي السرح إلى فتح أفريقين وأعاد
والتي لم  نوتقدم بجيشو إلى أفريقين التي فتحت في مراحل متعاقبن نكما تذكر الروايات التاريخين

والتي أصبحت قاعدة لممسممين فيما  نه50يستقر األمر فييا إ َّ بعد بناء مدينن القيروان سنن 
بعد وبتخطي مدينن طرابمس في عممين الفتح وا تجاه نحو المغرب صارت طرابمس وليبيا كميا 

 .(6)تحت السيطرة اإلسالمين التامن منذ منتصف القرن األول اليجري

 ن ومدينة طرابمسالمسمموالرّحالة 
إلسالمين واتساع رقعن الدولن في كانت الرحمن في العيد اإلسالمي نتاج الفتوحات ا 

تمثل في تنظيم الو يات  نالتي كانت مرتبطن فيما بينيا بنظام إداري ومالي نالمشرق والمغرب
اإلسالمين إدارياِّ وجباين موارد بيت المال مالياِّ من خراج وجزين وغيرىان في حين شجع ذلك 

يزىا عن بعضيا البعض وكان ىؤ ء العرب عمى السياحن في ىذه البالد والتعرف عمييا وما يم
الرّحالن في البداين يقصون ما شاىدوه في رحالتيم شفاىين وىو ما وصل إلينا عن طريق 

المصادر التاريخين كروايات شفوين والتي كان بعضيا عن طريق ىؤ ء الرّحالن كشيود عيان 
 .(7)لتمك األحداث المروين

أي ما يوافق  نود إلى القرن الثالث اليجريأما الرحمن وتدوينيا بشكميا المعروف فتع 
 .منتصف العصر العباسي تقريباً 

 نوقد اختمفت مشاريعيم وأغراضيم في ذلك نوقد كان ولع أىل المغرب شديدًا بالرحمن 
 .(9)ن وابن بطوطن(8)ومن ىؤ ء الرّحالن العبدري

فيأتي عمى رأسيا رحمن الحج أو ما عرف بالرحمن  نأما عن دوافع الرحمن فيي متعددة 
وقد  نوىي كانت تحتل المرتبن األولى عند المجتمع المغربي نالحجازين إلى األماكن المقدسن

تتكرر ىذه الرحمن عندىم في كثير من األحيانن في حين تقترن رحمن الحج بزيارة األماكن 
يزورىا ىؤ ء الرّحالن في طريق ذىابيم ناىيك عن المدن التي  نالمقدسن في الشام وفمسطين

عد تمفن يتم تدوينيا في حينيا فيما بمن المعمومات المخ ىائاًل  ان لدييم كمِّ والتي تكوّ  نوعودتيم
فيو طمب العمم أو ما عرف بالرحمن العممين من المغرب إلى  الرحمن أما الدافع الثاني لمرحالن

ألن العمم الشرعي يكون أساسياِّ في  نافع الدينيوىي مرتبطن بالد نالمشرق اإلسالمي وبالعكس
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وىو تمقي  نوالتي تمتزج برحمن الحج أحيانًا أو تأخير عودة الحاج ليذا الغرض نىذه الرحمن
 .العموم المختمفن واستيفاء المعمومات من مدارسيا

بن الدافع الثالث وىو السياحن والتعرف عمى األقاليم اإلسالمين كما حدث مع الرّحالن ا 
 .(10)بطوطن

فيأتي عمى رأسيا تأمين  نأما عن أسباب ازدىار الرحمن ورقييا في العصور اإلسالمين 
الطرقن حيث عمل و ة الدولن اإلسالمين عمى تأمين القوافل المتجين لمحجن كذلك إنشاء الطرق 

التي  بيا المخيمات والمنازل والمساجد والمحارس نالبرين تتخمميا محطات عمى طول تمك الطرق
رشادىا إلى أقرب الطرق وآلعبت دورًا في حراسن وتأمين القوافل وتموينيا ورع منيان كما ايتيا وا 

كان لبعض اإلجراءات المالين التي اتبعت في الو يات اإلسالمين وخاصن مع قوافل الحج من 
 .(11)إسقاط الضرائب والمكوس عنيم مما شجع الرحمن حسب ما ذكره الرّحالن أنفسيم

 (12)(أطرابمس)عن مدينن طرابمس والتي جاء ذكرىا في العيد اإلسالمي باسم  أما 
 نفينسحب عمييا ما ذكرناه عن الرّحالن والمدن اإلسالمين الواقعن في طريق الرحمن إلى المشرق

سواء كانت قاصدة الحج أو التجارة أو غيرىان فبحكم موقع مدينتنا قيد البحث عمى الخط 
والتي منيا ما تمت اإلشارة إليون ناىيك عن الرباطات  نفق الحياة المختمفنالساحمي وتمتعيا بمرا

 .والمساجد والمدارس والتي تعج بالعمماء وطمبن العمم في تمك العيود
 :مالمح الحياة ا قتصادين في مدينن طرابمس اإلسالمين

لى كان ع نساعدت عدة عوامل في ازدىار اقتصاد مدينن طرابمس في عيدىا اإلسالمي 
رأسيا موقعيا ا ستراتيجي كحمقن وصل بين عاصمتين إسالميتين ىما القاىرة والقيروانن كذلك 

بين المشرق والمغرب اإلسالمي عمى صعيد أوسعن ناىيك من موقعيا عمى ساحل البحر ورواج 
التجارة البحرين والتي سنأتي عمى ذكرىا في ىذا المقامن كذلك كثرة المنتوجات الزراعين 

عين دفعت عجمن تصدير ىذه المنتوجات وجمب ما يحتاجو أىل المدينن من أماكن والصنا
 .(13)مختمفن

كانت أغمب المدن الميبين بيا تجارة رائجن حسب السمع المتوفرةن فبرقن مثاًل كما ذكرىا  
ًان وكان التجار يأتون إلييا من بن حوقل في منتصف القرن الرابع كانت مزدىرة اقتصاديّ االرّحالن 

كالتمور  نأماكن مختمفن طمبًا لتجارتيان حيث أسواقيا الكبيرة التي تعد بضاعتيا من كل المناطق
 .(14)والجمود والفمفل والعسل والشمع والزيت والمواد الصادرة من المغرب والواردة إليو

وتتفوق طرابمس عن سائر المدن الميبين األخرى في نشاطيا التجارين حيث كانت  
: بن حوقل ذلك بقولواة مستمرة وبشكل دائم في ميناء مدينن طرابمسن حيث يصف التجارة البحري
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وترد بالتجارة عمى مر األوقات والساعات صباحًا ومساًء من بمد الروم  نمراكب تحط لياًل ونياراً )
ن وفي ىذا دليل عمى الحركن التجارين الكبيرة وما (15)(وأرض المغرب بضروب األمتعن والمطاعم

: ىذه الحركن من سمع مختمفن ومحاصيل زراعينن ويؤيد ذلك ما ذكر البكري قائالً يقف وراء 
مدينن طرابمس كثيرة التجار والخيراتن وليا بساتين جميمن في شرقييان ويتصل بالمدينن سبخن )

 .(16)...(كبيرة يرفع منيا الممح الكثير
مدينن : )لصورة قائالً ًا يعكس تمك اأّما عن أسواقيا وصّناعيا فقد أورد اإلدريسي نّص  

متقنن  نوىي في نير البحر بيضاء حسنن الشوارع نعمييا سور حجارة نطرابمس مدينن حصينن
 .(17)(وبيا صناع وأمتعن يتجيز بيا إلى كثير من الجيات ناألسواق

عمى  من الصخر األبيض وىي مدينن بيضاء: )بن حوقل في ىذا الصدد قائالً اويضيف  
وكان ليا في ربضيا أسواق  نصالحن األسواق نذات ربض كبيرة خصبن حصينن نساحل البحر

وبيا من الفواكو الطيبن المذيذة الجيدة القميمن ... فنقل السمطان بعضيا إلى داخل السور نكثيرة
وبيا الجياز الكثير  نالفرسك والكمثرى المذين   شبو ليما بمكانن كالخوخ الشبو بالمغرب وغيره

السود والبيض و نق والكحل النفوسينن وطيقات األكسين الفاخرة الزرمرتفعمن الصوف ال
 .(18)(الثمينن

من خالل النص السابق يتضح ما تنتجو المدينن من محاصيل زراعين متنوعن ومتميزة  
وخاصن من الصوف تنتج محمياِّ  نكذلك صناعن النسيج وتجييز المالبس المختمفن نعن غيرىا
 داخميامن مصادر الثروة في المدينن والتي كانت ليا أسواق خاصن  وىي مصدر نمن األغنام

 .(19)ذكرىا الرّحالن الذين زاروا المدينن في عيدىا اإلسالمي
 نجدر اإلشارة إليو المعاممن الحسنن من قبل أىالي طرابمس لموافدين والقاطنينومما ت 

صدق وأمانن وغيرىان و ىذا  وكل العادات الحميدة من نكذلك العشرة الطيبن والمروءة والكرم
 .(20)حسب أغمب الرّحالن الذين زاروا طرابمس في عيدىا اإلسالمي

: ومما ذكره الرّحالن البكري في ىذا الصدد وىو وصف أىل طرابمس ومعاممتيم قائالً  
 .(21)(بغريب أبرُّىمإن أىل طرابمس من أحسن خمق اهلل معاشرة وأجودىم معاممن و)
من البدييي أن يكون ليذه األخالق الفاضمن والشيم النبيمن صداىا في المدن اإلسالمين  

بيا أو مما يجعل الرغبن لدى التجار والزائرين تزداد في الذىاب لمدينن طرابمس أو حتى المرور 
ن ما ذكرناه سيكون لو الدور اإليجابي في ا زدىار قصدىا من قبل الّتجار فمجمل القول أ

في  ىاالتي ساىمت في ا زدىار ا قتصادي للممديننن ومن اآلثار اإليجابين  اديا قتص
التي  نفقد كانت محطن لتجارة القوافل أيضاً  نعيودىا اإلسالمين النشاط التجاري البري الكبير
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كالخراج وىو ضريبن تفرض  نىذا عدا الموارد المالين األخرى نكانت تفرض عمييا الضرائب
راعين وعشور زكاة المحاصيل المختمفنن كذلك تميزت بنظام إداري ومالي بديع عمى األراضي الز

 .(22)نظم كل المعامالت كمدينن إسالمين معتبرة
ما كانت  ن ومن بينيم التجاني الذي أسيب في تفاصيل وصفالمسممي النِة الرحّ  فُب ووصْص  

