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  بسم هللا الرمحن الرحيم

رب قد أتيتني من الملك و علمتني من  "

تأويل األحاديث فـاطر السموات و األرض  

أنت ولي في الدنيا و األخرة توفني مسلما  

  "و ألحقنى بالصالحين

  101:سورة يوسف اآلية
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  :تقديرشكر و 

كن عاملا،فإن لم �ستطع فكن متعلما،فإن لم �ستطع فأحب العلماء،فإن لم �ستطع "

  "فال تبغض%م

�اد ت�للت بإنجاز �ذا البحث، نحمد هللا عز وجل�ع() 'عمھ  %عد رحلة بحث و ج د و إج

القدير، كما ال Cسعنا  إال أن نخص بأس:9 عبارات الشكر  و الع(4  ا ف وال01 مّن ,�ا علين

ملا قدمھ 4R من ج د و نPQ و معرفة " مراد زرارقة:"التقدير ألستاذي الفاضل الدكتور 

  .طيلة إنجاز �ذا البحث

إR) أعضاء WXنة املناقشة و قبول م ملناقشة �ذا العمل العل:0  كما نتقدم بالشكر اWXزVل

قدم بأرb) كما ال نa`_9 أن نتل�ل من أس م ^4 تقديم يد العون إلنجاز �ذا البحث، املقدم و

و ع() رأس م )1945ماي8(و أثمن عبارات الشكر و العرفان إR) القائمcن ع() جامعة قاملة 

  .رئpس اWXامعة و محافظ املكتبة و mل العاملcن ,�ا

  .إR) الذين mانوا عونا لنا ^4 بحثنا �ذا و نورا يs_0ء الظلمة الm 01انت تقف أحيانا ^4 طرVقنا

ا و قدموا لنا املساعادات و الwس يالت و املعلومات،فل م منا إR) من زرعوا التفائل ^4 درuن

  .mل الشكر

 (Rل من لم يقف إm (Rاص فنحن نوج ھ بالشكر أيضا إyXأما الشكر الذي من النوع ا

  .جان{نا،ومن وقف ^4 طرVقنا و عرقل مسc|ة بحثنا

لنا إR) ما البحث بحثنا،فلوال وجود�م ملا أحسسنا بمتعة العمل و حالوة البحث،وملا وص

 ...وصلنا إليھ فل م منا mل الشكر
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 :+*داء

  

Rل من أمد'ي يد  )إm4 إنجاز �ذا العمل ساعدةامل^  
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  :مقدمة

تزال قائمة إR) يومنا  املعروفة قديما بمادوروس من املواقع ال امة ال01 ال مدينة مادور  �عد

املبا'ي الm 01انت تزخر ,�ا املدينة من �ذا، وuقيت أثار�ا ومخلفا��ا قائمة، �عكس تنوع 

مaشآت مدنية متعددة وأخرى عسكرVة،  تم الكشف ع��ا من قبل الباحثcن �ثارcVن منذ 

و ما شد إنwبا�4 يكمن ^4 ��تمام اyXاص الذي أو4R للمعابد  . مطلع القرن التاسع عشر

معبد وتم إختيار دراسة 70حيث تنwشر ,�ذه املدينة أعداد معت�|ة من املعابد و املقدرة ب

بحكم غياب الدراسات ل ذا النوع من  املعابد املتواجدة بالساحة العمومية ل ذا املوقع

وأ�م ما يم�c معابد مادور، يكمن ^4 تقدCس %ش�ل ملفت لإلنwباه للمعبود . املعالم الديaية 

Mercure  شات و التماثيل و الشوا�د  املعروفةpالذي إستخرج منھ عدد معت�| من النق

، وuحكم عامل ةا، و متحف املسرح الروما'ي بقاملحاليا باملوقع أو ا�Xديقة �ثرVة ب�امل

مم�cات معرفة خصائص و  محاولةفضلنا دراسة عدد محدود من املعابد و تمثلت ^4 الوقت 

 ، معابد 6ة بالساحة العمومية ملوقع مادور، وال01 يبلغ عدد�ا باملعابد املتواجدة و املحيط

،و mانت "معابد الساحة العامة ملدينة مادور : "موضوع �ذه الدراسة تحت عنوان  وVتحدد

 :أسباب إختياري ل ذا املوضوع �و

�ا ^4 �ذا املوضوع�غياب الدراسات و نذر -.  

ساحة العامة و خاصة املواد ال01 بنpت ,�ا فضو4R و مي(4 إلكwشاف املعابد  املتواجدة ^4 ال-

  .الyQور  �شذيبو التقنيات املستعملة ^4 بنا£�ا  والوسائل املستعملة ^4 قلع و 

  .الدور ال ام الذي حضpت بھ الساحة العمومية ^4 املدينة الرومانية-

إن الساحة العمومية �4 مقياس للمستوي ا�Xضاري للمجتمع و �4 بداية املدينة 

ية، وVمكن إعتبار�ا رمز ملعرفة نمو املدينة و تطور�ا، تحاط بمعالم رسمية خاصة الرومان

باألعمال الديaية mاملعابد و من خالل دراس01 سأحاول التطرق إR) كيفية توز¦ع �ذه املعابد 
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^4 الساحة العامة و معرفة أش�ال ا و مقاسا��ا و إختالف مواد�ا و تقنيا��ا و �ذا ما جعلنا 

̈ش�   :اليات التاليةنطرح 

  ما �4 املواد املستعملة ^4 بناء املعابد؟-

  ما �4 التقنيات املستخدمة ^4 بناء�ا؟-

  الyQور املستعملة ^4 البناء؟ �شذيبما �4 وسائل قلع و -

  كيف تم نقل و رفع مواد البناء؟-

̈ش�الية املطروحة، و قم ̈جابة ع() �ذه  ت و �ذه الwساؤالت سنحاول من خالل دراسwنا 

  :بتطبيق من»Wية املتمثلة ^4

يتمثل ^4 جمع املعلومات من املراجع و املصادر و تقارVر ا�XفرVات و �بحات : جانب نظري -

  .^4 ما يخص موقع و تارVخ مدينة مادور و كذلك معرفة جغرافية املنطقة

بوصف يتمثل ^4 العمل امليدا'ي، حيث قمت بزVارة ميدانية للموقع و ذلك : جانب تطبيقي-

 4Rوتحليل و أخد الصور و راجعت قياسات املعابد و ع() �ذا �ساس قسمنا املوضوع إ

  ثالثة فصول 

̈ش�الية، إضافة  حيث تطرقت ^4 املقدمة إ4R تقديم املوضوع، أسباب إختياري لھ و طرح 

  .إ4R أقسام املوضوع و فصولھ

ية املدينة، الشبكة املوقع اWXغرا^4 و طبوغراف: أما الفصل �ول فقد احتوي ع()

  اال يدروغرافية و غطاء�ا النبا�ي، الwسمية و تارVخ املنطقة و �بحاث

أبرز�م و كيفية إ'شاء املعابد  و الفصل التا'ي فخصصناه ملف وم ±ل ة عند الرومان و

  .مخططات املعابد الرومانية و تصaيف ا و 

العامة ووصف ا و قياسا��ا ساحة و �خc| قمنا بدراسة معابد ال الثالثو ^4 الفصل 

  .مختلف املواد و التقنيات والوسائل املستعملة ^4 البناءو 

و أخc|ا اyXاتمة ال01 �شمل مختلف النتائج املحصل عل²�ا و حوVصلة ما قدمناه ^4 �ذه 

 .املذكرة
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 8بلــدة رومانيــة قديمــة تقــع شــرق بلديــة مــداوروش ع(ــ) %عــد  سورو دامــ :املوقــع ا23غرا1ــ/1-

تحـــد�ا مـــن  mلـــم،38وال1ـــ0 تبعـــد عـــن ســـدراتة حـــواm  4Rلـــم، و�ـــ4 تا%عـــة لواليـــة ســـوق أ�ـــراس،

أمـــــا مـــــن الناحيـــــة  ،m1لـــــم 5، 4وال1ـــــ0 تبعـــــد ع��ـــــا نحـــــو  ،)أدمـــــوالس(الشـــــمال مدينـــــة الذر¦عـــــة

mلــم أمــا بالaســبة للناحيــة 16ا نحــو وال1ــ0  تبعــد ع��ــ ،)تــاقورة(الشــرقية تحــد�ا مدينــة تــاورة 

و �ـــ4 م�ونـــة  ،تمتـــد مـــن الشـــرق اRـــ) الغـــرب �رتفـــاعاWXنوuيـــة فتحـــد�ا سلســـلة جبليـــة قليلـــة 

إســ·|اتجية تتموضــع بكيفيــة  ،2آر�35كتــار و  29ت·|%ــع املدينــة ع(ــ4 مســاحة  عــدة ارتفاعــات،

الناحيــة اWXنوuيــة أمــا مــن  ،الشــرقية والغرuيــة ،ة ج ــات الشــماليةع(ــ) نطــاق واســع ع(ــ) تالثــ

«Wب الرؤVة ال01 �غط²�ا كدية ي·|%ع من فوق ا ضرVح ومق�|ة حديثة، �علو مسـتوى سـطح فت

ا ذم ع(ـــ) مســـتوي الضـــرVح أيـــن قامـــت إحـــدى فـــرق البحـــت بنحـــت �ـــ927،67البحـــر بمقـــدار 

فان املوقع Cعلو  Chabassiereوحسب  )1:أنظر الصورة(العلو ع() إحدى ¼yور الضرVح 

 اyXرVطــة الطبوغرافيــة لورقــة مــداوروش رقــم أنإال  ،3م900حــر بمقــدار مســتوى ســطح الب

ت�|ز إختالف %سيط حيت توPÄ املنحنيـات العـابرة ع(ـ) املوقـع  50/1 000ات السلم ذ 100

 باسـتعمالأمـا  ،4فـوق سـطح البحـر) 932-920(ا �خcـ| ي·ـ|اوح مـا بـcن ذ�ثري بأن مستوى �ـ

ســـطح البحـــر مـــن خـــالل الســـاحة العموميـــة  م فـــوق 947فتحصـــلنا ع(ـــ) مســـتوى  ،GPSج ـــاز

  )2:أنظر الصورة( .القديمة

4Rالتاm غرافية للموقع �ثري ف وWXسبة لإلحداثيات اaأما بال:    

̈حداثيات المبc| املجسدة ع() اyXرVطة  بالaسبة لyÉرائط الطبوغرافية ينحصر املوقع بcن 

 : 50/1 000ات السلم لورقة مداوروش  100 طبوغرافية رقمال

  .شرقا )967,700-968,665(

                                                           
1 Carte touristique, algerie (Nord, Est), Echelle 1 /500 00, alger 1974. 
2 Robert(A).Madaure in R.S.A.C :vol.33,1899,p256. 
3 Chabassiere A .Recherches à Thubursicum, Numidarum, Madaure et Tipaza ,dans 
Rec.com vol 10, Alger. paris 1866p116. 
4 Carte topographique de M’daourouch, feulle N =°100,type 1922 Echelle 1l50 000 ,année 
1984 .  
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 )3أنظر الصورة رقم(1.شماال )320,650-321,300(

̈حـــداثيات  GPSأمـــا بواســـطة  نظـــام التحديـــد باألقمـــار الصـــناعية فينحصـــر املوقـــع مـــا بـــcن 

 )4رقم صورةالأنظر (:التالية

7°53،907’E ، 36° 4،749’N من اWX ة الشمالية الغرuية    

7° 54،089’E ، 36° 4،783’ N من اWX ة الشمالية الوسطي   

7° 54،312’E ، 36°4،740’N  ة الشمالية الشرقية WXمن ا  

7°54،430’E ، 36°4،596’N  يةuة الغر WXمن ا  

7°54،193’E ، 36°4،468’N من اWX ة اWXنوuية       

                                                       7°53،879’E ، 36°4،602’N  ة WXية الشرقيةمن اuنوWXا  

  
   نقش خلف الضرGح يبEن ارتفاع املوقع    :10صورة

                                                           
1 Carte topographique de m’daourouch, op, cit. 
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  تحديد موقع مادور 1/ املنطقة :20صورة

  تحديد املوقع عQR اP3رGطة الطبوغرافية :03 صورة
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 +حداثيات ا23غرافية للموقع :40صورة

فولوجيـة سـ لة ماعـدا %عـض ذات مر فÏـ0  نطقـةبالaسـبة ألرضـية امل :نطقـةطبوغرافية امل -2

كما نجد املدينة محاطة %عدة تالل . التموجات، حيث تنخفض تدرVجيا نحو الشمال الغرÑي

ما بالaسبة لناحية الشرVقية نجد �ضبة تمتد أ ،من الناحية الغرuية" راع دوامpسذ : "أ�م ا

أيضــا  ،وتحــاط" قبــة سـيدي  دمحم الصــديق" باســمنحـو اWXنــوب الشــرC 4bعلو�ــا ضـرVح Cعــرف 

وجبـــل  ،"م ـــارس"بجبـــال مـــن اWX ـــة اWXنوuيـــة الشـــرقية اRـــ4 اWX ـــة اWXنوuيـــة الغرuيـــة ،جبـــل 

�غط²�ـا غابـات الصـنوuر والعرعـار وmانـت " مداوروش"وجبل " راع صنوuرذ "، جبل "بوسسو"

حيـــــت ت·|%ـــــع ع(ـــــ) ســـــ ول  .1املنطقـــــة تحتـــــوي ع(ـــــ) أراÓـــــ_0 خصـــــبة صـــــا�Xة لزراعـــــة ا�Xبـــــوب

  .2الشمالية و اWX ة الغرuيةشاسعة تتموضع ^4 اWX ة 

                                                           
1 Gsell (S.), L’Atlas Archéologique de l’Algérie feuille N°18, N432 fontemoing et cie 
paris, 1911 p33: Idem M’daourouche, PP.5-6. 
2 Gsell (S), L’Atlas Archéologique de l’Algérie op cit p.5-6. 
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تwنــوع مصـادر امليــاه حــول موقـع مــداوروش حيــت نجـد عــدد مــن  :الشـبكة ال%يدروغرافيــة -3

ال1ــ0 تقــع ^ــ4 الناحيــة " بوســبعة"ه املصــادر �ــو عــcن ذالعيــون والشــعاب وأ�ــم مــا نجــده مــن �ــ

الناحيــــــة  الواقعــــــة ^ــــــ4"%عــــــcن مــــــداوروش"بــــــع Cعــــــرف اWXنوuيــــــة قــــــرب الضــــــرVح الرومــــــا'ي ومن

و�نا يمكن القول أن املوقع يتوفر من ج ة ع() العنصـر املـاÔي  .1الشمالية الشرقية للمدينة

، دون أن نa`ـ_0 بطبيعـة ا�Xـال �راÓـ_0 اyXصـبة اWXبليةومن ج ة أخري قرuھ من السلسلة 

 ه �راÓ_0 تقرVبا ^m 4ل اWX ـات املحاطـة،ذومجاري املياه املتفرعة عن وادي املجردة وتمتد �

بحـــث نجـــد�ا من{ســـطة  فح1ـــ9 ســـفوح املرتفعـــات ال �شـــ�ل عائقـــا ^ـــ4 اســـتغالل ا ^ـــ4 الزراعـــة،

 .2ه الس ول من �راÓ_0 املالئمة لزراعة ا�Xبوبذو�عت�| � وتحتوي ع() عدة موارد مائية،

ه ذفبaســــبة للغطـــاء النبــــا�ي لبلـــدة مـــادوروس نرمــــز لنمـــو النباتــــات ^ـــ4 �ــــ :الغطـــاء النبـــا�ي -4

uو�ســاؤال�ي عــن أســماء وأوقــات نمــو النباتــات  ه املنطقــةذ�ــ رعــاةبإســتعان01 املنطقــة وPــÕات 

ف�لمــا  ،أن ل�ـل غطـاء نبـا�ي فصــلھ وأز�ـاره فالغطـاء النبــا�ي Cعكـس املنـاخ الســائد ^ـ4 املنطقـة

