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 المىقع الطبىغرافي للمذينة :-

جنوبا وخطي 91148شماال و91642سجمت إحداثيات الموقع كاآلتي: تقع بين خطي طول 

 غربا22442شرقا و22444عرض

                                                           
1
 (N) tagueste Souk Ahras Partie De Saint Augistin, Alger, 2004. 

2
. S. Gsell Et Ch A Joly, Khemissa, Mdaouroch Est Announa. Premier Partie (Khemissa), Alger, 1914, 

Pp 25, 26. 
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يعتبر موقع المدينة مرتفع نسبيا لتواجدىا فوق ىضبة عالية وليذا قدر عموىا المىقع الفلكي للمذينة: -3

متر كأخفض نقطة  891متر كأعمى نقطة في الربوة، و 961بالنسبة لمستوى سطح البحر تقريبا ب

شمال خط  41درجة ،26، أما بالنسبة لإلحداثيات فيي تقع بين خطي عرض  1بالنسبة لعين اليودي

 شرق خط اإلستواء. 7درجة ،29 اإلستواء وخطي طول

 تضاريس المنطقة وغطاؤها الجيىلىجي:-3

كما ذكرت المصادر التاريخية أن أىم ما يميز الموقع ىو تنوع تضاريسو والتي تتمثل في سالسل جبمية 

من الجية الشمالية والجنوبية المنحصرة في جبل تيفاش.وألنيا تقع عمى ىضبة شديدة اإلنحدار نحو 

لجية الوسطى التي تتميز بأنيا عريضة مقارنة بالجية الشمالية الغربية التي تعتبرأقل الشمال في ا

إنحدارا،أما بالنسبة لمجية الجنوبية فيي ذات تكوينات جيرية ناتجة عن ترسب الصخور في الزمن 

قشرة وفي الزمن الجيولوجي الرابع وتشكمت إلتواءات بفعل الضغط المتواصل لبنية ال، الجيولوجي الثالث

لكل من قارتي أوروبا وأفريقيا وىذا ما أنتج عدة سالسل جبمية ذات تكوينات  la tectoniqueاألرضية 

 جيرية منيا جبل  تيفاش.

 المخطط العام للمذينة:-4

عند التمعن في تخطيط المدينة وطريقة توزيع معالميا،فإن أول ما نالحظو ىو وجود إختالف في 

ذجي المتبع في بناء المدن الرومانية وأول إختالف نالحظو ىو تعامد مخططيا مقارنة بالمخطط النمو 

 الشاعين الريئسيين

وربما ىذا راجع إلى صعوبة تضاريس 2عند بدايتيما تماما )الكاردو ماكسيموس ودوكيمانوس ماكسيموس(

الساحة المنطقة التي أثرت عمى مخططيا بطريقة سمبية نوعا ما، وبالنسبة لتوزع معالميا فيو كاآلتي:

من capitîôlوتوجد في المنحدر الشمالي لربوة المدينة،ويحيط بيا معبد  plateau Vetusالعامة القديمة 

                                                           
1
. Ferdi(s) : mosaiques des eaux en algerie, edition régie sud médétirranée, 1908, p 184. 

2
 . S. Gsell Et Ch A Joly, ibid, P 09 
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الجية الجنوبية الغربية،ونجد فييا أيضا البازيميكا التي في الجية الشرقية،أما في الجية الغربية لمساحة 

 .نجد طاولتي موازين وىذا مايدل عمى وجود سوق بالمدينة

وعمى مقربة منيا توجد الحمامات وخزانات المياه  forum Novumوتوجد بالمدينة أيضا ساحة جديدة 

في أقصى المدينة وتوجد بيا بعض المعالم 1وتحتوي المدينة عمى مداخل وبوابات أىميا بوابة تيفاش 

 البيزنطية أىميا"الكنيسة ،القمعة. األبراج". 

 

 ع مدينة خميسة )توبرسيكوم نوميدا روم(( توضح المخطط العام لموق11مخطط )

                                                           
1. Ibid. P 36. 
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 ( توضح المخطط العام لموقع مدينة خميسة )توبرسيكوم نوميدا روم(10مخطط )

 :مذينة خميسة في المصادر التاريخية وأصل تسميتها- 5

نتيجة األبحاث والتنقيبات التي حدثت في المنطقة فإنو تم التوصل إلى العديد من النتائج وىذا بفضل  

النقيشات الالتينية الموجودة بالمنطقة والتي دلت عمى أن التسمية القديمة لممدينة ىي "توبرسيكوم 

  1نوميداروم"

أو thubersicitaniبـ وسكان المنطقة يمقبونيا thubersicusبإسم أو Ravanneحيث ذكرىا الجغرافي 

thubersicenses  وربما ىذه التسمية تعود إلى أصول بربرية ألن األسماء البربرية ىي التي تكون عادة

 مؤنثة.

فإن المنطقة كانت عبارة عن قرية تحتل ىضبة،وينتمي سكانيا إلى قبيمة  Gsellوحسب مايعتقده  

Numidae  ميدارومومنيا جاءت تسمية نو 

                                                           
1
 . Ibid. P 40. 
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وعثر في نقيشات أخرى عمى أن التسمية القديمة لممدينة أطمقت عمى مدن أخرى،لذلك فإن 

Numidarum  غير مرتبط بالمممكة النوميدية الكبرى،إنما أطمقت عمى قبيمة صغيرة ذات أصل نوميدي

 إستقرت بالمنطقة.

وأصبحت بمدية في عيد م.أن توبرسيكوم نوميداروم كانت بمدة 411وفي نقيشات أخرى مؤرخة سنة 

 م.2"وأخذت رتبة مستعمرة في القرت 1."442اإلمبراطور "تراجانوس" وحدث ذلك قبل سنة 

ولم يتم العثور عمى أي نقيشة مسيحية في المدينة فقد وجدت مجموعة كبيرة من النقيشات الالتينية 

 د جنائزية.نقيشة وىي في مجمميا كانت عبارة عن شواى 763المتعمقة بيا،وتجاوز عددىا 

 تاريخ األبحاث بالمنطقة:- 6

تحدثا عن 4723بزيارة إلى مدينة خميسة سنة   habenstreil-ludwing 1عندما قام الطبيبان األلمانيان

المسرح الموجود بالمدينة ووصفاه بأنو عبارة عن مدرج يحوي غرفا إليواء الحيوانات التي كانت تسخر 

 لممصارعة واإلستعراضات.

بنقل بعض النقيشات  Déscadoumitrece  م قام قائد الفرقة العسكرية اإلستكشافية4812وفي سنة  -

 والتي تمثمت في العديد من الرسومات ونقمت عمى شكل مالحظات تم نشرىا بعد أعوام قميمة من قبل

Delamar e .في المجمة األثرية 

الذي كان نقيبا باليندسة \4\4811في سنجة  khartaثم وضع مخطط شامل لممدينة تحت إشراف 

بزيارة لمدينة خميسة وقام برفع عدد كبير من النقيشات تم Renier léonقام 4812العسكرية ،وفي سنة 

تم تجميع العديد من الصور لممعالم الموجودة  Giulletنشرىا في مجمع الكتابات القديمة ، وبفضل الفنان 

 .2وىذه الصور محفوظة حاليا بمتحف الجزائر

                                                           
1
. Ibid, p08. 

2
 . ibid, p 08. 
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 Renierتتمثل في " المسرح الروماني،قوس في الجنوب الشرقي لممدينة،بقايا عين اليودي".وقد أشار و 

الذي عمل عمى إزالة بعض األتربة عن المسرح والساحة  Zerzaitإلى أن أولى التنقيبات ترجع إلى 

 إلى ضرورة القيام  Renierالقديمة،وقد نبو 

 بتنقيبات أثرية حول المنطقة.-

 Gsellقام 4894وفي سنة  ،1ببعض التنقيبات عمى الساحة القديمة 4877في سنة  Masqueryوقام 

بعممية رفع لمعديد من النقيشات وشواىد القبور وضميا إلى مجموعة النقيشات الخاصة بالمنطقة ،ووضع 

 دراسة وصفية ألىم المعالم قبل عمميات التنقيب وذلك خالل نفس السنة.

م بدأت مصمحة المعالم التاريخية بإجراء التنقيبات عمى المدينة، وقد ترأس السيد  4911وابتداءا من سنة 

M. Beria  م وقام خالليا بوضع مخطط شامل لممدينة أعيد نشره في األطمس  4913ىذه الحفرية عام

رئيس إدارة الحفرية  Ch. A Jolieأصبح السيد  4912األثري الجزائري مع بعض اإلضافات، وفي سنة 

من نتائجيا إكتشاف الساحة القديمو الكبرى مع بعض المعالم األخرى، متمثمة في الساحة الجديدة  وكان

 Arc Deوالحمامات والمسرح والحوض المعروف بعين اليودي كما تم العثور عمى قوس النصر

Triemphe أيضا وشوارع كثيرة ومنازل وخزانات المياه واكتشف معمم جنائزي و معبد ساتورن الواقع 

جنوب الساحة القديمة والحصن البزنطي، كما تم إكتشاف العديد من الموحات الفسيفسائية والتماثيل 

والنقيشات الميمة، جمعت خالل ىذه التنقيبات وعرضت في الحديقة العمومية لسوق أىراس ثم نقمت 

 .2لمتحف قالمة خوفا عمييا من تركيا في موقعيا

 

 

                                                           
1
. Masquaray, Fouille De Khemissa R.M.A.C.T.X.V.III, 1876-1877, Pp 634-639. 

2
 . Décachter( Fg), Musées Et Collections Arbéologiques De L Algerie Et La Tunise, Mussé De Guelma, 

Emest Leroux. Aditeur, Paris, 1909, Pp 1-2. 



 

 لفصل األول:ا
 نوميديا . مفاهيم عامة حول الكنيسة والبازيميكا في مقاطعة1
 تعريف الكنيسة 1.1 

 تعريف البازيميكا المسيحية 2.1

 أصل البازيميكا 3.1

 البازيميكا المسيحية في نوميديا 4.1

 مقاطعة نوميديا الكنسّية )تعريفها وحدودها ( 5.1
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 :تعريف الكنيست -

يقصد بمصطمح الكنيسة "إكميزيا".ىو مجموعة من المؤمنين المسيحيين الذين يمثمون جماعة أو مجتمع 

وكذلك بمعنى التجمع في مكان واحد لقيام ىذه ، مسيحي لو تقاليد وعادات يتحكم فييا الدين المسيحي

 1م.3الجماعة بصالة واحدة جامعة ثم أطمقت ىذه التسمية عمى المبنى إبتداءا من القرن 

 تعريف البازيليكا المسيحيت: -2

وىي عبارة عن محل أو   .cellaفي بداية األمر كان يجتمع المؤمنون في قاعة بسيطة أو مايعرف بسيال 

 2.رتوليانوسكما يسمييا ت

أي منزل الكنيسة أووالمجتمع المسيحي أي المنزل المشترك حيث كان Domusesclesiaبدموس إكميزيا 

كميروسو أن يسكنوا فبو. ويبدو أنو كان منزال كامال وقريب من مركز المدينة إذ كان  بإمكان األسقف وا 

حيث إستنبط ثالث  provoost، وىذا ماتثبتو النصوص المعاصرة التي أحصاىا الباحث 3يحوي مذبحا 

فترات ميمة في حياة البازيميكا والمسيحيين في كل الجوانب الحياتية والتي صنفيا إنطالقا من المعطيات 

األثرية المتوافقة بشكل منسجم مع النصوص األدبية التي تشير إلى بناء ىذه المباني الدينية قبل 

 م  كما توضح الصورة التالية.344السنة

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . GY, P-M., « La Liturgie Comme Explication Eventuelle :…. », In Antard., T. 04., 1996, P. 51. 