عمى أنيا مدينن  يدل نعميو مدينن طرابمس من رخاء اقتصادي وازدىار في عمائرىا وشوارعيا
عظيمن ذات مجد عريق منذ القدم والمنزلن الرفيعن التي كانت تحظو بيا ضمن المدن اإلسالمين 

 .(23)الواقعن عمى ساحل البحر المتوسط
 قافية في مدينة طرابمس اإلسالميةمالمح من الحياة الث

مل ميم لعب بد من اإلشارة إلى عا في حديثنا عن الحياة الثقافين في مدينن طرابمس   
أ  وىو الموقعن فقد كانت طرابمس  ندورًا أساسياِّ في النواحي المختمفن وعمى جميع األصعدة

كانت تمر بيا قوافل  نبحكم موقعيا حمقن وصل بين مدن وحواضر المغرب والمشرق اإلسالميين
ون تمك الحجيج والتجارة كما تم بيانون كما كان الطمبن والمشايخ في رحالتيم العممين يزور

فيتفاعل مع الناس وطمبن العمم في  نومنيم من يطيب لو المقام بيا لفترة من الزمن نالمدينن
مما زاد الفرصن في األخذ عن ىؤ ء  نالمساجد والمدارس والرباطاتن وفي المجالس العممين

الذي عاشتو ا زدىار ا قتصادي  وكما تم اإلشارة إليو   كذلك نالعمماء والتأثر بيم وبتوجياتيم
مدينن طرابمس والذي يصحبو ازدىار ثقافي ونشاط في الحركن العممين نتيجن ذلك ا ستقرار 

 .(24)ويتمثل ذلك في بناء المساجد والمدارس وشراء الكتب واقتنائيا نوالرخاء
مما  نكذلك كان اعتناق اإلسالم وانتشاره بين سكان ليبيا منذ العصور اإلسالمين المبكرة 

في فترات  العربين وىي التي كانت تدرس لمنشءزدىار العموم الشرعين وعموم المغن ساعد في ا
مبكرة ووجود مذاىب مختمفن مما جعل التنافس بينيا عمى أشده في تمك العيود التي ظيرت فييا 

 .(25)المذاىب الخارجين والشيعين في منطقن المغرب اإلسالمي
التي عاشتيا مدينن طرابمس خالل عيودىا جدر اإلشارة إليو األوضاع السياسين ومما ت 

إ  أن فترات  ناإلسالمين والتي كانت بين مد وجزر مما لو األثر المباشر عمى الجانب الثقافي
ا ستقرار كانت تنعكس إيجابياِّ عمى الجوانب الثقافين داخل مدينن طرابمسن ومن المعروف أن 

حقن بعد إعداد المشايخ والعمماء وتحصيميم كمو في فترات  ا ىتمام بالجانب الثقافي يؤتي أ
 .(26)لمعموم المختمفن
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بعادىا وانعكاساتيا لمباحث معرفن الحياة الثقافين وأ وتأسيسًا عمى ما سبق بيانو   يتسنى 
وأسباب ازدىارىا إ  من خالل دراسن معالم الحياة الثقافين في ذلك العصر والمتمثمن في 

 .بات ودور ىذه المراكز في النيضن العممينالزوايا والمكتكتاتيب والمدارس والمساجد وال
 المساجد  والًال 
حيث لم يكن المسجد مجرد مكان  نكان المسجد من أول المعالم في المدن اإلسالمين 

منيا الدور التعميمي والتربوي وىو دور  نمختمفن ابل كان يؤدي أدوارً  نلمعبادة والصالة فقط
 ن والقرآن الكريمالمدرسن بكل ما تعنيو الكممنن فيو مكان لحمقات الدرس وتعميم المغن العربين

من تفسير وقراءات وغيرىان والحديث النبوي وعمومون كما يضم المسجد في الغالب  نوعمومو
 .(27)داخمين لسكن الطمبن واألساتذة المغتربين اأقسامً 

أسس في  وفي الفترة قيد البحث تكاد   تخمو مناطق ليبيا من مسجد أو أكثر ومنيا ما 
قد حظيت مدينن طرابمس بالنصيب األكبر من ىذه المساجدن فالرّحالن فترات مبكرة من الفتحن و

: التيجاني الذي زار طرابمس في مطمع القرن الثامن لفت نظره كثرة مساجد المدينن حيث يقول
 .(28)(وىي تناىز الدور عدداً  نالبمد   تحصى كثرة مساجد)
ن ومسجد آخر أمام (29)ومن أشير المساجد المسجد الذي بناه عمرو بن العاص بزنزور 

ن كذلك مسجد الشعاب الذي تم بناؤه في القرن الثالث اليجرين كذلك (30)باب ىوارة بطرابمس
 .(31)جامع طرابمس األعظم وجامع الناقن

ه المساجد وغيرىا الدور المباشر في إثراء الحياة الثقافين والعممين بمدينن قد كان لكل ىذو 
 .طرابمس عمى وجو الخصوص وليبيا والمغرب اإلسالمي عمى وجو العموم

 ابثانياًال الكتّ 
ويُبحفظ  نيتعمم فييا التمميذ القراءة والكتابن نمن أقدم أماكن التعميم في العالم اإلسالمي 

رحمن إلى بعض مبادئ النحو والحسابن وبذلك فمرحمن الكتاب تعني الم إضافن نالقرآن الكريم
ومعمم الكتّاب عمى مستوى كبير من التعميمن فيشترط فيو أن يكون  ا بتدائين بالمفيوم المعاصرن

حافظًا لكتاب اهلل وأحكام التجويدن كذلك ممماِّ بالعموم الشرعين لتعميم الصبين أحكام الدين 
في الغالب حجرة مجاورة  المعمم اختيار مكان الكتّاب والذي كانويقع عمى عاتق  ناإلسالمي

 .(32)لممسجد أو ما يعرف بالزاوين أو الخموة
وقد عممت الكتاتيب والزوايا الصوفين والخموات والرباطات التي كانت منتشرة عمى طول  

   نفي مختمف المناطق الميبينفي نشر التعميم  ي وفي مدنيا الداخمين دورًا ميمِّاالساحل الميب
 .(33)سيما العموم الدينين والتصوف في فترات متأخرة
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 المدارس ثالثاًال 
بد أن نعرض لممدارس  بما أننا بصدد دراسن معالم الحياة الثقافين في مدينن طرابمس   

التعميم عمى المساجدن وأول مدرسن مالكين  لم تكن ظيرت مستقمن أول األمر واقتصو والتي
 نولكن سرعان ما تكاثرت نسست عمى نمط مدارس المشرق كانت مطمع القرن السابع اليجريتأ

ن ومن أشير (34)(بأن داخل البمد مدارس كثيرة)حيث ذكر ذلك التيجاني عندما زار طرابمس 
المدارس في مدينن طرابمس المدرسن المستنصرين التي بناىا الفقيو أبو محمد عبد الحميد بن أبي 

ىذه : )في عيد الموحدينن وقد وصفيا التيجاني بقولو( ىـ558-555)ن عامي البركات بي
 .(35)(المدرسن من أحسن المدارس وضعًا وأطرفيا صنفاً 

 الرحالت العممية رابعاًال 
المدارس  إلىكان من التقاليد الشائعن في العيد اإلسالمي الرحمن في طمب العمم  

لعراق أو الشامن وكثيرًا ما تنوعت مشارب ىذه سواء كانت في الحجاز أو ا نوالمشايخ ومنابعو
فكانت الرحمن  نالرحمن كما تمت اإلشارة عند الحديث عن الرّحالن أنفسيم في طيات بحثنا ىذا

مما أتاح فرصن فريدة لتأسيس عالقات فكرين وثقافين بين  نبين المغرب والمشرق أو العكس
م اإلسالمين فيي حمقن وصل بين الشرق مدينن طرابمس والمدن الميبين عمومًا وحواضر العال

والغرب اإلسالميينن وباإلضافن إلى ما ذكرناه عن الرّحالن وتدوينيم لزياراتيم يقتصر ذكرنا 
ان ومن أشيرىم الفقيو والعالم األندلسي ا الجانب العممي فيولبعض العمماء الذين مروا بميبيا وأثرو

ىـن ومن أشير مؤلفاتو كتاب العواصم من 543 متوفىالوالموسوعي أبوبكر بن العربين 
الذي مر بطرابمس ومكث فييا سنن  د عبد اهلل بن عبد الكريم القماريالقواصمن والفقيو أبو محم

وذلك متمثل في كتاب  نىـ واستطاع بعض الطالب أن يدرسوا عميو بعض الكتب العممين654
 المتوفىبن خمدون االمؤرخ العالمن  الكافي في الفرائض  بن المنير وغيره من الكتبن كذلك

 .(36)ىا والمتصوفين فيياءىـ والذي زار مدينن طرابمس وجالس عمما808
وتأسيسًا عمى ما ذكرناه من معالم الحياة العممين وورود تراجم لكثير من العمماء الميبيين  

ينن أخرى مما   حمموا لقب الطرابمسي نسبن لمدينن طرابمس أو البرقاوي نسبن إلى برقن أو أي مد
ن تفاوتت عن  نيدع مجاً  لمشك عن قيام نيضن ثقافين في ليبيا اإلسالمين بمختمف مناطقيا وا 

 :ومن أمثمن ىؤ ء العمماء نبعضيا وفق فرصيا في ذلك
سمع مالك بن أنس وغيرهن ومن تالمذتو حبيب بن  نمحمد بن معاوين األطرابمسى أبو سميمان

روى عنو أبو مسمم العجمي  نكان رجاًل صالحًا سمع جماعن من أىل بمده نمحمد األطرابمسي
روى عن سميمان  نوكذلك من الشخصيات العممين الميبين عبد اهلل بن ميمون األطرابمسي نووثقو
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ومن فقياء المالكين المشاىير قاضي  نثم ارتحل فبمغ مدينن مرو نبن داود بن سممون القيرواني
عزلو عن قضائيا إبراىيم بن األغمبن ولما تولى  نلرحمن القطانطرابمس موسى بن عبد ا

القضاء أنفذ الحقوق وأنصف الضعفاء من األقوياءن لو مؤلف في أحكام القرآن يبمغ اثني عشر 
 .(37)جزءاً 