̈صـفرار  mانـت مز�ـرة  ال1ـm0ـان الشـتاء ممطـر mـان الغطـاء النبـا�ي كثيـف، وتبـدأ النباتـات ^ـ4 

ي ذالـــ" النبpشـــة"يـــد×)  أخـــرونبـــات " نضـــارصـــاPX � "بإســـتØناء نبـــات يـــد×)  رuيـــع،^ـــ) فصـــل ال

ان ذوuالaســــبة لألÚــــWار �نــــاك أÚــــWار الكرطــــوس واملشــــمش اللــــ ين{ــــت ^ــــ) فصــــل الصــــيف،

أما فصـل . يفةللنباتات الكثوVمكننا القول أن فصل الصيف يفتقر  ا الفصل،ذيثمران ^) �

يبدأ ^ـ4 النمـو ^ـ4 أواخـر شـ ر " املروuيا"يد×) اyXرVف ومع بداية �ساقط �مطار �ناك نبات 

. ا الفصــلذWار �نــاك أÚــWار الزعــرورة وأÚــWار الزVتــون تثمــر ^ــ4 �ــأكتــوuر، وuالaســبة لألÚــ

 ،"الصـلق"الس�ان املحليـcن  نادوهالسبانخ ي :كر م��اذو^4 فصل الشتاء �ناك عدت نباتات ن

m ة،و�ناك عدة نباتات أخري�cبyXاس، النفلة، اVاس و^4الف الدرVأواخر الشـتاء يبـدأ نبـات  ر

وuالaســبة  ،كر أÚــWار الســرولذوuالaســبة لألÚــWار نــ �خضــرار^ــ4 "صــابون لعــراCس "يــد×4 

 كر %عـضذلفصل الرuيع ف نا يمكن القول أن املنطقة تكw`_0 %غطاء نبا�ي كثيـف ومتنـوع ونـ

                                                           
1 Gsell (S.), L’Atlas Archéologique de l’Algérie, op cit ,P.33. 

-2009جامعة اجلزائر  اآلثارالقدمية،معهد  اآلثارإبراهيم بورحلي مستعمرة مادوروس و إقليمها الرتايب أطروحة  لنيل شهادة دكرتاه دولة يف   2

  .19ص  2010
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 اyXروف،خرشــــوف،ديــــل  ،ز�رالبــــابونج، املروuيــــة أو باللغــــة الفصــــÝ) الفراســــيون (النباتــــات 

أنظـــر ( .ا�Xمايضـــة ،)التلمـــا(التلفـــاف ،اyXياطـــة  بوحليبـــة، ل{ســـان، ،)�ســـكc|ة(رأس التعبــان 

  )اWXدول 

  الXسمية  الصورة  الرقم

01  

  

  اP3بYEة

02  

  

  الدرGاس
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03  

  

  الفرGاس

04  

  

  املرو]يا
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05  

  

ديل 

  اP3روف

06  

  

ز*رة 

  البابونج

  

الرومـــان ع(ـــ) املســـتعمرة ال1ـــ0 أ'شـــأت ^ـــ4 أواخـــر �ـــو إســـم أطلقـــھ " مـــادوروس" :الXســـمية -5

كر�ـــا القـــدCس ذمـــن خـــالل النقـــوش والكتابـــات ال1ـــ0 عÞـــ| عل²�ـــا ^ـــ4 املوقـــع،و  ذام و�ـــ1القـــرن 

  1   ) (Madauris"سمادور¦"^4 إقراراتھ تحت صيغة    saint   augustin) أغسطينوس

                                                           
1 Saint augustin, confessions,II ,3,5 
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وVـــرى 1"مــادوروس" كــرت تحـــت إســمذ )Ptolémée ( بالaســبة لعــالم اWXغرافيـــا بطلمــوس  أمــا

و  2و �عêــ0 الضـــيعة" متـــاوروس"جـــاء مـــن mلمـــة " مـــداوروش"أن إســم  ) (Duvivier اçWXــ|ال

̈ســم ا�Xــا4R للمنطقــة و ال1ـــ0 بقيــت محتفظــة بالwســمية مــع �غيcــ| طفيـــف " مــداوروش" �ــو 

خـالل دراسـتھ لشـمال إفرVقيـا  ) (Bertholomأمـا الباحـث  3"مـادوروس"لصـعوuة النطـق ب 

و معنا�ـا مرصـد املـديcن " اروس" "مـادا"�ـو جمـع ل�لمتـcن " مـادوروس"�سـمية كر أن أصل ذ

  4و�م شعب وصلوا إ4R شمال إفرVقيا قبل الفيaيقيcن

  :ذكر ماي(4نتتا%عت عدة ف·|ات و حضارات ع() مستعمرة مادوروس  :تارGخ املنطقة -6

ذكــــر   إذ،بنpــــت املســــتعمرة ^ــــ4 منطقــــة تا%عــــة للمملكــــة النوميديــــة  :الفeــــdة النوميديــــة -1

أنــــھ نصــــف  :حيــــث قــــال^ــــ4 كتابــــھ ابولوجيــــا Cعت�ــــ| إبــــن املنطقــــة الــــذي الفيلســــوف أبوليــــوس 

4Rن نوميـــــــديا و بـــــــالد  ،5نوميـــــــدي و نصـــــــف جيتـــــــوcـــــــد الفاصـــــــل بـــــــ�Xوأن موطنـــــــھ يوجـــــــد ^ـــــــ4 ا

و أصـــبحت تا%عـــة للملـــك  ،م.ق وuفضـــلھ تمكنـــا مـــن تأرVخ ـــا ب��ايـــة القـــرن الثالـــث ،6اWXيتـــول 

�ا رومــــــــــا تحــــــــــت ســــــــــلطة ) ســــــــــيفاكس(��زمنــــــــــا ^ــــــــــ4 ا�Xــــــــــرب البونيــــــــــة الثالثــــــــــة وضــــــــــعìالــــــــــذي إ

ذmور مــــــن طــــــرف أن موقــــــع املدينــــــة النوميديــــــة املــــــ gsellوذكــــــر الباحــــــث  7)ماسpنpســــــا(امللــــــك

الفيلســــوف أبوليــــوس لــــpس نفــــس املوقــــع ا�Xــــا4R للمدينــــة الرومانيــــة مســــتدال بــــأن �رVــــاف و 

ذا �ـــ نوميديــة لpســت محميــة طبيعيــا بأســوار بpنمــا املوقــع ا�Xــا4R للمدينــة ال يوافــق املــدن ال

و�نــا يف·ــ|ض أن املدينــة النوميديــة قــد تقــع فــوق املرتفــع  ،الشــرط و لpســت محصــنة طبيعيــا

وال يوجــــــد اي أثــــــار قديمــــــة �Xــــــد اليــــــوم  8الــــــذي Cعلــــــو عــــــcن مــــــداوروش ف ــــــو امل�ــــــان املناســــــب

                                                           
1 Ptolémée IV,3 ,7 ,édition Muller, p467 . 
2 Duvivier, recherches et notes sur une portion de l’Algérie, paris, 1841, P.45. 
3 Robert(A.),op.cit,p256 :gsell(S),op.cit p8:berthier(A),l’algérie et son passé A-J:picard, 
paris,1951,p72 
4 Gsell(st) chronique archéologique africaine, 5éme rapport, inmélanged d’archéologie et 
d'histoire, XXéme année. A. fontemonig, paris 1900,P79. 
5 Apulée, apologie, texte etabli et traduit par paul valette, Ed  les belles  lettres, paris, 1924, 
ch24, p29. 
6 Ibid.p 30. 
7 Berthier(A.),op.cit,P72  
8 Gsell(S)-joly (ch) :khamissa, M’daourouche et announa partie (M’daourouche) 
alger,1914, p:8. 
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م وأرجعـھ قـزال إRـ4 الف·ـ|ة 2عرضـھ  جنـوب شـرق املدينـة الـذيالذي عÞ| عليـھ " دوملان"ماعدا

  .1النوميدية كما عÞ| ع() قطعة WîرVة غرب القلعة الب�cنطية تحمل كتابة لي{ية

ورقيــــت ملرتبـــــة مســـــتعمرة كمـــــا �ـــــو ا�Xـــــال " مـــــادور "شـــــيدت مدينـــــة  :الفeــــdة الرومانيـــــة -2

كمـا يؤكـد الفيلسـوف إسـتقبال قـدامى اWXنـد  ،وmـان ال ـدف مـن تأسpسـ ا 2ملسـتعمرة حيـدرا

 ad dienceps veter norum militum novo condito splendissima 3:أبوليـوس ^ـ4 كتابـھ

colonia 

  4:كما عÞ| ع() نقpشة ^4 فروم املدينة تؤكد انwسا,�ا إ4R العائلة الفالفية ونص ا

coloniae flaviae augustate ve teranorum madaurensium 

�ا óـــWلوا ^ـــ4 قبيلـــةكمســـتعمرة " مـــادور "تـــذكرìنـــود القـــدامى مـــع إســـم ا  ال�امـــل وأن ســـ�اWX 

أمــا بمــا يخــص تــارVخ تأســpس املدينــة  ،5ال1ــ0 �عت�ــ| قبيلــة العائلــة الفالفيــة m" QuirinaوVرVنــا"

ـــــــــ4 النقــــــــــــــوش املعثــــــــــــــور عل²�ــــــــــــــا و تجا�ــــــــــــــل  ـــــع لعــــــــــــــدم ذكــــــــــــــره ^ـــــ ــــــــــي مج ــــــــــــــوال و�ــــــــــــــذا راجـــــــــ يبقــــ

�ــــا تأسســــت مــــن طــــرف أحــــد أبــــاطرة العائلــــة  6.�مــــر"أبوليــــوس"الفيلســــوفìــــل مــــا 'عرفــــھ أmو

 أو ،)titus81_79  ( تpتـــــوس ،)vespasianus )79_69 الفالفيـــــة التالتـــــة فسباســـــيانوس

وأقــدم نقــش أثــري يــذكر املســتعمرة فيعــود لف·ــ|ة حكــم  7)مdamitianus  )96_81دومســيانو

  NEVA)96_98.(8 �م�|اطور نافا

املدينـــــــة �كÞـــــــ| رومنـــــــة ^ـــــــ4 املنطقـــــــة فضـــــــال عـــــــن مـــــــدن أخـــــــري mانـــــــت مســـــــتعمرة مـــــــادوروس 

بإعتبار�ـــا  تيaيـــةالالإRـــ4 جانـــب 'شـــر الثقافـــة ،"خمpســـة"،"تيفـــاش"،"ســـوق أ�ـــراس"،"كقاملــة"

يــل والزخـــارف ثماتالنقــوش وuقايـــا للإحــدى املراكــز الثقافيـــة لألدبــو الفنـــون و�ــذا مــن خـــالل 

                                                           
1 Gsell, st ;Khamissa ,M’daourouch ,Anouna,op-cit,p8. 
2Inscription Latine de l’Algérie. Inscriptionde la 
proconsulaire,1,2042,2043,2100,2101,2105,2106,2116,2117,2130 ,2145,2759,2761,4011. 
3 Apulée ,op-cit, p29. 
4 Idem, inscription latines de l’Algérie, T.I.H, champion, paris 1922,N°2152. 
5 Gsell (S). m’daourouche, P10 lasser (J-M). 
6 Gsell (S), L’Atlas Archéologique de l’Algérie, f n°18.n°432,p32. 
7 Gsell(s),Khamissa ,M’daourouch ,Anouna, op-cit,P9-10. 
8Inscription Latine de l’Algérie. Inscription de la proconsulaire,2070 
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�رت بمدارســــــ ا لت�ــــــوVن شــــــباب املنطقــــــة  1وكـــــذا املنحوتــــــات و�نصــــــاب بأشــــــ�ال ا�ولقــــــد إشـــــ

كمـا أ'شـأت عـدة  ،�دب وفـن الكـالم،كفن الكتابة،املجاورة ل ا ^4 مختلف امليادين واملناطق

�فضــــل مــــن �ــــذا الكتــــاب ،م 4الــــذي درس ,�ــــا ^ــــ4 القــــرن " أوغســــطيaيوس"علمــــاء مــــن بيــــ��م 

 2.ي�ون إبن املنطقة) أبوليوس املادوري(

�م�|اطورVة السف(4 عرفتت املستعمرة عـدة إضـطرابات ديaيـة و تمسـكت بالديانـة ^4 الف·|ة 

�م املتنوعـة�و  ،الوثaية و أبرز دليل القدCس أغسطينوس الذي mان يحث ع(4 التمسك  آلل ـ

و ح1ـ9 أ¼ـ�اب النفـوذ حـافظوا " Maximus"جاء �ذا ع�| رسائلھ ملعلم النحو ماكسـيموس 

�م ح91 %عد منع ا ^�  .3م45 بداية القرن ع(4 وثaي

^ـ4 �ـذه الف·ـ|ة تـارVخ املسـتعمرة يبقـي مج ـوال و �ـذا راجـع إRـ4 إ'عـدام  :فdeة الونداليـةال -3

التقارVر و ا�XفرVات ع(4 �ذه الف·|ة سواء من جانب العمرا'ي أو التار4úV و mل ما عÞـ| عليـھ 

  4.املستعمرةا%عدوا من طرف ح�ام قرطاجة اWXدد إ4R ،امل�ûيcنالنقوش لرجال الدين  �و

  4.املستعمرة

قلعــــة ،"solomon"فبaســــبة ل ــــذه الف·ــــ|ة فقــــد شــــيد جــــpش ســــاملون  :الفeــــdة البYEنطيــــة -4

يــــدخل ضــــمن النظــــام الــــدفا×4 الب�cنطــــي �Xمايــــة املنــــاطق الشــــمالية النوميديــــة و ذلــــك بــــcن 

كمــا وجــدت ،فــوق الســاحة العموميــة  535وشــيدت �ــذه القلعــة ســنة  5،)536-534(ســaتcن 

وVــري  6،املســتعمرة كــدليل ع(ــ4 وجــود معــامالت تجارVــة داخليــة و خارجيــةعمــالت ب�cنطيــة ^ــ4 

^4 موقـع املسـتعمرة امل�ـان املناسـب لوضـع مدينـة تماديـت ال1ـ0 ذكر�ـا إبـن   P. févrierفيفري 

 7.حوقل بالقرب من مدينة تيفاش

                                                           

1 Robert(A.) .op cit. p .258. 
2 Berthier(A).l’Algérie et son passé, picard, paris,1989,P126. 
3 Février(PA) Approche du Maghreb Romain, t1, episod, paris,1989,P126. 
4 Victor de vita, histoire de la persécution vandale en afrique, édit .S. lancel, 
paris,2002,P232. 
5 Diehl, ch, l’Afrique byzantine, histoire de la domination byzantine (533-679), paris 1896, 
P.161,162 . 
6 Février (PA). Approche du Maghreb Romain , t1, edisud ,paris,1989,p126. 
7 Février (PA) Approche du Maghreb Romain ,T2,Aix-en-pce,P190. 
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Vـــات mـــان املوقـــع لـــpس مرتـــب ^ـــ4 فضـــائھ حيـــث قبـــل القيـــام %عمليـــة ا�Xفر  :تـــارGخ hبحـــاث -7

توجــد Wîـــارة مبعÞـــ|ة ^ــ4 أمـــاكن مختلفـــة و�عـــود لبقايــا مبـــا'ي خـــالل الف·ــ|ة املتـــأخرة ولـــم يكـــن 

القلعـة الب�cنطيـة والضـرVح اWXنـوÑي واWXـزء العلـوي ألقـواس  :يظ ر إال معلمـان بـارزان و�مـا

�ايـــــة القـــــرن 1843وخـــــالل ف·ـــــ|ة 1.ا�Xمامـــــاتì 0ـــــ) ال1ـــــ0 أقيمـــــت ثـــــل م تم19م ح1ـــــRعمـــــال �و�

̈ستكشـــافية أجرVـــت مـــن طـــرف أثـــرcVن ومح·ـــ|فcن و�ـــواة، وإ�تمـــوا  بـــاملوقع وmانـــت البعثـــات 

