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داءـــــــــــــــــــــــــــــاإله  
  الكريمين الوالدين إلى ووفاء   إهداء   هللا بإذن المجهود هذا ثمار لتكن           

  أن القدير هللا واسأل عنهما بعيدا أكبر يريان وهما عليا صبرا اللذين            

 زوجتي العزيزة" إلىاهدي ثمرة جهي  كما حسناتهما ميزان في يجعلها             

العزيز  روح على ترحماولتكن عي منال " وابن الغالي " معاذ " التي وقفت م              
 . هللا رحمه زهير : على قلبي اخي 

 موظفي قسم،و  ،طلبة أساتذة جميع إلى مني التفاتة بالمناسبة و لتكن            

قالمة كما ال انسى اخي وصديقي وحبيبي "فردي حفيظ " الذي   بجامعة اآلثار          
 . كان معي في السراء والضراء

 ذكر من إعفائي الرجاء مع الزمالء و األصدقاء جميع إلى إهداء ولتكن             
 فالقائمة أسمائهم

 . يلةييييييييييييييييطو 

 بوعديلة جالل الدين 
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 رـــــــــــــــــة شكـــــكلم

  االستاذةعلى مذكرة تخرجي    ةأتقدم بالشكر الجزيل إلى المشرف  
لي خير مشرف و موجو و لم    تكان  التي " بامون امينةالدكتور "

 ا، جزاىاالخيرةو خاصة في الفترة    اإلرشاداتبخل عليا بالنصائح و  ت
  .كل خير  اهلل

شكر خاص لالستاذ  "و   بخوش زىير"االستاذ  كما أقدم شكري الى  
وقـلما تجد  كما اشكر اخي وصديقي  ، " عبد المجيد  بلقـارص"

  لما قدمو لي من عون" فردي حفيظ" صديق في ىذه االيام  

الى زوجتي العزيزة التي كانت لي خير  و أتوجو بالشكر الخاص  
  .معين وكانت داعمة لي في جميع االحوال  

  كما اتقدم بالشكل الى االسرة الجامعية باألخص قسم االثار لما قدموه
 لي .
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 قائمة المختصرات

AAA : Atlas Archéologique d’Algérie . 

Ant.Afr : Antiquités Africaines 

 BCTH : Bulletin archéologique du Comité des Travaux 
Historiques et scientifiques. 

 MEFRA : Mélange de l'Ecole Française de Rome- 
Antiquité.  

RSAC : Recueille de la Société Archéologique de 
Constantine.  

CIHEAM: Centre International de Hautes Etudes 
Agronomiques Méditerranéennes 
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 :انًصطهحاخ قائًح

 

 Aiguière جرة

 Base honorifique شرفية قاعدة

 Boutique دكاف

 Calcaire الكمسي الحجر

 Coudée ذراع

 Étal البيع طاولة

 Gré الرممي الحجر

 Guirlande إكميؿ

 Moellon الدبش

 Mortier المالط

 Patère مقدس قدح

 Pied romain الروماني القدـ

 Table de mesure المقاسات طاولة
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 :مقدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 المنتوجات تسويق في بيا يقوم كان التي بادالتمال طريق عن التجارة القدم منذ اإلنسان رفع
 المنشآت  من النوعولقد عرفت عدت حضارات ىذا  لذلك، مخصصة معالم و أماكن فأنشأ ،

 من وواالجتماعية  االقتصادية الحياة عن كشواىدالى يومنا ىذا  صامدة بقيت التي يةالعمائر 
 التي المعالم من عدداعناصر عمرانيا  شممت التي المدن من العديد  نجد المخمفات بين

 مدينة و تيمقاد مدينة ومثال ذلك  ،الماكيموم والبازيميكات و الفوروم  التجاري لمتداول خصصت
 .الرومانية لمفترة تعود التي القديمة المدن من غيرىا و مادور مدينة و جميمة
ىذا النوع من المنشآت " الماكيموم " ودراستو دراسة  عمى إىتمامنا إنصب المنطمق ىذا من

من ماكيموم ليفيوس بمدينة تيبميس وماكيموم سيرسيوس  معمارية ودراسة مقارنة  تتضمن  كل
 .التجاري النشاط إزدىار في حيويال المدنية رةئالعما وىذا النوع عنصر من اىم بمدينة تيمقاد ،

ولقد كانت دراستنا  بمعالم تزخر التي األثرية المدن أىم بين من وتيمقاد تبيميس تي مدين تعتبر
 تسميط إعادة محاولة في رت دراستناتمحو  لذى لمماكيموم باعتباره مركز حياة وازدىار المدينة ،

  .والمرافق المكون ليا و العمارة من النوع ىذا عمى الضوء
تسميط الضوء عمى نوعين من تطرقنا الييا فيي  التي الجوىريةاما من جانب االشكاليات 

التنوع المعماري من حيث الماكيموم  ودراستيما واظيار جوانب التشابو وجوانب االختالف كذلك 
 الشكل والحجم والمادة البنائية ونوعية البناء وطريقة البناء .

 : أساسيين جانبين شممت التي التالية، المنيجية عمى اإلعتماد تم كذل ألجل و
 الماكيموم  و عامة بصفة تينبالمدين يتعمق ما كل بجمع خاللو من قمنا : "النظري الجانب"

 "التطبيقي الجانب" أما .الرومانية بالعمارة عالقة ليا جعامر  عمى باالعتماد ذلكو  خاصة، بصفة
  مقارنة صحتيا من والتأكد المقاسات رفع شممت التي الميدانية بالمعاينة قمنا خاللو فمن

نتيا ر لو ومقا المكونة فقار مال كل و المعمارية العناصر و سابقا، لمماكيموم المنجز بالمخطط
ظيار جوانب التشابو وجوانب االختالف  .ببعضيا البعض وا 

 :بينيا من مجموعة من الكتب عمى البحث في اعتمدنا لقدو 
 THE TEN BOOKSالكتب العشرة في العمارة  VITRUVIUSكتاب العمارة لفيتروفيوس 

ON ARCHITECTURE- يسار عابدين وعقبة فاكوش 
 جىنً" و قشال" لمباحثين كتاب 

 المقدمـــــــــــــــــــــــة :

 ج
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": Gsell,(ST.)et Joly,(CH.A) Khamissa, Mdaourouch, et Announa, - 
3éme Partie, Alger 1918.  

 آداو" لمباحث كتاب

- Adam,(J.P), la construction romaine matériaux et technique, 

Edition, Picard , Paris 1982 .- 

 .اخذ المعمومات التي تفيدنا في انجاز البحث   عمى فيو اعتمدنا
 اربعة  و مدخل و مقدمة الى قسمناه فقد ، البحث ىذا في المتبعة المنيجية يخص فيما و

 .فصول
 أما.بالماكيموم  تتعمق إشكالية طرحنا كما الموضوع ليذا اختيارنا سبب "انًقذيح" في تناولنا
ظير وكيف ظير كذلك االطار  ومتى لمماكيموم ةعام يةتعريف لمحة بإعطاء قمنا "انًذخم" في

 التوزيع الجغرافي في الفترة الرومانية . و السوقالتاريخي واصل تسمية 
وفي ختام  ،ودوره السياسي واالجتماعي والديني الوظيفيالحرفي و باإلضافة الى التخصص 

 . لمماكيموم مع بعض المخططات عام المدخل اعطينا وصف 
خظظُاِ نهرعشٌف انعايح تانًذٌُرٍٍ يٕقعًٓا انجغشافً ٔجاَثًٓا انراسٌخً   "األول انفصم" أما