ومما سبق . المقام لذكرىم من   يسعمن أمثمن ىؤ ء العمماء والمشايخ األجالء الكثير م       
الحياة الثقافين التي عاشتيا مدينن طرابمس والتي تحتاج إلى مجال أوسع بعض مالمح تتضح 
 .لمدراسن والبحث وأشمل
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 ةــخاتم
أبرز مالمح الحياة  الدراسن المتواضعن التي حاولت فييا أن أشير إلىوفي الختام وبيذه  

ن خين واألثرينا قتصادين والثقافين في مدينن إسالمين عريقن عمى جانب كبير من األىمين التاري
فيي ميد حضارات متعاقبنن ولعمي فتحت المجال لدراسات  حقن ولو بفكرة عن دراسن ىذا 

لمكثير من المدن الميبين والتي   يفوتني أن أشير  الموضوع وفروعو الحضارين األخرىن كذلك
بحق حضارة مشوقن فإنيا  نالمسممونالرّحالن وفي ما دونو  جاء ذكرىا في المصادر التاريخين

 . با ىتمامن وليا قيمن عممين كبيرةلمدراسن وجديرة 
عض اإلشكاليات التي طرحتيا في بحل من خالل دراستي ليذا الموضوع توصمت إلى 

 :منيا نالنتائجض إلى بع الدراسنن وناقشتيا في متنيا متوصالً مقدمن 
اإلقميمي من خالل موقعيا ًا عمى الصعيدين المحمي ولعبت مدينن طرابمس دورًا ميمّ ( 1

 .ا ستراتيجي والذي يطل عمى ساحل البحرن ويربط بين المشرق والمغرب اإلسالمي
 .باقي مدن المغربقاعدة عسكرين ونقطن انطالق لفي الفتح العربي اإلسالمي  -أ

 .والصناعن حسبما تم بيانومتمثمن في التجارة والزراعن  قامت فييا نيضن اقتصادين -ب
داخميا  الثقافين من خالل معالم الحياة الثقافين مدينن طرابمس نيضن فكرين في الحياةشيدت  -ج

 .ومكتبات وزوايا صوفينمن مساجد ومدارس 
الرّحالن ار وكان لممعاممن الحسنن واألخالق النبيمن وحسن المعاممن أثره المباشر في وفود التجّ  -د

 .والعمماء إلى مدينن طرابمس واإلقامن فييا
بديع جعميا من أىم  كانت مدينن طرابمس في عيدىا اإلسالمي تخضع لنظام إداري ومالي -ىـ

 .المراكز الحضارين اإلسالمين
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 الحواشي
                                         

فريقين وزىادىم ونساكيم وسير من ( 1) المالكين أبوبكر محمدن رياض النفوس في طبقات عمماء القيروان وا 
بشير البكوشن محمد العروسين دار الغرب اإلسالمين بيروتن : وفضالئيم وأوصافيمن تحأخبراىم 
 .ت.من كذلك ابن أبي دينارن المؤنس في أخبار أفريقين وتونسن مطبعن الدولن التونسينن د1994

السيد عبد العزيز سالمن تاريخ المغرب في العصر اإلسالمين مؤسسن شباب الجامعنن اإلسكندرينن ( 2)
 .40من ص1999

مجموعن من األساتذة والباحثينن معالم الحضارة اإلسالمين في ليبيان منشورات الدار الدولين لالستثمارات ( 3)
 .53من ص2008الثقافينن 

 .295من ص1983ن دار الفكرن بيروت محمد الجحوي: مصر وأخبارىان تحقيقفتوح ( 4)
مطمع القرن التاسع اليجرين دار ليبيا لمنشرن بنغازي إحسان عباسن تاريخ ليبيا من الفتح العربي حتى ( 5)

 .24من ص1967
 .57السيد عبد العزيز سالمن تاريخ المغرب في العصر اإلسالمين ( 6)
شاكر مصطفىن التاريخ العربي والمؤرخونن دراسن في تطور عمم التاريخ ومعرفن رجالو في اإلسالمن دار ( 7)

 .75صن 1من ج1983العمم لمماليينن بيروتن 
رحالن مغربي صاحب كتاب رحمن  نىجري سبعمئنمتوفي بعد الأبو عبد اهلل محمد بن عمي العبدري ( 8)

تميزت رحمتو في تركيزىا عمى الجانب العممي في البالد التي قطعيا من المغرب األقصى إلى  ندريبالع
مما جعمو ينفرد  نكثير من أخبارىممبرزًا ال نتضمنت رحمتو تراجم العمماء الذين التقاىم نبالد الحجاز والقدس

محمد عمي كردين دار سعد الدين لمطباعن : ن تحقيقره من معاصريون ينظر رحمن العبدريبيذا عن غي
 .6من ص2005والنشرن دمشق 

 نفي القرن الثامن اليجري المتوفىوالمعروف بابن بطوطنن  اهلل محمد بن عبد اهلل المواتي الطنجي عبد أبو( 9)
والمعروفن برحمن ابن ( تحفن النظار في غرائب األمصار)أشيرىا الرحمن المعروفن باسم  نراترحل ثالث م

عمي : بطوطن انطمق ابن بطوطن من المغرب وصوً  إلى الحجاز مرورًا بتونس وليبيا ومصر وغيرىان ينظر
 .65ص من2013ة السورين لمكتابن دمشقن أإبراىيم كردن أدب الرّحل في المغرب واألندلسن اليي

 .13عمي إبراىيم كردن أدب الرّحل في المغرب واألندلسن ص( 10)
 .8العبدرين رحمن العبدرين ص( 11)
وليس بينيا  نإن اهلل قد فتح عمينا أطرابمس: )جاء في كتاب عمرو بن العاص لمخميفن عمر بن الخطاب( 12)

ن وقد (أطرابمس)ربي لمدينن ن وفي كتاب عمرو بن العاص يتجسد أول اسم ع(وبين أفريقين إ  تسعن أيام
ن ينظر الطاىر أحمد الزاوين معجم البمدان : حذفت األلف مع ا ستخدام وخاصن األدبي منو كقوليم َطَربُبمْصسُب

 .25من ص1968الميبينن مكتبن النور طرابمس 
أم  روان في عيد األغالبنن رسالن دكتوراه غير منشورةن جامعنيفاطمن عبد القادر رضوانن مدينن الق( 13)

 .285من ص1991القرىن السعودينن 
 .45ابن حوقلن صورة األرضن مكتبن الحياةن بيروتن دون تاريخن ص( 14)
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 .72المصدر نفسون ص( 15)
اإلدريسن أبي عبد اهلل محمدن نزىن المشتاق في اختراق اآلفاقن مكتبن الثقافن الدينينن مصرن دون تاريخن ( 16)

 .297المجمد األولن ص
ن دار "جزء من كتاب المسالك والممالك"عبيد اهللن المغرب في ذكر بالد أفريقين والمغرب  والبكرين أب( 17)

 .8الكتاب اإلسالمين القاىرةن دون تاريخن ص
 .71ابن حوقلن صورة األرض ( 18)
حسن حسني عبد الوىابن الدار الدولين لمكتابن : التيجانين أبو محمد عبد اهللن رحمن التيجانين تحقيق( 19)

 .245من ص1981تونس 
خميفن التميسين حكاين مدينن طرابمس لدى الرحالن العرب واألجانبن الدار العربين لمكتابن طرابمس ( 20)

 .26من ص1997
 .10ن ص(جزء من كتاب المسالك والممالك)البكرين المغرب في ذكر بالد أفريقين والمغرب ( 21)
 .97إحسان عباسن تاريخ ليبيان ص( 22)
 .300–245التيجانين ص التيجانين رحمن( 23)
 .253 – 251التيجانين رحمن التيجانين ص( 24)
مفتاح اشكيكن مؤرخو الشيعن في بالد المغرب في القرنين الثالث والرابع اليجريينن رسالن دكتوراه غير ( 25)

 .56من ص2015منشورةن جامعن بنيان مصر 
وقي ضيفن دار المعارفن القاىرةن ش: ابن سعيدن أبو الحسن عمين المغرب في حمى المغربن تحقيق( 26)

 .45من ص1978
 .105ن 104إحسان عياسن تاريخ ليبيان ص( 27)
 .247التيجانين رحمن التيجانين ص( 28)
 .174الطاىر الزاوين معجم البمدان الميبينن ص( 29)
 .104إحسان عباسن تاريخ ليبيان ص( 30)
 .311ن 95الطاىر الزاوين ص ( 31)
من 1987ة المصرين لمكتابن القاىرةن أالتربين اإلسالمين في المغربن الييمحمد عادل عبد الحميدن ( 32)

 .29ص
عيسى القبالوين بدايات التخمف في الوطن العربين أمثمن تطبيقين من ليبيان منشورات مركز جياد ( 33)

 .276من ص2005الميبيينن طرابمس 
 .251التيجانين رحمن التيجانين ص( 34)
 .253المصدر نفسون ص( 35)
 .251التيجانين رحمن التيجانين ص (36)
مأمون بن : ابن فرحونن إبراىيم بن نور الدينن الديباج المذىب في معرفن أعيان عمماء المذىبن تحقيق( 37)

 422.0 – 421من ص1996ي الدين الجنانن دار الكتب العممينن بيروتن لبنانن يمح
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 جامعة  -كمية اآلثار والسياحة المقى األثرية المكتشفة في حفرياتعن تقرير 
 ( م 2015سنة  إلىم  2005من سنة )  المرقب

 (اوتوثييًز  اتتنييًز و افررًز )
  

  والمعيدين مجموعة من أعضاء هيأة التدريس
 جامعة المرقب –بكلية اآلثار والسياحة 

 ( م2015/2016العام الجامعي  )

 
جامعة المرقب التي تستيدف تدريب ــــــ  األنشطة العممية لكمية اآلثار والسياحةضمن 

م وبالتعاون مع 24/4/2016-16الطالب والرفع من مستواىم، قامت الكمية في الفترة من 
بتدريب طالب السنة الرابعة عمى أعمال الفرز و التصنيف والتوثيق لمقطع األثرية  مصمحة اآلثار

العممية الحديثة، وقد سبق ذلك ورشة عمل استمرت ليومين حول استخدام  وفق أحدث الطرق
 .بمصمحة اآلثار بطاقات تسجيل القطع األثرية المعتمدة حديثاً 

 
  :المشرفينأسماء  

 التفة ســــــــــــــــــــــماال م
 رريســـــــــــــــــاً  محمد عبد اهلل القطوس. د -1
 اعضـــــــــــــــــوً  محمد عمي الدراوي. د -2
 اعضـــــــــــــــــوً  كتيبيإحميدة محمد . د -3