م و 1855مـــا بـــcن " leon ronier"ل ال1ـــ0 جمع ـــا ثـــبجمـــع التحـــف الفنيـــة والكتابـــات �ثرVـــة م

ســـنة "masqueray"م و 1875ســـنة " godard" م،1873ســـنة " H.deville fosse"م و1858

  .م1896سنة " Toussaint"و 1877

" robert"م إ4R وضع مخطط �ول للموقع 'شره 1830^4 سنة "   karth"توصل النقيب mارث

بaشــــر رفــــع أثــــري أوRــــ) للقلعــــة " chabassiére"م قــــام شباســــيار1866و^ــــ4 ســــنة  2%عــــد ذلــــك،

 1892الب�cنطيــــة و الضـــــرVح اWXنـــــوÑي وا�Xمامـــــات وأقــــواس ا�Xمامـــــات اWXنوuيـــــة، و^ـــــ4 عـــــام 

 سـنة إنطـالق 1905وmانـت سـنة  3ووضـع مخططـا ل ـا،" شارل د��ـل"درست القلعة من طرف 

خيـــة لWÉزائـــر تحـــت إدارة رئـــpس البلديـــة Vا�XفرVـــات ^ـــ4 املنطقـــة مـــن طـــرف دائـــرة املعـــالم التار 

"A.joly "،مامـــات الشـــمالية ال1ـــ0 تت�ـــون مـــن عـــدة غـــرف، أقـــواس�Xـــ| عليـــھ �ـــ4 اÞفـــأول مـــا ع 

  .4أحواض ونقوش التaية

ا�Xفر، و عÞ| ع(4 مركب آخر ل�Éمامـات بجـوار �ول أك�ـ| ) جو4R(واصل  م، 1906سنة و^4 

منھ وmان ^4 حالة جيدة، كما تم إستخراج تماثيل لآلل ة و أجـزاء ملنحوتـات ونقـوش جنائزVـة 

  5.كثc|ة

الشـــارع الصـــاعد ^ـــ4 اWXـــزء  رuـــة عـــنم مواصـــلة ا�XفرVـــات ^ـــ4 ا�Xمامـــات ونـــزع �ث1907ســـنة 

4Rشــفت  م،1908أمـا ^ـ4 سـنة  1،الشـماwنظيف ـا، كمـا أكwمامـات وإ�ـتم ب�Xـت �عمـال ^ـ4 ا��ان
                                                           

1 Gsell(S .) partie M’daourouche,p6. 
2 Robert A,op-cit,P256. 
3 Diehl(ch)l’afrique byzantine de la domination byzantine en afrique (533-679) A. burdin, 
paris 1896; P11-16. 
4 Ballu (A) .rapport de fouilles de 1905 ,B.C.T,H 1906 p183-185. 
5  Idem, rapport   sur les travaux de fouilles.de 1906, in B.A.C, imprimerie nationale, paris, 
1907, PP :245-251. 
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توقفـت ا�XفرVـات  2ورمـوز وثaيـة، م ف²�ا خلـط بـcن كتابـة مسـيحية، 4نقpشة �عود إ4R القرن 

  1911.3وإعادت القيام با�XفرVات سنة  ،م1910 ،م1909ما بcن 

ع(ــ4 الطرVــق مــبلط ) جــو4R(م حــول ا�Xمامات،خالل ــا عÞــ|  1912وتواصــلت ا�XفرVــات ســنة 

  4.غرب -موازي ل�Éمامات الصغرى إتجا�ھ شمال

م 1914و تواصـل ا�Xفـر بـھ ^ـ4 سـنة  5م تـم العثـور ع(ـ4 بازليكـة مسـيحية،1913وخالل سـنة 

�ا بنpت ب«Wارة مستعملة،ìشفت أwق  وإكVي"وكشف عن طرÑي-الغرÑنوWX6".ا  

بتحوVل مجال ا�Xفر نحو الطرVـق شـرق غـرب املعابـد للطرVـق " جو4R"قام  1915أما ^4 سنة 

وجـــــد " Mercurio،aug"وعÞــــ| ع(ــــ4 قاعــــة ^ــــ4 جنـــــوب غــــرب ا�Xمامــــات ,�ــــا كتابــــة  7الصــــاعد،

ذا Cعت�ــ| امل�ــان عبــارة عــن ومــن خــالل �ــ" مركرVــوس"بــالقرب م��ــا ثمثــال mامــل منــاملرمر لاللــھ 

  8.مقدس ل ذا ¨لھ

وuالaسبة لسنة املوالية شملت أعمال التنقيـب مçـ�ل ا�Xـاكم وال�ـاردو ماكسـيموس والقسـم 

م إكwشــف املســرح مــع النقpشــة ال1ــ0 تــذكر إســم 1917و^ــ4 ســنة  9.الشــر4b مــن الــديكيمانوس

 10.إضافة إR) تماثيل و نقوش  M.gabinivs sabinivs ال�yص الذي بناه و�و

  مدرجات وعÞ| ع(4 5ا�Xفر ^4 مسرح الذي أض ر منھ " جو4R"م واصل السيد 1918^4 سنة 

أرضية الفروم وÑعض العناصر املعمارVة mاألعمدة والتيجان والقواعد كما أكwشف املجلس 

 11.البلدي و املعبدين الشرقيcن للساحة العمومية

أكwشـفت بازليكــة كمــا  ا�Xفـر ^ــ4 أوركسـ·|ا املســرح ومدرجاتـھ،" جــو4R"م أكمـل 1919^ـ4 ســنة 

 1ئية ^4 زاوVتھ الشمالية،قضا

                                                                                                                                                                                
1 Idem, rapport de fouilles de 1907, B.C.T .H, 1908, PP 245-252. 
2 Idem, rapport de fouilles de 1908, B.C.T.H, 1909, P 11. 
3 Idem, rapport de fouilles de 1911, B.C.T.H, 1912, P475. 
4 Idem, rapport de fouilles de 1912, B.C.T.H, 1913, P :151. 
5 Idem, rapport de fouilles de 1913, B.C.T.H, 1914, P :284 
6 Idem, rapport de fouilles de 1914, B.C.T.H, 1915, p :107. 
7 Idem, rapport sur les fouilles exécutés en 1915, in B.A.A,1916 PP :177_180. 
8 Idem, rapport des fouilles de 1915, B.C.T.H, 1916, p177 
9 Idem, rapport des fouilles de 1916, B.C.T.H, 1917, P :107-118. 
10 Idem, rapport des fouilles de 1917, B.C.T.H, 1918, PP37-63. 
11 Idem, rapport des fouilles de 1918, B.C.T.H, 1919, P :22-29. 
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ينــــة أيــــن أكwشــــفا خمســــو ^ــــ4 مواصــــلة ا�XفرVــــات باملد" ســــانتارVن جــــو4R"ســــاعد 1920ســــنة 

^ـــ4 غر,�ـــا معبـــد وثêـــ0  كنpســـة صـــغc|ة، معصـــرة، خمســـة أرضـــيات فسيفســـاء، ،معـــالم الســـوق 

ـــــــــــة وأنصــــــــــــاب تتعلـــــــــــــق صــــــــــــغc| بــــــــــــھ مــــــــــــ ـــــــــة ^ــــــــــــ4 التيجـــــــــــــان ال�ورنwيـ ذبح ولقـــــــــــــى أخــــــــــــري متمثلـــ

و^ــ4 الســنة املواليــة mانــت ¨كwشــافات الغcــ| متوقعــة املتمثلــة ^ــ4 عــدة  2،"مرmورVــوس"بااللــھ

  3.مركبات لعصر الزVتون 

^4 إكwشـاف " جو4R"م بدأت �عمال %عد أن توقفت ^4 السنة ال01 قبل ا وتمكن 1923^4 عام 

ين سا�موا بازVلي�ا شرق الطرVق الصاعد مع العثور ع() نقpشة تذكر أسماء �yÚاص الذ

 .yÚ4صا 33^4 بناء�ا و�م 

ســنة  M. christofleرة ا�XفرVــات لكر¦ســتوفل شــارVر تحولــت إدا charier%عــد وفــاة الباحــث 

وحفــــــر مـــــا بـــــcن البازVلي�ـــــا الصـــــغc|ة والســــــاحة  فقـــــام بمتا%عـــــة �عمـــــال ^ـــــ4 البازVلي�ـــــا، 1924

تمثـل قاعـدة القـوس عÞـ| ع(ـ) بقايـا Wîـارة  م،1925و^ـ4 سـنة  5.العمومية وعÞ| ع()  معصـرة

 م1926و^ـــ4 ســـنة  6.ذي Cعلـــو البـــاب ال1ـــ0 تفـــتح ع(ـــ) الـــدوكيمانوس الثـــانوي املـــؤدي للفـــرومالــ

مـــن العثـــور ع(ـــ)  النفـــق الســـري للقلعـــة الب�cنطيـــة إضـــافة إRـــ)  christofleتمكـــن كر¦ســـتوفل 

 م،1928 م،1927وإســتمرار �عمـال خــالل ســنوات  ،7أرقـام فــوق التبلــيط ال�ـاردو واWXنــوÑي

ع(ــ) معصــرة �امــة ع(ــ) Cســار الشــارع  georges sassyعÞــ| الباحــث جــورج سا�ــ_0  م،1929

م تواصــــــلت عمليــــــة ا�Xفــــــر ^ــــــ4 اWX ــــــة اWXنوuيــــــة 1932 ،1930،1931 و^ــــــ4 ســــــنة 8.الصــــــاعد

الشــــرقية مــــن اWXانــــب الشــــر4b للشــــارع الصــــاعد حيــــث شــــرع ^ــــ4 التنقيــــب ^ــــ4 مçــــ�ل املعصــــرة 

                                                                                                                                                                                
1 Idem, rapport sur les travaux de fouilles et de restauration exécutées en 1919.in rev.alg, 
jules carbonel, alger, 1920,pp :310-316. 
2 Idem, rapport sur les travaux de fouilles, Exercice 1920, i  Recconst, vol 54, constantine, 
1922-1923. PP16-15. 
3 Idem, rapport de fouilles de 1921, B.C.T.H, 1922, PP16-19 
4 Idem, rapport officiel sur les fouilles. exercice 1923, juler crbonel, alger, 1924, pp 24-26 : 
berthier (A. à l’algerie et son passé. P :120. 
5 Idem, rapport de fouilles de 1924.B.C.T.H, 1925 p25-27. 
6 Idem, rapport de fouilles de 1925, B.C.T.H, 1926, P19. 
7 Idem, rapport de fouilles de 1926, B.C.T.H, 1927, P17-23. 
8 Christofle(M) rapport de fouilles de 1927,1928, 1929.B.C.T.H, 1930pp :50-58. 
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فأقيمــت حفرVــات مـــن  �ســتقاللمرحلــة مــا %عــد  أمــا ^ــ4 1.الصــغc|ة ومçــ�ل املعصــرة الشــرقية

مــن جامعــة اWXزائــر حيــث قــام منــد عشــرVة بwنقيبــات ع(ــ) " بــورح(4 إبــرا�يم"طــرف الباحــث 

  .ة املوقعيقوم من خالل ا محاولة إعادة قراء sondageاملوقع تمثلت ^4 مجسات 

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Idem, rapport de fouilles 1930, 1931, 1932, B.C.T.H, 1933, pp192-216. 
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وثaيــcن كغcــ|�م مــن الشــعوب القديمــة، mــان الرومــان قــديما : مف%ــوم iل%ــة عنــد الرومــان -1

وتصــوروا أن ل�ــل مظ ــر ^ــ4 ال�ــون لــھ إل ــا يــدير أمــوره، ثــم تطــورت بفعــل إحت�ــاك م با�Xضــارة 

اليونانية والفينقية، وصاروا Cعتقدون بوجود آل ة �شبھ ال{شر %شـ�ل ا وuصـفا��ا وÑعواصـف ا، 

�م وسـم�و�ا بأسـماء رومانيـة، ولـم تكـن وأخدوا مفا�يم اليونـانcن حـول �لو�يـة وإسـتوردوا آل ـ

�م تحـــب كمـــا �أشـــ�ال ±ل ـــة الرومانيـــة لتختلـــف عـــن �شـــ�ال ال{شـــرVة،كذلك طبـــاÔع م، فـــأل 

يحــب ال{شــر وتكــره و�غضــب وتaــتقم وعالقــة ±ل ــة، ال تخضــغ ل ــواجس تتعلــق بــال م mــاyXوف 

وقــــدر��ا ال مــــن املســــتقبل واملج ول،فاآلل ــــة خالــــدة وتتمتــــع %شــــباب دائــــم، وجمال ــــا ال يخفــــت، 

  1.تضمحل وعواصف ا ال تنضب

  :أبرز iل%ة -2

أي  tellus materتلــوس مــاتر : أبــرز �ل ــة ال1ــ0 عبــد�ا الرومــان �وائــل: أل%ــة الرومــان hوائــل -

، وغc|�ــا  serritor، وســرVتور occatorو أوكيتــور  regarator¨ل ــة �م إل ــة �رض، ور¦غــارVتور 

أسـماؤ�ا مـن العمليـات الزراعيـة كحـرث �رض، وuـذر البـذورة، من ±ل ـة الصـغc|ة ال1ـ0 نحتـت 

  .�سميد �رض،وتم يد ال·|بة،و ج0ê املحصول وتخزVنھ

، إلــھ البــذور،  saturnusوuــدأت تظ ــر أســماء آل ــة كبــار %عــد ســاتورن: أل%ــة الرومــان الكبــار -

حــدت فيمــا %عــد إلــھ القــوة الغامضــة ال1ــ9 تو  quirinus، إلــھ املــاء، وmوVرنيــوس neptuneون{تــون 

�م أقـاموا . املؤسس �سطوري لروما romulus مع رومولوس�و^4 املرحلـة �حقـة مـن تـارVخ ديـان

و�ــــو أع(ــــ) تــــالل رومــــا الســــبعة كمعبــــد  �capitolineياmــــل ومعابــــد عظيمــــة، ع(ــــ) تــــل ال�ــــابتول 

 بــاإلغرVقي كأفضــل وأعظــم إلــھ وجعلــوه Cســيطر ع(ــ) مجتمــع آل ــة ال�ــابتول ع(ــ)"زVــوس"جــوuي·| 

  .2النحو الذي mان Cسيطر فيھ زفس ع() مجمع أل ة أوليميوس

كــــــــرم الرومـــــــــان بصـــــــــفة خاصـــــــــة إثêــــــــ9 عشـــــــــر إل ـــــــــا ســـــــــميت : hل%ــــــــة +ثmـــــــــl عشـــــــــر الكبـــــــــار -

̈ناث، و�ؤالء �م: duconsentesبال   : ، و�م ستة من الذmور وستة من 

لـھ الشـمس و ضـوء و�و ملك متوج ع() �ل ة الرومانية، وmانت لـھ ألقـاب كثcـ|ة مثـل إ: جوuي·|-

القمر وإلھ الرVاح واملطر و العواصف والرعد وال�|ق وصور غالبا كرجل �Wوز ملـتح رuمـا ليبـcن 

  .أنھ mان حكيما، وmان حيوانھ املفضل �و الaسر

                                                           

  .  92:إبراهيم نصحي ص/م د.ق 133تاريخ الرومان من أقدم العصور حىت عام  1
  .                          245،246حممد العرييب ص /يانات الوضعية املنقرضة دالد 2
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رمــــزت إRــــ4 الصــــفات .و�ــــ4 ملكــــة �ل ــــة وزوجــــة جــــوuي·|، وmانــــت إل ــــة الســــماء والقمــــر : جونــــو -

  .نت حامية للaساء أثناء املخاض وأثناء إعداد�ن للزواجاملطلوuة للaساء الرومانيات، وmا

و�ــ4 إبنــة جــوuي·| وجونــو وإعت�ــ|ت ¨ل ــة العــذراء املختصــة بالشــعر والطــب، ا�Xكمــة : ميç|فــا -