 .ى انًعانى االششٌح انًٕجٕدج تًٓأاطم  انرضًٍح ٔذاسٌخ االتحاز ٔاْ

و جميع  ماكيموم ليفوس وماكيموم سيرسيوسخصصناىما لدراسة   "ٔانصانس  انصاًَ انفظم" أّما
مع العمم ان ىذان  تقنيات البناء ومواد البناء وطرق البناء مع اثرية ، عناصرىما دراسة معمارية

 .الفصالن اعتمدنا عمى الجانب التطبيقي
لممقارنة بين ماكيموم ليفيوس وماكيموم سيرسيوس  و اظيار  خصصناه "انزاتع انفصم" اما

 السوقين ، بين جوانب التشابو وجوانب االختالف 
 األىمية أظيرنا و الييا توصمنا التي النتائج ىمأ فييا فأدرجنا "انخاتًح" يخص فيما أما

 نهًاكٍهىو . األثرية

 المقدمـــــــــــــــــــــــة :

 ج
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 :   في القديـ  تعريؼ السوؽ

وىىو ذو االصىول الالتينيىة  قىديما ىو االسم الذي اطمق عمىى السىوق  ،macelum) الماكيموم )  
 .1ويقصد بو المكان المخصص لمتجارة  (Meracatus)وقد اشتق من المصدر 

المدينىة الرومانيىة بادئ االمر كان سىوق  يفلمسوق فت الناقشات التخميدية عدة اسماء ظير اولقد 
ىىذا االخيىر الىذي تعىددت وظائفىو . وبمىرور الىذي يعتبىر مركىز المدينىة ، Forum  الفىوروم فىي 

كىىىىىتظ عمىىىىىى اخىىىىىره ، بسىىىىىبب االحتفىىىىىاالت ( م Forumالوقىىىىىت وتطىىىىىور الحيىىىىىاة اصىىىىىب  الفىىىىىوروم )
واالجتماعات مما صعب ممارسة التجارة ، كل ىذا ادى بالتجار الىى المغىادرة والتمركىز فىي عىدة 
امىىىاكن مىىىن المدينىىىة ، ولىىىم يىىىدم االمىىىر طويىىىل حتىىىى ظيىىىر نىىىوع جديىىىد مىىىن امىىىاكن التجىىىارة يعىىىرف 

 بالبازيميكا .
ري وبنيىىت فىىي عىىدة مىىدن مثىىل بازيميكىىا لتعىىوض الفىىوروم مىىن الجانىىب التجىىا لقىىد ظيىىرت البازيميكىىا

بازيميكىا تيمقىاد الىى ان ظيىر السىوق ببنائىو الخىاص وأطمىق عميىو اسىم المىاكيموم واحسىن  جميمىة و
 .2نموذج ماكيموم تراجان في ايطاليا 

 :  التاريخي لمسوؽ االطار
 لقىىىد ظيىىىر شىىىكل السىىىوق فىىىي اولىىىى االكتشىىىافات فىىىي مدينىىىة اور التاريخيىىىة باحتوائىىىو عمىىىى دكىىىاكين
ومخىىازن ، كىىذلك فىىي الحضىىارة المصىىرية اكتشىىفت مبىىاني اسىىتعممت لمتجىىارة ، وخصوصىىا فىىي تىىل 

،وعثر عمى مبنى خصص لمتجارة في مدينىة ىىابو 3العامرية ومدينة طيبة في عيد الممك اخناتون
 .4في عيد الممك رمسيس الثالث 

شىكل يحتىوي عمىى ( عمى السوق ، وكان مستطيل الsteaاما عند االغريق فأطمقت كممة سطوة )
 .5نوعين من القاعات لمبيع والعرض وقد احيط السوق بأعمدة 

                                                           
1
-1991رسالة ماجستٌر  ،اسواق مقاطعة نومٌدٌا دراسة معمارٌة مقارنة السواق تٌمقاد وكوٌكل جمٌلة ،بن مسعود ناصر  

 . 21ص ،الجزائر، 1991
 .20ص  ،نفس المرجع   2
-140ص ، 1979،القاهرة ،عمارة الحضارات القدٌمة مابٌن النهرٌة الٌونانٌة والرومانٌة والنهضة العربٌة  ،صالح لمٌعً  3

141.  
.  140ص  ،نفس المرجع   4

   
5
-1991اسواق مقاطعة نوميديا دراسة معمارية مقارنة السواق تيمقاد وكويكل جميمة، رسالة ماجستير  ،بن مسعود ناصر  

  . 124-120ص  ،الجزائر، 1992

 المدخـــــــــــــــــــــــــــــــــل :
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امىىا فىىىي الفتىىرة الرومانيىىىة ففىىي بىىىادئ االمىىر كانىىىت مبىىاني المىىىاكيموم بسىىيطة ، وبمىىىرور الوقىىت بىىىدأ 

ىىىىىر ف  باإلمبراطوريىىىىىة   االىتمىىىىىام بيىىىىىا خصوصىىىىىا مىىىىىن طىىىىىرف الطبقىىىىىة السياسىىىىىية ، وأقىىىىىدم مىىىىىاكيموم ع 

، ويعىود تىاريب بنائىو  1(  Morgatinaeالرومانية ىو ماكيموم مدينة صقمية بمنطقة مورقاتينىاي )

ق م، وىىىذا االخيىىر  9و 8ق م، كىىذلك مىىاكيموم لبىىدة الىىذي بنىىي مىىا بىىين القىىرنين  120حىىوالي الىىى 

ادخمىىت عميىىو ترميمىىات فىىي العيىىد الرومىىاني ،  كمىىا شىىيد اول مىىاكيموم لبيىىع  المحىىوم فىىي العاصىىمة 

، وقىىد رحىىل اليىىو الجىىزارون وكىىان 583سىىنة   (Romaliرومىىا ، تىىم بنىىاءه مىىن طىىرف  رومىىالي )

( ويعنىي مىاكيموم المحىوم ، بمىا ان Formumpisicariumنة وأعطىي لىو اسىم )مكانو شمال المدي

االىتمام بدى واضحا من طرف رجال الساسة بالماكيموم ومدى اىميتو االقتصىادية واالجتماعيىة، 

فقد بنيت الى جانب ماكيموم المحم المذكور انفا مباني اخرى لبيع المنتجىات المسىتوردة مىن خىارج 

حريىر، ولقىد كىان ليىذا االىتمىام االثىر الواضى  فىي تطىوير عمارتىو وأخىذت فىي ايطاليا كىالعطر وال

االنتشىىار ولقىىد حظيىىت مدينىىة رومىىا بكثىىرة المبىىاني التجاريىىة كمىىا ذكىىرت المصىىادر القديمىىة إال ان 

 ماكيموم روما الكبير يجيل مؤسسو وواىبو وكذلك تاريب انجازه .