 :المجموعاتأعضاء 
 التفة (A)المجموعة  م
 عضو ىيأة تدريس فتحية سميمان الصديق.أ -1
 عضو ىيأة تدريس حنان مفتاح الغول.أ -2

 

 التفة (B)المجموعة  م
 عضو ىيأة تدريس كتيبيإحميدة محمد .د -1
 عضو ىيأة تدريس الصادق محمد الدزيري.أ -2
 معيــــــــــد بشينةأكرم مسعود إ.م -3
 معيــــــــــد عمي عطية عثمان.م -4
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 التفة (C)المجموعة  م
 عضو ىيأة تدريس جمال أحمد الموبر.د -1
 عضو ىيأة تدريس حنان سالم زريق.د -2
 معيــــــــــد بوخطوةأماجد عبد اهلل .م -3
 

 التفة (D)المجموعة  م
 عضو ىيأة تدريس مصطفى عثمان الحوات.د -1
 عضو ىيأة تدريس مريم عمي الشريف.أ -2
 معيــــــــــد صالح عبد السالم الممتوي.م -3

 
بكمية اآلثار والسياحة  طالب السنة الرابعة ىم المستيدفون من مشروع التصنيف والتوثيق

 :م وىم عمى النحو اآلتي2015/2016 لمعام الجامعي
 -مودة عمي مادي  -فرح أحمد المغيربي  -ماجدة بشير جود  -بوسطاش منال عياد أ
 -محمد سالم جممو  -عبد الفتاح رمضان دياب  -رمضان عاشور المركز -خالد صالح دعباج 

 .بعمر فرج العاي -سراج فرج دعباج 
 
 :وىم من مصمحة اآلثارشارك في ىذا العمل فريق  كما          

 –بوبكر أبو حميقة أ -يوسف ضوء  –منير عون  –خالد المسالتي / أ –رمضان الشيباني / أ
 .سالمة الحسناوي –نتصار العريبي إ
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 :برنامج الورشة
 

 
   
 

وأكد  ،الخازمي عميد الكمية بالترحيب بفريق العمل مصطفى محمد/ قام السيد أ  
ماجد عبد اهلل / ، كما قام أوالنجاحمتمنيًا ليم التوفيق عمى أيدييم وشد َّْد عمى أىمية ىذا العمل 

عمي  محمد/ د استعرضبعرض مرري عن نشأة الكمية وأقساميا المختمفة، ىذا وقد  ةبو خطوأ
لكمية اآلثار والسياحة طيمة السنوات  في موقع لبدة الكبرى أعمال الحفر والتنقيبالدراوي 
من  ،أعمال التسجيل والتوثيقعن  ةالشيباني بإلقاء محاضر إمحمد رمضان/ ، ثم قام أالماضية

بمخازن اآلثار بالسرايا  خالل تجربة خاضتيا مراقبة آثار طرابمس لمقطع األثرية المحفوظة
 .الحمراء
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تنظيف الالتدريب العممي عمى  بالكميةالعمل وطالب السنة الرابعة  بعد ذلك بدأ فريق 
الفخار والمكتشفات األثرية التي اكتشفت في السنوات السابقة والمحفوظة  لقطع تصنيفالغسل والو

الحوات بالشرح المفصل عن المكتشفات األثرية التي  عثمان مصطفى/ ، وقام دفي مخازن الكمية
 إمحمد رمضان/ كما قام أ ،بمخزن الكمية وطبيعة ىذه القطع والفترات التاريخية التي ترجع ليا

 .تبعت بمخازن السراي الحمراء بطرابمسبالشرح أيضًا عن آلية التصنيف والتوثيق التي اُا الشيباني 
 

 

 

 

  

 

  
 

 ـيـــــالمسالت خالد/ أ امــــــــــق ي من العملـــفي اليوم الثان 
 بطاقة تسجيل قطعةة استخدام ــــــاء محاضرة عن كيفيـــــــــــبإلق 

 م2015ار سنة ـــــة اآلثـــمصمحه ـــــــة من خالل دليل أعدتــأثري
 .والمخازن في المتاحف ىاتسجيلواألثرية  لتوثيق القطع

 
 الفعمي زن الكمية لمبدءمخبعد ذلك توجو الفريق إلى  

 ،تيبيـكإ محمد حميدة/ ل من دـــــام كـوقد ق ،ارــلتصنيف الفخ
 ظاتوحالمل اء بعضـــــبإعط إمحمد يــــان الشيبانـرمض/ أ و

 .لمخطوات التي ستتبع في العمل
 

 : من البطاقات نوعين إلىتتنيي الفخار تم 
 

 ،(أ)بطاقة  وشبه المتكاملة الفخارٌة المتكاملة الخاصة بالقطع :األولىالبطاقة 
وحالتها  ،وتحوي البطاقة على رقم تسجٌل القطعة وموقع االكتشاف،ونوع القطعة

ومكان  ،والوزن ،والعمق ، والقطر،والسمك ،واالرتفاع ،والعرض ،والطول
مع ذكر المواصفات الممٌزة للقطعة فً  ،بكل دقة التخزٌن باإلضافة إلى الوصف
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 مثوالصور لها،  كاأللوان والزخارف ومظاهر التلف،ولون القطعة، ،وجودها حال
  . ٌكتب فً أسفل البطاقة أسم الباحث والتارٌخ

بطاقة  إلخ..والزجاج و الصغٌرة والعظام للكسر الفخارٌة تختص :الثانيةالبطاقة 
  -فسٌفساء -فخار)على نوع الموقع، ورمز الموقع،نوع اللقى  البطاقة ،وتحوي(ب)

 ....(.عظام -زجاج  -عملة
  
 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 (أ)بطاقة 
 

 

 

 

 

 

 (ب)بطاقة 

ٌاسات القطع بالشكل الصحٌح من قٌوسف ضوء بشرح كٌفٌة أخذ قام الباحث        

، والفوهة ،والعمق ،والقطر الداخلً والخارجً ،والسمك ،والعرض، الطول :حٌث

بوبكر أبو حلٌقة بتعرٌف الطالب على أ الباحث والمقبض فً حال وجودهما، كما قام

مع التركٌز على اإلضاءة والخلفٌة التً ٌجب أن  ،التصوٌر للقطع األثرٌة المختلفة

وكذلك عند التصوٌر ٌجب أن تكون الكامٌرا عمودٌة على  ،تكون بٌضاء أو سوداء

 . ا المناسبة لذلكصورة واستخدام الكامٌرالصحٌحة لل األثر،وذلك لتبٌن األبعاد
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 :طريقة العمل
حٌث توضع القطعة على خلفٌة  ،من عدة جهاتتصوٌر القطع قبل تنظٌفها  -1

وتصوٌر القطع كاملة مرفقة بكل منها بمقٌاس رسم  ،أو بٌضاء سوداء

ألنه من ( الفالش)، وعند التصوٌر ٌجب إٌقاف إضاءة الكامٌرا (سكٌل)

ألثرٌة، وعند التصوٌر ٌجب أن ٌكون هناك ظل فً أسباب تلف القطع ا

 .الخلفٌة

ًًّي   -2 وعدم إزالة األتربة بالقوة ومهما  ،بواسطة فرشاة اتنظٌف القطعة مٌكانٌك

 .معاملتها وكأنها رقٌقة وهشةمن بد  فال ،كانت القطعة سمٌكة

بعد التنظٌف ٌجب تصوٌرها مرة أخرى ووضع مقٌاس الرسم بجانب   -3

 .القطعة

 .الفخار بواسطة ماء مقطر،حٌث تتم العملٌة بكل حرص وحذرنقوم بغسل  -4

دقة وعدم  نقوم بإزالة األتربة والعوالق األخرى بالفرش وأعواد األسنان بكل -5

هذه  اربما تكون هذه العوالق هً المادة المتكونة منهإزالة العوالق بالقوة ف

 .اآلنٌة مثال  

شعة الشمس لٌجف فً مكان جاف ونتركه تحت أ بعد الغسل ٌوضع الفخار -6

 .تماما  

بعد جفاف القطع الفخارٌة نقوم بفرزها وتسجٌلها وتوثٌقها حسب البطاقات  -7

 .خل كل كٌس بطاقة خاصة بتلك القطعاوبد ،سالفة الذكر ووضعها فً أكٌاس

 

ووضع بطاقة  ،بعد ذلك تم وضع اللقى األثرٌة فً أكٌاس بالستٌكٌة      

هذه القطع، كما وضعت جمٌع تلك تحوي كل المعلومات الخاصة بداخلها 

 . وسجل على األدراج سنة الكشف عنها ةاألكٌاس فً أدراج حدٌدي
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 :الموحات
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 الحمامات الرومانية
 (قنياتالت -السمات المعمارية  -الخصائص )

 
وات ـمصطفى عثمان الح 

جامعة المرقب  
Archeologo@live.com 

الملخص 
ها في عمى بقايا ل ثار من العثوريمة الحمامات، حيث تمكن عمماء اآلعرفت بعض الحضارات القد

، وهي ال معمارية ضخمة اصرووً لمحمامات  شيدتلم  ن تمك الحضاراتأبنيتهم، ولكن هذه البقايا ضئيمة جدا، أل
. تعطينا المفهوم الواضح لمباني الحمامات 

معمارية منفردة لها، أو ألحقوها ببعض منازلهم الخاصة، وهي ذات  الرومان فقد اهتموا بتشييد مبانٍن  أما
. حياتهم، حيث كان الرومان شعبًا يهتم بالنظافة إلى أبعد الحدودأهمية بالغة في 

وأخرى  ،وباإلضافة إلى مهام الحمامات الصحية والبدنية كانت لمحمامات الرومانية وظيفة ترفيهية
ن الحمامات الرومانية قديمًا كانت إاألخرى، كالوظيفة الثقافية، حيث والعديد من الوظائف الثانوية  ،اجتماعية

ابة األندية في أيامنا هذه، فهياكل الحمامات الضخمة لم تكن لوظيفة االغتسال أو االستحمام فقط، بل كانت بمث
ي الوظيفة الرئيسية كاالستحمام أو السباحة أو التدليك، دبعضها يؤ ،عدة حجرات وقاعات وصاالت عمى مقسمة

لعاب الرياضية، وأخرى لمجموس أثناء قاعات لممارسة بعض األأيضا و خر كان عبارة عن مراحيض،لبعض اآلوا
إجراء المناقشات أو لمطالعة الكتب، باإلضافة إلى حوانيت لبيع المستمزمات الضرورية التي يحتاجها المتردد 