  .والتجارة و ا�Xرف

و�ــ4 واحــدة مــن أكÞــ| ¨ل ــات شــعبية وغمــوض ^ــ4 البــانØيون الرومــا'ي، و�ــ4 إل ــة املوقــد : فســتا -

البالتـcن حيـث mانـت �سـتعمل النـار املقدسـة و�عمـل عـذارى فسـتا ع(ـ) أن  يقع معبـد�ا فـوق تـل

  .تبقي �ذه النار مشتعلة ع(4 الدوام

  .و�4 إبنة ساتورن ورVا و زوجة أخت جوuي·| وأم بروسرpVنا و�4 إل ة الزراعة: كC|cس-

مقدسـة و�ـ4 أم ا�Xيوانـات املتوحشـة والغابـات وإل ـة القمـر، وقـد mانـت أÚـWار البلـوط : ديانا -

�رت بقو��ا وجمال ا وم. ل ا ع() نحو خاص�  .ار��ا ^4 الصيد وقد إش

�ــا إل ــة ل�Éــب فقــد mانــت ملكــة : فينــوس -ìســية، الرومانيــة ول�وaWXــب والرفا�يــة ا�Xو�ــ4 إل ــة ا

  .للملذات واملتعة وأما للشعب الروما'ي

بــا�Xرب، وmــان زوجــا لرuــا mــان ^ــ4 البدايــة إل ــا مختصــا بالزراعــة لكنــھ إخــتص %عــد ذلــك : مــارس -

  .سيلفيا ووالد رومولوس ورVموس بأن مدينة روما ول ذا mان Cعت�| والدا للشعب الروما'ي

�ـــل التجـــار إليـــھ: مm|cورVـــوس -�و�ـــو ابـــن . الـــذي mـــان إل ـــا رومانيـــا مختصـــا بالتجـــارة، لـــذا فقـــد إب

  .جوuي·| ومايا، وmان أيضا رسول لإللھ

لــذا mــان إلــھ البحــر، وmــان Cســيطر ع(ــ) العواصــف والــزالزل وقــد  .mــان إل ــا مختصــا باملــاء:ن{تــون  -

mان إبنا لساتورن وأخا WXوuي·| وuلوتو وإمتلـك معابـدا ^ـ4 بـرك فالميaيـوس وفيمـا %عـد ^ـ4 سـاحة 

  .مارتيوس

�ــو إبــن جــوuي·| وجونــو وزوج مايــا و فينــوس،و قــد mــان إل ــا للنــار وال�ــ|اكcن وصــا'ع : فول�ــانوس -

  .الأس�Éة ±ل ة و�بط
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�ـــو إبـــن جـــوuي·| والتونـــا وأخـــو ديانــــا، وmـــان إل ـــا للموســـيقي Cعـــزف ع(ـــ4 قيتـــارة ذ�بيــــة : أبوللـــو -

ورامي س ام يطلق الس م %عيدا من قوسھ اyXفي وإل ا للشفاء علم الناس الطب وإل ا للضوء، 

  .وmان إل ا ل�Éقيقة ال يقول إال الصدق

تــة رفضــت mــل ±ل ــات ال·ــ�وج بــھ فقــام الــذي mــان مختصــا بالعــالم السف(4،%ســ{ب mاب: بلوتــو -

  .بإختطاف برسيفو'ي إبنة ديمي·|ا وتزوج ,�ا

والد جوuي·| ومل�ا ع(4 �ل ـة والسـماء قبـل أن يقـرر جـوuي·| وأخـوه ن{تونـوس وuلوتـو : ساتورن -

  1.محارuتھ وإقصائھ عن العرش

ان الـذي و �ـو امل�ـ �templumشـتق mلمـة معبـد بالفر'سـية ،مـن : templeمصطno املعبد  -3

تمـــارس فيـــھ الطقـــوس و الشـــعائر الديaيـــة،كما يمكـــن أن ي·ـــ|جم أو Cعêـــm 0لمـــات التيaيـــة أخـــري 

    aedes, aedicula, delubrum, fanum, sacellum ,fanum. 2: مرادفة ك

̈غرVقــــي  الالتaيــــة templumوmلمــــة  وuالتــــا4R مــــن اWXــــدر  temenosالالتaيــــة تق·ــــ|ب مــــن الفعــــل 

ذو شــ�ل  فيعـرف املعبــد بمثابــة فضـاء أرÓــ_0  3" يفــرق أو يقســم"الــذي Cعêـtemnein  0̈غرVقـي 

 4مستطيل عمومـا، موافـق لفضـاء محـدد ^ـ4 السـماء مـن طـرف ال�ـا�ن �عظـم بواسـطة ع	ـ_0،

ال1ــ0  5عبــور الûــ�ب،ا وuــداخل �ــذا الفضــاء يقــوم ال�ــا�ن ي·|صــد أعــداد الطيــور املحلقــة و كــذ

ا�Xســــــبان مــــــن طــــــرف ال�ــــــا�ن إلعطائــــــھ دالالت و تطفــــــو فــــــوق الفضــــــاء املحــــــدد وال1ــــــ0 تؤخــــــد ب

تفســc|ات ديaيــة و¦عتقــد أن �ــذه الــدالالت صــادرة مــن ¨لــھ، و Cعتقــد الرومــان بــأن �ــذا الفعــل 

  .Cع0ê بأن ¨لھ يطلب بتخصيص �ذا الفضاء لتقدCسھ

  :نجد templum و من الuلمات املرادفة للمعبد

1- Delubrum : 014 الـذي و�و مجموع الفضاءات املقدسة ال
تحتوي املعبـد و تبليطـھ اyXـار

  .يحدده و أروقتھ املحاطة بھ 

                                                           

1
              39:فايز يوسف حممد،ص/مقدمة يف آثار الرومان د 

2 (laurence richardson, A, Neu, topographical dictionary of ancient Rome, johns hopkins 
university press,1992,488.p1. 
3 Frédéric lontcho »construire pour les dieux à Rome » l’archéoloque n°117,2012 p14 . 
4 Patricho négrier ,le temble.et sa symbolique, albin michel 1997, 272 p97 ;98 
5 Lontcho , 2012,op-cit ,p14. 
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2- :fanum  ل أنماط الفضاءات أو البنايات املقدسة مثلm ()و�4 عبارة استعمل ا الرومان ع

�ÚـــWار املقدســـة إRـــ) غايـــة املعبـــد الكبcـــ| فwســـتعمل �ـــذه العبـــارة بكÞـــ|ة ع(ـــ) �مـــاكن املقدســـة 

 1gallo-romaine.الرومانية و الغالية  celtiqueالسيلتية 

3-  :sacellum 2.و�و م�ان مخصص ملعبودات ^4 ال واء الطلق 

4- curia  :4�و�و بمثابة معبد يحتوي ع() مذبح خاص باألضا.  

5- lucus : ت:ـ0 إليـھaار املغروسـة ^ـ4 محـيط معبـد تWـÚ� قVش�ل عن طرC و�و م�ان مقدس

  3.ونجد�ا خارج املدن

  :ق قاعدة صارمة مت�ونة من خمسة مراحلتaشأ املعابد وف: إ�شاء املعابد -4

بمعêــ9 النــذر، و�ــ4 التفــوه بaيــة أو نــذر أو وعــد ب{نــاء معبــد ��ــدى آلل ــة معينــة، : Votum  -أ 

يتفــوه عمومــا ,�ــذا النــذر قائــد ســامي برتبــة جنcــ|ال خــالل ا�Xــروب، فت�ــون قبــل املعركــة 

لعـــدو أو %عـــد ل�Éصـــول ع(ـــ) مســـاعدة ¨لـــھ أو أثنـــاء املعركـــة ل·ـــ|جيح كفـــة الغلبـــة ع(ـــ) ا

املعركـــــة لشـــــكر ¨لـــــھ ع(ـــــ) النصـــــر املحقق،كمـــــا تقـــــدم �ـــــذه النـــــذور خـــــالل الصـــــراعات 

  .السياسية أو ال�وارث الطبيعية

و�ع0ê املوقع، فبعد النيـة والنـذر يختـار م�ـان البنـاء وتحديـد توجيـھ املعبـد، : Location  -ب 

ي�ــــون مـــــدخل املعبـــــد الرومــــا'ي موجـــــھ قــــدر املســـــتطاع نحـــــو  vitruveفحســــب في·ـــــ|وف 

مغــرب الشــمس، وVوضــع تمثــال ¨ل ــھ مــن ج ــة الشــرق ح1ــC 9ســمح للمتعبــدين ومقي:ــ0 

الطقــوس و�ــدى القــرابcن بمقابلــة م�ــان طلــوع الشــمس، وحــcن يتعــذر بنــاء املعبــد وفــق 

ملعبـــد ع(ـــ) حافـــة �ـــذا التوجيـــھ، يوجـــھ املـــدخل نحـــو اWX ـــة املقابلـــة للمدينـــة ،وملـــا يبêـــ9 ا

الطرVق أو شارع م م في�ون املدخل مقابل ل ما ح91 يwس9ê للمارة برؤVة الذاخل لتحية 

  4.±ل ة

بمعêــ9 تأســpس، قبــل عمليــة البنــاء وÑعــد إختبــار املوقــع وتحديــده مــن :  Inauguration  -ج 

بيده اليمlitus  9êطرف ال�ا�ن، ينظف امل�ان و¦سطح ثم يمسك ال�ا�ن عصاه امللتوVة 

فيبجل ±ل ة وVحـدد ^ـ4 ال ـواء الفضـاء املقـدس %شـق خـط و�:ـ0 مـن الشـرق إRـ4 الغـرب 
                                                           

1 richardSon 1992, op-cit p 2. 
2 Pauline ronet, » la religion romaine », histoire antique et médiévale, n°75, septloct. 2014 
p13, 14. 
3 richardson 1992, op-cit p :2. 
4 jeffrey A .becher, » italic architecture of the earlier first millenium BCE », dans roger 
B.ulrich et caroline K.quenemoen (dir).A companion to roman architecture, blackwell 
publishing coll » bllackwell companions to the ancient world”2014p20. 
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ثم تحدد أ%عاد البناية بواسطة أنصـاب WîرVـة Cسـتعمل  ف²�ـا أدوات �ندسـية mـال�وس 

ل�Éصـــول ع(ـــ) زوايـــا قائمـــة وخيـــوط، لتaتÏـــ0 العمليـــة بـــإعالن ال�ـــا�ن عـــن تدشـــcن بنـــاء 

 1.املعبد

بمع9ê التخصيص، وتـتم �ـذه العمليـة مـن طـرف ال�ـا�ن الـذي يقـوم  :  Consecration  -د 

بتالوة شعائر متعلقـة بتaشـئة ال ي�ـل وmانـت �ـذه العمليـة ^ـ4 �صـل تـتم عـن طرVـق شـق 

  .محورcVن متعامدين ع() �رض بواسطة عرuة يتم من خالل ما تحديد توجيھ املعابد

ء يقــــوم الك نــــة بالتدشــــcن الرســــ:0 �عêــــ9  التدشــــcن، ملــــا يaتÏــــ9 مــــن البنــــا:  Dedication -ه 

إلقامــة �حتفــاالت الســنوVة مــن نفــس اليــوم  die natalisللمعبــد وVحــتفظ ,�ــذا التــارVخ 

12.  

ل ا ش�ل مستطيل أو دائري و قليل ما ت�ون مركبة، أي تجمع : مخططات املعابد الرومانية 5-

ود قاعــة مركزVــة تــد×4 مــا يم��cــا �ــو وجــ،)5:أنظــر الصــورة(بــcن الشــ�لcن الــدائري واملســتطيل،

لكـــن حســـب  testudo،2والســـقف الــذي Cغط²�ـــا Cســ:naos  9أو النــاوس  cellaبقــدس �قـــداس 

الذي يري بأنھ ^4 العديـد مـن ا�Xـاالت يبقـي قدسـا ألقـداس مـن دون سـقف ح1ـvarron  9فارون 

معابــــد مســــتطيلة الشــــ�ل : إذن �نــــاك نوعــــان مــــن املعابــــدC3ســــمح بالضــــوء لينcــــ| تمثــــال �ل ــــة،

أنظــــر (4تت�ــــون مــــن ,�ــــو وقاعــــة ¨لــــھ و معابــــد دائرة،تت�ــــون مــــن ,�ــــو و قاعــــة صــــالة أســــطوانية،

القاعة املركزVة للمعبد يمكن أن ت�ون محاطة %عدد من �عمدة ،وت�ون مسبوقة ،)01:الشuل

  pronaos .5 ب

                                                           
1 Ronet 2014,op-cit p13. 
2 Ginouvés, R. dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine :tome III. 
Architecturaux, bâtiments et ensembles, Rome, école française, de Rome, col »publication 
l’école française de Rome »(n°84), 1998,492 p38. 
3 Becher, 2014, op-cit, p 21. 
4 Gros(p), l’architecture romaine, des monument public, paris1996,p174. 
5 Ginouvés R., 1998,op-cit,p39. 
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  5: صورة رقم

                  

  
  01:شuل

م�oــــــــوظ بخصــــــــوص تموضــــــــع hعمــــــــدة  املخطــــــــط ال%ند�ــــــــ�� للمعابــــــــد الرومانيــــــــة ذو تنــــــــوع

  :اP3ارجية بناءا عR/ قدس hقداس و �/ �التا�/

prostyle : املعبد بھ أعمدة ع() واج ة املذخل فقط.   
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:périptére ي�ون املعبد محاط بأعمدة ع() جوابنھ �ر  
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Psedo-périptére : شــبھ املعبــدC و�ـوpériptére  ان{يــة ت�ــون ملتصــقةWXلكــن أعمـدة �روقــة ا

  .مع جدران قدس �قداس

 
Tholos :و�و معبد دائري الش�ل.  

  
  

  



 آلهلة الرومانية واملعابدت حول ا

 

 1.طة صفcن من �عمدة

  

�ضـــالع اWXان{يـــة واج ـــة و ع(ـــ) 

نفســـــ ا تحســـــب مـــــع اWXوانـــــب، 

  

1 Ginouvés,1998,op-cit,P46,47.

عموميات ح                                        
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ت�ون جدران قدس �قداس محاطة بواسطة صفcن من �عمدة

: 

د حســـب عـــدد �عمـــدة ال1ـــ0 تحتو��ـــا ع(ـــ) الواج ـــة و ع(ـــ) 

لزوايـــــا مـــــرتcن بمعêـــــ9 تحســـــب مـــــع الواج ـــــة و نفســـــ ا تحســـــب مـــــع اWXوا

4Rيف التاaستعمل التصC دة الواج ة:  

  .د بأرÑعة أعمدة ^4 الواج ة

                       

46,47. 

      الفصل الثاين    

 

Peripter dipter: ت�ون جدران قدس �قد

:تص يف املعابد -6

كمـــا تصـــنف املعابـــد حســـب عـــدد �عمـــدة ال

وتحســـــب أعمـــــدة الزوايـــــا مـــــرتcن بمعêـــــ9 تحســـ

فبaسبة لعدد أعمدة الواج ة Cستعمل التص

Tétrastyle: عة أعمدة ^4 الواج ةÑمعبد بأر
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  .ستة أعمدة ^4 الواج ة

  .الواج ة بثمانية أعمدة ^4 

      الفصل الثاين    

 

Héxastyle:معبد %ستة أعمدة ^4 الواج ة

Octastyle:  4^ معبد بثمانية أعمدة
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Décastyle:1.معبد %عشرة أعمدة ^4 الواج ة

  
كمــــا يمكــــن تصــــaيف املعابــــد حســــب �%عــــاد املوجــــودة مــــا بــــcن عمــــودين فيحصــــل ع(ــــ) �نمــــاط 

  :التالية

Pycnostyle:  ن عمودين �ساوي قطريcن"املسافة بcالعمود" مرت.  

Eustyle: ن ونصف قطر العمودVن عمودين �ساوي قطرcاملسافة ب.  