                                                           
-1991اسواق مقاطعة نوميديا دراسة معمارية مقارنة السواق تيمقاد وكويكل جميمة، رسالة ماجستير  ،بن مسعود ناصر  1

 .3ص  ،الجزائر، 1992

 المدخـــــــــــــــــــــــــــــــــل :
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 ي : ػػػػػػػػػػع الجغرافػػػػػػػػػالتوزي
لألسىىواق تماشىىيا واسىىتيطان الرومىىان بشىىمال افريقيىىا ولقىىد مىىر بأربعىىة ارتىىبط التوزيىىع الجغرافىىي  

 مراحل : 
ارتىىىبط تشىىىييد السىىىوق بتشىىىييد المىىىدن ولقىىىد كانىىىت مسىىىايرة لالسىىىتيطان الرومىىىاني حيىىىث   -01

كانىىىت وتيىىىرة التشىىىييد بطيئىىىة ولىىىم يصىىىمنا الىىىى نسىىىبة قميمىىىة مثىىىل سىىىوق دقىىىة وسىىىوق لبىىىدة 
ق م والىىىىىذي تىىىىىم ترميمىىىىىو فىىىىىي عيىىىىىد االمبراطىىىىىور تيبيريىىىىىوس  9.8المؤرخىىىىىان بىىىىىالقرنين 

Teburus  .1 
سىواق سىوق جثىيس وسىوق تيبيريومىايوس وسىوق شيدت ىىذه المرحمىة تأسىيس ثالثىة ا  -02

كوزنيىىىوس وادخمىىىت بعىىىض التعىىىديالت عمىىىى سىىىوق دقىىىة وىىىىذا كىىىان فىىىي عيىىىد العائمىىىة 
 االنطونية.

بعد التمركز الجيد لالستيطان الروماني بإنشاء المدن لوحظ تأسيس عىدة اسىواق بيىا   -03
يمىيس مثل سوق اورية بجميمة) كويكل ( وسوق سيرسيوس بتيمقىاد وسىوق ليفيىوس بتيب

 م وكل ىذا راجع الى الرخاء االقتصادي . 246وكذلك سوق تيديس الذي أرخ بى : 
امتىىازت بتىىرميم االسىىواق وتوسىىيعيا واعىىادة بنىىاء االسىىواق الميدمىىة وادخىىال التعىىديالت   -04

بتيمقىاد ولقىد ارخىت عىدة   Basilic amvestiarimmsكما انجىزت بازيميكىا الحياكىة 
 . 2كسرة وسطورة اسواق بعيد قسطنطين مثل ىنشير

  

                                                           
-1991اسواق مقاطعة نوميديا دراسة معمارية مقارنة السواق تيمقاد وكويكل جميمة، رسالة ماجستير  ،ناصربن مسعود  1

 . 12،الجزائر، ص 1992
  .13نفس المرجع ،ص 1

 المدخـــــــــــــــــــــــــــــــــل :
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 التخصص :

فىىي التعامىىل التجىىاري اي العالقىىة بىىين العىىرض والطمىىب لىىذا كىىان لقىىد تخصصىىت االسىىواق فىىي 
لزامىىىا عمىىىى التجىىىار تنظىىىيم شىىىؤون البيىىىع والشىىىراء فخصىىىص لكىىىل نىىىوع تجىىىاري مبنىىىى خىىىاص بىىىو 

التذكاريىىىة المكتشىىىفة فىىي مختمىىىف المىىىدن القديمىىىة تبىىين نصوصىىىيا نوعيىىىة المنتىىىوج او  والناقشىىات
 البضاعة التي تباع .

 فمقد ذكر اسم: 

  Forum pisicariumسوق السمك : -
 Forum holitoriumسوق الخضر:  -
 Forum pistoriumسوق الحبوب  -
  Forum vinariumسوق النبيذ  -
  Forum cupiddisسوق التوابل  -
 Forum vestiariumة سوق الحياك -

من جممة ىذه االسواق لم يصمنا منيىا الىى سىوق الحياكىة امىا بىاقي االسىواق االخىرى منيىا مىن 
 1اندثر ومنيا من استبدل اسميا بحمميا اسم الماكيموم 

 ة : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوظيف

لقد تخصص السوق في تبادل المنفعة من جميع النواحي بالنسبة لمبائع والشاري او المسىتيمك 
فيىىي سمسىىمة مترابطىىىة الحمقىىات وال يمكىىىن االسىىتغناء عمىىى حمقىىىة  مىىن الحمقىىىات ويمعىىب السىىىوق 

 .2وظيفة محورية في اربعة مجاال سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ودينيا )عقائديا ( 

                                                           
1  Thedenat(H) ,le forum romain et les frumssimperiaux paris ,1898,p5. 

 . 304،ص 1984 ،4نعمت اسماعيل عالم ، فنون الشرق االوسط والعالم القديم ، دار المعارف ، القاىرة ،ط  2

 المدخـــــــــــــــــــــــــــــــــل :
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يتمثىىل فىىي الىىدور الىىدعائي خصوصىىا اثنىىاء االنتخابىىات وذلىىك البىىراز  الػػدور السياسػػي: -1
   1الشخصية المراد ترشيحيا 

:يعطىىىي السىىىوق االسىىىتقرار لممدينىىىة حيىىىث يمبىىىي جمىىىع  الػػػدور الجتمػػػاعي واالقتصػػػادي -2
احتياجات السكان دون المجوء الى المىدن المجىاورة التىي تفىرض عمييىا ضىغوطات كمىا 
يسىىىاىم  السىىىوق فىىىي جمىىىب االمىىىوال وانشىىىاء ىىىىامش ربىىى  يسىىىتخدم فىىىي البنىىىاء والتطىىىور 

 العمراني. 
مثىىال اللىىو التجىىارة : لقىىد احتىىوت جىىل االسىىواق القديمىىة عمىىى ت الػػدور اليػػدني العقا ػػدي  -3

ىذا االخير يمعب دورا عقائديا ىام في الحياة اليومية ولقىد اطمىق عمىى الىو التجىارة اسىم 
ولقىد ربىط االنسىان منىذ القىديم جميىع الموجىودات باليىة تحمييىا  Marcurioماركيريوس 

وكىىىىان دوره حمايىىىىة التجىىىىارة  2وتحرسىىىىو، ويعتقىىىىد ان اصىىىىل تمثىىىىال مىىىىاركيريوس اغريقىىىىي
فير الرخىىاء االاقتصىىادي وكىىان تمثالىىو يوضىىع منتصىىف السىىوق عمىىى دكىىة والقوافىىل وتىىو 

داخل نىافورة مغطىى بسىقف مقبىب ولقىد خصىص الرومىان يىوم عيىد خىاص بىو كىل سىنة 
 ليذا يعتبر السوق بمثابة معبد .

  

                                                           
-1991رسالة ماجستٌر  ،اسواق مقاطعة نومٌدٌا دراسة معمارٌة مقارنة السواق تٌمقاد وكوٌكل جمٌلة ،بن مسعود ناصر1

  . 29ص ،الجزائر، 1991
2
 .10نفس المرجع ص   

 المدخـــــــــــــــــــــــــــــــــل :
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 الوصؼ العاـ لمسوؽ : 

يغمىىب عمىىى االسىىواق الشىىكل المسىىتطيل ويحتىىوي السىىوق عمىىى عىىدة عناصىىر معماريىىة كالسىىاحة 
االمامية والبيو والمداخل و االروقة التي تحتوي عمى دكاكين بعدىا نجىد الفنىاء الىداخمي الىذي 

الىىبعض  تتوسىطو نىىافرة بىو تمثىىال الىىو التجىارة نجىىد كىىذلك مكىان القيىىاس والمىىوازين كمىا نجىىد فىىي
 03,02,01عمومية .مخطط   منيا  مراحيض

 

 السوق الشرقي بمدينة تيمقاد 01مخطط رقم                          

 تيمڤاد األسواق مقارنة معمارية،دراسة  النوميدية المقاطعة أسواق:ناصر مسعود بن
 .1992-1991 الجزائر جامعة ماجيستير، شيادة لنيل رسالة ،1 مجمد ،)جميمة(كويكول و .