منتشرة حول الغرف العمى الحمامات كالعطور والمستحضرات الطبية وبعض أنواع الطعام، وكانت األروقة 
ل الرومان وبعض الشخصيات المميزة، هذا إلى جانب وجود الحدائق حول ا تماثيل أبطاهوالقاعات توضع ب

. الحمامات
سواء من الناحية المعمارية أو من  ،الكثير من اهتمامهموأولوها بناء الحمامات تفنن الرومان في وقد 

قد ، ولمحيطةا التأثيراتعن  مجاورة معالموعزل  تكسيةالناحية الزخرفية، حيث إن بناء الحمام يقوم عمى أساس 
المعقودة وصهاريج المياه وتقنيات  األسقفالقباب وهندسة  تشييدفي  أحرزوهاالتي  البراعةاستفاد الرومان من 

وعمارة الحضارات ما بين العمارة الرومانية  التباينفيها وضوو  يبرزالتسخين لبناء هذه الحمامات، والتي 
. السابقة

وأيضًا التقسيمات واألحجام ومدى  ،بعض التفاصيل واألشكال الحمامات الرومانية ربما قد تختمف فيو
الرومانية بالرغم والمقاطعات حمامات األقاليم بعض أو قمة المرافق التابعة لها، ف تعددوكذلك من ناحية  ،سعتها
لكنها تفتقر إلى بعض مظاهر الحمام الكامل كالممعب وحوض السباحة وأماكن خمع ، حجمها ضخامةمن 

. الرومانية مدناممة في حمامات روما وغيرها من الوالتي وجدت ك ،المالبس
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1. Il fenomeno del termalismo nell'antichità 

La cultura del termalismo nel mondo antico è un fenomeno legato principalmente alla civiltà 

romana: Roma lo sviluppò a livelli unici e grandiosi, Roma lo diffuse in tutto il mondo antico, Roma 

lo fece diventare una specie di marchio distintivo della propria cultura
1
. Tuttavia non si trattò di una 

―pura invenzione‖ nata da Roma come Atena nacque dalla testa di Zeus
2
. Sia dal punto di vista 

materiale ed architettonico che da quello degli usi sociali e culturali si possono senza dubbio 

rintracciare nella storia del mondo antico predecessori dei balnea e delle thermae romane
3
. Fra 

questi, comunque, i più importanti vanno individuati in Grecia
4
. 

Che la famosa frase oraziana: 

«Graecia capta ferum victorem coepit» 

possa infatti adattarsi anche al fenomeno del termalismo, basterebbe a testimoniarlo la 

terminologia tecnica adottata in quest‘ambito: balneum, thermae, apodyterium, laconicum, 

aleipterion, hypocaustum … le parole chiave di quest‘ambito sono infatti tutte di derivazione 

greca
5
, approdate a Roma cariche di significati e insegnamenti. 

Se si cerca poi di precisare gli aspetti principali di questa ―dipendenza‖, non è difficile farli 

ruotare principalmente intorno a due istituzioni, diverse fra loro ma fondamentali entrambe allo 

sviluppo di quello che sarà il modello romano
6
: balaneion, cioè, e gymnasion

7
. 

Il balaneion è, propriamente, il ―bagno pubblico‖. Se l‘epoca arcaica sembra conoscere, in 

ambito pubblico, solo attrezzature per prendere bagni non riscaldati, a partire dal V a. C. (o 

addirittura da fine VI a. C.) nelle città più importanti compaiono bagni pubblici con acqua 

riscaldata. Per quanto riguarda l‘influsso sulla cultura romana, è molto importante riscontrare questo 

tipo di struttura nella zona della colonizzazione greca, in Magna Grecia (per esempio a Velia) e in 

Sicilia (Siracusa, Gela, Morgantina)
8
.  

Si tratta di costruzioni ben lontane dalla grandiosità delle terme romane, è chiaro. Di solito 

l‘architettura di questi luoghi è caratterizzata da ambienti rotondi, mentre non si notano rigidi criteri 
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nella disposizione degli spazi — elemento solitamente messo in relazione all‘assenza di un percorso 

fisso nell‘‖arte del bagno‖ quale verrà invece sviluppata a Roma (cfr. infra, paragrafo3).  

Punto in comune con i balnea romani è, invece, l‘uso del bagno caldo. Anche la tipologia del 

riscaldamento era simile: gli scavi archeologici hanno infatti individuato in più di un causo il 

sistema di riscaldamento per hypocaustum che troveremo riproposto a Roma. In vista 

dell‘avvicinamento con balnea e terme romane altri due elementi vanno messi in particolare 

evidenza: a) la presenza di piccole piscine e fontane per il bagno freddo e piccole stanze di servizio 

(spogliatoio etc); b) in qualche caso è attestato arredo di lusso, con mosaico e pitture parietali
9
. 

Il balaneion, tuttavia, almeno in epoca classica, non ebbe la stessa fortuna e diffusione del 

gymnasion e fu ben lontano dall‘individuare, come l‘altro, un tratto caratteristico e prestigioso della 

cultura greca. Troppi pregiudizi morali (testimoniate nelle fonti da Aristofane in poi) impedivano al 

balaneion e ai suoi bagni caldi e rilassanti di conoscere il successo che ebbe a Roma. La situazione 

cambia solo in epoca ellenistica, quando sull‘ideologia prevalse l‘utilità e gli altri aspetti positivi: 

allora aumentò la loro diffusione e acquisirono un posto sempre più centrale nell‘urbanistica civile.  

Ben diverso il discorso per il gymnasion: struttura che va presa in considerazione solo come 

antecedente delle thermae, non dei balnea
10

 e che, a differenza del balaneion, aveva valore 

simbolico fortemente positivo, vero e proprio marchio d‘esportazione della grecità
11

.  

A partire dall‘epoca classica, ogni polis si poteva fare vanto di avere al suo centro una versione 

quanto più elegante e monumentale di questa struttura dal fondamentale valore sociale e politico, in 

cui i giovani cittadini venivano educati per quanto riguarda la sana costituzione fisica, l‘abilità e il 

coraggio militari, ma anche nelle conoscenze scientifiche e filosofiche (a partire dall‘età 

ellenistica)
12

. 

Anche in questo caso, come per il balaneion, la stessa situazione si riproponeva nell‘area della 

colonizzazione, in Magna Grecia e in Sicilia: impianti di gymnasion sono infatti attestati (nelle fonti 

o negli scavi) a Solunto, Siracusa, Megara Hyblea, Pompei
13

. Da tutti i punti di vista, si tratta 

dunque di una realtà più complessa del balaneion. A partire dalla sua dimensione architettonica. 

Normalmente un gymnasion era composto dai seguenti ambienti: palestra, apodyterium, loutron 

(bagno con acque non riscaldate)
14

, zona per lotta e boxe, piste per corsa sia al coperto che 

all‘aperto, giardini. Soprattutto in quelli d‘epoca ellenistica, inoltre, s‘afferma in modo chiaro 

l‘aspetto culturale, con l‘aggiunta di spazi specifici: portici, sale di lettura, biblioteche
15

. 

È evidente, dunque, come il gymasium ellenistico vada chiamato in causa quale fondamentale 

precedente per le thermae romane di epoca imperiale. Non però per l‘aspetto specifico (e 

fondamentale) dei bagni termali caldi, praticamente assente nel tipo greco. 



Mustafa Othman Elhawat ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Le Terme Romane 

 

 

 

 

Discorso a parte merita la questione delle tecniche di riscaldamento, in particolare il sistema 

dell‘ipocausto
16

. 

Anche in questo caso il prestito latino (hypocaustum) dal greco nasconde di certo un debito 

culturale-scientifico - anche se i Romani attribuivano l‘invenzione ad un imprenditore di Baia, Caio 

Sergio Orata, come si legge in un noto passo di Plinio (Naturalis Historia, 9,168)
17

.  

Già in epoca arcaica l‘invenzione di mantici e soffietti da applicare ai forni doveva permettere un 

sistema di riscaldamento delle stanze. Ma è a partire dall‘età classica, che in Grecia comincia ad 

evolversi un vero e proprio sistema di riscaldamento. Gli esempi più antichi e significativi sono 

quelli di Olimpia, le cui fasi si svilupparono dalla prima metà del V sec. a.C. sino al 100 a.C.
18

, e di 

Corinto
19

. 

2. Le terme nel mondo romano 
 

Roma, dunque, entrata in contatto con queste acquisizioni della civiltà greca, le fece proprie e 

rielaborò — proprio come era avvenuto in tanti altri ambiti della società e della cultura — 

trasformandole in un fenomeno tutto proprio, che assurse a vero ―trademark‖ della sua cultura
20

: dal 

momento che quasi più nulla hanno in comune né con il balaneion né con il gymnasion terme 

imperiali come quelle di Diocleziano — per fare un esempio — estese su una superficie enorme 

della città, frequentate quotidianamente da migliaia di cittadini romani che  potevano trovare in 

quell‘enorme impianto un vero e proprio mondo parallelo a quello cittadino. 

Il cammino per arrivare a tanta monumentalità e grandezza fu certamente lungo
21

. Al tempo 

stesso però fu da un certo punto di vista inarrestabile, poiché a spingere i Romani in quella 

direzione concorsero molte e importanti ragioni. 

Basti qui accennare a quattro ordini di fattori: igienici, medici, sociali e artistico-culturali. 

All‘importanza sul piano igienico — come sostitutivi, cioè, di servizi che solo i ceti abbienti 

potevano avere in privato — si è già accennato. Parallelamente a questo tipo di considerazioni, 

presto si aggiunsero quelle di medici illustri che individuarono nell‘uso delle terme un potente 

alleato per una condotta di vita sana e salutare
22

: con tutta l‘influenza della loro fama, furono di 

questo avviso e molto si adoperarono in questo senso personalità come quelle di Asclepiade di 

Prusa (già al tempo di Pompeo), Celso, Antonio Musa, e, soprattutto, Galeno: 

«Nacque in tal modo un‘autentica ―arte del bagno‖, fondata sugli stessi principi che sono alla 

base dell‘odierna idroterapia e che si traduceva nella brusca alternanza del caldo e del freddo dopo 
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un‘abbondante sudorazione per agire beneficamente sul ricambio e sulla circolazione, favorendo la 

disintossicazione e la riattivazione dell‘organismo»
23

.  