Diastyle: ن عمودين �ساوي ثالثة أقطار العمودcاملسافة ب.  

Aréostyle: عة أقطار العمودÑن العمودين �ساوي أو تفوق ألرc2.املسافة ب  

  

  

  

                                                           
1 Ginouvés R.,1998,op-cit P40 . 
2 william smith, dictionary of greek ans roman antiquities, londres, john murray, 1875, p1106. 
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يحتـوي موقـع مـادور ع(ـ) عـدد معت�ـ| للمعابـد املنwشـرة ^ـ4  :معابد السـاحة العموميـة بمـادور 1-

العديدة يظ ر بأن �ـذا املعبـود mـان لـھ  Mercureمختلف أرجائھ و بناءا ع() الشوا�د للمعبود 

تقدCسـا واسـعا ^ـ4 املنطقــة باإلضـافة إRـ4 معابــد معبـودات أخـري ال نتطـرق إل²�ــا ^ـ4 �ـذه الدراســة 

mوننـــا إخ·|نـــا دراســـة معابـــد الســـاحة العموميـــة فقـــط وال1ـــ0 نجـــد�ا منwشـــرة داخـــل و^ـــ4 حواـــ_0 

�ا املعمارVةمعابد نتطرق إل²�ا  6الساحة العمومية و عدد�ا املقدر بـ �  :حسب أ�مي

  :املعبد ا�3امي للمدينة-

Cعــد �ــذا املعبــد مــن أ�ــم معابــد الســاحة العامــة، مــن حيــث ال·|كيبــة ال ندســية، بêــ0 �ــذا املعبــد 

خلـــــف الـــــرواق الشـــــر4b للســـــاحة العموميـــــة، وuجـــــوار مبêـــــ9 مجلـــــس الشـــــيوخ، حيـــــث أن جـــــداره 

و¦عـد �ـذا �خcـ| أقـدم تـأرVخ مـن اWXـان�0 الشـما4R مشـ·|ك معـھ أي يقـع جنـوب مجلـس الشـيوخ، 

، مـــن الناحيـــة التقنيـــة للمعبـــد نجـــد جـــدر أنـــھ الداخلـــة مبaيـــة بالتقنيـــة ¨فرVقيـــة وعنـــد 1املعبـــد

بêـ0 . املرور لقاعة ¨لھ نجد جدرانھ مبaية بتقنية اW�Xارة الصغc|ة، أي بêـ0 بالطرVقـة املزدوجـة

فنـاء أمـامي، مقدمـة املعبـد، قاعـة  :املعبد ع() منصة،ش�لھ مستطيل وVنقسـم إRـ4 ثالثـة أقسـام

  .±لة

يــتم الــدخول إRــ) �ــذا املعبــد مــن الــرواق الشــر4b للســاحة العموميــة ^ــ4 امل�ــان املقابــل للعمــودين 

الرا%ع و اyXامس، املنتصبcن ^4 �ـذا الـرواق ع�ـ| مـدخل واسـع مزالـت آثـار عتبـة بابـھ مرسـعة ^ـ4 

�ــا �صــ(4 ، يــؤدي �ــذا املــدخل إRــ4 فضــاء مســتطيìمــبلط م  6,95، عرضــھ م  9,64 ل طولــھم�ا ،

ب«Wارة منحوتة ذات ش�ل مستطيل و�4 �غطي حاليا mل �ذا الفضاء ماعـدا جـزء صـغc| قـرب 

  ) 6رقم  أنظر صورة(ا�Xائط الفاصل بcن �ذا الفضاء ومجلس الشيوخ، 

                                                           
1 Gsell(st),Op. cit. P. 65. 
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  املعبد ا�3امي للمدينة: 6رقم صورة

دراجــات مبaيــة مــن مــادة اW�Xــر الرم(ــ4 و �ــ4  عبــارة عــن  7يaتÏــ0 �ــذا الفضــاء %ســلم مت�ــون مــن 

  ) 7رقم أنظر الصورة( 0,20بلطات مستطيلة يقدر علو mل درجة ب 

  
  سلم املعبد: 7رقم صورة



 )تقنية وصفية دراسة( مادور معابد                                                 الفصل الثالث 

 

 
36 

م،و�ــو 2,65م و عرضــھ 6,93تaتÏــ0 بــدور�ا إRــ4 فنــاء مســتطيل Cعــد بمثابــة مقدمــة املعبــد طولــھ 

مبلط باW�Xارة منحوتـة مـن مـادة ال�لـس و اW�Xـر اcWXـ|ي، أعيـد إسـتعمال عـدد م��ـا ^ـ4 ف·ـ|ات 

الحقــة حيــث نجــد غيــاب عــدد م��ــا ^ــ4 امل�ــان الفاصــل بــcن �ــذا امل�ــان وقاعــة ±ل ــة، mــان يوجــد 

م،mانــت موضــوعة بكيفيــة 0,50,�ــذا امل�ــان قاعــدتcن لعمــودين مرÑعــة الشــ�ل تقــدر أ%عاد�ــا ب 

وVنفــي قــزال ع(ــ) أن �ــذا الفضــاء لــpس ب�|ونــاوس بــل بمتابــة  1.أقســام�3ــذا الفضــاء إRــ4 تقســم 

  ) 8رقم أنظر الصورة(2فضاء %سيط فقط،

  
  فضاء مبلط ¦علو السلم: 8رقم صورة

م، جـدار�ا اyXلفـي يحتـوي 4.48م وعرضـ ا 5.72و�4 مستطيلة الش�ل طول ـا  :قاعة ¨لھ سيال

  )9رقم أنظر الصورة(،3نصف دائرVة لوضع تمثال ¨لھ ع() حنية

  

                                                           
1 Gsell(st),Op. cit. P. 65. 
2 Idid,P66. 
3 GSell (st ). OP-CIT ،P66. 
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  حنية خلف املعبد: 9صورة رقم

�ا املبaية باW�Xارة ال�لسية قد إندثرت بال�امل ولم يبقي م��ا إال قليال، بجانب �وuالaسبة ألرضي

، لعـــدم وجــود أعمـــدة ^ــ4 مقدمـــة )Gsell(مــدخل ا املــؤدي إRـــ) ¼ــ�ن الـــدرج كمــا Cعت�|�ـــا الباحــث 

و¦عتقــد أن �ــذا املعبــد كــرس لإللــھ مــارس حيــث أن العثــور ع(ــ) نقــش أثــري خلــف قاعــة  1املبêــ9

، و�نــاك نقــش أثــري آخــر وجــد بــالقرب مــن املســرح يــذكر أشــغال تــرميم 2¨لــھ يــذكر �ــذا ¨لــھ

Cعتقد قـزال بـأن �ـذا املعبـد لpسـت لـھ عالقـة بال�ـابpتول املـذmور ^ـ4 إحـدي 3.أقيمت ملعبد مارس

ذا راجع إ4R صغر قاعة ¨لھ وإ4R وضعية ا�Xنية ال01 تث{ت بـأن �ـذا املعبـد ¼ـyر النقpشات و�

،�ــذا املعبــود �ســاؤل قــزال عــن �وVــة املعبــود الــذي قــدس فيــھ لكــن لــم يجــد 4ملعبــود واحــد فقــط

  .جوابا ل ذه املسألة

  

  

  

                                                           

1 IBid.P66. 
2 Benabou.M. Résistance,  p309-315. 
3 Lebohec .y.la troisiéme légion d’auguste ,p567. 
4 Idid,P66. 
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  :املعبد الصغر-

الشـــــــر4b للســـــــاحة ي·|%ـــــــع �ـــــــذا املعبـــــــد ع(ـــــــ) مســـــــاحة صـــــــغc|ة نجـــــــده قائمـــــــا ^ـــــــ4 الـــــــركن اWXنـــــــوÑي 

و �و يحتل رقعة صـغc|ة مجـاورة ملعبـد ا�Xـامي للمدينـة . العامة،شرق الرواق املحيط بالساحة

  )10رقم أنظر الصورة(^4 جزءه اyXاص بالفضاء السابق للسلم،

  
  ا�3د الفاصل بEن املعبدين: 10 رقم صورة

م، توجـــد عتبـــة WîرVـــة mلســـية عنـــد املـــدخل 4.93م، وعرضـــ ا 6.55لـــھ قاعـــة مســـتطيلة طول ـــا 

�بـــيض، أمـــا مـــن الناحيـــة التقنيـــة للمعبـــد نجـــد  مبالرخـــام أرضـــية املعبـــد مبلطـــة 2.70طول ـــا، 
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جدرانــھ مبaيــة بالتقنيــة ¨فرVقيــة ، و حســب الباحــث قــزال أنــھ مــن املحتمــل تمثــال ¨لــھ وضــع 

  ) 11أنظر الصورة رقم(1.ةفوق قاعدة معزول

  
  املعبد الصغdE :11رقم صورة

  :معبد hباطرة املؤول%ة -

يتموقــع ^ــ4 الزاوVــة الشــمالية الشــرقية للســاحة العموميــة وحاليــا يتموضــع املعبــد داخــل القلعــة 

الب�cنطيـــة ماعـــدا جـــداره الشـــر4b الـــذي أســـتغل مـــن طـــرف البcـــ�نطيcن ^ـــ4 إســـتعمالھ كجـــزء مـــن 

م جدرانـھ 6.10م وعرضـھ 13.40من اWX ة الشرقية ش�لھ مستطيل طولـھ  جدار صور القلعة،

مبaيــة بطرVقــة النظــام الكبcــ| يت�ــون املعبــد مــن قــاعتcن، مقدمــة املبêــ9 وقاعــدة ¨لھ،وuالaســبة 

أمتار،مـــدخل ا يحتـــوي ع(ـــ) ســـلم لـــم يبقـــى لـــھ أثـــر حســـب 3ملقدمـــة املبêـــ9 ال1ـــ0 يصـــل عمق ـــا إRـــ) 

ظـــة الدقيقـــة للمعبـــد يمتـــاز معبـــد �بـــاطرة املؤلو�ـــة بخصـــية ، ومـــن خـــالل املالح2الباحـــث قـــزال

 0_`pن فيھ من �كيد أن املدخل الرئcمنفردة ال نجد�ا ^4 املعابد �خرى، تتمثل ^4 وجود مدخل

موجود ع() املحور الطو4R للمعبد والذي قد أتلفت أجزائھ رuما خالل إستغالل Wîارتھ ^ـ4 بنـاء 

ث ع(ـ) عتبـة مـدخل جـان�0 يـرuط الفضـاء �مـامي للمعبـد للسـاحة القلعـة الب�cنطيـة � أنêـ0 عÞـ| 

  ) 12:أنظر الصورة(العمومية من االناحية الغرuية

                                                           
1 Ibid.p267 
2Gsell(st),KHAMISSA ,M’DAOUROUCH ,ANOUNA,  op-cit p 68 -67 . 
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  ا23دار الغر©ي للمعبد: 12:رقم  صورة

وVتÕـــP أن �ـــذا البـــاب أصـــ(4 وV·ـــ�امن مـــع بنـــاء املعبـــد والـــدليل ع(ـــ) ذلـــك �ـــو زخرفـــة الواج ـــة  

اyXارجيــة الغرuيــة مــن نفــس الكيفيــة مــع واج ــة املعبــد الســفلية املطلــة ع(ــ) الســاحة أي وجــود 

  )13: أنظر الصورة( كيفية مائلة وملساء، ذيلW�Éارة  صقل
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  صقل مائل ل2ªoارة: 13:صورة

م ^4 اWXدار الغرÑي لل��و يـؤدي إRـ) 1.59ونالحظ أن املدخل الرئp`_0 الذي بقية إال أثاره عرضھ  

ســرداب بêــ0 البcــ�نطيcن اWXــدار اyXــار
4 للقلعــة فــوق اWXــدار الشــر4b للمعبــد، و وجــد ^ــ4 النفــق 

، شـــيد ^ـــ4 ف·ـــ|ة حكمـــم aedes.divorum1الب�cنطــي نقـــش يحمـــل إ�ـــداء ملعبـــد �بـــاطرة املؤول ـــة، 

، وتوÄـــP �ـــذه النقpشـــة بـــأن املعبـــد بêـــ0 باW�Xـــارة املرÑعـــة وuأنـــھ mـــان 2)�ادرVـــانوس(م�|اطـــور � 

يحتــــوي ع(ــــ) ســــرداب و برونــــاوس و ســــلم وأعمــــدة رخاميــــة و �ــــذه الــــدالئل تــــّدعم إنwســــاب �ــــذا 

املعبـــــد إRـــــ4 �بـــــاطرة املـــــؤول cن ،وحســـــب قـــــزال غيـــــاب أو إنـــــدثار �عمـــــدة الرخاميـــــة قـــــد يفســـــر 

إســـتعمال ^ـــ4 كنـــاÔس أو معـــالم متـــأخرة أو قـــد ألقيـــة ^ـــ4 أفـــران إلســـتخراج مـــادة بإحتمـــال إعـــادة 

،يـــــــؤدي املـــــــذخل إRـــــــ4 قاعـــــــة ال�|ونـــــــاوس املســـــــتطيلة الشـــــــ�ل حيـــــــث تقـــــــدر أ%عاد�ـــــــا ب 3.اcWXـــــــ|

6,10x4,60 يعيةuور ترyQية بa14: أنظر الصورة(،و�4 مب(  

  

  

  

                                                           
1 Gsell, op-cit ,P68. 
2  IBid, p68 et il.A1, 2082. 
3 Idid,p68. 
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  14، معبد hباطرة املؤول%Eن:رقم صورة

مبaيـــة باW�Xـــارة  3.65وعرضـــ ا  5.80أمـــا بالaســـبة لقاعـــة ¨لـــھ ذات الشـــ�ل املســـتطيل طول ـــا  

�ا مبلطة باW�Xارة ال�لسية�  )15: أنظر الصورة(.الكبc|ة املنحوتة وأرضي

 
  قاعة iل%ة: 15الصورة رقم 
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  :املعبد الشما�/ الغر©ي-

يتموقــع �ــذا املعبــد ^ــ4 الزاوVــة الشــمالية الغرuيــة  للســاحة العموميــة، بمحــادات املســرح، شــ�لھ 

م، يت�ــون مــن قــاعتcن، نــدخل مــن القاعــة �وRــ) ع�ـــ|  5,73م، وعرضــھ 10,57مســتطيل، طولــھ 

  ) 16:أنظر الصورة(تقع ^4 محور املعبد  م، 1,22عتبة يقدر عرض ا ب 

  

  
  16مدخل املعبد: :رقم صورة

  )17:أنظر الصورة رقم(م، ، 4.68م وعرض ا �5,70ذه القاعة ذات الش�ل املستطيل طول ا 

  
  أقسام املعبد: 17:صورة رقم 
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ـــ) قاعــــة ¨لــــھ  ع�ـــــ| مــــدخل عرضــــھ   م، عت{تـــــھ WîرVــــة mلســــية تحمـــــل 2.32ومــــن خالل ــــا نمــــر إRــ

  ) 18:أنظر الصورة(م، 4.23م وعرض ا 3.20تجاوVف،طول القاعة الثانية 

  
  قاعة iل%ة : 18رقم صورة

لم يبقى من �ذا املعبد سوي املسـتوي السـف(WX 4درانـھ م·|اوحـة بـcن صـفcن إRـ4 أرÑعـة صـفوف، 

مبaية باW�Xارة الكبc|ة من مادة اW�Xـر الرم(ـ4 واW�Xـر ال�ل`ـ_0 تwبـاين أ%عـاد �ـذه اW�Xـارة مـن  

�رضـــــية، جـــــداره يوجـــــد أثـــــر للتبلــــيط ع(ـــــ)  م، ال0,60و 1,25واحــــدة إRـــــ) أخـــــرى ت·ـــــ|اوح مــــا بـــــcن  

وامللفت لإلنwبـاه أن واج ـة �ـذا املعبـد يمكـن الوصـول إل²�ـا ع�ـ| 1.اWXنوÑي يرجع للف·|ة الب�cنطية