  

 المدخـــــــــــــــــــــــــــــــــل :
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 ليفيوس سوؽ 02 رقـ:لمخططا

Gsell (st) et Joly (ch.A) Khamissa, Mdaourouch et Announa 3éme partie, Alger, 1918 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (-جميمة -: سوؽ كوزنيوس )كويكوؿ 03مخطط رقـ 

 و تيمڤاد األسواق مقارنة معمارية،دراسة  النوميدية المقاطعة أسواق:ناصر مسعود بن
 1992-1991الجزائر جامعة ماجيستير، شيادة لنيل رسالة ،1 مجمد ،)جميمة(كويكول .

  

 المدخـــــــــــــــــــــــــــــــــل :
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I  -  الموقع الجغرافي لمدينة تيمقاد 
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 III -  اصػػػػػػؿ تسميػػػػػػػػػػػة المدينػػػػػػػػػػػػة 
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VI - الموقع الجغرافي لمدينة تيبيميس 
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 الفصـــــــــــــل االول :
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I لمدينة تاموقادي  الموقع الجغرافي : 
 6°27’49.60كمم شرق مدينة باتنة ، بين الدرجة  36عمى بعد حوالى  تقع  مدينة تيمقاد

دوائر العرض ، تتربع عمى سيل  شمال 53°29’00.23والدرجة شرق خطوط الطول ، 
ضيق شمال سمسمة االطمس الصحراوي وبالتحديد بالسف  الشمالي لجبال االوراس، عمى 

 م من سط  البحر،  1072ارتفاع 
 . 01 خريطة رقم :

 
  

ًقادٍ: انًٕقع انجغشافً نًذٌُح ذ02.01خشٌطح سقى   

 Google maps et google earth  

 الفصـــــــــــــل االول :
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: تاموقاديمدينة الجانب التاريخي ل-  I I  
م عمى شكل مستعمرة عمى يد القائد لوكيوس موناتيوس   103م و  100نشأة المدينة ما بين 

،قائد الفرقة الثالثة االغسطية تحت حكم ماركوس    L- Mmonatus galusقالوس 
كولنيا ماركيانا ترايانا ، وقد اطمق عمييا اسم   M.U.Lpuis trianosاوليبيوس تريانوس

،كما أعطيت ليا عدة اسماء اخرى  colonia marciana triana thamugadi تاموقادي
 coloniaكذلك اعطيت ليا اسم :   splen  dissima civitasمنيا المدينة الجميمة 

ulpia )و اسم  .1نسبة الى  احد اسماء االمبراطور تريانوس )اوليوسcolonia marciana 
 نسبة الى اخت تريانوس )ماركيا( . 

ولقد كان لموقعيا االستراتيجي الذي يحتوي عمى سيل زراعي كبير دورا ىاما في التطور 
ىكتار ،  57االقتصادي،ىذا التطور ساعد في التوسع العمران الى ان بمغت مساحتيا 

ناثرة بالجيتين الغربية والجنوبية الخارجة ويتض  جميا من خالل اثار االحياء السكنية المت
 .2ىكتار 11عمى التخطيط اليندسي االصمي المنتظم الذي كان يبمغ 

وجدت عدة اختالفات دينية  5و  4بعد ىذا الرقي واالزدىار الذي دام إلى مابين القرنين 
الل وسياسيو ادت الى ضعف سمطة االمبراطورية الرومانية ، الشيء الذي سيل عمى االحت

م ، ولم يدم ىذا االخير طويل حتى وقت اشتباكات بينو  430الوندالي فرض السيطرة سنة 
م لتعود من جديد الييمنة الرومانية  05وبين الموريين* وتمت ىزيمة الوندال في نياية القرن 

 الذي يمثل الفترة البزنطية او الحكم البزنطي* .  solomuبقيادة صولومون 

  

                                                           
1 J.c   Fredouille , Dictionnaire  De La Civilisation Moine, Paris ,1988 ,p46. 

ىكتار ومع التوسع  11كان تخطيط المدينة اليندسي عمى شكل لعبة الشطرنج معظم المقاطع متساوية وكانت مساحتيا  *
اثرة عمى اطراف المدينة المستمر خرج المخطط عن تنظيمو اليندسي وأصبحت ىنالك مجموعة من البنايات والمساكن متن

 ىكتار . 57االصمية واتسعت مساحتيا الى حوالي 
 * السكان المحميين لممنطقة.

 * اطمقت كممة بزنطي في القرن التاسع عشر لمتمييز بين الفترة الرومانية القديمة والجديدة

 الفصـــــــــــــل االول :
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 III - تاموقادي مدينػػػػػػةة أصػػػػؿ تسميػػػػ  : 
جاء من  Thamugadiفان اصل تسمية تاموقادي  ، A.Balluحسب الباحث الفرنسي 

 .1Topouyosiv الكممة االغريقية 
 ،وتقترب كثيرا من الميجة البربرية ،مركبة الكممةن أرى ي  ف  ،   Moliser Viollseما موليز أ

   Codمصدر الرخاء  ، Amام =  ،  Thaوىي مقسمة الى ثالثة اقسام : ىذه = 
Mere du Bonheur ou Source de la Prospérité 

وبالضبط  ،نو اذا غصنا في عمق االوراس أل،رية االقرب لمتسمية ىي لمباحث موليز والنظ
والذي  معازوواد  واد مالقوجبل شاشار حيث يوجد سيل شاسع يمر بوادي العرب ويحده 

وىذه التسمية وجدت  2والذي يعني سيا موقادي  Outemougaditeيسمى أوتاموقاديت 
 قبل الرومان .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 A.ballu, les Rumes de Timgad, paris ,1897.p.29 
2 M.voille the thamugas, ses  fouilles et ses découvertes ,paris, 1897, p73. 

 الفصـــــــــــــل االول :
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IV-  مدينة تاموقاديتاريخ االبحاث : 

والي سىىنة ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىح L.Renierاالكتشىىاف االول ألثىىار مدينىىة تيمقىىاد كىىان مىىن طىىرف  لقػػد كػػاف 

 نشرىا كتابة 89 وقد نشر عمى تمك المكتشفات االثرية الموجودة بالمدينة ما يقارب   1850

 . Les Inscriptions Latines de L'Algérieتحت عنىىىىىوان  : 

 1طىىرف  مىىن 11567 الىى 1479 مىن  رقمىت1858 و 1855 سىىنة وىىذا مىىا بىين

Rapport Sur La Mission Dans Le Sud De Constantine. Thamgad 

  A. Poulleبإشىراف  م 1880 سىنة ايىةني الفىوروم فىي   وكىان االنطىالق االول لمحفريىات 

 ,Nouvelle Inscription De Thimgadبعنىىىوان :" E.Duthoit ونشىىىرىا 

Lambese, Marcouna2أربع سمسالت  في نشرت " والتي. 

 

 
 
 

 
 

                                                           
1www.Galica.com. Revue Africaine, N° 20 1876, pp. 164-166 
2 RSAC, 22, 1882, pp.331-340. 
 