Ma il modello delle terme si dimostrò vincente anche sul piano mentale, oltre che su quello 

fisico: infatti, soprattutto dalla fine dell‘età repubblicana, quando cioè le terme divennero un centro 

di creativo polifunzionale (quanto di più vicino, insomma, ad un ―luogo di benessere‖ in senso 

moderno), l‘attrazione sociale e culturale che esercitavano sui cittadini fu fortissima e, appunto 

irresistibile (cfr. sotto, paragrafo 3)
24

. 

2.1. Dal balneum alle grandi terme imperiali: breve storia del termalismo romano 
 

Nell‘avvicinarsi allo studio in ambito romano, bisogna innanzitutto affrontare un problema di 

terminologia, distinguendo i diversi significati da attribuire alle due parole chiave di questo ambito: 

balneum e thermae
25

. Si potrebbe dire, semplificando, che fra i due termini c‘è una differenza di 

tipo quantitativo, più che qualitativo
26

.  

―Thermae‖, in effetti, inizia a comparire in relazione alla creazione del modello delle «grandi 

terme imperiali», cui si assiste a partire dalle Terme di Agrippa: « … tra il 25 e il 19 a. C. fece 

costruire nel Campo Marzio, vicino al Pantheon, il primo grande edificio balneare del nuovo tipo 

che per la prima volta — forse per sottolinearne la novità — fu designato con il nome, plurale, di 

thermae, derivato ancora una volta dal greco e in diretta connessione con il concetto di ―caldo‖»
27

. 

E dunque partiamo dai balnea.  

Già nelle commedie di Plauto, la presenza di bagni pubblici e la loro frequentazione pare un 

tratto consolidato della vita quotidiana a Roma: sarà dunque almeno alla fine del III secolo a.C. che 

bisognerà fare risalire la loro introduzione
28

:  

«All’inizio si trattava di impianti piuttosto modesti: pochi ambienti, non molto spaziosi e male 

illuminati, dalle pareti semplicemente intonacatae, appena stiepiditi medianti bracieri mobili e 

muniti di piccole vasche nelle quali veniva versata l’acqua riscaldata in apposte caldaie poste su 

forni di legna … In poco tempo si moltiplicarono diventando, anche per ragioni di concorrenza, 

sempre più comodi, ampi e meglio articolati e attrezzati. S’arrivò presto anche a dotarli d’una 

sezione riservata alle donne, mentre venivano arricchiti e potenziati in modo da consentire pure 

bagni di sudore e tuffi in piscina e persino la possibilità di fare ginnastica e giochi di movimento in 

un apposito spazio aperto adibito a palestra»
29

. 

Già in questa fase iniziale, comunque, doveva essere presenta l‘articolazione dell‘ambiente nella 

successione di caldarium, tepidarium e frigidarium, che rimarrà comunque fondamentale (Vitr., 

5.10.2-4).  
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Varrà allora la pena individuare in sintesi le tappe fondamentali nel processo di gigantismo cui il 

modello andò incontro. In questo percorso fondamentale fu il ruolo di Agrippa
30

. Al suo nome 

s‘associa infatti, come abbiamo visto, il primo grande salto dai balnea repubblicani alle ―grandi 

terme imperiali‖, salto operato nelle Terme che recano il suo nome
31

; ma non è meno significativo 

un provvedimento legislativo del giovane Agrippa (quando ancora ricopriva la carica di edile, nel 

33 a.C.) per capire la centralità e l‘importanza delle terme nella vita del civis romanus (e dunque 

l‘attenzione che i politici, prima, e gli imperatori poi si studiavano di mettere per garantirne 

l‘ottimale funzionamento e la spettacolare monumentalità): cioè la decisione di assumere a sue 

spese il costo forfettario dell‘entrata ai balnea, rendendoli così gratuiti a ogni cittadino
32

. 

Il passo successivo va attribuito — circa un secolo dopo — all‘intervento di Nerone che, 

definitivamente, legò il termalismo all‘intervento pubblico
33

: «… non sembra impossibile attribuire 

proprio alle Terme di Nerone (e al loro ignoto architetto) l‘‖invenzione‖ del tipo diventato poi 

canonico della grande terma imperiale», intesa come insieme architettonico organicamente 

concepito e secondo un modello ormai fissato (sul quale, si veda infra, paragrafo 2.2)
34

.  

Un ulteriore elemento di novità presentano le Terme di Traiano: cioè l‘aggiunta di un grande parco 

rettangolare in cui inserire il gioiello delle terme come in un castone
35

; inoltre, gli impianti balneari 

risultano divisi da palestre, biblioteche e altri ambienti di ritrovo per mezzo di un recinto attrezzato 

intorno ai giardini con alberi d'alto fusto. 

A questo punto non restavano che innovazioni quantitative, in un‘excalation, si è detto, di 

gigantismo ben testimoniata dalle Terme di Diocleziano (terminate intorno al 300 d.C.), che, con la 

loro estensione su una superficie di circa 140.000 metri quadrati (35.000 solo per l‘edificio dei 

bagni), furono le più grandi di sempre e le ultime ad essere costruite per le grandi masse. 

Ci si avvicinava ormai al declino e alla caduta di Roma e, con quella, delle sue terme: «La fine 

sopravvenne nel VI secolo quando, già praticamente caduta in disuso la pratica del bagno pubblico 

quotidiano, l‘anno 537, i Goti di Vitige che assediavano Roma, tagliarono gli acquedotti che 

rifornivano la città .. L‘interruzione dell‘approvvigionamento idrico segnò la cessazione di ogni 

attività e il definitivo abbandono dei grandi edifici termali. Non più utilizzati e utilizzabili, essi 

rimasero deserti, privi di manutenzione e sorveglianza, alla mercé di ―occupazioni‖ e di riusi, 

parziali e temporanei, limitati a singole strutture o a piccoli settori, e per gli scopi più disparati e 

―impropri‖, fino ad arrivare all‘impianto, specie nelle aree libere, di veri e propri cimiteri (come 

avvenne nelle Terme di Caracalla)»
36

. 
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2.2. Le strutture fondamentali delle terme 
 

Soprattutto nello sviluppo del modello delle terme imperiali si nota bene come la questione della 

funzionalità imponesse una serie di vincoli piuttosto stretti alla modalità di costruzione. È questa la 

ragione per cui nella diversità s‘individua comunque una struttura comune — sostanzialmente 

modellata sul succedersi delle fasi del bagno (cfr. sotto, paragrafo 3)
37

. Ecco, preliminarmente, una 

breve descrizione dei principali ambienti. 

 

 

Fig. 2. I principali ambienti di un impianto termale 
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SPOGLIATOIO (o apodyterion, dal greco apodyein: ―svestirsi‖): il luogo in cui iniziava il percorso 

termale è un ambiente piuttosto vasto di pianta solitamente rettangolare o quadrata (anche se non 

mancano altre forme), coperto con volta  a botte o a crociera — talvolta dotato di abside. Vi si 

poteva accedere o direttamente dall‘esterno o attraverso una sala d‘attesa (atrium). 

Si tratta di un ambiente non riscaldato, molto spesso dotato di fontana e piccola vasca per 

abluzioni parziali. Lungo le pareti si trovavano panche di marmo o banconi in muratura; nelle pareti 

stesse, inoltre, erano ricavate nicchie o mensole per depositare le vesti o altri effetti personali
38

. 

Lo spogliatoio era normalmente collegato al frigidarium e/o al tepidarium attraverso un 

corridoio. Talvolta, nelle terme, offriva invece accesso alla palestra.  

FRIGIDARIUM (o cella frigidaria, dal latino frigere: ―essere freddo‖; anche denominato piscinalis 

cella): utilizzato sia alla fine del percorso termale che dopo la fruizione della palestra e degli altri 

spazi ginnico-ludici, era l‘ambiente più grande e frequentato, assolvendo anche ad un fondamentale 

ruolo di raccordo, smistamento e socializzazione della popolazione balneare
39

. 

http://pauranka.it/cultura/archeologia/le-terme-degli-antichi-romani
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La forma architettonica più comune era quella rettangolare, ma ve ne sono anche di rotondi 

(soprattutto in epoca più antica); in epoca tardo antica, inoltre, si afferma quella poligonale — 

specialmente ottagonale, che passerà nel tipo classico del battistero cristiano
40

.  

Quasi sempre era caratterizzato da un soffito a volte di vario tipo (a botte o a cassettoni) e da 

grandi finestre: di fatto era lo spazio più grande nelle terme, ospitando una o più piscine d‘acqua 

fredda — cioè s‘identificava con la grande aula di tipo basilicale (perciò designata ―basilica delle 

terme‖), variamente articolata e di solito tripartita e con copertura a triplice crociera che si trovava 

al centro dell‘impianto. 

Munita, oltre a quella centrale, di altre vasche d‘acqua fredda collocate entro grandi nicchie o 

esedre
41

, era aperta lungo tutto uno dei lati maggiori sull‘ambiente della natatio, che completava il 

―reparto‖ del bagno freddo.  

Anche dal punto di vista dell‘arredo infine, era il locale più significativo, presentando spesso 

statue, colonne e un corredo iconografico particolarmente ricercato
42

. 

NATATIO (dal latino natare: ―nuotare‖): consisteva in un grande vano rettangolare situato nel 

frigidarium o a cielo aperto, delimitato da alti muri e quasi interamente occupato dalla piscina 

natatoria. 

La forma è prevalentemente, ma non necessariamente, rettangolare. Rispetto alla piscina, la 

natatio è normalmente più profonda
43

. 

TEPIDARIUM (o cella tepidaria, dal latino tepere: ―essere tiepido‖, o anche cella media): è 

l‘ambiente che permetteva all‘utente una graduale acclimatizzazione dalla temperatura-ambiente di 

spogliato e frigidarium a quelle riscaldate del calidarium (cfr. Vitruvio, 5, 10). Si tratta di un locale 

di dimensioni ridotte rispetto agli altri ambienti e senza forte connotazione architettonica, spesso a 

pianta centrale o quadrata, talvolta dotato di absidi. Fornito d‘impianti per riscaldarlo 

moderatamente poteva essere dotato di una o più piccole vasche con acqua tiepida e di sedili o 

panchine alle pareti
44

.  

Il tepidarium serviva nello stesso tempo come camera stagna, perché l‘aria calda del calidarium 

non arrivasse nel frigidarium e viceversa (da qui la denominazione alternativa di cella media). 

In qualche caso fungeva anche da spogliatoio suissidiario e aveva allora alle pareti nicchie per il 

desposito delle vesti
45

. 