 
2
 . Ibid. P51. 

3
 . LECLERCQ, H., l’Afrique Chrétienne,…, P. 60. ; LANCEL, S. ; MATTEI, P., Pax Et Concordia, 

Chrétiens Des Premiers Siècles En Algérie (III-VII Siècles), Alger, 2003, P. 75. 
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 مخطط رقم)( يوضح مخطط ثالثي االبعاد لبازيميكا مسيحية نموذجية

  لم تكن البازيميكات المسيحية األولى سوى عبارة عن منازل عادية ىيأت وجيزت لتتماشى مع

 الدين المسيحي من عقد مجامع لتدريس العقيدة وحل بعض المشاكل الفقيية التي صادفت

التي ليا عالقة بالسمطة الحاكمة، حيث كانت تتوافق ىذه المجتمع المسيحي آنذاك وكذلك الدنيوية 

 1.المنازل مع متطمبات الدين المسيحي

م. فقد تم تعديميا 3فإننا نجد ىذه البازيميكات قد تغيرت تماما بعد اإلعتراف بالمسيحية في بداية القرن 

زالتيا وبناء أخرى جديدة  .2وا 

 

 

                                                           
1
 .13مرجع سابق. ص  عزت زكي حامد قادوس؛ محمد عبد الفتاح السيد،.  

2
 .13، 52نفسه، ص . المرجع 
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كمبنى ديني كإكميزيا ماتريكس، ثم إستعمل ىذا ونجد عدة مصطمحات وظفت لتدل عمى اإلكميزيا 

من طرف مسيحيي أفريقيا خاصة إبتداءا من فترة ترتوليانوس   ,……GY,P.Mالمصطمح حسب الباحث 

 1.بمعنى إتصال طائفة إكميزية كنسية مع طائفة أخرى أي اإلتحاد والتوافق

م 3تشر إستعمالو بكثرة منذ القرن إن ,esclesia majorونجد مصطمح آخر وىو إكميزيا مايور أو الكبرى 

في الشرق الروماني عمى غرار الغرب لإلشارة إلى المكان األكثر أىمية لمتجمع الكنسي في مدينة مسيحية 

والتي تعني البازيميكا المكرسة « basilica dominicaine »، وكذلك يوجد مصطمح بازيميكا دومينيكا 

 2.لعبادة الميتورجية المسيحية 

 : البازيليكا المسيحيتأصل  -3

حسب الباحث ماروتشي. ، 3يرى بعض الباحثين أن مخطط البازيميكا المسيحية مشتق من المعابد الوثنية

فإن ىذا الرأي خاطئ لكون المعابد الرومانية دائما حسب رأيو أخذت من المعابد اليونانية والتي كانت 

ميكات المسيحية ومتطمبات الدين الجديد. حيث تبنى عادة صغيرة األبعاد والمساحة. وال تتأقمم مع البازي

أساسا إلحتواء المذبح أما تمثال اآللية المخصص ليذا المعبد، دون أن ننسى أن الطقوس الدينية كانت 

 4.تجري بتقديم الذبائح عمى مذبح آخر خارجي يوضع خارج المبنى 

في روما والذي كان مزودا بعدد من    venusأما فيما يخص المعابد ذات األبعاد المعتبرة ،الكبيرة كمعبد 

 5.األروقة المحيطة بالمعبد لم يكن أبدا حسب رأي الباحث ماروتشي مخصصا لمديانة المسيحية 

                                                           
1 . Gy, P-M., « La Liturgie Comme Explication Eventuelle , Ibid, P 51,52. 

2 . Lassus, J., « La Basilique Africaine », In Corsi Di Cultura Sull’arte Ravennate E Bizantina, 

Ravenna, 08-12 Marzo 1970, P. 220 

3
 . .  Marruchi, H., Eléments D’archéologie Chrétienne, T. Iii : Basiliques Et Eglises De Rome, Paris-Rome, 

1902, P 14. 
 
4 . Ibid, p 14. 

5 . ibid. p14. 
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ويرى جل الباحثين، أن أصل مخطط البازيميكا المسيحية منحدر من مخططين معروفين في الفترة 

 .1يع ممحقاتو والبازيميكا المدنية الرومانية أال وىما:المنزل الروماني النموذجي بجم

 :2فأما العناصر المأخوذة من المنزل وىي

  المبنى مفتوح عمى الطريق العام عبر مدخل يؤدي إلى مجاز 

 .األتريوم أو الفناء األول لممنزل تتوزع فيو غرف ومطبخ......إلخ 

 - فناء ثاني محاط بأروقة تسمى بperistilium. 

 حوض مائي يوجد في وسط كل من الفنائين يسمى بImplivium 

  غرفة إستقبال واسعة في الجية المقابمة لممدخل في آخر أو في عمق الفناء الثاني عمى

 Tablinumمحور خط مستقيم إبتداءا من المدخل تسمى

  وعمى جانبي التابمينوم أروقة ضيقة تسمى 

 .بالفاوكس.تؤدي إلى حديقة المنزل 

إقتبست البازيميكا المسيحية من المنزل عدة عناصر ىي: المجاز فناء األتريوم مزينة  قول:ال خالصت

بنافورة ماء ومزودة برواق معمد، وأخيرا الرواقين عمى جانبي غرفة اإلستقبال المذان يمثالن الرواقان 

 .  3الجانبيان وغرفة اإلستقبال التاباينوم مكان العبادة المعروف بحيز العبادة

العناصر المأخوذة من البازيميكا المدنية الرومانية الوثنية ىي:الخطوط العريضة المتمثمة فب مخططيا  أما

اإلستيطالي. غير أن التعديالت البنائية المعمارية التي تتناسب مع طريقة العبادة المسيحية لم تتم وتعدل 

                                                           
1
 . ibid. p 16. 

، رسالة ماجستير غير منشورة "دراسة معمارية وتقنية لنماذج من المنازل الرومانية بمدينة ثاموقادي"اهلل، يونس،  رزق.  2
 .30-03. ص ، ص5001اآلثار القديمة، جامعة بغداد، في 

 
3 . MARRUCHI, H., Eléments d’archéologie chrétienne….., p. 17. 
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مسيحية دين الدولة تستند عمى بسرعة في فترة السمم المسيحي بل تمت بالتدريج، أي عندما أصبحت ال

نفس المرجع.،  1قوانين فقيية متعارف عمييا في العالم المسيحي من خالل المجامع المسكونة الكنسية

وىي عادة ما تتكون من ثالثة أجنحة أو خمسة. إال أن الجناح األوسط يكون ىو األوسع وسقفو يكون 

قابمة لممدخل غالبا بحنية نصف دائرية، بحيث مرتفعا عمى شكل محالة من سقف األجنحة الجانبية الم

تييأ محطة أمام الحنية في الجناح األوسط أو قبل الوصول إلييا وتعتبر ممشى أو مكان مخصص 

 .2فيجمسون في الحنية لممحامين أما القضاة

 تعريف البازيليكا المسيحيت في نوميديا: -4

ا المسيحية بممحقاتيا في المقاطعة. ولفيم ىذا من خالل المعطيات األثرية، تم تحديد مخطط البازيميك

المخطط المقسم إلى عدة أجزاء. فإننا إرتأينا إتباع منيج الوصف من الخارج نحو الداخل، لمتعرف عمى 

 ىذه األجزاء من الداخل وتجميعيا لتنتيي بمخطط واضح لمقراء.

أخر..حيث يعتبر من أولى المخططات 3 إن المخطط المشترك في شمال أفريقيا ىو المخطط البازيميكي

 الذي حول إلى مكان لمعبادة، ومنو أصبحت تسمى البازيميكا المسيحية.

المخطط البازيميكي النموذجي، مقسم إلى ثالثة أقسام أساسية، وىي: األتريوم، حيز العبادة )كوادراتوم،  إن

دي إلى داخل أو إلى خارج البازيميكا. بوبولي( والممحقات المتصمة بالبازيميكا من خالل مداخل ثانوية تؤ 

 تفتح في جدرانيا حسب المخطط وىذه األخيرة )األقسام( مقسمة بدورىا إلى أجزاء صغيرة، وىي كاآلتي:

 

                                                           
1
 . Ibid.P 19. 

2 . CLAUSSE, G., Les monuments du christianisme au moyen age, basiliques et mosaïques 

chrétiennes (Italie-Sicile), T. I., Paris ; 1893, p. 08,09. 

 
3 . GSELL, S., & GRAILLOT, H., « Ruines romaines au nord de l’Aurès:…….. », In M.E.F.R.,T. 

XIII. 1893, pp. 501-609. 
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 قسم األتريوم: 

يتم الولوج إلى المبنى عبر ساحة مفتوحة تسمى باألتريوم وعادة مايكون مزودا بحوض لمتعميد، يحيط بو 

ومنو إلى   Narthexبساطة عن طريق مجاز أفقي مقبب يسمى بالنارثكسأو بكمو  ،1رواق مغطى

 .2الداخل

 قسم حيس العبادة :

يتميز بمخطط إستيطالي متطاول، والمقسم إلى ثالثة أجنحة أو أكثر ىي مساحة البناية يفصميا صفين أو 

لمقابمة من المدخل أكثر من األعمدة، الجناح األوسط أعمر وأوسع من الجناحين الجانبيين. في الجية ا

أو مايسمى بكرسي األسقف.  cathedraالرئيس لمواجية الغربية نجد حنية نصف دائرية مزودة بكاتدرا 

 .3يجمس بين يديو الرىبان، كما جمس السيد المسيح مع حوارييو من حولو عمى مائدة العشاء األخير

 .ciborium4يتقدم الحنية المذبح المغطى بظمة أو مايسمى بالكيبوريوم 

وعادة إثنتان الخاصة   sacristiesعادة عمى جانبي الحنية المتجية نحو الشرق توجد الغرف الخدمية 

 chorusبرجال الدين وكانت مخصصة لميدايا واألعطيات واليبات، والكل يتقدمو الخورس 

 قسم الممحقات المتصمة بالبازيميكا:

كا إلى أخرى، فتارة يوجد عمى يسار الحنية في الغرفة من بينيا حوض التعميد مكانو مختمف من بازيمي

الخدمية أو عمى يسار البازيميكا أو في األتريوم، ومن المحتمل أن يكون لمبازيميكا وذلك حسب الحاجة أو 

                                                           
1
 .16 - 68، ص ص.1991الجزائر،  ،البيزنطية(عمارة فجر المسيحية ) تاريخ العمارةنزيو،  ،كواكبي.  
 

2
 .75  57، ص ص.1999، ترجمة، رندة فؤاد قاقيش، دمشق، الطبعة االولى البيزنطيةالعمارة مانجو، سيريل، .  
 

3
 .39، ص. 3791، عمان، لنفوس المؤمنين األمينالمرسى االيكونومس قسطنطين قرمش، .  
 