 الفصـــــــــــــل االول :
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V-اىـ المعالـ االثرية بمدينة تاموقادي : 
ان مدينة تيمقاد االثرية ىي المدينة الوحيدة من المدن الرومانية المحافظة عمى ىويتيا 

 النموذجية في افريقيا .
وىي مسجمة ضمن التراث العالمي ، قد بنيت مختمف مرافقيا عمى ىيئة مستطيل يقترب في 

( عمى شكل لوحىىىىىة شطىىىىىىىىرنج ، يتوسطيىىىىىا 324×354الى المربع طول اضالعو ) اضالعو
م( ، خصصت  25طريقان رئيسان حيث يشكالن عند تقاطعيا مربعات طول اضالعىىىىىيا ) 

، و مع مرور الزمن ازداد عدد السكان ، فبنيت احيىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء جديدة  (Insulae)لبناء المنازل 
ساكن اخرى أكثر رفاىية بشكل خاص في الجية الشرقية لممدينة ،ليا اربعة مداخل و م

 :1رئيسية 

 بوابػػػػػػػػػػػػػػػػػة سيػػػػػػػػػػػػػػرتا مػػػػف الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشمػػػػػػػػػػػػػػالية  - 1/1

 بوابػػػػػػػة خنشػػػػػػػػػػػػػػػػػمة مػػػػػػػػػف الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشرقيػػػػػػػػػػػػػػػػة   - 1/2

 بوابة االوراس مف الجية الجنوبية اال اف معالميا مندثرة  - 1/3

 مػػػػػف الجيػػػػػػػػػة الغربيػػػػػػػػػة –المبازوس  –بوابة تازولت  - 1/4

مدخل الرئيسي لمزوار بعده تجد نفسك أمام المتحف الذي يتكون و نجد من الجية الشمالية ال
و الفىىىىىىىىىىىىىىوانيس  كالجرارمن مجموعة قاعات تحتوي عمى مجموعة من التحف االثرية القيمة 

جميمة ، خاصة بمساكن األثرياء و الحمامات و مجموعة من التمىىىىىىىاثيل  ائيةسفسيف و لوحات
 تمأل  الجدران و السقف.، و كذلك النقوش التي 

عرضو  منحدرو ىو طريق ،  Cardo Maximusبعدىا نجد الطريق الرئيسي شمال جنوب  
تصريف  تحتيا قناةبالحجارة الكمسية الرمادية ، والتي نجد  مبمطمتر  180أمتر و طولو  5

ثاني المياه ، دائما في  نفس االتجاه نجد في المربع االول حمامات صغيرة و في المربع ال
درجات و  خمسةعدة غرف بعدىا نجد المكتبة نصل الييا عن طريق  يشملنجد منزل كبير 

                                                           
1
 Gsell (st) et Joly(Ch.A), Khamissa, Mdaourouch, Announa, 3éme partie, Alger, 1918, p145. 

 الفصـــــــــــــل االول :



 

 

25 

مواطن ثري   تنفيذا لوصية( و لقد بنت ىذه المكتبة عن طريق ىدية 25×20مقاساتيا )
 لبنائيا .  سيسترسقطعة  400.00الذي وضع مبمغ  Logotinusيدعى 

ىذه الشوارع  بيا   Cardines Minauesويتفرع عمى جانبي الكاردو شوارع تعرف باسم  
 بقايا مساكن .
الساحة العامة، التي تتوسط المدينة وتعتبر القمب النابض  Cardo Maximusنجد نياية 

خمفيا من الجية الجنوبية المسرح الذي شيد عمى ربوة مشرفة عمى المدينة ، بحث وجد .ليا
يمكن رؤية طرق المدينة وقوس النصر ومعبد جوبتير والقالع االثرية ونصل اليو عن طريق 
الممر الذي يفصل بينو وبين الفوروم، نجد كذلك في الجية الغربية بعض المعابد والحمامات 

 المتناثرة .
من الجانب االقتصادي فان لممدينة سوقان السوق الشرقي المتواجد قرب الساحة العامة  اما

وسوق سيرسيوس الموجود في الجزء الجنوبي الغربي لممدينة والذي سمطنا عميو الضوء 
ليكون محل دراسة معمارية مقارنة بينو وبين سوق ليفيوس بمدينة تيبيميس. مخطط المدينة 

 04رقم:

مدٌنة تٌمقاد رقم : مخطط  

Google imag  

 الفصـــــــــــــل االول :
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VI- : الموقع الجغرافي لمدينة تيبيميس 

تقع ىذه المدينة االثرية بالشرق الجزائري، بالضبط جنوب غرب مدينة قالمة، عمى بعد حوالي 
الرابط بين قالمة وقسنطينة ، وعند  20كمم ، نصل الييا من خالل الطريق الوطني رقم  23

كمم  03، بحيث ننحرف الى الجنوبي الشرقي عمى بعد حوالي  23الحجر الكمومتري رقم 
فالمدينة     Google Earthعنونة ، واستنادا الى احداثيات جوجل ارثعن بمدية سالوة 

شرق خطوط  717'00بالنسبة لدوائر العرض والدرجة   3621'00توجد  في الدرجة  
 . 02، خريطة 1الطول

 

 

 

                                                           
1 Google earth 

انًىقع انجغزافً نًذٌُح تٍثٍهٍض 20خزٌطح رقى :  

 Google Mapsانًصذر : 

 الفصـــــــــــــل االول :
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 VII-التسمية أصؿ: 
 ليست ةىىىىىىىىىىىىالتسمي ىذه و  (Thibilis ) بيميسيت يىىىىىىىىى لعنونة األصمية و الحقيقية التسمية إن

 من العديد في التسمية ىذه عمى عثر لقد،  1 معناىا بالضبط يعرف ال و المصدر التينية
 نىىىىىىىىىأغسطي القديس ائلىىىىىىىىىىىىىرس في (Tibilim) تبميم باسم أيضا ذكرت كما الالتينية،الناقشات 

 Saint Augustin) ) ،2مجيولة امرأة اسم األصل في ىو عنونة، إسم عمييا أطمق بعد فيما  .
ولفظة عنونة من الكممة البربرية تعنونت وتعني كسرة الخبز المحمية التي عمى شكل قرص ، 

رحمت من االوراس الى مدينة تيبيميس  اما اسميا االداري اليوم سالوة عنونة ،ىو اسم قبيمة
وسمية المدينة باسميا . ولفظة سالوة مشتقة من المفظة المحمية " اسالوث " وىي معروفة 

  3قميال وتعني السمة بالميجة المحمية 

  
  

                                                           
1 -Gsell (st) et Joly(Ch.A), Khamissa, Mdaourouch, Announa, 3éme partie, Alger, 1918, p11. 
2 - Gsell (st) et Joly(Ch.A), Khamissa…, Op. Cit. p46 

 .16-17 ص قالمة ،  1987 عام االول العدد المعالم مجمة عنونة، سالوة السامعي، اسماعيل  3

 الفصـــــــــــــل االول :
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.VIII- تانًذٌُحاالثزٌح  انًعانى أهى: 

 .ىكتار 35 احةىىىىىىىىىىىىىمس عمى تتربع أنيا إذ ، أثرية معالم عدة عمى تبيميس مدينة تحتوي
 الشمالية الناحية في الفوروم نجد ، المسرح عادا ما الرومانية المدينة مرافق كل عمى تحتوى

 لشارع الغربية الجية في نجد الكابتول، معبد نجد الرئيسي لشارع الجنوبية الناحية أما ،
 األبواب و األقواس إلى باإلضافة كنائس ثالثة عمى أيضا تحتوي و البازيميكا الرئيسي
1الجزائر في الوحيد ىو و مصرعين ذو باب المدينة في نجد بحيث