CALDARIUM (o calidarium o cella caldaria, dal latino calere: “essere caldo”): rappresenta, per 

così dire, il cuore delle terme, in quanto ambiente del bagno caldo o di vapore (si veda la 

descrizione in Vitruvio, 5,10,4)
46

.  
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Non c‘è una forma ‗tipica‘ per questo ambiente, anche se è vero che la preferenza andava a una 

forma con elementi strutturali curvilinei; pertanto era di solito a pianta centrale, con forma 

poligonale/circolare (con absidi e nicchie e conseguente copertura a cupola) o rettangolare e 

poliabsidata (con volte a crociera o a catino).  

Elemento essenziale era la vasca per il bagno (alveus), generalmente rotonda e munita di gradini 

che occupava lo spazio centrale; spesso, nelle nicchie ed absidi, erano presenti vasche minori e 

fontane, anche d‘acqua fredda, per abluzioni e bagni d‘aspersione (labrum). (In epoca più tarda, 

s‘affermò la forma del calidarium con tre alvei nelle absidi) 

Fondamentale, ovviamente, che fosse ben adatta ed attrezzata per il riscaldamento: questo 

riguardava sia l‘orientamento così da sfruttare il calore naturale dei raggi del sole pomeridiano: 

«Specialmente poi i calidari e i tepidari ricevano luce dall’occidente invernale, se però la natura 

del luogo lo impedirà, per lo meno da mezzogiorno, in quanto il tempo di lavarsi è stato stabilito 

soprattutto dal mezzogiorno alla sera» (Vitruvio, 5,10,1); sia l‘attenzione ad ogni  accorgimento 

tecnico che consentisse di riscaldarlo al meglio: «E inoltre si deve fare attenzione che i calidari per 

le donne e per gli uomini siano attigui e collocati nelle medesime zone. Poiché in tal modo si 

otterrà che melle caldaie anche il calorifero sotterraneo sia comune all’uno e all’altro di tali 

ambienti» (Vitruvio, ibidem)  

Abbiamo già detto che il principio di riscaldamento adottato dai Romani era noto come 

‗hypocaustum‘ (dal greco ‗hypokàiein‘= accendere sotto). Esso utilizzava un sistema di 

intercapedini nei pavimenti degli edifici, all‘interno delle quali venivano fatti circolare i prodotti 

della combustione provenienti da fornaci, inizialmente poste sotto le cantine delle cucine e delle 

stanze calde, successivamente spostate all'esterno. Si trattava cioè di creare un doppio pavimento (o 

―vespaio‖) sotto il quale fare circolare l‘aria calda prodotta dalla combustione di fascine di legna 

bruciate in appositi forni messi in comunicazione con il vespaio stesso
47

. Si poteva arrivare a 

temperature dai 30 a un massimo di 60 gradi
48

. 
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Fig. 3: schema di funzionamento del riscladamento per hypocaustum 

http://pauranka.it/cultura/archeologia/le-terme-degli-antichi-romani 

 

L‘alveus era riscaldato dalla fornace sottostante, mentre l‘acqua calda proveniente dalla caldaia, 

arrivava nella vasca per mezzo di tubi in piombo. Nella muratura era inserita, tra l‘alveus e il forno, 

una testudo, ovvero un piccolo serbatoio in bronzo a forma di testuggine, che permetteva una 

continua reimmissione di acqua calda riscaldata dall‘aria calda del prefurnio o forno. L‘acqua 

raffreddata della vasca vi passava in mezzo e si riscaldava di nuovo. Il labrum contribuiva mediante 

l‘evaporazione all‘abbondante umidificazione dell‘ambiente. 

Sempre per motivi di funzionalità nell‘orientamento, sporgeva in gran parte dal blocco 

dell‘edificio balneare ed era dotato di ampie finestre ad arco chiuse con lastre di vetro opache e di 

piccole dimensioni, montate entro griglie metalliche
49

. 

LACONICUM (dal greco lakonikos: ―DELLA LACONIA‖): era il locale adibito al bagno di aria calda 

o di vapore, cioè alla sauna
50

.  

Si trattava di una stanza a pianta circolare di dimensioni ridotte; il tetto era sempre a volta, con 

un foro rotondo in alto, il lumen, chiuso dal clypeus (scudo), un disco in bronzo che poteva essere 

spostato in alto o in basso così da regolarne l‘apertura a seconda del desiderio dei bagnanti — il 

clypeus, infatti, concentrava e diffondeva il calore, influendo sulla temperatura dell‘ambiente. Il 

laconicum era provvisto inizialmente di stufe metalliche che trovavano posto al centro della stanza, 

ma successivamente venne dotato di un suo ipocausto nelle intercapedini del pavimento prima e 

delle pareti poi. La sua ubicazione era attigua al tepidarium
51

.  

http://pauranka.it/cultura/archeologia/le-terme-degli-antichi-romani


 /Aprile 2017  Il secondo numeroــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــLeptis Magna  

13 
 

PALESTRA (dal greco palaistra): ereditata dal gymnasium greco, divenne un aspetto 

fondamentale, delle terme romane. Significativa, in questo senso, l‘introduzione di Vitruvio alla sua 

trattazione: «Ora mi sembra opportuno, ancorché le costruzioni delle palestre non siano di 

consuetudine italica, essendo state tuttavia tramandate, trattarne e mostrare come sono costituite 

presso i Greci» (5,11,1). Consisteva in genere di uno spazio aperto — una sorta di grande cortile 

interno — spesso circondato, su almeno tre lati, da portici e con annessi vari ambienti, allineati 

specialmente sul lato di fondo, destinati ai giochi e agli esercizi fisici al coperto
52

. Che poi gli 

ambienti della palestra potessero essere utilizzati non solo per ginnastica e sport ma anche per 

attività diverse, lo si ricava da varie testimonianze a partire dallo stesso Vitruvio: «Si costituiscano 

altresì nei tre portici [sc. della palestra] ampie esedre, con sedili su cui filosofi, retori e altri che si 

dilettano di studi possano disputare stando seduti» (5,11,2). 
 

2.3. Le tipologie architettoniche  
 

Le tante testimonianze archeologiche unite al prezioso contributo di fonti letterarie e di 

riproduzioni, quali disegni e schizzi, permettono di ricostruire gli schemi planimetrici e le soluzioni 

architettoniche adottate. Del resto, come abbiamo visto, la perfezione architettonica raggiunta nella 

costruzione degli edifici termali romani
53

 fece sì che il loro modello venisse replicato pressoché in 

tutti gli impianti che col tempo popolarono le regioni dell‘impero: la scelta della simmetria 

planimetrica e la disposizione accurata degli ambienti, tale da rispettare la successione dei diversi 

momenti del bagno, divennero una costante architettonica delle terme antiche; il che permette 

un‘analisi teorica piuttosto chiara dal punto di vista della tipologia architettonica
54

. 

Va preliminarmente osservato che, alle dimensioni imponenti e alla monumentalità degli interni, 

non corrispondeva nelle terme romane un‘altrettanta grandiosità dei prospetti esterni; le facciate 

erano del tutto assenti e una semplice successione di murature elevate caratterizzava il perimetro e 

lo stesso lato d‘ingresso, l‘unica preoccupazione essendo quella di copertura e l‘isolamento dei 

diversi lati dagli agenti esterni
55

.  

L‘interesse dei romani  era focalizzato sugli interni delle terme e la loro metodologia costruttiva, 

per risolvere il problema dell‘accesso dall‘esterno verso l‘interno. Sicuramente c‘era invece 

attenzione costruttiva particolare per creare un un legame organico tra le terme e gli spaziosi 

corridoi che lo circondano, tra i giardini circostanti
56

 e, inoltre, la posa delle meravigliose statue e 

gli splendidi dipinti che decorano i muri esterni e interni (di cui ci occuperemo specificamente nel 

prossimo capitolo). Dove, comunque, gli architetti diedero prova di perizia costruttiva e ingegno 

tecnico è senza dubbio nella collocazione degli ambienti, disposti in modo tale che i bagnanti 

seguissero in modo agevole un percorso secondo le esigenze termali. È qui che si mostrò, come in 
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pochi altri casi e tipologie, il vero talento dell‘architettura romana: l‘organizzazione monumentale 

dello spazio, conquistata anche attraverso l‘impiego di tecniche costruttive innovative e portate al 

massimo sviluppo tecnologico
57

. Tale inclinazione, naturalmente, si fa ancora più forte quando 

s‘accompagna alla volontà politica di affermare un potere assoluto e quasi smisurato: cioè, appunto, 

nel tipo delle ―grandi terme imperiali‖
58

. Si può affermare infatti che la caratteristica 

‗spazializzazione‘ tipica dell‘architettura romana «trovò proprio nelle terme il terreno più adatto per 

le sue sperimentazioni e in particolare per l‘affermazione, in tutti i modi possibili, del sistema delle 

costruzioni a volta che vi fu applicato in proporzioni e con soluzioni quali nessun altro tipo di 

edificio aveva mai consentito».  

Già nell‘impianto costruito da Marco Vipsanio Agrippa è evidente questa volontà di abbracciare 

grandi spazi, moltiplicando i volumi in altezza, larghezza e profondità; giocando sulle prospettive, 

vere ed illusorie; mentre vari ambienti sono disposti intorno ad una grande aula circolare dal 

diametro di 25 m.  

Fondamentale risulta, come si accennava, la competenza acquisita nella costruzione  delle volte — 

che da sola quasi basterebbe a differenziare le costruzioni romane e quelle greche
59

. Parallelamente 

assistiamo, proprio nelle grandi coperture a botte, a crociera, a cupola, al trionfo definitivo della 

tecnica del calcestruzzo, specialmente — altro elemento fortemente connotante.  

 Un altro aspetto caratteristico delle terme romane è quello legato al lusso e allo sfarzo, sia 

architettonico che degli arredi
60

. L‘aspetto monumentale e sfarzoso infatti veniva realizzato 

tendendo a dilatare i vani – piscine, palestre, spogliatoi, sudatori, vestiboli e numerosi altri locali - 

mediante profonde nicchie ed esedre in una molteplice suggestione di sale ricche di marmi 

policromi, mosaici pavimentali e gruppi statuari. 