مcن من الساحة العامة ع() عكـس مـا �ـو موجـود بالaسـبة للمعابـد �خـري 
ّ
أنظـر (درجcن أو سل

  )19: الصورة

                                                           
1 Gsell st. ,op-cit,p69. 
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 منظر عام للمعبد: 19رقم صورة

  :الطلقاملقدس املفتوح عR/ ال%واء -

يقــع �ــذا املعبــد ع(ــ) ا�Xافــة الوســطى الغرuيــة للســاحة العموميــة و بوجــھ التحديــد داخــل �ــذه 

الســـاحة،وVحده مـــن الغـــرب الـــرواق الغرÑـــي للفوروم،أمـــا %عـــد بنـــاء القلعـــة الب�cنطيـــة صـــار �ـــذا 

  )20: أنظر الصورة(املعبد متواجدا ^4 محور مذخل القلعة الب�cنطية 

  
  تموضع املقدس :20 رقم صورة

وإرتفاع ــا  3.46م و عرضــ ا 3.51:و�ــو عبــارة عــن قاعــدة تقرVبــا مرÑعــة الشــ�ل تقــدر أ%عاد�ــا ب

م مبaيـــــــــة باW�Xـــــــــارة ال�لســـــــــية ^ـــــــــ4 املركـــــــــز نجـــــــــد صـــــــــفيحة مـــــــــن الرخـــــــــام و �ـــــــــ4 متعـــــــــددة 0.32

�لوان،الرخــام �بــيض، �صــفر،وأخاديد رماديــة قــد mانــت تحمــل تمثــال ¨لــھ املعبــود ^ــ4 �ــذا 
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ان،مــازال يظ ــر فــوق قاعــدة املبêــ0 قنــوات محفــورة %شــ�ل مســتطيل mانــت �ســتقبل بالطــات امل�

�ا ^4 الوقت الرا�ن، ترصععمودية �  )21: أنظر الصورة(بداخل ا،نج ل وضيف

  
  تبليط hرضية :21 رقم صورة

  :املعبد الغر©ي-

يوجد �ذا املعبد باWX ـة الغرuيـة للسـاحة العامـة، مشـيد ع(ـ) أرضـية مسـطحة ومـا يظ ـر حاليـا 

ســـوى جـــزء مـــن املعبـــد الـــذي بêـــ0 بالتقنيـــة ¨فرVقيـــة، بقـــي حاليـــا مـــن املعبـــد ســـوى جـــدار مبêـــ0 

باW�Xــارة الد%شــية متماســك بمــالط جcــ|ي، أرضــية مــا تبقــي منــھ مازالــت تــبلط امل�ــان بواســطة 

ذات اللـون �بـيض و�صـفر تتخلل ـا عـروق ورديـة و�ـ4 بالطـات مرÑعـة الشـ�ل ^ـ4 ألواح رخامية 

  )22أنظر الصورة (معضم ا، 

  
  بقايا املعبد الغر©ي:  22رقم صورة
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جدرانـھ لـم يبقـى ل ـا أثـر "  Gsell"حسـب الباحـث .يحتوى ع() عتبة Wîرتھ mلسية ,�ا تجاوVف  

ـــ مـــا تبقـــى مناملعبـــد 1,مبلطـــة بالرخـــام �بـــيضوجـــدت ^ـــ4 أســـفل ا بقايـــا الرخـــام �ســـود وأرضـــpتھ  ـ

  ) 23:أنظر الصورة(.م3م يفتح ع() الرواق الغرÑي بمدخل عرضھ 5م عرض ، وعمقھ 3.35

  
  مuان املعبد الغر©ي :23رقم صورة

  :املواد املستعملة 1/ بناء املعابد-2

أو مـن أمـاكن قرVبـة تختلف مواد البناء بإختالف املواقع وmانت �ذه املواد تأخد من عcن امل�ـان 

مـن املوقــع �ثـري، وÑعــد معاينwنـا وتفحصــنا امليـدا'ي ملوقــع مـادور تبــcن لنـا أن املــواد املســتخدمة 

^ـــــ4 بنـــــاء املعابـــــد معابـــــد �ـــــ4 نفســـــ ا املســـــتعملة ^ـــــ4 بـــــا4b املوقـــــع و�ـــــWî 4ـــــارة بمختلـــــف أWîام ـــــا 

ية املســـتعملة ومـــن بـــcن �دوات �ساســـ.وأنواع ا،كمـــا أســـتعملت كـــذلك مختلـــف روابـــط البنـــاء

  :لبناء معابد  مادور نذكر ماي(4

  :ا2ª3ارة الuلسية-

و�و من الyQور الرسوuية ت�ون بطرق عضوVة وVت�ون من شوائب السـيلي�ا واW�Xـر ال�ل`ـ_0 

النقــي لونــھ أبــيض ولكــن قــد ي�ــون بـــألوان  متعــددة  م��ــا �صــفر والرمــادي،نظرا لوجــود %عـــض 

ط:0،و�Vـــون %شــــ�ل حبpبــــات ناعمـــة وأحيانــــا %شــــ�ل الشـــوائب مثــــل الرمـــل وأكســــيد ا�Xديــــد وال

  .عروق
                                                           

1 Gsell(st) ,op-cit,p63. 
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Cعــــرف بإنخفـــــاض قســـــاوتھ،و�Vون موجـــــودا بaســـــب كثcـــــ|ة ^ـــــ4 القشـــــرة �رضـــــية ،و�ـــــو مـــــن أ�ـــــم 

وقــــد �عــــزى أصــــول Wîــــر اcWXــــ| حســــب بpئــــة ترســــب،وألنھ ت�ــــون مــــن بقايــــا .اyXامــــات املعدنيــــة 

�رVــة عذبــة فإنــھ يقìــ�لة، أو عميقــة، أوÄ ــةVائنــات مائيــة،إما بحرm ــ) عــدة أنــواع ^ــ4 أصــولRســم إ

  مرجا'ي: أش ر�ا 

،صــــــــد^4، جcــــــــ|ي تبخــــــــري، كرVتوVــــــــدي، طحل�ــــــــ0، فــــــــوراميaيفc|ا،بطرو�4 ،و�ــــــــو مــــــــن الQــــــــyور 

اسـتعمل �ـذا النـوع مـن اW�Xـار ة  ca co2)(1الرسـوuية وVت�ـون أساسـا مـن كرuونـات ال�السـيوم 

  .بكÞ|ة خاصة ^4 تبليط أرضيات املعابد

-/R2ر الرمª3ا:  

الرســوuية وجزVئا��ــا ملتحمــة بواســطة إســمنت mل`ــ_0 أو طيêــ0 و�ــو ســ ل النحــث مــن الQــyور 

،حيث Cعـد املـادة �كÞـ| إسـتعماال ^ـ4 موقـع مـادور وVـتم إسـتخراجھ 2لذا Cستعمل بكÞ|ة ^4 البناء

من محاجر تقع ^4 ضوا�4 املحيطة بـاملوقع، واسـتعمل ^ـ4 بنـاء اWXـدران ^ـ4 أشـ�ال مختلفـة منـھ 

كبcـــــ|ة واW�Xــــارة الصـــــغc|ة و^ــــ4 تبلـــــيط �رضــــيات بـــــبالط كبcــــ| املقاســـــات mاW�Xــــارة املنحوثــــة ال

وuا'ســبة لW�Éــارة فنجــد�ا ع(ــ) نــوعcن رئpســيcن يطفــي ف²�ــا بصــورة واÄــ�ة اW�Xــر الرم(ــ4 عــن 

  .اW�Xر ا�WX|ي 

مم،و تwش�ل من ال�ـوارتز و مـن 2إR) 1وVت�ون أساسا من حبpبات مستديرة ت·|اوح أقطار�ا من 

كســــرات الQــــyور و املعــــادن املنقولــــة وال1ــــ0 يــــتم رuط ــــا أو �Xم ــــا معــــا بكرuونــــات ال�الســــيوم او 

أmاسيد ا�Xديـد أو أحيانـا ال�لورVـت أو غc|�ـا مـن املـواد الالحمـة  وVقـوم تصـaيف اW�Xـر الرم(ـ4 

ع(ـ) نـوع املـادة الالحمـة بـcن حبpبـات اW�Xـر " رVبـو"Ôع بcن اWXيولوجيcن واملس:9 بتصـaيف الشا

الرم(ــــ4 وأ�ــــم أنواع ــــا الســــيلي�ا الناتجــــة مــــن ال�ــــواتز �وuــــال العقيــــق والكرuونــــات الناتجــــة مــــن 

ال�السpتو السدرVت واملاجزVتوالوVد يرVت ،وuناء ع() �ذه املادة الالحمة يصنف اW�Xر الرم(4 

يلp`ـــــ_0،اW�Xر الرم(ـــــ4 اcWXـــــ|ي، اW�Xـــــر الرم(ـــــ4 ا�Xديـــــدي،اW�Xر الرم(ـــــ4 الطي0ê،اW�Xـــــر الس

                                                           
1 Dictionnaire larousse،vol.2،1982p, ،1445  
2 Dictionnaire larouss,vol 2,1982,p،1424 . 
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الرم(4 املي�اني�ي،اW�Xر الرم(4 ال�وارتز01V، أما املـواد امللونـة بـھ فمتنوعـة بنـوع مـن �بـيض إRـ) 

  1.الرمادي و املحمر والب0ê و�صفر واW�Xر الرم(C 4ستعمل بكÞ|ة ^4 البناء ألنھ س ل النحث

 :رخام ال-

أو  ) (ca co3يت�ــون الرخـــام مــن ¼ـــyرة متحولـــة وجزئيا��ــا م�ونـــة مــن كرuونـــات ال�الســـيومات

و�m 4ارuونات طبيعية مزدوجة من ال�لس واملغن�cيوم و�و Wîز صلب ) (dolomiteالدولوميت 

، ونجـــــد الرخـــــام %عـــــدة ألـــــوان وuـــــھ عـــــروق مختلفـــــة تـــــدل ع(ـــــ) 2جـــــدا ومقـــــاوم للتـــــأثc|ات املناخيـــــة

�ـــذيب،  و�ــو مصــدره،�̈ســتخراج و�ـــذا راجــع لقابليتـــھ للصــقل وال اســتعمل الرخـــام ^ـــ4  3كثcـــ| 

تبلــــيط �رضــــيات كأرضــــية املعبــــد الغرÑــــي، و^ــــ4 موقــــع مــــادور ت�ــــون �ــــذه املــــادة قــــد جلبــــت مــــن 

  .محاجز فلفلة %سكيكدة نظرا لwشابھ  عناصر أرضيات املعبد الغرÑي برخام فلفلة

  

  :املالط -

، كمـــا يمكـــن أن Cســـتخدم كطـــالء أبـــيض، 4مـــواد البنـــاء وتماســـك ا Cســـتعمل كمـــادة رابطـــة لـــرuط

يت�ـــــون مـــــن مـــــواد مختلفـــــة م��ـــــا ال�لـــــس، الرمـــــل، الفخـــــار، ومûـــــ�وق القرميـــــد، mل ـــــا تتماســـــك 

  .و¦ستعمل املالط ^4 التقنية ¨فرVقية لرuط اW�Xارة 5بواسطة املاء،

  :وسائل الر]ط املعدنية_

يديـة صـغc|ة اW�Xـم mانـت تـدرج داخـل ثقـب م يئـة و�4 من مادة ا�Xديد وتتمثـل ^ـ4 قضـبان حد

مسبقا فوق سطح جدران معبد �باطرة املؤول cن و يتمثل دور�ا ^4 تث{يث الQـyور فيمـا بي��ـا 

وتــتم العمليــة عــن طرVــق إدراج قضــpب حديــدي داخــل الثقــب املنقــوش ^ــ4 الصــف �ول وVث{ــث 

وضــــع الQــــyرة املوجــــودة ^ــــ4 ثــــم ت" mــــاcWX| أو الرصــــاص"�ــــذا القضــــpب بواســــطة مــــادة الحمــــة 

الصف املوا4R وال01 تحتوي بدور�ا ع() ثقـف فـوق ¼ـyرة الصـف �ول بكيفيـة �سـمح بإدخـال 

القضــpب داخــل الثقــب ونفــس الطرVقــة تقرVبــا إســتعملت ^ــ4 تث{يــث �عمــدة، حيــث عÞــ|ث ع(ــ) 

                                                           
1 Ibid.p 1425. 
2 Dictionnaire lacousse,vol.2,1982,p 1938. 

  .04المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني،مرجع سابق من  3
4 Ginaure  (R) dictionnaire méthodique l’architecture grecque et romaint,t1, 1985 ،p136. 
5 Adam J،P  ، la construction romain"matériaux et techniques ed picard paris,1982, p76. 
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و تكمـن قاعدة عمود بجانب معبد �باطرة املؤول cن، تحتوي ع() نقش الثقب املذmورة سالفا 

الطرVقــة التث{يــث بإســتعمال القضــبان ا�Xديديــة لــرuط �ــذه العناصــر كمــا موÄــP ^ــ4 الصــورة 

عرضھ  ،cm 7.8القيام بحفر  ^4 مركز العنصر املعماري %ش�ل مستطيل مقاساتھ mالتا4R طولھ

5,5cm عمقھ،cm7.7  زء �ع() من العنصر ال ند�_0 قضبان حديدية تمسكWXأي تدرج ^4 ا ،

ة الحمــة قــد ت�ــون مــن مــادة الرصــاص او مــن املــالط وعنــد التجفيــف يــدرج نصــف بواســطة مــاد

القضـــــpب  ^ـــــ4 ثقـــــب العنصـــــر املـــــذmور ســـــابقا الـــــذي يمـــــأل مســـــبقا بـــــنفس املـــــادة الالحمـــــة، وقـــــام 

البنـــائون بإنجـــاز قنـــوات صـــغc|ة تنطلـــق مـــن ثقـــب إســـتقبال القضـــpب نحـــو اyXـــارج قصـــد إخـــرج 

اyXارج لتفادي فيضان املادة الالحمة ع(ـ) سـطح العنصـر الكتل الزائدة من املادة الالحمة نحو 

الســف(4 عنــد إدرج القضــpب ا�Xديــدي بــداخل الثقــب ولتفــادي تلــف تركي{تــھ العموديــة ،و�عت�ــ| 

�ـذه القنـاة الصــغc|ة عنصـر أسا�ـ_0 لتجنــب الفيضـانات عنـد إدراج نصــف القضـpب ا�Xديــدي 

  )24: أنظر الصورة(.املراد غرسھ ^4 العنصر السف(4

  
  تفر°غ املادة الالحمة قناةقاعدة عمود تبEن ا�3فرة املستطيلة الشuل و : 24رقم صورة 

  

  :تقنيات بناء ا23دران -3

أســـــتعملت عـــــدة تقنيـــــات ^ـــــ4 بنـــــاء اWXـــــدران ومـــــن خـــــالل مالحظتنـــــا WXـــــدران املعابـــــد يتÕـــــP لنـــــا 

  :إستعمال التقنيات التالية



 )تقنية وصفية دراسة( مادور معابد                                                 الفصل الثالث 

 

 
51 

  opus africanum :التقنية +فرGقية -

إفرVقية الaشأة ظ رت ^4 بالد املغرب القديم، ونقل ا القرطاجيون إRـ) عـدة أمـاكن مـن �4 تقنية 

صـقلية وجنـوب إطاليا،وتتمثـل ^ـ4 بنـاء Wîــارة منحوثـة ذات أWîـام كبcـ|ة عموديـا وأخـرى أفقيــا 

ولقــد تــا%ع الرومـــان  1ثــم تبêــ9 الفراغــات ال1ــ0 ت·|كــھ اW�Xــارة الكبcـــ|ة فيمــا بي��ــا ب«Wــارة صــغc|ة،

�ذه التقنية ^4 شمال إفرVقيـا خـالل ف·ـ|ة حكم ـم ،وعملـوا ع(ـ) نقل ـا إRـ) عـدة منـاطق إستعمال 