 رومانية مدينة ككل و ، 
 .ثانوية أخرى و رئيسية شوارع عمى تحتوى
 في ةىىىىىىىىىىىىىىبيزنطي قمعة ارىىىىىىىىىىىىىأث بقايا إلى باإلضافة واآلبار، المياه قنوات عمى أيضا تحتوي كما

 اىىىىأىمي ةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمدين في تتوزع التي ازلىىىىىىىىىىالمن من مجموعةو  ، لممدينة الغربية الشمالية الجية
 ليا رومانية مدينة ككل و( ( Antistiiاألنتيستيي منزل و( Faustianus )فوستيانوس منزل
 لمقيام ةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالشمالي ةىىىىىىىىىىىىالجي في  Macelum ) )سوق عمى تحتوي أيضا فيي تجاري نشاط

 سنتطرق الى دراستو دراسة معمارية بالمقارنة مع سوق سيرسيوس ،الذي2التجارية بالمبادالت
-IX تحاثاال تارٌخ: 
 الطبيبزارىا  حيث م 1725 عام من جانفي شير إلى تبيميس مدينة اكتشاف بداية ترجع

 رسةبدا فييا قام جولة إطار في ذلك ، "Jean André Peysonnel" نال يسوب الفرنسي
 في أبواب أربعة عمى تحتوي التي الكنيسة شاىد حيث افريقيا، لشمال الطبيعي التاريب
 صميب مدخميا يعمو و المدخل يشكالن قوسين نصف و الوسط أقواس و،  الشرق و الجنوب

 عمى الموجودة الكتابات بعض بتسجيل قام كما منيا، أصغر لكن باريس في كتمك ىي و
 .  3الكنيسة جدار

 كراتّ فً "Shaw Chapelain" "شابالن" اإلنجميزي الييا أشار م 1842 سنة فيو 

Voyages dans plusieurs province de la barbarie et du levant ."  

 المعالم رسةداب  ( Amable ravoisier ) "رافوازي " المعماري الميندس نفس العام قام وفي
 .األرض سط  فوق  الظاىرة

                                                           
1 Gsell (st) et Joly(Ch.A) Khamissa, Mdaourouch, Announa 3éme partie Alger, 1918, p12. 
2 Ibid, p44. 
3 Ibid, p07. 

 الفصـــــــــــــل االول :
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 عمي الكشف تم أين حفريات بعدة "Creuly" "كرولي" الكولونيل قام م 1903 عام فيو 

 .  1الالتينية النقائش من مجموعة
 كل في بحفريات "M.Joly" جولي و "St Gsell" قزال قام م 1908 عام من اً  إبتداء و
 2.  سنوات ستة دامت بحيث،السوق و المنازل و االبواب و الطرقات و الفوروم من

 إلى المؤديزاوية الطريق  في الشمالي، الحي في حفريات أجريت م 1908 عام في و
 .3صغير سوق عمى عثر أين الفوروم

مجموعة من اجزاء السوق ،حيث وجدت مجموعة   عن الكشف تم م  1909 عام في اما
من الدكاكين تحيط بأربعة اروقة يتوسطيا فناء، ووجدت بعض الجرار صنعت من الطين 

المحروق في الدكاكين الموجود في الجية الشرقية ، و كان الفناء تحيط بو ستة اعمدة عثر 
 Mercureفي وسط عمى مذب  وقاعدة شرفية لاللو ميركور  

4
 . 

  

                                                           
1Gsell (st) et Joly(Ch.A) Khamissa, Mdaourouch, Announa 3éme partie Alger, 1918, p10 
2 Ibid, p10. 
3 Ibid, p 76.  
4
 Ibid, p 77.  

 الفصـــــــــــــل االول :
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 الفصل الثانً
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 نًصــــــــــــل الثـــــــــــــاالف

I-   تعريؼ بسوؽ ليفيوس 
II-   اتجاه السوؽ 

III-   اجزاء السوؽ 
III /1-   السور الخارجي لمسوؽ 
III /2 – المداخؿ 
III/3 – الفناء 
III/4 –  االروقة 
III/5 – الدكاكين  

Iv –   تقنيات البناء 
      Iv/1 –  التقنية االفريقية 
      Iv/2-  تقنية دعـ الزوايا 

V –  العناصر اليندسية 
Vi –  مواد البناء المستعممة في السوؽ 

Vii –  التقنيات المستعممة عمى الحجارة 
Viii –  المواد  المستعممة في بناء سوؽ ليفيوس 
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I - ليفيوس بمدينة تيبيميس :  ماكيموـ 

يجاوره كل من  يميل قميال الى الجية الشمالية ، ميسيوسط مدينة تيبيوجد ماكيموم ليفيوس 
الفوروم ومن الشمال  الطريق القادم منومن الشرق  ، من الجنوبالفوروم  المجمس البمدي و

لو مدخالن االول  ، ومن الغرب مجموعة من البنايات يجيل استعماليا ،ليفيوس طريق
، بو مجموعة من الدكاكين ،ني ثانوي من الجية الشرقيةالثا و ،  رئيسي من الجية الشمالية

 الفناءيتوسط  ، ىذامعمد بستة اعمدة ما تزال قواعدىا الي يومنا  فناء ىذه االخيرة  يتوسط
ويحيط ، التجارة ماركير إللوقاعدة توجد الجنوبية ا في الجية ، ام مذب  بالجية الشمالية

 .1 مبمطة بالحجر الرممي ، قياساتيا اربعة اروقة متباينة في بالفناء
 م13,10وعرضو  ،م15,80اي ان طولو ،²م206,98 تبمغمساحة بشكل مستطيل لمماكيموم 

 سوقاليفيوس اصغر  ماكيمومويعتبر بالتقنية االفريقية، بالحجارة  السوقولقد بني  ،2
 :  التساؤالتبعض صغر حجمو  طرحيالمقاطعة النوميدية حيث 

 ؟؟؟ بيذا الحجم ماكيمومن تبيني ىكتار( أ 35)كيف يمكن لمدينة بيذا الحجم  -
 حاجيات المدينة ؟؟؟ الماكيمومكيف يمبي صغر ىذا  -

 الفرضيات:وىنا تظير بعض 
 في بعض اعمالو فيو يجاوره تماما. رومو كان مدعما لمف الماكيمومان  -
 كان مخصص لتجارة معينة كتجارة القماش او االلبسة . الماكيمومان ىذا  -
 .صغر حجم االروقة يعطينا تساؤل بان لممدينة سوق اخر لم يكتشف بعد  -

 .(05)مخطط رقم 
  

                                                           
 .66الدار البيضاء ص  ،الطبعة الخامسة ،مجمل تاريب المغرب ،عبد ىمال العروي 1
 مقاسات الطالب  2

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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موقع الماكيمـو بالنسبة لممدينة: 05مخطط رقـ   
ة لنيل شيادة رسال ، دراسة تاريخية وأثرية  عنونة سالوةمدينة تبيميس   عصماني العميري ،

 .2016-2015،الجزائر ثار القديمةاالدكتوراه العموم في 

 بتصرؼ مف الطالب

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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II- الماكيمـواه ػػػػػػػػػػػػػػػاتج : 

او اي مبنى  بأوجيو  المدينة في  كتابو لمعمارة فان  فتروفيوس vetruve حسب

 توضع كالتالي :ي ج د. دأ " .ب ج  االربع"أ ب .