4
 .68 ص، مرجع سابق، مانجو، سيريل، العمارة البيزنطية -.  
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لكبر أبعادىا منصة توضع في الطابق العموي ويتم الصعود إلييا من خالل ساللم حجرية تبنى عمى أحد 

 .1مجانبتيا )الساللم( ألحد الجدران لألجنحة الجانبيةأو ب  Narthexطرفي 

 حدود المقاطعة الكنسية: -5

البد من فيم نشاط رجال الدين حتى يمكن تحديد ورسم حدود المقاطعة، لما ليا من دور ميم وفعال في 

مختمق المجاالت الحياتية في السيطرة عمى المؤمنين، والتحكم في حسن سير المجتمع حسب عقيدتيم 

وىذا ماحدد ووضع ووثق في قرارات المجتمعات الكنسية سواءا المحمية ءو غيرىا، حيث جسد ىذا الدور 

عمى أرض الواقع في عدد من البازيميكات والمساحة المستغمة في فرض نفوذ الكنيسة، وىذا ما يؤثر حتما 

من تجييزات  عمى عمارة البازيميكات سواءا الخارجة منيا كالممحقات البنائية أو الداخيمة

ليتورجية...........إلخ. وأيضا يؤثر عمى وضعية ىذه المنشآت )البازيميكات( الطبوغرافية في المركز 

الحضري أو الريفي خاصة إذا كانت متعددة. واليدف من رسم ىذه الحدود ىو معرفة إنتشار ىذه المباني 

 .2في المقاطعة

اليرمي اإلداري. فعاصمة كنيسة المقاطعة ىي المطرانة  وىي إذا تشبو المقاطعة اإلدارية من حيث التنظيم

التي يرأسيا المطران أو الحبر األعمى الذي يقوم بتنظيم مقاطعة الكنيسة إداريا ويحاول قدر المستطاع 

 الحفاظ  عمى وحدتيا بعقد إجتماعات كنسية محمية وجيوية الخاصة بالمقاطعة لمقضاء عمى كل فتنة.

 

                                                           
1
 .15 -12. كواكبي نزيو، مرجع سابق، ص ص  

، أطروحة دكتوراة غير منشورة ، دراسة أثرية تنميطية-البازيميكات المسيحية في مقاطعة نوميديا حاجي ياسين رابح،  2
 .1. ص 1422جوان  4آثار قديمة، معيد اآلثار، جامعة الجزائر. 
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 لكنسّية )تعريفها وحدودها (:مقاطعة نوميديا ا 5-1

المقاطعة الكنسية تشبة المقاطعة اإلدارية من حيث التنظيم اإلداري اليرمي ولكن ليس من حيث إن

المساحة ورسم الحدود، فالحدودزاإلدارية ليست نفسيا الحدود الكنسية، والتي كانت غير ثابتة وغير دائمة 

، فيي تتوسع وتتقمص حسب أىمية المدينة ومدى 1في كتابو ودائما متحركة كما وصفيا الباحث موديرون

تأثيرىا عمى الحالة المدنية بالدرجة األولى ثم الحالة اإلقتصادية بالدرجة الثانية وبالتالي تتنافس عواصم 

المقاطعات لمحصول عمى مدينة من المدن لمتحكم في طريق أمني يمر عمييا أو تجاري لإلسفادة من 

 إقتصادىا.

الحدود الكنسية كحدود المقاطعة بإعتبار موضوع الدراسة ينصب عمى العمارة الدينية، وكذلك إتخذت 

ميالديين خالل الفترة الوندالية إلى الفتوحات 4و  3بإعتبار أن المقاطعة حافظت عمى حدودىا منذ القرن 

 اإلسالمية.

اطعات كنسية تشبو نوعا ما لمتحكم الجيد في المسيحيين عبر أرجاء اإلمبراطورية ثم تنظيميم في مق

المقاطعات اإلدارية، وأسندت ميمة تسيير شؤونيا إلى أساقفة كل منطقة من مناطق اإلمبراطورية، مما 

يعني إستقاللية كاممة في التسيير، وىذا مايتنافى مع الفمسفة المسيحية التي ترمي إلى نشر الوحدة التامة 

حقيقة، أن ىذه اإلستقاللية التي تعني اإلنقسام لم تتم بل والشاممة بين أوساط المسيحيين. ولكن في ال

كانت تقسيما وىميا، من الجانب الديني ألن العقيدة المسيحية كانت واحدة آنذاك، وقد سجمت بعض 

قتصادية  التدخالت التي قام بيا أساقفة خارجون عن المقاطعة التي حدثت بيا إضطرابات سياسية وا 

                                                           
1 . Moderan, Y., « Les Frontières Mouvantes……. », In Frontières Et Limites Géographiques De 

L’afrique Du Nord Antique,..., 1999, Pp. 252-256. 
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مى الوحدة الدينية لممجتمع المسيحي بالرغم من وجود ىيكل إداري كنسي خاص ودينية لتيدئتيا ولمحفاظ ع

 .1بالمقاطعة المظطربة

ومنذ نياية القرن الرابع م.نظمت الكنيسة مقاطعاتيا عير اإلمبراطورية، اذ وضعت المبادئ األساسية ليذا 

قي عمى المبادئ القديمة متيميش، حيث أب214التنظيم في اإلجتماع المسكوني األول بنيقية تيميش.سنة 

 .2822وأضيفت مبادئ أخرى جديدة في اإلجتماع الثاني المسكوني في القسطنطينية سنة 

إن ىذه المقاطعات الكنسية كانت تحاول أن تأخذ حدود ومساحة المقاطعات اإلدارية،  في مجمل القول

 .3وىذا بحسب إنتشار الدين المسيحي عبر تراب المقاطعات

نفي التقسيم الذي ءحدثو اإلمبراطور دوقميسيانوس في القرن الثالث م، حيث قام بيتقسيم إتبعت الكنيسة 

عدد المقاطعات السابقة إلى وحدات صغيرة تحت لواء مقاطعات جديدة تيمبش. وعمى ىذا األساس تم في 

 اإلجتماع المسكوني الثاني في القسطنطينية تبين ىذا التقسيم أو اإلصالح الجديد لإلمبراطور

دوقميسيانوس في تنظيم المقاطعات، حيث يعتبر ىذا التقسيم المبنة األولى لمتنظيم األسقفي الكنسي في 

 4.القرن الرابع م

حور حول مركزين في الغرب الروماني اال وىما مركز قرطاجة ومركز روما، مكان المجتمع الكنسي مت

دينية عميا عمى باقي األبريشات في  ىذا نظرا لقدميما في نشر المسيحية، حيث كانا يتمتعان بسمطة

 .5المنطقة

                                                           
1 . Palanque, J-R.; Bardy, G.; De Labriolle, P., Histoire De L’église Depuis Les Origines Jusqu’à 

Nos Jours : De La Paix Constantinienne A La Mort De Théodose, Paris, 1945, P 439. 

2
 . Ibid. P437. 

3
 . Ibid. P437 

4
 . Ibid. P439. 

5
  . Ibid. P440. 
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بدأ التنظيم الكنسي سواء الخاص بحدود المقاطعات أو الخاص بالييكمة اإلدارية في أفريقيا منذ القرن 

 الثالث م.تيميش. ففي ىذه الفترة، كانت أفريقيا مقسمة إلى ثالث مقاطعات:

 تضم الطرابمسية والبيزاكينا والبروقنضمية(،أفريكا( 

 ،نوميديا 

  الموريطانيتان. حيث ذكر ىذا التقسيم وتبناه األفارقة في اإلجتماع الكنسي الذي إنعقد في قرطاجة

، ثم أحدث اإلمبراطور دوقميسيانوس نظام األسقفية الذي تبنتو الكنيسة 42م خريطة 145سنة 

 .1فيما بعد في تنظيميا الداخمي والخارجي

لقد رافق التنظيم الكنسي لممقاطعات التنظيم المدني، منذ نياية القرن الثالث م وبداية الرابع ميالديين، 

ظيرت المقاطعة البروقنصمية اإلدارية ثم تمتيا الكنيسة. ثم إنفصمت البيزاكينا عن البروقنصمية في عيد 

يديا المدنية جزأىا الشرقي ومنو ظيرت الكنيسة، ثم فقدت نومConstant 2اإلمبراطور قسطنطينوس 

م، غير أنيا إحتفظت بنفس الحدود الكنسية. بعد ذلك ظيرت 194لصالح البروقنصمية إبتداءا من سنة 

 .Theodosius.3الطرابمسية بدورىا في عيد اإلمبراطور تيودوزيوس 

إلى كانت تحتوي أسقفية أفريقيا التي عاصمتيا قرطاجة عمى عدد كبير من األبريشات حيث وصمت 

مركز أسقفي في نياية القرن الرابع م، وىي موزعة عمى مقاطعاتيا الكنسية المطابقة لتمك  444حوالي 

 .4المدنية وىي: البروقنصمية، نوميديا، ، البيزاكينا، موريطانيا القيصرية، موريطانيا السطايفية، والطرابمسية

                                                           
1
 . LECLERCQ, H., l’Afrique chrétienne, T. I - II, Paris, 1904  . . 

2
 . PALANQUE, et autres, Ibid, p.,439. 

3
 . WARMINGTON, B. H., The North African provinces from Diocletian to the vandal conquest, Cambridge, 1954, 

p. 01. 
4
 . ibid, p 456. 
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 حدود مقاطعة نوميديا الكنسية: 5-2

اليدف من التطرق إلى حدود مقاطعة نوميديا الكنسية ىو بغرض معرفة أىم المدن الموجودة ضمنيا 

والتحدث عنيا من خالل عرض لمبطاقات التعريفية لكل موقع مع معطياتو األثرية من بازيميكات،  

ىبي ومحاولة الخروج بتنميط خاص بيذه المنشآت، سواءا من الجانب الجغرافي أو من الجانب المذ

لمتيارات الدينية كالتيار الدوناتي الذي كان مولده ونشاطو الحيوي في المقاطعة، ومحاولة معرفة نشاطو 

 وتحديده من خالل اآلثار المترامية في رقعة جغرافية محددة.

   ..…GUI,I، 1بعد اإلطالع عمى األبحاث التي إنصبت في نفس السياق، نجد مجموعة من الباحثين 

إتخذت الحدود المدنية اإلدارية لمقاطعة نوميديا كحدود لدراستيا،  ..…DUVAL, Nمن تحت إشراف كل 

وأىممت الحدود الكنسية التي تضم مساحة أكبر من المدينة بالرغم من طبيعة موضوعيا الديني. فمو 

ولو إتخذت الحدود الكنسية ألضافت عدد البأس بو من البازيميكات األخرى لمواقع ميمة مثل موقع تبسة، 

ربطت األحداث التاريخية في مثل ىذه المواقع التي كانت تابعة إداريا لمقاطعات أخرى كالبروقنصمية 

والبيزاكينا وتابعة في الوقت نفسو كنسيا إلى مقاطعة نوميديا تحت سمطة ونفوذ مطران عاصمة المقاطعة 

 في قسنطينة.

نسية اإلكميزياستية لشموليتيا ولدورىا في رسم النسال وماتيي ب في كتابيما المقاطعة الك 2أما الباحثان 

األحداث التاريخية الدينة الالىوتية، أين ذكر عدد البأس بو من المواقع التي إحتوت عمى آثار مسيحية لم 

                                                           
1 . GUI, I., Basiliques Chrétiennes d’Afrique Du Nord, I. Inventaire De l’Algérie, 1. Texte, 2. 

Illustration, Paris, 1992, Pp. 194-195. 

1. 2 . LANCEL, S. ; MATTEI, P., Pax et Concordia, chrétiens des premiers siècles en 

Algérie (III-VII siècles), Alger, 2003. 