نجــد �ــذه التقنيــة مســتعملة ^ــ4 جــدران الفنــاء �مــامي للمعبــد 2^ــ4 أوروuــا مثــل صــقلية وuومبــاي،

|cامي للمدينة واملعبد الصغ�X25: أنظر الصورة(.ا(  

  
  التقنية +فرGقية 23دران املعبد الصغdE:25صورة 

- dEتقنية النظام الكب:opus quadratum 

تتمثـل �ـذه التقنيـة بإسـتعمال كتـل WîرVـة كبcـ|ة إكwشـفت أقـدم نمـاذج �ـذه التقنيـة ^ـ4 رومــا، 

و¦عود تأرVخ ا إ4R بداية القرن اyXامس قبل امليالد، وتتمثل ^4 إستعمال Wîـارة كبcـ|ة منحوتـة، 

�عت�ــ| �ــذه التقنيــة مــن أ�ــم التقنيــات املمcــ�ة للعمــارة الرومانيـــة،  3وVــتم الــرuط بي��مــا بــال�لس،

حيث سمح �ذا النمط بwشpيد املبا'ي املنتظمة، مـع ضـمان تماسـك العناصـر املعمارVـة وجمـال 

                                                           
1 Ginaure  (R) op-cit, p102. 
2 Adam(J-P)la construction romaine matériaux et technique 
Ed picard paris 1982 p130-132. 
3  Adam (J,P) op-cit p ,114. 
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أنظر (. ونجد �ذه التقنية مستعملة ^4 املعبد الشما4R الغرÑي، واملعبد �باطرة املؤول ة. املظ ر

  )26: الصورة

  
  تقنية النضام الكبdE 23دران املعبد الشما�/ الغر©ي:26صورة 

  (opus vitatum): تقنية البناء با2ª3ارة الصغdEة -

تتمثــل �ــذه التقنيــة ^ــ4 بنــاء اWXــدران  4ظ ــرت ^ــ4 بدايــة القــرن " opus listatum"و�ســ:9 أيضــا 

وب ب«Wارة صغc|ة مستطيلة بطرVقة أفقية موازVة مع صـفوف اW�Xـر �خـرى أي بطرVقـة التنـا

نماذج  4وتنعدم اW�Xارة الكبc|ة ^4 �ذه التقنية وقد إعتمدت �ذه التقنية ^4 القرن  1املنتظمة

نطcن واستعملت �ذه التقنية ^4 جدران قاعة ¨لھ للمعبد ا�Xامي طألعمال ماكسنwيوس وقس

للمدينة،بواســــطة Wîــــارة حصــــوVة ذات تركي{يــــة كروVــــة و�ــــذا مــــا يــــدل ع(ــــ) جل��ــــا مــــن ضــــفاف 

ل ا بكيفية mلية من ج ة ومـن ج ـة أخـرى عـدلت مااملجاورة للموقع مباشرة، وتتم استع�ودية 

  )27: أنظر الصورة(. واج ات %عض اW�Xارة ا�XصوVة بواسطة الطرق 

                                                           
1 Coarelli,F. (1974), guida archeologica diroma (initalia),milano ;arnoldo mondadori editore,p340. 
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  تقنية ا2ª3ارة الصغdEة 1/ قاعة +لھ ملعبد حامي املدينة:27الصورة 

  :وسائل قلع و�شديب ال´Pور املستعملة 1/ البناء -4

العتاد والوسائل املستعملة ^4 كيفيات بناء معابد الساحة العمومية قسمنا�ا إR) مـا  من ضمن

  :ي(4

 :وسائل القلع و�عديل ال´Pور  •

تكمـــن �ـــذه التقنيـــة ^ـــ4 عمـــل ثقـــب متتاليـــة غـــائرة Emboitures : تقنيـــة إســـتعمال املخـــارز  -

ف ــو :"نقــار ا�Xفــر%شــ�ل منحــرف تــد×) باملحــارز، ع(ــ) واج�ــ0 اWXلمــود املــراد تكســc|ه بواســطة 

عبـــارة عـــن فـــأس ذو رأســـcن مـــذببcن يمســـك بيـــد واحـــدة أو mلتـــا اليـــدين Cســـتعمل عمومـــا ^ـــ4 حـــز 

و نفس النwيجة يمكن ا�Xصول عل²�ا بواسطة املطرقة ذات " الyQور أو ^4 إحداث ثقب غائرة

̈زميــل املــذبب " massette"الكتلــة الصــغc|ة  yور أمــا بالaســبة إلنفــالق الQــ" burin"بإســتعمال 

^ـ4 %عـض �مـاكن يمكـن تميcـ� "^4 �ذا املوضوع بأنھ " gsell"املراد قلع ا ,�ذه الطرVقة يرى قزال 
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بقايــــا محــــاجر، أيــــن يحفــــر العمــــال سلســــلة مــــن الثقــــب تــــدرج بــــداخل ا قطــــع خشــــ{ية ال1ــــ9 تبلــــل 

و بالتأكيد يقصد �نا ظا�رة إنتفاخ اyXشب و زVادة Wîمھ %عد عملية 1"بكيفية تفلق الyQور 

mــــل مــــن  1966و نفــــس �مــــر ذ�ــــب إليــــھ ســــنة .متصــــاص الــــذي يضــــغط ع(ــــ) جوانبــــھ الثقــــب̈ 

R.cabret et E.de bayle des hermens   عنـد عثور�ـا ع(ـ) بقايـا خطيـة لثقـب محفـور بكيفيـة

ســـم عمقـــا، وVتج(ـــ) بـــأن �ـــذه 3ســـم عـــرض و 2ســـم طـــول، و6متوازVـــة و مائلـــة تقـــدر أ%عاد�ـــا ب 

̈نفــــالق بواســــطة قضــــpب خشــــ�0 الثقــــب مــــا �ــــ4 إال عالمــــات لتقنيــــة ق لــــع الQــــyور عــــن طرVــــق 

  )28: أنظر الصورة( .2شديد اWXفاف، يدرج بداخل الثقب املبلل و بالتا4R يفلق الyQور 

  
 أثار املخارز ¸عد ·نفالق: 28الصورة 

  :تقنية إستعمال أزاميل املخارز  -

̈زميــل ال�اóــP إال أنــھ كبcــ| اW�Xــم  :إزميــل املخــارز  و�ــو مــن مــادة ا�Xديــد الصــلب Cشــبھ قلــيال 

وســميك شــ�لھ يتوافــق مــع ثقــب املخــارز، و �ــذه العمليــة املث(ــm 4انــت منت»Wــة وuقيــة ســائدة إRــ) 

الفوالذية داخل سلسلة من الثقب  coinsوقت لpس ببعيد، و�نا تكمن ^4 إدراج أزاميل املخارز 

طابقــة مــن حيــث الشــ�ل مــع تلــك التواجــدة عنــدنا فÏــ0 ذات أ%عــاد تwســاوى مـــع املتتاليــة غcــ| امل

                                                           
1  Gsell(S) : les monuments antique de l’algérie, 1 édition, paris 1901, p27. 
2 Bayle, des Hermens (R.DE) et cabret (R) :le site de mécherasfa sur la haute nina éperon darré et nécropoles, 
libyca préhistoire T.X.I.V 1996 ,p367. 
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̈زميـل، حيـث mانـت العمليـة تـتم %عـد حفـر املخـارز و تث{يـث �زاميـل بـداخل ا، تـم القيـام  Wîم 

ول ـا دور أسا�ـ_masse " 0بطرق �ذه �خc|ة الواحدة تلوى �خرى بواسطة مطرقـة ذات الكتلـة 

مل لçـــــ�ع شـــــطايا اW�Xـــــارة الصـــــغc|ة والكبcـــــ|ة و�ـــــذا بفعـــــل الطـــــرق ^ـــــ4 عمليـــــة الwشـــــديب، �ســـــتع

، و�نــا تكمــن الطرVقــة "املباشــرة ع(ــ) اW�Xــر أو بفعــل غcــ| مباشــر بطرق ــا ع(ــ) �زاميــل بأنواع ــا

بــالطرق الغcــ| مباشــر ع(ــ) املخــارز إRــ4 أن ينفلــق الQــyر ^ــ4 امل�ــان املرجــو تقرVبــا، فcــ|ى �ســتاذ 

mانــــت منت»Wــــة و مســــتعملة ^ــــ4 قلــــع ¼ــــyور املعــــالم اWXنائزVــــة زرارقــــة مــــراد أن نفــــس الطرVقــــة 

امليغالتية وشبھ امليغالتيـة بالشـرق اWXزائـري بإسـتعمال مخـارز ذات أ%عـاد متفاوتـة ^ـ4 املقـادير، 

، ممـــا Cســـتد×4 |بكثcـــســـم و �ـــو عـــرض يك�ـــ| عـــن ســـمك �زاميـــل 11حيـــث يصـــل عرضـــ ا أحيانـــا 

�ـا مـن مـادة اyXشـب توضـع موازVـة yXـدي �زاميـل و  calesوضع دعامات ا�Xصر ìال01 'عتقـد بأ

�ذا لس{بcن، الس{ب �ول يتمثل ^ـ4 شـد �زاميـل وإنتصـا,�ا داخـل املخـارز ال1ـ9 نجـد�ا متعـددة 

الوضــعيات، فم��ــا املتواجــدة ع(ــ) ســطح أفقــي وأخــرى محفــورة ع(ــ) ج ــات عموديــة فع(ــ) �ــذه 

فقية وuالتاR) ال يمك��ا التبات ^4 موضع ا دون حصر�ا جيدا �خc|ة، ت�ون �زاميل ^4 وضعية أ

بـــدعامات ا�Xصــــر، أمــــا الســــ{ب الثـــا'ي ف ــــو أسا�ــــ_C 0ســــا�م ^ـــ4 إنفــــالق الQــــyر، فبعــــد تث{يــــث 

�زاميــل ^ــ4 مخارز�ــا بالكيفيــة املــذmورة تــتم عمليــة الطــرق عل²�ــا بالتنــاوب الواحــدة %عــد �خــرى 

) القطــع اyXشــ{ية و بالتــا4R ع(ــ4 جوانــب املخــارز إRــ) إRــ4 أن تحصــر وتضــغط أخاديــد �زاميــل ع(ــ

̈نفـــــالق، فيلعـــــب قـــــاطع �زاميـــــل املمـــــدود دور فـــــتح الطرVـــــق ^ـــــ4 وســـــط دعامـــــات  غايـــــة حـــــدوث 

  ) 2:أنظر الشuل(1.ا�Xصر اyXش{ية باإلضافة إ4R خلق نقاط ضعف عند طرق بقاع املخراز

  

  

  

                                                           
- عدد خاص- زرارقة مراد، طرق ووسائل قلع و تشديب الصخور المستعملة في بناء المعالم الجنائزية الميغالتية و شبه الميغالتية، مجلة األثار    1

  .96،  95:،ص2012الجزائر 
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  1ملخارز 

نــــــادرا مــــــا إســــــتعملت الكتــــــل ) 3

قــد تتطلــب مــن البنــائcن وعمــال 

وضــر,�ا  masseالصــغc|ة لكتلــة 

مليــة الضــرب بزاوVــة مائلــة نحــو 

يام ,�ذه العملية، مما يaتج عنـھ 

املراد �شدي��ا كبc|ة وذات كتلة 

كتلــة ,�ــا رأســcن متــوازcVن يقعــان 

 و �داة الوحيدة ال01 يمكن أن 

نـوع مـن املطـارق مقاسـات �ـذا ال

1ــ0 تقــبض بيــد واحــدة و الكبcــ|ة 

1Adam,J-P,op.cit,p .201. 
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عملية طرق P3مسة أزاميل املخارز :2الشuل 

 وتتم �ذه الطرVقة بواسطة:ديل ا�3واف

3: أنظــــــر الشــــــuل: ( Marteau tétuســــــEن 

 بإســتعمال املخــارز مباشــرة ^ــ4 بنــاء املعــالم، فقــد تتطلــب مــن البنــائcن و

ف ــا غcــ| املنتظمــة، فأســتعملت مطرقــة ذات الكتلــة 

الزائــدة املــراد نزعــھ بكيفيــة مائلــة أيــن تــتم عمليــة الضــرب بزاوVــة مائلــة 

جال ل�Éافة اWXان{ية للمطرقة الفضل ^4 القيام ,�ذه العملية، مما يaتج

أما إذا mانت الكتلة .مستوى النتوء وuإرتفاع %سيط

ة فأعتقــد بأنــھ mــان Cســتعمل مطرقــة ذات الكتلــة ,�ــا رأســcن متــوازcVن ي

ف0Ï الوسيلة و �داة الوحيدة ال01 يمك) أنظر الش�ل( marteau tétuة 

 ع(ـ) نـزع شضـايا عميقـة و طوVلـة و تختلـف مقاسـات �ـذا ال

ل اW�XرVــة املــراد �شــذي��ا، فم��ــا الصــغc|ة ال1ــ0 تقــبض بيــد واحــدة و ال

 2. اليدين

                       

  .98ع ص 

         الفصل الثالث 

�عديل ا�3وافوسائل  •

املطرقــــــة ذات الرأســــــEن 

الQــyرVة املقتلعــة بإســتعمال املخــارز مباشــر

القلــع �شــديب حواف ــا غcــ| املنتظمــة، فأســتع

ع(ــ) حافــة النتــوء الزائــدة املــراد نزعــھ بكيفيــ

اyXارج فا�óة املجال ل�Éافة اWXان{ية للمط

نزع الشضية ع() مستوى النتوء وuإرتفاع %

شــ�ل حدبــة واســعة فأعتقــد بأنــھ mــان Cســتع

ع() حاف01 املطرقة 

�ا ع(ـ) نـزع شضـايا عميقـة و�نتحصل بواسـط

حســب Wîــم الكتــل اW�XرVــة املــراد �شــذي��ا

ال01 �ستعمل ب�لتا اليدين

                                           

زرارقة مراد، نفس المرجع ص   2
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1 Bassac J-C ,l’outillage traditionnel d
narbonnaise), 1986.P.43. 
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 1مطرقة ذات الرأسEن: 3 الشuل

                       

nnel du tailleur de pierre, (supplément 14 de la revue archéo

         الفصل الثالث 

                                           

archéologique de 
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ع مســــتدير يطــــرق بمطرقــــة ذات 

ســـــمح بçــــ�ع ا�Xـــــدبات الصـــــغc|ة 

ضـا �Xفـر املنافـذ و ثقـب �بـواب 

أنظـــــر (لQـــــyور بموقــــع مـــــادور 

  

  
  ا�3يوانات
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 :´Pور املستعملة 1/ بناء املعابد

ل مــــن قضــــpب حديــــدي أو فــــوالذي لــــھ مقطــــع مســــتدير يطــــرق بمطرقــــة

ســـــتعمل ^ــــ4 قلـــــع و �ســــوVة الQـــــyور بكيفيــــة �ســـــمح بçــــ�ع ا�Xـــــدبات الصــ

yور املـراد �شـدي��ا أو صـقل ا، و Cسـتعمل أيضـا �Xفـر املنافـذ و ثقـب �

ن  عÞـــــ|ت ع(ــــ) مخلفاتـــــھ ع(ـــــ) إحــــدى الQـــــyور بموقــــع مـــــادور ات، أيــــ

أثار لثقب بإزميل املذبب لر]ط ا�3يوانات:29صورة 

         الفصل الثالث 

وسائل �شديب ال´Pور املستعملة 1/ بناء  •

  :+زميل املذبب-

̈زميــــل مــــن قضــــpب حديــــدي أو يت�ــــون �ــــذا 

، Cســـــتعمل ^ــــ4 قلـــــع و �ســــوVة اmasseالكتلــــة 

العالقة فوق الQـyور املـراد �شـدي��ا أو صـقل

و رابطــــات ا�Xيوانـــــات، أيــــ

  )29: الصورة
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و¦شــبھ .ح أكÞـ| 'عومــة و مصـقول 

أنظــــر (.طع الــــذي ي�ــــون عــــرVض

�ــا مســتطيلة ìضــة تبــدو كأVن عر

ــا تبقـــى مـــن ا�Xـــدبات الصـــغc|ة 

ظـــرا لـــنقص مقاومـــة حافتـــھ مـــع 

1Bessac j-c, glossaire des termes tech
2  Ginovés R, dictionnaire méthodiqu
couvertures-aménagements intérieurs 
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يــل ^ـ4 �ســوVة mاملـة أو جزئيــة للسـطح ليصــبح أكÞـ| 'عومــة و مصـقول 

و يختلــــف ^ــــ4 القــــاطع الــــذي ي�ــــون عــــرVض 2^ــــ4 تركيبــــھ القضــــpب بب

  أثار +زميل الuا¼n :30صورة

  :ن عرGضة

�ــا مســتìضــة تبــدو كأVــ4 أســنان عرRإال أن حافــة القاطعــة مقســمة إ ،Pــó

 أرÑعـــة  و ســـتة أســـنان ،يكمـــن دوره ^ـــ4 نـــزع مـــا تبقـــى مـــن ا�Xـــدبات الص

ح اW�Xـــارة و�Vـــون الطـــرق %ســـ ولة بمطرقـــة نظـــرا لـــنقص مقاومـــة حافتـــ

                       

s techniques, Gallia, tome 59,2002,p,190. 
odique de l’architecture grecque et romaine-éléments constr
rieurs école française de Rome,1992,tome I,p :66. 