 لممبنى تكوف مقابمة لجية بزوغ الشمس .الجية االمامية :"أب"  -

 مجية الشمالية .ية اليسرى : "ب ج " تكوف مقابمة لالج -

 الجية الخمفية او الغربية : "ج د" تكوف عكس شروؽ الشمس متجو نحو الغرب . -

 الجية اليمنى : "د أ " تكوف مقابمة الجية الجنوبية . -

 فتروفيوس ، فماكيموم نظريةرا عن مضمون الحظنا اختالفا كبي لمماكيمومإال اننا عند دراسة 

ن الجية الشمالية مالرئيسي  الماكيمومحيث نالحظ ان مدخل  ؛ليفيوس وجو شمال جنوب 

تماشيا  الماكيمومنالحظو من المخطط بني  وحسب ما ،عوض ان يكون بالجية الشرقية 

 لساحة العاموالطرق الرئيسية عكس بعض المعالم التي اتبع فيو نظرية فتروفيوس مثل ا

(Forum)  البازيمكا والمعبد وTompl . 
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 الماكيموـاه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتج 06مخطط رقـ 

GOOGLE IMAGE 

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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 -مف تصوير الطالب  -ليفيوس  لماكيموـالباب الر يسي  02.01:الصورة رقـ

III-الماكيمـو أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاء  : 
III /1 -  : بالتقنية الغير  منتظمة ،  لمماكيمومني  الجدار الخارجي بالسور الخارجي

  م ىذا السور في جدارهظي 1م 13.10وعرضة  م 15.80مستطيل الشكل طولو : وىو 
 . ( 02رقم )،مخطط دكاكين  10داخمي ال

III /2 -  االبواب(المػػػػػػػػػػػػػػػػػػداخؿ( : 

لو عتبو حجرية ، ليفيوس  طريقيقع في الجية الشمالية مقابل  : يمدخؿ الر يسال -01
يتوسط  ،م 0.20 سمكيا، و م  0.55وعرضيا ، م 1.65طوليا من الحجر الكمسي ، كبيرة 

عند انتياء وقت العمل ،  غمقي كان  الماكيموملنا ان  مما يفسر يندائري ينىذه العتبة ثقب
حيث يقابمو مباشرة الرواق ليخفف  الشمالي  صف الجدارتالمدخل الرئيسي من ي  ن  ب  ولقد 

المعمارية  هعند الدخول والخروج اما عناصر  الماكيمومالمتجولين في و  عمى الباعة الضغط
 .(02.01)صورة رقم :   .فمم تردنا اي معمومات او وثائق عنيا 

 االبعاد:
 عرض الباب  طول الباب  ارتفاع العتبة عرض العتبة طول العتبة  المدخل الرئيسي 

 ؟ ؟ م 0.20 0.50 1.50 مقاسات قزال
 م 1.65 ؟ م 0.20 م 0.55 م 1.65 مقاسات الطالب

 

  

                                                           
1
 مقاسات الطالب  

01الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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القادم من  الطريق يفت  عمى  ، لمماكيمومالشرقية  الجيةيقع في  المدخؿ الثانوي : -2
يقابمو ،  07والجدار القادم من الدكان رقم  08الدكان رقم يوجد ىذا الباب بين  ،الفوروم 

و باب ضيق وىدرجة واحدة  الباب تقدمي ،م1 ياتبتو طولعلو  (،Cالرواق )من الداخل 
 .(03:)صورة رقم .غط عمى الباب الرئيسيربما استحدث لتقميل الض

 :1االبعاد 
 عرض الباب  طول الباب  العتبةعرض  طول العتبة  المدخل الثانوي 
 م 1 ؟ 0.50 م 1 مقاسات قزال 

 م1 ال يوجد باب 0.50 م 1 مقاسات الطالب
 
 

  

                                                           
مقاسات الطالب  
1
  

   لماكيمـو ليفيوس: الباب الثانوي  03صورة رقـ 
 -تصوير الطالبمف -

02الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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III /3 - :الفناء Atrium معمد بستة أعمىىىىىدة  فناء الماكيموم: يتوسىىىط 
(Colonne) ال تىىىىىىزال قواعدىىىىىا الي يومنىىىا ىذا، ينخفض من الجيىىىة الشمىىىالية مقىىىىىىىىىىىىىىابل

م ، ومن جية 0.09(  بحوالي Dم ، ومن جية الرواق ) 0.16( بحىىىىىىوالي Aالرواق )
م ، وىو  0.22( بحىىىىوالي  Bم ، ومن جيىىة الرواق  ) 0.21بحىىىىىىىىىىىوالي  (Cالرواق)
م بمط بالحجر الكمسي يوجد بو قاعدة  3.10م وعرضو5.10ىىىىىل الشكل طولو : مستطيىىىىىىى

( مخطط 04اروقة، صىورة رقم) احيطة بو اربعةومذب  شرفية إللو التجىىىىىىىىىىىارة مركير 
 .(02رقم)

 : 1االبعاد 
  الفناء
  المساحة  عرض طول
 15.81 م 3.10 م 5.10

درجة انخفاض الفناء 
 بالنسبة لالرواقة
 مقاسات الطالب 

 Cالرواق  Aالرواق  Bالرواق ل  Dالرواق 

 م  0.21 0.16 م  0.22 م 0.09

 

  

                                                           
1
 قٌاسات الطالب 

 ماكٌلوم لٌفٌوس  فناء:  04صورة رقم 

  -تصوٌر الطالب  من-

03وؿ رقـ :الجد  

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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III /04-:االروقػػػػػػػػػػػة 
موجود عمى  " مبمطة بالحجر الرمميD C B A " عمى أربعة اروقة الماكيموميحتوي  

 . (05)( صورة رقم 02) مىىىطول الجيات االربعة لمبيو متباينة في مقاساتو مخطط رق
 : 1االبعاد 

 االروقة     
 Dالرواق  Cالرواق  Bالرواق  Aالرواق  االبعاد

 م 10.70 م 9.90 م 10.70 م 07.80 الطول 
 م 3.35 م 3.30 م 3.35 م 3.80 العرض 

حيث ان ىذا االخير اطول من  Cوالرواق  Aوىنا نالحظ وجود تباين بين الرواق 
االول الن الباب الثانوي يقابمو السبب الذي يجعمو اطول ويسيل حركة السير 

 05صورة رقم :  02مخطط رقم 
 
 
 

   

 

 

  

                                                           

 قٌاسات الطالب  1 

 اروقة ماكٌلوم لٌفٌوس  :  05صورة رقم 

   - تصوٌر الطالبمن -

04الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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III /05 – الدكاكيف: 

 : 02الثالثة  حسب المخطىىط رقم وجوانبعشرة  دكاكين متراصة عمى عمى  الماكيموميحتوي 

 في الجية الغربية . 04.03.02.01الدكاكيف رقـ :  -
 ة .ػػػفي الجيػػة الجنوبيػػػػ 07.06.05الدكاكيف رقـ :  -
 .ة يػػػة الشرقػػػػػػالجيي ػػف 10.09.08كاكيف رقـ : الد -
 ي .ػػػػػػػػػػػػػا المدخؿ الر يسػػػة بيػػػػػػػػػػػة الشماليػػػػػػاما الجي -

اال ان بعض ىذه الدكاكين يشوبيا غموض ، فالثالثة المتواجدون بالجية الجنوبية يجيل 
 استعمالو الى يومنا ىذا .