الذي اعتمد عمى النقائش الخاصة باألساقفة والتي تعتبر من أىم المصادر باإلضافة إلى قوائم المجمعات الكنسية، والتي  *
 Jacquot, L., « Deux Mots Sur La Frontière من شأنيا تحديد الجغرافية الكنسية واإلدارية عمى السواء. عن:
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ب إلى نخبة الباحثين -تحت إشراف كل من دوفال وكايي ج  GUI.,Iتذكر في قائمة المقاطعة في مرجع 

 بذكرىم األبريشات.1حث فراند تيميش خريطة المقاطعة الكنسيةإضافة المذكورة أعاله، تبنى البا

 

                                                                                                                                                                                     
Numido-Sétifienne », In Rsac, 50, 1916, Pp. 188-189.; Feissel, D., « L’évêque,  Titres Et Fonctions 

D’après Les. 

 
1
 . Duval, Y., Loca Sanctorum Africae, Le Culte Des Martyrs En Afrique Du Vi Au V Siècle, T. Ii, 

Rome, 1982, N° 123, P 14. 



. 

 

 الثاني الفصل

 .البازيميكات فيها تنتشر التي المناطق أهم.1

 .لمبازيميكيات المعمارية المكونات. 2
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1
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évergétisme 

                                                           
1
 .10ببازيميكا كريسكونيوس وكذلك بازيميكا موقع عنابة رقم المسماة  17كبازيميكا موقع جميمة رقم .  
 

2
 . Gaudemet, J., Institutions De L’antiquité, Paris, 1967, P. 696. ; Liebeschuetz, W., « Administration And 

Politics In The Cities Of The 5th And 6th Centuries With Special Reference To The Circus Factions », In 

Actes Du Colloque Tenu A L’université De Paris X-Nanterre, Les 1, 2 Et 3/04/1993, La Fin De La Cité Antique 

Et Le Début De La Cité Médiévale, De La Fin Du Iii Siècle A L’avènement De Charlemagne, Etudes 
 .313. حاجي ياسين رابح، مرجع سابق، ص  3

4
 . المرجع نفسه، ن ص. 

5 . Leschi, L., La Basilique , In Atti Del Iv Ciac, Vol. I., Citta Del Vaticano 16-22 Ottobre1938, Citta 

Del Vaticano, Roma, 1940, Pp. 166-167 
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1
 . 305. حاجي ياسين مرجع سبق ذكره. ص  

يجب األخذ بعين االعتبار، إن ىذه المدن تم اكتشافيا أثناء الفترة االستعمارية، فانو يمكن انو توجد مدن أخرى ال تزال *
مدفونة تحتوي عمى بازيميكات أو يمكن أن يكون إحدى المواقع التي اعتبرناىا ريفية وتحتوي عمى عدد كبير من البازيميكات 

مدينة بعد الكشف عنو مثال. وان ىذه ىي المعطيات األثرية المتوفرة لدينا ليذا قمنا ، أن يكون 57كموقع واد الغزل رقم 
 بتحديدىا عمى ىذا األساس.
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تارة متقاربة فيما بينيا  معينة منتشرة بكيفية  35، وخربة بوىادف رقم 58، وىنشير سفان رقم 57* كمواقع واد الغزل رقم 
وتارة أخرى متباعدة بمسافات ليست بالبعيدة. وتارة أخرى تكون بالقرب من تحصينات ترجع لمفترة البيزنطية أي بضواحييا 

 .أو بداخميا
2
 .313. حاجي ياسين رابح. مرجع سبق ذكره. ص  

3 . MAREC, E., Monuments chrétiens d’Hippone,. pp. 23-30. ; LASSUS, J., Les édifices du culte, In 

Atti del VI CIAC, Ravenna, 23-30 Settembre 1962, Citta del Vaticano, Roma, 1965, p 588, 607. 

4
 . Ibid, P 588. 

5
 . Ibid, 109, 154.. 
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 الفصل الثالث
 .. الساحة العامة والبازيميكا1
 الدراسة الميدانية التحميمية:. 2

 بازيميكا توبرسيكوم نوميداروم
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.الساحت العاهت والبازيليكا1
1: 

ينظم اإلغريق ساحتيم العامة عمى شكل مربع محاط بصفين من األعمدة وتزين بأعمدة متقاربة إلى حد 

ما، مسقوفة بسطح من الحجر أو المرمر، وتبنى ممرات المشاة في الطابق العموي، وال تتبع ىذه الطريقة 

إلينا من أسالفنا، وليذا في المدم الرومانية لضرورة إجراء عروض المصارعة في الساحة العامة، كما ورد 

السبب يجب أن تكون المسافات واسعة بما يكفي بين األعمدة حول مكان العرض، وتوضع مكاتب 

أصحاب المصارف بين صفوف األعمدة، وترتب الشرفات في الطابق العموي بشكل مناسب وسمبم لتحقيق 

 بعض العائدات.

ان حتى ال تكون عديمة الفائدة، فيما لو كانت وعموما يكون حجم الساحة العامة متناسبا مع عدد السك

صغيرة جد، كما يجب أال تظير كالصحراء القاحمة لقمة السكان، ولتحديد عرضيا، نقوم بتقسيم الطول إلى 

ثالثة أجزاء، وتخصص إثنين منيا لمعرض، فيبدو شكميا مستطيال، كما يكون مخططيا األرضي مناسبا 

 بشكل مالئم لشروط وأحوال العروض.

يجب أن تكون أعمدة الصف العموي أصغر بمقدار الربع من الصفوف السفمية من أجل حمل الوزن، فما 

ىو موجود في األسفل يجب أن يكون أمتن مما ىو موجود في األعمى، وألنو من الواجب محاكاة الطبيعة 

ر، فكل ماذكر يكون كما يظير في األشياء التي تنمو مثل األشجار ذات السيقان الناعمة والسرو والصنوب

سميكا إلى حد ما مباشرة فوق الجذور، ومع إزدياد اإلرتفاع تتناقص تدريجيا بشكل متناظر، وىي تنمو 

بإتجاه القمة، لذلك إذا كانت الطبيعة تتطمب ىذا األمر في األشياء الحية النامية، فالترتيب الصحيح يجب 

 أن يكون العموي أقل إرتفاعا، والسفمي أكثر سماكة.

                                                           
1
، ترجمة يسار عابدين، وآخرون، مطبعة جاد اوكمورد، فيتروفيوس الكتب العشرة في العمارة. موريس ىيجي مورجان،  

 .939، ص 9994لصالح جامعة دمشق، 
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يجب أن يتم بناء البازيميكا عمى موقع مجاور لمساحة العامة، وفي أكثر األماكن دفئا حيث يتمكن رجال 

األعمال من اإلجتماع فييا في فصل الشتاء دون أن يعانوا من برودة الطقس، ويكون عرضيا أكثر من 

ذا كان ثمث الطول وال يزيد عن نصفو، مالم يفرض الموقع تغييرا في ىذه النسب بحكم وضع و الطبيعي، وا 

تيميش. في األطراف Chalcidianaطول الموقع أكثر مما يفترض، عندىا يمكن بناء أروقة عمى نمط 

 كما ىو الحال في "جوليا أكويميانا".

ساد اإلعتقاد أنو يجب أن تكون أعمدة البازيميكا مرتفعة والممرات الجانبية عريضة، وفي الحقيقة يجب أن 

ى ثمث العرض الذي سيكون عميو المكان مفتوح في الوسط، وتكون األعمدة في يقتصر عرض الممر عم

الصف العموي أصغر من تمك الموجودة في األسفل كما ورد أعاله، أما الحاجز الموضوت في طبقات 

األعمدة العموية وطبقات األعمدة السفمية، فيكون أخفض بنسبة الربع من طبقات األعمدة العميا، بحيث 

ل االعمال الناس الذين يمشون في الطابق العموي لمبازيميكا، ومن حيث األسقف واألفاريز اليرى رجا

والحنيات البارزة فيجب أن تعدل إلى أبعاد متناسبة مع األعمدة والصورة التالية توضح شكل الساحة 

 العامة وتموضع البازيميكا بيا.
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 .صورة توضح شكل الساحة العامة وتموضع البازيميكا بيا

في الوسط يكون طول السقف الرئيسي  يتم تحديد أبعاد البازيميكا ونسبيا التناظرية عمى النحو اآلتي:

قدم، ويبمغ عرض الممر تحت الباحة في السقف الرئيسي وبين  61قدما، والعرض  921بين األعمدة 

اج، وسماكتيا قدما مع الت 51قدما، وتكون في الخمف أعمدة من قطعة واحدة يبمغ طوليا  21الجدران 
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قدما وعرض قدمين  نصف وسماكة قدم ونصف     والغاية منيا حمل   21أقدام ، وعمد  بإرتفاع 5

 العوارض التي بدورىا تحمل األرضية العميا لممرات.

أقدام وسماكة قدم واحدة الغاية منيا دعم العوارض 2قدما، وعرض 98 وفوقيا أعمدة أخرى بإرتفاع

الحاممة، لمروافد األساسية، وسقف الممرات الذي يقام أخفض من السقف الرئيسي، وتترك األمكنة المتبقية 

 بين العوارض المحمولة عمى الدعامات واألعمدة لمنوافذ بين األعمدة 

يا عمى عرض السقف الرئيسي من كل طرف بما في ذلك األعمدة وتتوزع األعمدة بحيث تتوضع أربعة من

في الزوايا عمى اليمين واليسار، ويكون ىناك ثمانية أعمدة بما في ذلك أعمدة الزوايا نفسيا عمى الضمع 

أعمدة مع أعمدة الزوايا، وقد تم إلغاء العمودين القائمين في الوسط كي اليتم حجب  6الطويل اآلخر، 

داخمي "البوناوس" من معبد أوغسطس المبني في منتصف الجدار الجانبي لمبازيميكا بمواجية رؤية الجزء ال

وسط الساحة العامة ومعبد "جوبيتار"  ومقابل لممحكمة الموجودة ضمن المعبد السابق في شكل نصف 

 دائري ذو تحدب أقل من نصف الدائرة.

قدما،  96الواجية، ويبمغ تقوسيا نحو الداخل  قدما في 46ويبمغ إتساع الجانب المفتوح من نصف الدائرة 

كي تستوجب الناس الواقفين أمام القضاة، وحتى ال يتم إعتراض طريق رجال األعمال في البازيميكا، ويتم 

ألواح خشبية مثبتة مع بعضيا البعض، وعرض كل منيا قدمان 3نصب العنبات تيمبش التي تتألف من 

 عمى إمتداد المحيط فوق األعمدة.

توضع الدعامات الحجرية الضخمة العمودية فوق العنبات عمى دعائم مباشرة فوق التيجان، وبتوزيع و 

أقدام من كل جانب، ويوضع فوقيا الكورنيش المصنوت من ألواح خشبية 4أقدام وعرض 3منتظم بإرتفاع 

ازيميكا، وتم بعرض قدمين، ويكون بارزا من كافة الجوانب، وقد تم تحميل أحد السقوف عمى إمتداد الب

تحميل سقف آخر فوق السقف األول من وسطو فوق العوارض والدعامات الموضوعة مباشرة فوق 
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جسراألعمدة المداخل وجدران "البروناوس"، وبيذا فإن الذروة تمتد بإتجاىين مثل حرف تي، مما يضفي 

 جماال عمى داخل السقف الرئيسي وخارجو.