A questo si aggiungeva uno sfarzo negli arredi che, nelle terme degli imperatori, ha assunto 

dimensioni da leggenda. Bastino qui pochi accenni, poiché sarà oggetto dell‘analisi del prossimo 

capitolo. I locali principali erano tutti impreziositi marmi pregiati al pavimento, alle zoccolature, 

specchiature parietali, pitture con scene figurate, stucchi, bianchi e policromi, mosaici — in bianco 

e nero e a colori — sui pavimenti come sui fondi delle vasche. «A parte l‘infinita varietà dei motivi 

decorativi geometrici, floreali e fitomorfi, i soggetti erano tratti soprattutto dal mondo delle acque e 

del mare..»
61

; mentre nelle palestre prevalevano soggetti ispirati ad atleti e ginnastica. A volte questi 

arredi servivano a veicolare messaggi legati al corretto comportamento nelle terme e a quella che 

abbiamo definito ―arte del bagno‖ 
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Figg. 4. e 5. Mosaici a tema “acquatico” dalle Terme di Caracalla  

 

«Un motivo molto frequente nei mosaici che decoravano soglie e passaggi era quello dei sandali, 

ma esso aveva lo scopo pratico di ricordare ai bagnanti distratti di non passare a piedi scalzi in 

ambienti dai pavimenti surriscaldati» 

Riservandoci di analizzare con più attenzione la questione degli arredi nel prossimo capitolo, qui 

terminiamo con un‘importante testimonianza letteraria relativa a questi aspetti: un‘altra lettera di 

Seneca, in cui il filosofo, dopo aver ricordato il modesto balneum del grande Scipione l‘Africano, si 

lancia in una descrizione (non priva di riprovazione moralistica) delle terme più alla moda del suo 

tempo: 

«E adesso chi accetterebbe di prendere il bagno in un posto simile? Il luogo sembra povero e 

miserabile se le pareti non risplendono di grandi e preziosi specchi rotondi, se i marmi alessandrini 

non si alternano con quelli numidici, se tutt’intorno un delicato inquadramento non li circonda di 

una sapiente pittura, se il marmo bianco di Thasos, riservato un tempo all’ammirazione dentro 

qualche tempio, non fa da rivestimento alle nostre piscine in cui immergiamo i corpi spossati dalle 

abbondanti sudazioni… e quante statue, quante colonne che non sostengono nulla e che sono state 

messe lì come ornamento e per il prezzo che sonoo costate! Quante cascate d’acqua che vengono 

giù con frastuono! Siamo arrivati al punto che non vogliamo più camminare se non calpestando 

gemme e pietre preziose …» (Epist. 56, 1-2). 

Naturalmente, la tecnologia del riscaldamento dell‘acqua e degli ambienti applicata all‘edilizia 

era un aspetto fondamentale del fascino e del lusso di balnea e thermae. Nulla potrebbe essere più 

eloquente in questo senso della sezione in cui Vitruvio descrive la costruzione dei locali delle 

caldaie: 

«Le volte, certo, se saranno fatte in muratura, saranno più utili, se invece saranno in travature, 

vi si ponga sotto un rivestimento in terracotta, ma ciò dovrà essere fatto in tal modo. Si facciano 

barre o archi di ferro ed essi con uncini siano sospesi alla travatura il più serratamente possibile e 
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tali barre o archi siano disposte in modo che tegole senza bordi possano essere posti tra due di 

questi ed esservi sostenuti, e in tal modo tutte quante le volte siano realizzate poggianti su ferro. E 

le giunture esterne di tali volte siano spalmate con argilla impastata con pelo, invece la parte 

rivolta all’interno, che guarda al pavimento, in primo luogo sia incrostata con coccio pesto e calce, 

quindi rifinita con stucco o con intonaco. E tali volte se sarannop fatte doppie nei calidari, avranno 

una maggiore utilità. Poiché l’umidità dovuta al vapore non potrà guastare il legno della 

travatura, ma circolerà tra le due volte …» 

Insomma, le terme costituiscono certamente, dal punto di vista edilizio, la più tipica tipologia 

dell'architettura monumentale romana essendo contemporaneamente il risultato di un'avanzata 

tecnologia impiantistica e strutturale, una mostra continua di magnificenze ed opere 'arte e 

l'espressione della cultura e della civiltà urbana così come l'aveva elaborata e diffusa lo Stato di 

Roma . Sono città nella città, hanno al loro interno palestre, biblioteche, spazi per il ristoro, sono 

luogo di incontro di svago di affari e molti romani vi trascorrevano buona parte della loro giornata. 

3. Il pubblico: percorsi e fruizione degli impianti 

3.1. Una giornata alle terme 
 

Descritta la struttura dell‘edificio e del fenomeno, non rimane che farci un giro dentro: 

descrivere come le terme funzionavano nel concreto, offrirà infatti l‘opportunità di tracciare uno 

spaccato di vita quotidiana
62

. Approfittando soprattutto della ricchezza delle grande terme imperiali 

che, come è stato ripetuto spesso da antichi e moderni, dovevano essere ―il luogo preferito dei 

Romani‖. 

«… Dotate come erano, oltre che degli ambienti propriamente balneari (comprese le palestre), 

anche di portici e di giardini con fontane e ninfei, di spazi attrezzati per giochi e per spettacoli, di 

auditori, di biblioteche, di sale d‘esposizione e di ambienti di soggiorno e di riposo, nonché di 

―spacci‖ e di rivendite di cibi e bevande, le terme erano in grado di riunire tutte insieme — e quindi 

di sostituire — gli altri luoghi di frequentazione della vita quotidiana»
63

. 

La fortuna è di possedere non poche testimonianze nella letteratura di quei tempi e non solo. A 

questo proposito vale la pena di citare quello che è forse il quadro più vivace della composita 

frequentazione delle terme, fornito in una delle sue lettere dal filosofo Seneca — che, come ci dice, 

aveva la disgrazia di abitarne non lontano
64

: 

«.. sento il mugolio di coloro che si esercitano con i manubri emettendo sibili e inspirando 

affannosamente. Se qualcuno se ne sta buono buono a farsi fare il massaggio, sento i colpi delle 
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manio sulle spalle, e un suono diverso a seconda che il colpo è dato con la mano piatta o incavata. 

Quando poi arriva uno di quelli che non sanno giocare a palla senza gridare e che comincia a 

contare i colpi a viva voce, allora è finita. E c’è l’attaccabrighe, il ladro colto in flagrante, il 

ciarlatano che quando parla sta a sentire il suono della sua voce e quelli che si tuffano nella vasca 

per nuotare e fanno spruzzare rumorosamente l’acqua da tutte le parti … senza contare il vociare 

dei venditori di bibite, di salsicce, di pasticcini e degli inservienti delle bettole che vanno in giro 

offrendo la loro merce ognuno con una speciale modulazione di voce .. »
65

. 

 

3.2. Il percorso “anulare” 

Si è più volte presentata l‘occasione di sottolineare come, nei balnea come poi nelle terme, la 

disposizione dei locali risultasse sostanzialmente fissa e indiscussa, solidamente definita come era 

sulle esigenze della fruizione. Si è potuto così a ragione parlare parlare per le modalità di accesso e 

frequentazione delle terme di ―percorso anulare‖: «Il percorso cominciava nell‘apoditerio, passava 

per la palestra e le sale ―minori‖ e raggiungeva il calidario; da questo, attraverso il tepidario 

guadagnava la basilica-frigidario, donde continuava nella piscina della natio per tornare 

nuovamente all‘apoditerio»
66

.  

È facile e al tempo stesso fondamentale ravvisare i perché di questa disposizione che, fra l‘altro, 

risultava legittimata e ulteriormente ‗canonizzata‘ (se ce ne fosse il bisogno) dalle teorie in 

proposito dei medici più illustri. Vale la pena ricordare che Galeno aveva stabilito che il ―bagno 

perfetto‖, quello davvero salutare, doveva fare susseguire in quest‘ordine i quattro momenti 

essenziali
67

: 

1. sudorazione (palestra e permanenza in ambiente surriscaldato) 

2. bagno caldo in sale a calore tiepido 

3. bagno freddo, per immersione inuna vasca o con tuffo e nuotata 

4. massaggi e unzioni di oli e unguenti profumati
68

. 

 

3.3. I Romani alle terme 

Ma chi erano, allora, i frequentatori di queste terme, tutti impegnati nei doveri nonché nei piaceri 

offerti da questo percorso ―anulare‖ nelle terme?
69

. 
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Fig. 6. Ricostruzione di scena di vita quotidiana nelle terme  
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Per quanto riguarda la composizione del pubblico da un punto di vista socio-economico, la prima 

cosa che varrebbe la pena dire è che, se il piacere e la raffinatezza delle terme, fossero state un bene 

riservato a pochi fortunati, esse allora non sarebbero diventate uno dei simboli più forti della civiltà 

romana. A parte le fonti letterarie che ci fanno ben intravvedere come fosse variegato e composito il 

pubblico termale
70

, la testimonianza più significativa è sicuramente il provvedimento di Agrippa 

che rese gratuita la frequentazione dei balnea, assumendosi le spese del corrispettivo ‗biglietto‘ 

d‘ingresso
71

.  

Più delicata, rispetto alla questione della presenza dei ‗poveri‘, risulta quella dell‘accesso agli 

schiavi
72

 e al gentil sesso. 

Non stupisce che si sia tentato di differenziare e distinguere l‘accesso fra i sessi. Questo poteva 

avvenire secondo modalità che variarono comunque molto nel corso dei secoli: così esistevano in 

alcuni — più rari — casi strutture che permettevano di distinguere la zona maschile da quella 

femminile; oppure si poteva intervenire differenziando gli orari di accesso
73

.  

Altrettanto certo però è che, nei vari periodi storici, questa distinzione o non venne del tutto 

rispettata o non lo fu troppo rigidamente.  
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Fig. 7. Solo le thermae più monumentali possedevano ambienti distinti per uomini e donne. Nelle 

altre la frequentazione doveva essere promiscua da P. CONNOLLY 1990, P. 67. 

 

Bastino alcune testimonianze più significative. Innanzitutto, il luogo comune che faceva delle 

terme un luogo di perdizione anche dal punto di vista sessuale (e attraverso rapporti etero)
74

 pare 

molto significativo in questo senso — essendo fra l‘altro comprovato almeno in un caso persino da 

testimonianze epigrafiche e archeologiche
75

. Come prova e contrario, inoltre, è senza dubbio 

eloquente una legge di Adriano che tentò appunto di imporre una rigida separazione dei sessi nel 

percorso termale; tanto più che il suo scarso successo è lampante nella necessità che dovette sentire 

Marco Aurelio di emanarne un‘altra uguale
76

. Per arrivare poi al concilio di Laodicea del 320, in cui 

la Chiesa cristiana proibì alle donne la requentazione delle terme
77

. 
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