Pó1ا 

         الفصل الثالث 

-n¼اuزميل ال+:  

̈زميــل ^ـ4 �ســوVة mاملـة أو جزئ Cسـتعمل �ـذا 

̈زميــــل  املــــدببتمامــــا 

  )30: الصورة

  

+زميل ذو أسنان عرGضة-

̈زميــل ال�اóــP، إال أن حافــة القاطعــ Cشــبھ 

الشـــ�ل ت·ـــ|اوح بـــcن أرÑعـــة  و ســـتة أســـنان ،يك

العالقـــة  ع(ـــ) ســـطح اW�Xـــارة و�Vـــون الطـــرق 

                                           

 constructifs-supports-

 

Póاm إزميل
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ط ا و ت�çع من خـالل الطـرق مـن 

  1أزميل ذو أسنان عرVضة: 

 Gضة

ح بـــcن ســـتة و أرÑعـــة أســـنان يـــتم 

Õـــyور و نـــزع الكتـــل و ا�Xـــدبات 

: الصـــورة(ادور كمــا موÄـــP ^ـــ4 

  2ان ضيقة

 ضيقة

1 Bessac j-c,op,cit.p.193. 
2 Bessac J-C,op,cit, p 194. 
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�سنان با�Xز، أما الفWÉات فتبقى ^4 وسط ا و ت�çع من خـالل الطـر وم

  )31:ورة

   ذو �سنان العرVضة

  

: صورة

  

+زميل ذو أسنان عرGضةأثار  :31صورة

  :ن ضيقة

ســـنان عرVضـــة و لكـــن أســـنانھ مذببـــة و ت·ـــ|اوح بـــcن ســـتة و أرÑعـــة أســـنا

طرقـــة، ال ـــذف مـــن إســـتعمالھ �ـــو �ســـوVة الÕـــyور و نـــزع الكتـــل و ا�Xـــ

ذبب،أســـتعمل �ــذا النـــوع ^ـــ4 إحــدي ¼ـــyور مـــادور كمــا موÄـــP ^ـــ4 

ذو أسنان ضيقة  إزميل

̈زميل ذو �سنان الضيقة 32:صورة أثار 

  

                       

         الفصل الثالث 

ا�Xدبات حيث تقوم

أنظر الصورة(.جديد

̈زميل ذو �سنان العرVضة:صورة أثار 

+زميل ذو أسنان ضيقة-

̈زميـــل ذو أســـنان عرVضـــة و لكـــن أســـ Cشـــبھ 

الطـــرق بواســـطة مطرقـــة، ال ـــذف مـــن إســـتع

بواســطة إزميـــل مذبب،أســـتعمل �ــذا النـــوع ^ـــ

32(  
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ن رفع ـــا و تتطلـــب �ـــذه العمليـــة 

الت لرفــع �ــذه اW�Xــارة للم�ــان 

 4bـــ0 فـــوق جـــدار الشـــرêي الـــذي ب

 اW�Xارة و �نا يمكن القول أن 

آلـــــة "�Wـــــارة، و �نـــــا إســـــتعملت 

ركcن يت{ثــان ع(ـ) جوانـب الكتلــة  

اشــة متصــلة بحبــل و بكــرة ال1ــ9 

تحركيcن داخل تلك التجـاوVف 

حــــركcن ف·|فــــع الكتلــــة اW�XرVـــــة 

  
   

1 Adam J.P, Op.cit.97 . 
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    :عملة 1/ رفع  مواد البناء

لكتـــل اW�XرVـــة و �عـــديل ا و �شـــدي��ا البـــد مـــن رفع ـــا و تتطلـــب �ـــذه الع

ا %ســ{ب ثقل ــا و ك�ــ| Wîم ــا و mانــت �نــاك آالت لرفــع �ــذه اW�Xــارة لل

ت إنwبـــا�4 ^ـــ4 معبـــد �بـــاطرة الصـــور الب�cنطـــي الـــذي بêـــ0 فـــوق جـــدار ال

ول cن، ف ذا الصور يحتوي ع() ثقب ^4 جان�0 اW�Xارة و �نا يمكن القو

أن ي�ـــــون إســـــتعملو نفـــــس الطرVقـــــة لرفـــــع اW�Xـــــارة، و �نـــــا إســـــتعملت 

la :ن يت{ثــان ع(ـ) جوانـب الcن متحـركcو �ـ4 آلـة حديديـة تت�ــون مـن فـرع

ع(ــ) واج تــcن متقــابلتcن، ت�ــون سلســلة الكماشــة متصــلة بحبــل و بكــرة

ل حيث يدخل اWXزء السف(4 من الفرعcن املتحركيcن داخل تلك التجـا

�Xن ف·|فــــع الكتلــــة اcن املتحــــركcشــــتد الفــــرعC بــــل مــــن خــــالل البكــــرة�

 ) u:4ل

 1.الرفع بالكماشة:4الشuل 

                       

         الفصل الثالث 

الوسائل املستعملة 1/ رفع  مواد البناء-5

%عـــد القيـــام بقلـــع الكتـــل اW�XرVـــة و �عـــديل ا 

ج ــودا كبcــ|ة لنقل ــا %ســ{ب ثقل ــا و ك�ــ| Wîم

املخصـــص ومـــا لفـــت إنwبـــا�4 ^ـــ4 معبـــد �بـــاط

باطرة املؤول cن، ف ذا الصور يحتويملعبد � 

الرومـــــان إحتمـــــال أن ي�ـــــون إســـــتعملو نفـــــس

la griffes" الكماشـة

ع(ــ) واج تــcن متقــابلتcن، تاW�XرVــة املثقوuــة 

�ا يمر ا�Xبل حيث يدخل اWXزء الس�بواسط

C بــــل مــــن خــــالل البكــــرة�Xــــ�ب اó فبمجــــرد

أنظر الشuل.(لألع(4
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قطــع، �لســنة ا�Xديديــة  5إRــ) 

، توضــــع �ــــذه )1،2،3((ــــ) حــــدا 

ذات الزوايــــا ) 1،3(ضــــع �لســــنة 

والـــذي بــــدوره لتنwبpــــث �لســــنة 

�ـا، وتوصـل تلـك �| مـن أجـل تث{ي

صـلة بمعـالق حديـدي ع(ـ) شـ�ل 

4 امل�ــان املخصــص للبنــاء و قــد 

م�Éقــات الســاحة العامــة بكÞــ|ة 

1 Adam J.P,Op,cit.97. 
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  :الذئة

 يت�ــون مــن عــدة قطــع فوالذيــة تصــل عمومــا إRــ) 

ج ذاخــــل ثقــــب الQــــyرة نجــــد�ا mــــل واحــــدة ع(ــــ) حــــدا 

شــــبھ منحــــرف ع(ــــ) ســــطح اW�Xر،حيــــث توضــــع �لســــنة 

املســــتقيم الشــــ�ل والـــذي بــــدوره لتنwبpــــث �ل 2اللســــان قــــب تــــم يوضـــع 

�ـا، وتوصـل� �لسنة التالثة باملعالق بواسطة دبـوس كبcـ| مـن أجـل تث{ي

فـع الكتـل اW�XرVـة و الـدي بـدور�ا ت�ـون متصـلة بمعـالق حديـدي ع(ـ) 

ثــم توضــع ^ــ4 امل�ــان املخصــص للبنــاء ) صــورةكمــا موÄــP ^ــ4 (لــة لألع(ــ) 

ت �ــذه ±لــة ^ــ4 مــداوروش و قــد بaيــة معابــد و م�Éقــات الســاحة العامــة 

 )5: ر الشuل

  
  1.الرفع بالذئبة:5شuل 

   

                       

         الفصل الثالث 

وسيلة الرفع بألة الذئة

و �ــو ج ــاز معــد'ي يت�ــون مــن عــدة قطــع فو

التالثــــة ال1ــــ0 تنــــدرج ذاخــــل ثقــــب الQــــyرة ن

�لســــنة ^ــــ4 ثقــــب شــــبھ منحــــرف ع(ــــ) ســــطح 

القائمـــة ذاخــــل الثقــــب تــــم يوضـــع 

اWXان{ية، ثم تث{ت �لسنة التالثة باملعالق ب

�لسنة با�Xبل لرفـع الكتـل اW�XرVـة و الـد

لwشــد الكتلــة لألع(ــ)  Sحـرف 

عÞ|نــا ع(ــ) مخلفــات �ــذه ±لــة ^ــ4 مــداوروش 

أنظر الشuل(.,�ذه الوسيلة
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امل�ـان املناسـب فع ا ووضع ا ^4 

·ـ|ة القديمـة ع(ـ) نـوعcن فـالنوع 

اW�XرVــة للبنايــة الكبcــ|ة قصــد 

و قوة متطابقة مع  م إ4R آالت ذ

و رفـع " مـادور "ل ±الت ^4 موقع 

فـع اW�Xـارة إRـ) مواضـع ا و بنـاء 

  :رافعتcن

 ) 6: شuل.(

 
  1ب

1 Adam J-P ,Op,cit.P.301. 
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 شد الyQور با�Xبال �ستلزم عتادا آخر لرفع ا ووضع ا ^4 

�ذا العتاد ^4 وسيلة الرفـع ال1ـ0 نجـد�ا ^ـ4 الف·ـ|ة القديمـة ع(ـ) نـوعcن فـ

فبعــد تحضــc| الكتــل اW�XرVــة للبنايــة الكبcــ|ة " الع¿ــYة"و أخــرى " جاب

ملخصص ل م، Cشرع البناؤون القدماء ^4 نقل م إ4R آالت ذ

لوضع الكتل اW�XرVة،والحظنا آثار إستعمال ±الت ^4 موقع 

صقولة و ال01 ت�ون كتلك املستخدمة ^4 الرفـع اW�Xـارة إRـ) مواضـع ا 

عمومية و اyXاصة، و نذكر كما سبق الذكر رافعتcن

.( Elévateur à cage d’écureuilص السنجاب 

la ché).لu7:ش ( 

رافعة ذات قفص السنجاب:6شuل 

                       

         الفصل الثالث 

�تcن الطرVقتcن ^4 شد الyQور با�Xبال �س

^4 البناية و يتمثل �ذا العتاد ^4 وسيلة الرفـ

الســنجاب"�ول يــد×4

وضع م ^4 امل�ان املخصص ل م، Cشرع البنا

Wîم املراد و ذلك لوضع الكتل اW�XرVة،وال

�ا الكتل املصقولة و ال01 ت�ون كتلك�بواسط

مختلف املعالم العمومية و اyXاصة، و نذك

فعة ذات قفص السنجاب را-

la chévreرافعة الع¿Yة -
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1 Adam J-P ,Op.cit.p.301. 
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  1.رافعة الع¿Yة:7شuل 

                       

         الفصل الثالث 
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  :خاتمة

�عد �ذه اyXاتمة عرضا موجزا ملا إشتملت عليھ املذكرة و كذا بيانا توضيحيا للنتائج 

  .ال01 خلصت إل²�ا�ساسية 

حيث تناولنا موضوع البحث ^4 ثالثة فصول، �عرضنا ^4 الفصل �ول منھ إR) دراسة مفصلة 

ملوقع مادور و دراسة طبوغرافية املنطقة و غطا£�ا النبا�ي و تارVخ املدينة لنaتقل للفصل 

ابد و تصaيف ا الثا'ي و أعطينا نظرة شاملة ع() مف وم �ل ة عند الرومان و كيفية إ'شاء املع

لنaت0Ï بالفصل الثالث و ��م الذي يحمل موضوع دراس01 و �نا حاولت إعطاء نظرة شاملة 

عن معابد الساحة العامة ملادوروس، ودراسة mل معبد و موقعھ ع() حدى بالaسبة للساحة 

الديaية العمومية و املعالم املجاورة لھ، و دراستھ املعمارVة، و وصفھ و مقاساتھ، �ذه املبا'ي 

مت�ونة من سّتة معابد،املعبد ا�Xامي للمدينة و �و املعبد ��م و املعبد الصغc| الذي يجاوره 

و معبد �باطرة املؤول cن الذي أستغل جداره الشر4b من طرف الب�cنطيcن لبناء جزء من 

أال و  السور الب�cنطي و كذلك املعبد الشما4R الغرÑي و معبد متواجد حاليا ^4 مدخل القلعة

  .�و املقدس املفتوح ع(4 ال واء الطلق و املعبد السادس و �خc| يد×) املعبد الغرÑي

و من خالل دراسwنا ل ذه املعابد توصلنا إR) جملة من النتائج نyÉص ا ^4 �ذه النقاط 

  :املختصرة

 دراسwنا لعدد من ±ليات املستعملة ^4 قلع و �شديب و رفع الyQور املستعملة ^4 موقع-

مادوروس و mان معضم ا معد'ي كأدوات طرق مباشرة كأزاميل املخارز و أزاميل املسaنة و 

  .املدببة و املسطحة باإلضافة إR) وسائل ا�Xفر mاملثاقب

تبcن لنا أن حرفيcن مدينة مادوروس القديم mانت ل م قدرات عالية ^4 فلق الكتل بتقنيات -

  .حفر �خاديد و إدراج املخارز 

اW�Xارة ال�لسية و الرملية لبناء املعابد و الرخام لتبليط �رضيات و املالط للرuط أستعملت -

  .كما أستعملت كذلك وسائل الرuط املعدنية
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�عرفنا أكÞ| ع() التقنيات املستعملة  ^4 البناء كتقنية ¨فرVقية ^4 املعبد الصغc| و ا�Xامي -

R4 املعبد الشما^ |cارة للمدينة و تقنية النظام الكبW�Xن و تقنية اc ي و �باطرة املؤولÑ4 الغر

  .الصغc|ة املوجودة ^4 قاعة ¨لھ ^4 املعبد ا�Xامي للمدينة

التعرف أكÞ| ع() وسائل الرفع من خالل عثورنا ع() كم �ائل من حفر الكماشات و الذئاب -

  .لع�çةالm 01انت عناصر �ستعمل ^4 الرفع بواسطة أليات الرافعة ذات قفص السنجاب و ا

و ^4 �خc| حاولنا من خالل عملنا �ذا إعطاء نظرة شاملة عن معابد الساحة العامة ملوقع 

مادور،كما نرجو من املعنيcن ¨�تمام أكÞ| باملوقع و القيام بأعمال ترميم و صيانة ملختلف 

ا ^) عملنا املبا'ي ال01 مازالت شا�دة ع() حقبة تارVخية �امة،أملنا ^4 ال��اية أن ن�ون قد وفقن

 .و دراسwنا ال91 بدلنا قصار ج دنا ف²�ا
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