عة القائمة فوق األعمدة من العنبات واإلفريز والكورنيش البارز، واألكثر من ىذا، فإن حذف كامل المجمو 

وكذلك خطا من الحواجز ومجموعة من األعمدة الداعمة، قد وفر جيدا مضنيا وتخفيضا كبيرا في التكمفة 

من ناحية أخرى، فإن عممية نصب أعمدة من قطعة واحدة مباشرة فوق الحواجز التي تدعم السقف 

 وا من البذخ والجالل عمى العمل.الرئيسي كانت تضفي ج

ىي من ممحقات الساحة العامة وىي عبارة عن صالة كبيرة مخصصة 1وفي مفيوم آخر نجد أن البازيميكا 

لمعدالة والتجارة وتعني ىذه الكممة " صالة الممك" وتمثل البازيميكا حمقة إتصال بين العمارة الرومانية 

عريض وأروقة جانبية ثانوية وفي بعض األحيان يوجد ممرأعمى والعمارة المسيحية تتكون من رواق أوسط 

لألروقة العموية، ويوجد المدخل في نياية المبنى وفي بعض األحيان توجد مداخل في محور الفراغ 

الكبير، وتعموه منصة مقابل المدخل حنية كبيرة ترتفع أرضيتيا عنمستوى أرضية المبنى وفي بعض 

غ عن بقية الصالة ويكون الفصل بالفراغ بإختالف مناسب بواسطة صفوف األحيان تفصل الحنية والفرا

 من األعمدة أما السقف فيتكون من الخشب.

ولمبازيميكا وظيفة قانونية إدارية فيي بمثابة محكمة مدنية كانت تبرم فييا العقود التجارية حتى مجيء 

 المسيحية وحولت إلى كنائس لمعبادة.

                                                           
1
 .611. عزت زكي حامد قادوس. مرجع سبق ذكره. ص  
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 ة )الفوروم(:الساحة العامة الروماني1.1

 تعريف الساحة العامة القديمة: 1.1.1

ىي عبارة عن ميدان واسع يتوسط المدينة يحاط بالمعابد واألبنية الرسمية الخاصة باألعمال اإلقتصادية، 

 1.والدينية، والقانونية

ي كانت المدن الرومانية )الجزائر، تيمقاد، عنونة، جميمة، لبدة في ليبيا، قرطاج في تونس،طانجة ف

 المغرب( في الغالب إحتوت جميعيا عمى المقومات الضرورية في المدينة.

وفي العموم كانت ليذه المدن طريق في الساحة العامة، وفي حالة ماإذا أنشأت المدينة من العدم كما ىو 

بع في الحال بالنسبة لمدينة تيمقادد فإنو يتم البدأ بتخطيط الساحة العمومية حسب النموذج المألوف أو المت

إنشاء المدن الرومانية، وفي بعض الحاالت يقوم الميندسون أو المصممون ليذه المدن بمجيودات كثيفة 

إلقحام الساحة العمومية في القسم األولي بإدخال بعض التقنيات، وتكون الساحة العامة الرومانية عادة 

معابد، والمحالت اإلدارية فضاءا متسعا مستويا مستطيل الشكل تحيط بيا طرق وأروثة تؤدي إلى ال

والمباني الخاصة في مجمل القول الساحة العمومية كانت رمزا لمحياة العامة المدنية وىمزة وصل بين 

 مختمف منشآت المدينة.

 :2أىمية الساحة عند الرومان 1.1

كما ذكرنا سابقا فإن الساحة العامة تعد القمب النابض ومركز المدينة ومحورىا األساسي وبما أنيا تحوي 

مبنى لمقضاة والشؤون السياسية والدينية واإلقتصادية فقد كان الحكام يجتمعون فييا ويدلون بتصريحاتيم، 

حل وفض مختمف النزاعات وتجرى فييا جميع المناقصات والمبادالت، وأيضا كانت فضاءا ومكانا ل

                                                           
. 2191، 9، مكتبة الجامعة الشارقة، إثراء لمنشر والتوزيع، ط تاريخ العمارة بين القديم والحديث. رنا اليسير إسماعيل،  1

 .56ص 
2
 042، 032، ص 0262، 6الشارقة إثراء للنشر والتوزيع، ط ، مطتبة، تاريخ العمارة بين القديم والحديث. شارل اندري جوليان 
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والمناقشات بين الناس، وفي أرجائيا كانت تتم اإلنتخابات والتصويت، والمبادالت التجارية واإلقتصادية 

 وقد كانت أيضا عبارة عن فضاء ومتنزه لقضاء أوقات الفراغ والتفسح بين أعمدتيا.

ضافة إلى تمك الوظائف فيي كانت مقرا لإلجراءات القضائية والنشاطات السياسية، ومقرا لمخدمات  وا 

الحكومية واألنشطة العامة والرسمية، ليذا كانت تجرى فييا اإلنتخابات ويعقد فييا مجمس السيناتور 

ى تقام بيا، كما ال إجتماعاتو كما كانت المواكب الدينية، ومواكب النصر أيضا والمآدب العامة الكبر 

 يمكننا أن ننسى دورىا الثقافي الميم إلحتواءىا عمى المكاتب العمومية .

وألنيا فضاء جد متسع كانت تستعمل كسوق لممبادالت التجارية بيع وشرا  ىبات. ومختمف اإلحتياجات 

 .1العامة

ساسي، وترمز وحدىا كما يقول محمد اليادي حادش: الساحة العامة ىي المركز الحيوي و العنصر األ

ليذا الوجود المدني وىي عبارة عن ساحة مبمطة تخاط بالمباني العمومية والدكاكين وتزينيا عادة أقواس 

تؤدي إلييا ساللم وكانت تحمل عمودا وتماثيل األباطرة وسادة المدينة ويمكن لممدينةأ ن يكون ليا أكثر 

في ىذه الحالة ىو الذي يوجد فيو مقر إجتماع  من فوروم واحد مثل: مدينة خميسة والفوروم الحقيقي

 المجمس البمدي.

م، وىي تقع في أعمى ىضبة في المنحدر الشمالي 2م، وبداية القرن9تم بناء ىذا المعمم في أواخر القرن 

 لربوة مدينة خميسة في الجية الشرقية لمموقع األثري.

عمى مستوى  ،Masquerayيا الباحث التي قام ب 9877وقد أجريت عمييا العدي من التنقيبات سنة 

سنة M.Jolyوأيضا قام plateau vetusجيتيا الغربية عثر خالليا عمى جزء من نقيشة تحمل تسمية 

                                                           
1
 .334، 333. حسن الشيخ، دراسات في تاريخ الحضارات القديمة، الرومان، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، ص  
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بحفريات شممت الموقع بأكممو وقد تم الكشف من خالل ىذه الحفرية األثرية عن العديد  9913-9915

 عمومية، دكاكين، معبد الكابيتول.من الممحقات الموجودة بيذه الساحة : بازيميكا، خزينة 

وكما ذكرنا سابقا فإن الساحة موجية إلى الجية الشمالية الشرقية حيث تتكون من طابقين الطابق السفمي 

توجد بو الدكاكين في حين الطابق العموي يولج إليو عن طريق مدخمين رئيسيين عمى جانبي الساحة وفي 

 الجية الشرقية لمبازيميكا.

م. 29,81م ، إلى 29,31ة شكال مستطيال تتراوح مقاساتيا من الشمال إلى الجنوب بين وتأخذ الساح

م. حسب الباحث ستيفان 646,66إذ تتربع عمى مساحة تقدر ب  29,71تقدر من الشرق إلى الغرب ب

م  والغرف متفرقة من 4زال. ويحيط بالساحة القديمة خمسة قاعات موزعة ذات طول موحد يقدر بڨ

 خرى.قاعة إلى أ

 القاعات: 1.1

يحيط بالساحة العامة القديمة في الواجية الجنوبية في الربوة خمس قاعات. موزعة خمف الرواق وىي: 

م. بينما العرض فيتغير من قاعة إلى أخرى بنيت بحجارة ضغيرة مصقولة 4ذات طول موحد يقدر ب

وحات رخامية بيضاؤ ورمادية تتخمميا أحيانا حجارة كبيرة مصقولة وقد زينت واجية ىذه القاعات بم

وصفراء بقيت منيا بعض العينات، كما زينت جدرانيا الداخمية بنفس الطريق، أما أرضيتيا فيي مبمطة 

 بالرخام الرمادي ماعدا القاعة األولى التي كانت مكسوة بموحات جيرية.

ى الساحة العامة بينما م وىي مفتوحة عم9,51تقدر مقاسات القاعة األولى الموجودة بالواجية الشرقية ب-

 .1م وىي تحتوي عمى نقرة التعشيق4,31تقع القاعة الثانية غرب القاعة االولى ويقدر عرضيا ب

 تدل عمى أن القاعة كانت تغمق بواسطة بوابة ذات قضبان حديدية 

                                                           
1
 . نقرة التعشيق هي فتحة في الخشب تلتقي مع لسان خشبي آخر. 
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، 1مسم وكانت بمثابة القاعة الشرفية لكونيا تتوسط القاعات الخ9,25أما القاعة الثالثة فيقدر عرضيا ب

م وىي في األصل عبارة عن 3,45في حين نجد أن القاعة الرابعة والخامسة ضيقتان يقدر عرضيما ب

 قاعة واحدة.

ولم يتمكن الباحثون والدارسون لممواقع بتحديد وظيفة ىذه القاعات إذ كانت زخرفتيا راقية بيا تماثيل 

 .2مكان توضع بو الكنوز العموميةوىو aerariumاآللية وتعتبر القاعة الرابعة والخامسة بمثابة 

ولكن إلحتواء تجمع بمدي البد من  ،curieإال أن القاعة الثالثة الوسطى كانت تشابو المجمس البمدي 

م، وىي تعتبر ضيقة مقارنة 26,51م. بينما نجد أن مساحة ىذه القاعة تقدر ب37مساحة تقدر ب

 بقاعات المجالس البمدية النموذجية.

 3,4لمنصة في الرواق الجنوبي لمساحة العامة في مقدمة الجدار الفاصل بين القاعة كما وجدت بقايا ا

م عرض وىو يغطي جزئيا 3,21م، طوال، و3,91وبيا سمم مدرج يؤدي إلى فضاء)البيو(. مسطح يقدر ب

بالقرب من ىذه األخيرة نجد عمى الواجية الغربية لمرواق الجنوبي طاولتي موازين 3القاعة الرابعة 

م عرضا أما الثانية فيي ذات 1,64طوال. 9,27وعتان الواحدة قرب األخرى مقاسات األولى تقدر بموض

م عرضا تحتوي كالىما عمى أربعة أسطح مقعرة نجدىا دائرية في األولى 1,65م طوال9,33أبعاد تقدر ب

 . 4ومربعة في الثانية مثقوبة من األسفل وتغمق بسدادة أثناء اإلكتيال

 يدانية التحميمية: بازيميكا توبرسيكوم نوميداروم :. الدراسة الم1

يقع ىذا المعمم في الجية الشرقية لمساحة العامة )جنوب شرق الموقع األثري(،  قد بنيت عمى ىضبة، 

وألن تضاريس المنطقة تتميز بصعوبتيا فقد ألحقت تعديالت عمى أرضية المعمم إلعطاءه الشكل المسطح 

 حيث تم
                                                           
1
 .Gsell et ch a jolie, Op cit, p 50. 

2
 . Ibid, P 53, 54. 

3
 . Ibid, P 54. 

4
 . Ibid, Pp 55, 56. 
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 كما يوضح المخطط التالي والصور: 1اطق العموية وتسويتيا بطريقة أفقيةنزع التربة في المن

 

 يوضح موقع بازيميكا توبرسيكوم نوميدا روم بالنسبة لممدينةمخطط 

                                                           
1
 . Ibid, P 67. 
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 توضح بازيميكا توبرسيكومصورة 
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وىي بناء مستطيل الشكل يوجد بيا جداري صد كبيرين ولم يتبقى منيا سوى أجزاء متوسطة اإلرتفاع في  

الناحية الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية. ويوجد بينيا وبين الساحة العامةالقديمة جدار فاصل من الجية 

 ود الشرقية، ويوجد بيا في الجية الشمالية منزل فردي غير معروف لمن يع

 وقد بنيت بحجارة كبيرة مصقولة محاطة بسمسمة من الحجارة المنحوتة إستخدمت فييا التقنية اإلفريقية.

م. وفي الجية الجنوبية 1,75م أما في الجية الشمالية 1,61م و1,55وقدر سمكيا في الجية الغربية ب

 م.9,51م ويصل عمق أساس البناء 9الشرقية قدر سمكيا ب

المعمم يحتوي عمى مدخمين أساسيين يفتح أحدىما عمى الرواق الشرقي لمساحة العامة أما الثاني فيوجد  ىذا

 في أقصى أحد الشوارع، بالجية الشمالية الشرقية.صورة.

م، ويوجد بو في الداخل فضاء 28,41×م39,91ويتخذ البناء شكال مستطيال يتوزع عمى مساحة تقدر ب

 ع أروقة بنيت عمى ىذا الفضاء وىو معمد بأربعة صفوف من األعمدة.في المنتصف تمتف حولو أرب

 بالنسبة لألرضية فقد تم تبميطيا بموحات جيرية وىي التزال بحالة حفظ جيدة صورة. 

م 24,81قاعدة عمود صورة الزالت بالموقع إلى اليوم، وىي تحيط ببيو مركزي تقدر أبعاده ب 26وتوجد 

م وىاتو األبعاد ال تتطابق مع 6,31يكون عرض األروقة  م عرضا.وبالتالي94,51طوال، و

الذي يقول بأنو يجب أن يكون عرض األروقة الجانبية أصغر بثالث مرات من عرض  ،Vitruvتعميمات

 البيو المركزي وأعمدتيا نصبت عمى قواعد ذات طراز كورنثي.

 وشكمت أعمدة المعمم بقطع ممساء صورة وأعمدتيا شكمت من الكمس.
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خالل حفرية قاما بيا عثرا خالليا Gsell et jolyماورد إلينا من خالل الدراسات التي قام بيا وحسب 

عمى قطع من الموحات الرخامية الصفراء، إضافة إلى رخام رمادي كان يغطي الجدران الجانبية ولم يعثر 

 .1الباحثون عمى أية آثار تدل عمى وجود طابق عموي ليذه البازيميكا

قاعدتيا فقد كانت شديدة الزخرفة بالتماثيل وىذا ما دلت عميو بقايا القواعد الموجودة فوق التبميط  أما

 وبالقرب من األعمدة الجانبية لممحيطة بالبيو المركزي.

، ليذا تم إحاطتيا 2الفوضى و  وألن دار القضاؤ محاذية أو تقع بجانب البازيميكا حيث تكثر الضوضاء

وضى، وىذا مادل عميو وجود العديد من األعمدة الصغيرة، التي كانت تحمل فيما بصور لمتقميل من الف

 بينيا الموحات الفاصمة بين البازيميكا والفضاءات الخارجية التي عثر عمييا خالل الحفريات.

دون أن ننسى أن البازيميكا كان اليدف من بنائيا أن تكون قاعة اإلجتماعات، أو باألحرى )دار القضاء 

كمة(. الذي ىو دورىا األساسي، ولم يتم العثور عمى المنصة التي كانت تطبق فييا األحكام المح

 .3القضائية، وربما قد صنعت من الخشب

م. وربما كان بناؤه متزامنا مع بناء 2وحسب نوعية األعمدة تمكن الدارسون من تأريخ المعمم بالقرن 

 الساحة العامة القديمة أو بعدىا بقميل.

 :4ة تقنية لممعممبطاق 1.1

 أبعاد المعمم ومساحتو اإلجمالية: 1.1

  :م28,41م ، العرض 39,91الطول 

 :م3,21عتبة المدخل 
                                                           
1
 Ibid, p 70, 71. 

2
 . Ibid, p 73. 

3
 . Ibid, p 69. 

 
4
 . بطاقة تقنية من إعداد الطالبة. 
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 صورة توضح عتبة المدخل

  م9,91م وسمكو 5,41الجدار الشرقي:إرتفاعو 

  م 9,91م سمكو 5,41الجدار الغربي: إرتفاعو 
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 صورة لمجدار الغربي

  م 9,55عرضو  م2,61المدخل الغربي: طولو 

  م.94,51م عرضو 24,81الفضاء أو الفناء الداخمي:طولو 
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 صورة لمفضاء الداخمي

  م6,31الرواق الشرقي: طولو 

  :م6,31الرواق الغربي 

 م2,35م 4,95م، 2,25األجنحة: ثالثة أجنحة قدرت أبعادىا ب 

  :م8,71×م8,61حيز العبادة 

 م 2,45ة بالجدار المستقيم غير بارزة فتحيا الحنية: نصف دائرية مبنية في كتمة بنائية محدود

 م2,81وعمقيا

  سم . 18سم، قطرىا 41م، إرتفاعيا 9,91القواعد: طوليا 
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 صورة توضح القواعد

  :سم. 16م، قطرىا 9سم، وسادتيا  71تاج كورنثي. عرضيا94التيجان 
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 صورة لمتيجان الكورنثية
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 سم. أما في الجية  1,55,1,61غربية: سمك الحجارة المستخدمة في البناء في الجية ال

 سم. 1,75الشمالية

  :م.9,51عمق أساس المبنى 

 هواد البناء الوستخذهت في تشييذ هعلن البازيليكا لوذينت:)توبرسيكوم نوهيذاروم(: .1

مواد عديدة في بناء ىذا المعمم أغمبيا كانت محمية والبعض منيا جمب  تم إستخدام أو باألحرى إستغالل

من مواقع أخرى مستورد وال تزال آثارىا في الموقع إلى يومنا ىذا والبعض اآلخر إختفى بفعل عوامل 

 طبيعية، أمطار، رياح، رطوبة، درجات الحرارة.......إلخ. وأىم المواد التي إستخدمت في عممية البناء:

 لحجارة: ا 1.1

ىي المكون األساسي واألصمي في البناء وال يمكن اإلستغناء عنيا في أغمب األحوال، وكثيرا ما إستعممت 

ستعممت حجارة ذات تكوين مختمف نتجت بفعل التكوينات الجيولوجية التي  الحجارة الرممية في المباني وا 

مقالع و  طقة )خاصة في الجبال المجاورة(منجعمت ىذا النوع من الصخور الرممية متوفر بكثرة في أرجاء ال

الحجارة التي يستخرج منيا الحجر النظامي ذو األبعاد، وكذلك اإلحتياجات من كسارة الحجارة المستعممة 

 في البناء.

تختمف صفات الحجر في المقالع وال تتشابو، فبعضيا يكون لبنا ، وبعضيا متوسط، وقد يكوو قاسيا كما 

كانية، يضاف إلى ذلك العديد من األنواع األخرى كحجر الخفان األحمر واألسود في مقالع الحجارة البر 

في منطقة " كامبانيا" ، وىناك حجر الخفان األبيض الذي يمكن تقطيعو بواسطة منشار مسنن مثل 

 الخشب في "امبريا" و" فينيسيا"

دي دورىا بشكل جيد إذا كانت ربة بسيولة العمل بيا بمجرد إخراجيا من المقالع، وتؤ توتمتاز األنواع ال

مستورة وتتحمل الحرارة الشديدة، إال أنيا تتداعى وتتفتت بتأثير الصقيع والندى المتجمد عمييا في األماكن 
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المكشوفة، كذلك فأن الماء المالح عمى ساحل البحر يؤثر عمييا ويجعميا تتآكل، أما حجر " الترافرتين" 

تحمل األذى سواءا كانت بسبب األحمال الثقيمة الموضوعة فوقيا  وكافة أحجار ىذا الصنف فأنيا تستطيع

أو من العوامل الجوية، إال أنيا ال تستطيع تحمل التعرض لمنار حيث تتشقق وتنكسر إلى قطع صغيرة في 

الحال، ويعود سبب ذلك إلى طبيعة تكوينيا المؤلفة مع بعض الرطوبة، والكثير من اليواء والنار، وحجر 

ن" يحترق بشدة كالنار دائما، ويتوىج بشكل ساطع عندما تتغمغل النار إلى أعماق أجزائو "الترافرتي

 الداخمية، وتحتل مساحات الصدوع الشاغرة، ويعود سبب ذلك إلى طرد النار لميواء منيا.

والذي يستخرج من منطقة نار كوبي في « peperinoيضاق إلى ماسبق، نوع أخر من الحجر بمون " 

أنيسيان"، وتقع الورشات الرئيسية فييا حول بحيرة ". بولسينا"، وليذا الحجر صفات جيدة ال  عدة مقالع "

تحصى، فال الصقيع وال التعرض لمنار يمكن أن يمحق بيا أذى، وتبقى قاسية وتدوم أحقابا طويمة، ويعود 

ة من الرطوبة والكثير ذلك إلى تركيبتيا الطبيعية المؤلفة من بعض اليواء والنار، إضافة إلى كمية معتدل

جدا من التراب، وبيذا تكون تركيبتيا ذات بنية متماسكة متراصة، ال يمكن إلحاق الضرر بيا من الطقس 

أو من قوة النار، ويمكن تأكيد ذلك بشكل جيد من خالل الصروح القائمة بجوار مدينة " فيرنتو" والمشدودة 

لمصنوعة بشكل ممتاز لمغاية،  المنحوتات األصغر، بحجارة من تمك المقالع، منيا التماثيل الضخمة ا

والورود واألوراق الشوكية المنمنمة بشكل بديع، وعمى الرغم من قدميا تبدو حديثة وكأنيا قد جيزت لمتو، 

والمنشغمون باألعمال البرونزية يصنعون القوالب لصب البرونز من حجارة تمك المقالع، ولو كانت المقالع 

 انت كل أبنيتنا مبينة من منتجات تمك الورشات.قريبة من روما، لك

 الطوب: -

ال يصنع الطوب من طين رممي أو محصى أو حصى ناعم، ألن ىذه المواد ثقيمة الوزن، وضعيفة إذا 

تعرضت لماء المطر، فيي تتفتت وتتالشى ضمنوالجدران، وال يبقى القش متماسكا فييا بسبب خشونة 

من طين أبيض طباشيري، أو من الطين األحمر، أو حتى من طين المادة، فيجب أن يصنع القرميد 
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مطحون حصبائي، فيذه المواد ناعمة، وىي بالتالي مقاومة، كما أنيا ليست ثقيمة أثناء التعامل بيا، 

 ويمكن بسطيا ومدىا بسيولة.

 يجب أن تتم صناعة الطوب خالل فصمي الخريف والربيع بحيث يجف بشكل متساو، وال يصمح اآلجر

المصنوع في الصيف، ألن لييب الشمس الحار يشوي السطح ويجعل الطوب يبدو وكأنو جاف، بينما 

يبقى من الداخل رطبا، واإلنكماش الذي يمي التجفاف، بسبب التشقق في األجزاء التي جفت أوال، فتضعف 

 الشقوق الطوب.

، فيو ال يجف بشكل كامل يكون الطوب في أحسن حاالتو إذا مضى عمى صناعتو سنتان قبل اإلستعمال

 خالل مدة أقصر من ذلك.

عند إستعمال الطوب الحديث قبل جفافو في بناء جدار ما، فإن طبقة الجص تتماسك وتقسو لتصبح كتمة 

ثابتة ، لكن الطوب ييبط وال يحتفظ بعموه كما ني الحال مع الجص، وبيذا فإن الحركة الناجمة عن 

ت عمى الجدار، فينفصالن بعضيما عن بعض من عال الجدار، اإلنكماش تحول دون اإللتصاق الثاب

وبالتالي فإن الجص بتفتت، ألنو لم يعد متعمقا بمب الجدار، وال يستطيع البقاء وحده نظرا لرقة سماكتو، 

كما أن الجدران دائما يمكن أن تتحطم بسبب اليبوط والتربيح في المستوى من قبل القرميد، وىذا صحيح 

شعب " بونيكا" يستعممون الطوب عند بناء الجدران، فقط إذا كان جافا ومصنوعا منذ  تماما لدرجة أن

 خمس سنوات، وتمت المصادقة عميو من قبل سمطة الفضاء.

ىناك ثالث أنواع الطوب: األول، النوع المسمى في اليونانية "ليديان"، طول الواحدة قدم ونصف وعرضيا 

مميا اإلغريق في أبنيتيم. أحدىما يسمى " بيننادورون"  واآلخر " قدم واحد، أما النوعان اآلخران فيستع

تترادورون" في اليونانية تعني الكف بمعنى تقديم اليبات واليدايا، واليدية تقدم دوما بكف اليد، والطوبة 
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التي تبمغ مساحتيا خمسة أكف مربعة تسمى " ببنتادورون" ، ويتم تشييد األبنية العامة من اآلجر 

 ، واألبنية الخاصة من القرميد الرباعي.الخماسي

إضافة لمطوب الكامل يوجد األنصاف، فعندما يستعمل الطوب في بناء جدار يتم مد مدماك عمى أحد 

 األوجو، ومدماك ثان من أنصاف الطوب عمى الوجو اآلخر، وتكون عمى نسق واحد بالنسبة لكل وجو.

ن المختمفين، ويتم دائما وصف الطوب بشكل يمنع يجرى تدعيم الجدران بمداميك متناوبة من النوعي

 حصول فراغات، ألن ىذا يؤدي إلى المتانة وتفادي المنظر المشوه من عمى جانبي الجدران المبنية.

 الرمل: 

الرمل مادة ىامة لبناء الجدران الحجرية، فيستخدم المناسب منو لمخمط كمالط. ولمرمل أنوات ىي: األسود 

لعقيقي، أفضميا الذي يحدث صوت طفطفة عند الفرك باليد، أما األنواع التي تحتوي والرمادي واألحمر وا

 عمى الكثسر من األتربة فمن تكون متينة بما يكفي.

يستخرج الرمل من مقالعو، أو عن طريق نخمة من قاع النير،أو حتى من شاطئ البحر، إال أنولألخير 

يجف ببطء، األمر الذي يسبب توقفات عن العمل من  منيا عيوبا عندما يستعمل في البناء الحجري، فيو

وقت آلخر عند بناء الجدار، يضاف إلى ذلك الضعف النسبي لألقواس المبنية في ىذه الجدران، عالوة 

عمى ذلك فإن إستعمال رمل البحر في بناء الجدران بكسو السطح بقشرة من المموحة التي من شأنيا 

 أنةتفسد طالءه بالجص.

المستخرج من المقالع، والمستعمل في البناء الحجري يجف بسرعة وتبقى طبقة الجص عميو  بينما الرمل

 بشكل دائم، ويمكن لمجدران أن تحمل األقواس.
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ذا ماترك رمل المقالع عمى حالو دون إستعمال لفترة طويمة بعد إستخراجو، فإنو يتفتت بفعل تعرضو  وا 

تكون فيو قوة التماسك عمى  كسارة الحجارة، فييبط المالط لمشمس أو القمر، ويصبح ترابيا، وبالتالي لن 

 وينيار الحمل الذي لم يعد بمقدرو الجدار حممو.

وعمى الرغم من تمييز رمل المقالت في األبنية الحجرية، إال أنيا ليست مفيدة بالقدر نفسو في أعمال 

الع تؤدي بيا إلى التشقق، بينما التمبيس، فالقوة الشديدة لمخميط المؤلف من الجير والقش مع رمل المق

خمطة الرمل النيري تكون مناسبة بشكل ممتاز في أعمال التمبيس، فرغم قمة سماكتيا إال أنيا تصبح 

قاسية، خصوصا عندما تعالج بشكل كامل بواسطة أدوات الصقل والتمميع كما في أرصفة ما يسمى" 

 ينينوم"ڨسي

 الخشب:  1.1

يعتبر الخشب عنصرا ىاما في العناصر المكونة لعمارة المباني العمومية حيث نجده قد إستعمل في أعمى 

واجيات بعض الجدران والقاعات وكذلك السقف،  يتجمى ىذا من خالل الثقوب التي تتماشى من حيث 

من أكثر المواد  إال أن الخشب1موقعيا األفقي فيما بينيا مما يدل عمى أنيا كانت تحمل عوارض خشبية 

تأثرا بالعوامل المناخية وىو مادة سريعة التمف كما أنو من الممكن أن يتعرض ألخطار بفعل عامل 

 طبيعي أو بشري أىميا الحرق.

 أصمو وعناصره(:الخشب ( 

أن يتم قطع الشجر بين أوائل الخريف وحين يبدأ ىبوب رياح "فوفينوس" ، ألن األشجار في فصل ب يج

اممة، وتستخدم كل قدرتيا الطبيعية في إنتاج األوراق والثمار التي تعود كل عام، الربيع تصبح ح

فمتطمبات ذلك الفصل تجعميا خاوية ومنتفخة بسبب تفرق بينيما، فتكون ضعيفة ومنيكة، كما ىي الحال 

تماما مع النساء الحوامل، فمثال مع نضح الثمار في الخريف تبدأ األوراق بالذبول، ومع إمتصاص 
                                                           
1
 . tissout, ch, géographie comparée de la province romain, imprimerie nationnal, paris, 1884, pp 276, 278. 
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ألشجار لغذائيا من التربة عن طريق جذورىا تنتعش من جديد، وتستعيد بنيتيا المتينة السابقة، إال أن ا

تيارات اليواء الباردة القوية في الشتاء تمتنيا في ذلك الوقت ، وبالتالي إذا تم قطع الشجر وفقا لممبدأ وفي 

 الوقت المذكوى، فإنيا ستكون قد قطعت في الفصل الصحيح.

  : األشجار عدة أنواع منيا 

 شجر التنوب:  -

ىو من الصنف األخف بحكم خصائصو الطبيعية، يحتوي عمى لمكثير من اليواء والنار مع رطوبة، بنيتو 

صمبة بطبيعتو فيو ال ينثني بسيولة تحت ضغط الوز،  يحتفظ بإستقامتو عند إستعمالو في اليياكل 

عمى الكثير من الحرارة ىو مايفسده ويجعمو منفسخا، كما أنو يشتعل بسرعة بسبب  واألطر، إال أن إحتوائو

 وجود اليواء في جسمو المفتوح إلى حط سحب الميب إلى الداخل مصدر لييب كبير.

 شجر البموط أو السنديان: -

ادة يدوم لمدة غير محدودة عندما يوضع ألساس أو ىيكب تحت األرض إلمتالكو مايكفي ويفيض من الم

حتوائو عمى القميل من الرطوبة واليواء والنار، وىو ال يمتص السوائل بسبب  الترابية ضمن عناصره، وا 

تراصو وتماسكو إذا تعرض لمرطوبة، إال أنو يمتوي مخمفا الشقوق في اليياكل التي إستعمل فييا عند سحبو 

 من الرطوبة.

 خشب البموط الشتوي: -

من كمية معتدلة من كل العناصر، إال أنو يتشرب الماء وصوال إلى لبو  مفيد جدا في البناء لكونو مؤلفا

من خالل الثقوب، ويخرج ىواؤه وحرارتو إن وجد في مكان رطب، ولذلك يتعفن، ويتألف ىذا النوع من بنية 

مفككة غير متماسكة ممتص الرطوبة وصوال إلى المب وسرعان ماتضمحل، ألن ىذا الخشب مؤلف من 

 والحرارة والتراب مع الكثير من اليواءمزيج الرطوبة 
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 شجر الجوز األبيض واألسود وكذلك الصفصاف والزيزفون والشجر اإلستوائي الطويل:  -

ىي أشجار خفيفة الوزن وعظيمة الفائدة بسبب قساوتيا، ويعود ذلك لبنيتيا التي تتألف من كمية وفيرة من 

ة أقل من التراب، مشكمة خميطا يميل من حيث النسب الحرارة واليواء، وكمية معتدلة من الرطوبة، وكمي

ليكون خفيفا، وبالرغم من وجود التراب في ىذا المزيج إال أن الخشب ال يعتبر صمبا، وىو ذو لون ناصع 

 البياض ومادة مناسبة ألعمال الحفر عمى الخشب بسبب بنية المفككة.

 الشجر الحراجي: -

غم من أنو يبدو عديم النفع نيائيا كمادة لمبناء، إال أنو يتمتع يتواجد بالقرب من ضفاف األنيار، وبالر 

بصفات ممتازة، فيو يتألف من نسبة عالية جدا من اليواء والحرارة، وقميل من التراب مع قميل فقط من 

الرطوبة، ويستخدم ىذا الخشب بشكل متراص تحت أساسات األبنية في أماكن المستنقعات، حيث تتشرب 

ع من الخشب المحشورة الماء الذي ينقصيا من تركيبتيا. وتدوم دون فناء لألبد حاممة أكوام ىذا النو 

اليياكل ذات الوزو اليائل، وحافظة ليا من التمف، وعميو فإن المادة التي ال يمكن ليا أن تدوم لفترة يسيرة 

يمحظ ىذا األمر  ويمكن لممرء أن، زماتن طويمة عندما تغمر بالرطوبةفوق األرض، يمكن ليا أن تدوم أل

فجميع األبنية العامة منيا والخاصة ىناك تمتمك كتال أو أكواما من ىذا  بأحمى مظاىره في مدينة "رافينا"

 النوع تحت أساسيا.

 خشب الدردار:  -

بحتوي عمى كمية كبيرة من الرطوبة مع الحد األدنى من اليواء والحرارة وخميط معتدل من التراب في 

يمتوي بسبب وزو الرطوبة فيو، إال أنو يصبح مادة قوية قاسية عندما يجف مو مرور تركيبتو، سرعان ما

الزمن، ويسمح لو بالتخمص من النسغ واقفا في العراء، ويستخدم لألوتاد المستعممة في الربط والمتمفصل 

 بسبب صالبتو.
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 شجر الصنوبر والسرو: -

الممزوجة مع معادل ليا مكون من كل  شجر مثير لإلعجاب، يحتويان عمى نسبة كثيرة من الرطوبة

العناصر األخرى، ويكونان قابالن لإللتواء عند إستعماليا في البناؤ بسبب الوفرة في الرطوبة، ويمكن 

اإلحتفاظ بيما لفترة طويمة من غير تعفن، ألن السائل الموجود فييما ذو مذاق مر، فال تدخل فيو 

و، وليذا فإن األبنية المشادة من ىذه األنواع من األخشاب الحشرات المتمفة، وال يتحمل بسبب حدة طعم

 تدوم لفترات من الزمن الطويل.

 : larchخشب الالركس -

، ويبقى وىو معروف فقط من قبل شعوب المدن الواقعة عمى ضفاف نير بو " وشواطئ البحر األدرباكيني

سميما من التمف ومن الدود بفعل مرارة نسغتو الشديدة، وال يتوىج بالنار وال يشتعل من تمقاء ذاتو،مالم يتم 

إحراقو مع أخشاب أخرى، وحتى في ىذه الحالة فإنو ال يمتيب وال يخمف جمرا مشتعال، أنما يتالشى بعد 

طفيف من عناصر الحرارة واليواء يكون  فترة طويمة،  يعود سبب ذلك إلى أن تركيبو يتألف من مقدار

عمى شكل كتمة كثيفة متماسكة من الرطوبة والتراب، دون فتحات أو ثقوب يمكن لمنار أن تنفذ من خالليا 

وىي تطرد قوة النار وال تدع نفسيا تتضرر بيا بسرعة،  ال يدعيا وزنيا تطفو في الماء، ولنقميا تحمل 

 نوعة من خشب التنوب.عمى سطح السفينة أو عمى طوافات مص

 الكلس)الجير(: 1.1

يستعمل كخميط مع القرميد أو الطوب المشوي الدكوك والبعض من المثبتات كالرمل لنتحصل عمى خميط 

ستخدم أيضا في تبميط أرضية المعمم واألعمدة.  يستعمل كمثبت أو مادة الحمة لمحجارة ببعضيا البعض وا 

إلنتقال إلى موضوع الكمس، الذي يستخمص بالخرق من حجر بعد إتمام موضوع الرمل ومصادره، يتم ا

أبيض المون في كل حاالتو سواءا أكان قاسيا أو رطبا، والكمس المصنوع من حجر ذي حبات متالصقة 
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متقاربة من النوع القاسي يكون جيدا بالنسبة لألجزاء اإلنشائية، بينما الجير المصنوع من الحجر ذي 

يس، ويخمط بالماء بنسب محددة، فيمزج مع المالط بنسبة ثالثة مقادير من الثقوب يصمح ألعمال التمب

رمل المقالع لمقدار واحد من الجير، أما إذا كانت تستعمل رمل النير أو رمل البحر فيمزج مقداران من 

الرمل مع مقدار من الجير، ويمكن تحسين خمطات رمل النير أو البحر بإضافة مقدار من الطوب 

 حون والمنخول.المشوي المط

يعود سبب قوة تركيبات الكمس عند خمطو بالماء والرمل إلى خصائص تكوين أحجارىا كيفية األجسام التي 

تتألف من العناصر األربعة، فتمك التي تحتوي عمى نسبة ترابية تكون قاسية، أما التي فييا النار تكون 

 أكثر قابمية لمتكسر.

ة بعد تعرضو لحرارة النار الشديدة، ومع إحتراق التربة واليواء في يفقد الحجر الكمسي خاصيتو من الصالب

ذا ما جرى غمس الحجر في الماء تجد الطوبة  نطالقيما تبقى ثقوبيا المفتوحة الفارغة، وا  جسم الحجر وا 

طريقيا إلى الثقوب المفتوحة، وذلك قبل أن يستشعر الماء بالحرارة، عندخا يبدأ الحجر بالسخونة، وأخيرا 

 د أن يبرد، تطرد الحرارة من جسم الحجر.وبع

إن عممية شوي الحجر الكمسي تفقده ثمث وزنو عمى األقل بسبب تبخر الماء منو دون أن يتغير حجمو 

األصمي قبل الشوي، وتساعد ثقوبو المفتوحة بإنجاز عممية المزج مع الرمل مكونة تركيبا قويا، يتحد مع 

 لخمطة من الكمس قبل حرقو فتكون ضعيفة ومفككة.الحجارة عند جفافو، أما إذا أنجزت ا

 الرخام: 3.1

 يعتبر من أىم مواد البناء التي عثر عمييا بالموقع األثري وينقسم إلى ثالثة أنواع:

 .رخام ذو لون أبيض: إستخدم في تزيين الواجية 

 .رخام رمادي: إستخدم في تبميط األرضية وكذلك في تغطية وتمميس الجدران الجانبية 
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  رخام أصفر: عثر عمى القميل منو تمثل في لوحات رخامية صفراء وفي الغالب ىذا النوع من مواد

ستعمل أيضا في تشكيل بعض عناصر المعبد.  البناء قميل وقد تم جمبو من موقع شمتو بتونس وا 

 Mortaiumالوالط: 3.1

وىو عبارة عن مادة تعمل عمى ربط  أو لحم، 1ىو إسم التيني والذي يعني بيت البناء أو المادة الالصقة 

ووصل الحجارة الصغيرة ببعضيا البعض ويتكون أساسا من الجيرالمائي والرمل واآلجر المطحون، ولم 

 يقتصر إستعمالو عمى وصل الحجارة فقط بل إستخدم في تمميس بعض الجدران.

 . تقنياث البناء الوستخذهت في بناء الوعلن: 3

ثون بشأن ىذا المعمم فإن التقنية المستخدمة في البناء ىي التقنية اإلفريقية وىي تقنية حسب ماقدمو الباح

مشيورة بكثرة في شمال أفريقيا.  نجدىا قد إستخدمت في كل المواقع األثرية في شمال أفريقيا وقد ساىم 

 القرطاجيون بنقميا إلى نقاط كثيرة في مختمف أنحاء العالم كصقمية بجنوب إيطاليا.

طريقة البناء في ىذه التقنية تكون بطريقة عمودية وبوضع كتل حجرية كبيرة في األساسات التي تكون و 

بدورىا حاممة لمجدار، ويتوسط ىذه األساسات حجارة أقل حجما وقد إستخدم الرومان ىذه التقنية طيمة فترة 

 نوميداروم.إحتالليم لشمال أفريقيا وجعموىا تقنية نظامية خاصة في منطقة توبرسيكوم 

                                                           
1
 . Gsell Et Ch A Jolie, Op Cit, P 280. 
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 صورة توضح تقنية البناء اإلفريقية

 

 



 خاتمة:

بالنظر لمصراعات الشديدة التي حدثت في منطقة نوميديا والتي كانت أغمبها حول إختالف 

الديانات والمعبودات فمكل تيار رأيه وقناعاته، وكلٌّ أراد أن يفرض نفسه عمى اآلخر ليجسد لمسته 

الخاصة به لكن هذا الصراع والتضارب لم يكن لصالح العمارة أو بعض العناصر المعمارية 

وخاصة البازيميكات التي نالحظ فيها عدم التجانس فنجدها مركزة في الشريط المحصور بين 

ستين األطمسيتين من الشرق نحو الغرب وكما ذكرنا سابقا أن الصراع أثر عمى طريقة السم

التعمير واإلنتشار إال أنه ال يمكن إنكار أن هذا اإلختالف أتى بنتيجة وكان له دور محرز وأثر 

 عمى تعداد البازيميكات وطريقة إنتشارها طبوغرافيا وقد إستغل العديد منها لفترة زمنية طويمة جدا

ل إليه الباحثون من خالل  إستمر إستغاللها إلى غاية الفتوحات اإلسالمية،وحسب ما توصَّ

الدراسات واألبحاث الميدانية فإن إنتشار البازيميكات كان ضئيال في األرياف مقارنة 

بالمدن.وعموما فإن البازيميكات في مقاطعة نوميديا بنيت أغمبها بالمخطط البازيميكي المعروف 

 جنحة وينتهي بحنية(.)مزود بأ

مع وجود بعض اإلختالفات ومكان البازيميكات بالنسبة لممدينة وموقعها الطبيعي مهم جدا فمكانها 

 هو الذي يحدد أهميتها في المدينة فهي مبنى له أهمية كبير في المجتمع .
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 انفهشط

 ب يمذيح

 1 خًيغح نًذيُح وانتاسيخيح انجغشافيح انذساعح: انتًهيذي انفصم

 .Erreur ! Signet non défini(:َىييذاسوو تىتشعيكىو) خًيغح نًذيُح انجغشافي انًىلع. 1

 2 : نهًذيُح انطثىغشافي انًىلع-2

 .Erreur ! Signet non défini :نهًذيُح انفهكي انًىلع-3

 3 :انجيىنىجي وغطاؤها انًُطمح تضاسيظ-3

 3 :نهًذيُح انعاو انًخطظ-4

 5 :تغًيتها وأصم انتاسيخيح انًصادس في خًيغح يذيُح- 5

 6 :تانًُطمح األتحاث تاسيخ- 6

  :األول انفصم

  َىييذيا يماطعح في وانثاصيهيكا انكُيغح حىل عايح يفاهيى. 1

 9 :انكُيغح تعشيف -1

 9 :انًغيحيح نثاصيهيكاا تعشيف -2

 11 : انًغيحيح انثاصيهيكا أصم -3

 12 خالصح

 .Erreur ! Signet non défini :َىييذيا في انًغيحيح انثاصيهيكا تعشيف -4

 14 : انعثادج حيض لغى

 14 :تانثاصيهيكا انًتصهح انًهحماخ لغى

 51 :انكُغيح انًماطعح حذود -5



 ب
 

 16 (: وحذودها تعشيفها) انكُغيّح َىييذيا يماطعح 5-1

 19 :انكُغيح َىييذيا يماطعح حذود 5-2

  انخاَي انفصم

 22 :انثاصيهيكاخ فيها تُتشش انتي انًُاطك أهى.1

 23 :تيُهًا وانفشق واالسياف انحىاضش في انًُتششج انثاصيهيكاخ 2.1

 .Erreur ! Signet non défini :انحضشيح نهكُغَّيح انطثىغشافي انتىصيع 3.1

 29 :نهثاصيهيكاخ انًعًاسيح انًكىَاخ. 2

 29 :األتشيا 1.2

 33 :انثاصيهيكا في األتشيىو وظيفح 2.2

 .Erreur ! Signet non défini :انثاصيهيكا في ودوسها وتخطيطها انًذاخم 3.2

 31 (:انحيض) انعثادج فضاء 4.2

 32 :واحذ جُاح راخ انثاصيهيكا 1.4.2

 32 :أكخش أو أجُحح حالحح راخ انثاصيهيكا 2.4.2

 33 :جُاحيٍ راخ انثاصيهيكا 3.4.2

 Caveau: 35 انغشادية 5.2

 36 :انثاصيهيكاخ وإضاءج انُىافز  6.2

 36 :انثاصيهيكاخ تغميف 7.2

 37 :انثاصيهيكا يهحماخ 8.2

  انخانج انفصم

 39 .وانثاصيهيكا انعايح انغاحح. 1



 ج
 

 44 (:انفىسوو) انشوياَيح انعايح انغاحح1.1

 44 :انمذيًح انعايح انغاحح تعشيف 1.1.1

 44 :انشوياٌ عُذ انغاحح أهًيح 2.1

 46 :انماعاخ 3.1

 47 : َىييذاسوو تىتشعيكىو تاصيهيكا: انتحهيهيح انًيذاَيح انذساعح. 2

 51 :نهًعهى تمُيح تطالح 1.2

 51 :اإلجًانيح ويغاحته انًعهى أتعاد 2.2

 تىتشعيكىو:)نًذيُح انثاصيهيكا يعهى تشييذ في انًغتخذيح انثُاء يىاد. 3

 58 (:َىييذاسوو

 58 :انحجاسج 1.3

 62 :انخشة 2.3

 65 (:انجيش)انكهظ 3.3

 66 :انشخاو 4.3

 Mortaium 67:انًالط 5.3

 67 :انًعهى تُاء في انًغتخذيح انثُاء تمُياخ. 4

  :خاتًح