 ( :01اف رقـ )ػػػػػػػػػػػالدك – 01

،وىو متصىىىىىىىىىىل مع  Aيقع في الزاوية الشمالية الغربية لمماكيموم، يقابمو مباشرة الرواق 
البىىىىىىىىاب الرئيسي عن طريق الجدار الشمالي ،ارضيتو غير مبمطة بو طاولة لمبيع حالتو جد 

 (: 06سيئة، لم يبقى منو سوى دعائم الجدار صورة رقم )

 : 1ابعاده 

 (01ػػاف رقـ )ػػػػالدك
 االبعػػػػػػػػػػػػػػػاد

مقاسات 
 قزاؿ

مقاسات 
 الطالب 

 حالتو B عموه عمى الرواؽ الطاولة

 م 1.00 م 2.20 م 2.20 الطول

سيئة  م 0.00
 جدا

 م 0.75 م 1.70 م2 العرض
 م 0.20 ؟ ؟ االرتفاع
 2م 0.75 2م 3.74 2م 4.40 المساحة

 

 
                                                           

 قٌاسات الطالب   1

05الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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 ( :02اف رقـ )ػػػػػػػػػػػالدك – 02
من  3الشمالية والدكان رقم من الجية  1رقمالدكان  هيجاور  ،لمماكيموم يقع في الجية الغربية 

يرتفع  م ارضيتو غير مبمطة 2.30الذي يبعد عنو بى :  الفناءيقابمو مباشرة الجية الجنوبية، 
لم يبقى منو الى مجموعة من الدعائم واكوام من الحجارة ،حالتو سيئة جدا  قميال عن الرواق ،

 .(07) : صورة رقم
  :  1االبعاد

 (02رقـ )الدكاف   
 االبعػػػػػاد

 
 قزاؿ مقاسات

مقاسات 
 الطالب

 الطاولة
عموه عمى 

 Bالرواؽ 
 حالتو

 م 2.20 م 2.20 الطول
لم نجد بو 
 طاولة لمبيع

سيئة  م 0.15
 جدا

 م 1.70 م 2 العرض
  ؟ االرتفاع
 2م 3.74 2م 4.40 المساحة

 
                                                           

1
 قٌاسات الطالب   

 -يٍ تصىٌز انطانة  – (01الدكان رقم ):  06صورة رقم 

06الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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 ( :03رقـ )  افػػػػػػػػػػػالدك – 03

( 02( لو نفس مقاسات الدكان رقم ) 04.02بين الدكانين ) ،لمماكيموميقع في الجية الغربية 
درجة واحدة مصنوعة بيرتفع عن الرواق و ارضيتو غير مبمطة ، م 2.30 الفناءيبعد عن ، 

 ورةىىىىىائم عمى االرض صىىىى بعض الدعّ الّ إو ىىىىلم يبقى من إذ حالتو سيئة جدا، من الحجر الكمسي
 . (08) رقم 

 1االبعاد:

 (03ػػاف رقـ )ػػالدك
 ػػػػػػادػػػػػػاالبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مقاسات
 قزاؿ  

مقاسات 
 الطالب

 الطاولة
عموه عمى 

 Bالرواؽ 
 حالتو

 م 2.20 م 2.20 الطول
لم نجد بو 
 سيئة جدا 0.27 طاولة لمبيع

 م 1.70 م 2 العرض
 ؟ ؟ االرتفاع
 2م 3.74 2م4.40 المساحة

  

                                                           
قٌاسات الطالب 
1
  

  -من تصوٌر الطالب  –( 02الدكان رقم ):  07صورة رقم 

07الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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 ( :04اف رقـ )ػػػػػػػػػػػالدك – 04
( والباب Cيقابمو من الجية الشرقة عمى التوالي الرواق  ) لمماكيمومفي الجية الغربية يوجد 
 0.15االول سمكيا يرتفع عن الرواق بدرجتين  ،( 05.03) ينمحصور بين الدكان ، الثانوي

من جية الجدار المشترك بينو وبين الدكان رقم  الفناءيبعد عمى ، م  0.20م والثانية سمكيا
 ،م 03( فيبعد بى:05اما من جية الجدار المشترك بينو وبين الدكان رقم )،م 2.30( بى : 03)

 .(09)حالتو سيئة ولم يبقى منو سوى االساسات صورة 
 : 1االبعاد

 (04ػاف رقـ )ػالدك
 ػػادػػػاالبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قياسات 
 قزاؿ 

قياسات 
 الطاولة الطالب

 عموه عمى الرواقيف
B و C حالتو 

 م 2.40 م 2.20 الطول
لم نجد 
بو طاولة 

 لمبيع
 سيئة جدا م 0.35

 م 1.70 م 2 العرض
 ؟ ؟ االرتفاع
 2م3.74 2م 4.40 المساحة

                                                           
1
 قٌاسات الطالب   

  -يٍ تصىٌز انطانة  -  (03الدكان رقم ):  08صورة رقم 

08الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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 ( :05اف رقـ )ػػػػػػػػػػػالدك – 05
مقارنة مع  ( منخفضC.Bتقاطع الرواقان ) يوجد في الناحية الجنوبية الغربية لمسوق يقابمو

 ،مصنوعة من الحجر الكمسي،م 1 عتبة باب طوليالو  2.60 :بى  الفناءالرواق يبعد عن 
حالتو  ،ويعتبر من اكبر قاعات السوق يجيل استعماالتو الى يومنا ىذا،ارضيتو غير مبمطة 

 .(10)سيئة لم يبقى منو إال الجدار الغربي صورة رقم 
 : 1االبعاد

ػػاف رقـ ػػالدك
(05) 

 ػػػػػػادػػػاالبعػػػػػػػ

قياسات 
 قزاؿ 

قياسات 
 الطالب

 الطاولة
عموه عمى 

 C و Bالرواؽ 
عتبة 
 الباب

 حالتو

 م 4.50 ؟ الطول

 م 0.30 - التوجد

 م 1.20

 سيئة جدا
 م 0.50 3.40 ؟ العرض
 م 0.20 ؟ ؟ االرتفاع
 2م 0.60 2م 15.3 ؟ المساحة

                                                           
1
 قٌاسات الطالب   

 -يٍ تصىٌز انطانة  – (04الدكان رقم ):  09صورة رقم 

09الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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 ( :06اف رقـ )ػػػػػػػػػػػالدك – 06

يبعد عن ، ( 07.05وىو جزء صغير يقع بين الدكان )، لمماكيموميقع في الجية الجنوبية 
انو مكان وضع طاولة القياس  الطالب وحسب تقديريجيل استعمالو، م  4.10بى :  الفناء

 (11)صورة رقم  الدكاكين .ارضيتو غير مبمطة وىو اصغر  االنو يتناسب و حجمي
 :1االبعاد

ػػاف رقـ ػػالدك
(06) 

 ػػػػػػادػػػاالبعػػػػػػػ

قياسات 
 قزاؿ

 قياسات
 الطالب

عموه عمى  الطاولة
 C و Bالرواؽ 

عتبة 
 الباب

 حالتو

 م 3.35 ؟ الطول
لم نجد اية 
 التوجد م 0.00 طاولة

سيئة 
 جدا

 م 1.70 ؟ العرض
 ؟ ؟ االرتفاع
 2م 5.69 ؟ المساحة

 
                                                           

  
1
 قٌاسات الطالب   

 -من تصوٌر الطالب  - 05الدكان رقم :  10صورة رقم 

10الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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 ( :07اف رقـ )ػػػػػػػػػػػالدك – 07
( يبعد عن 8( وجدار الدكان رقم )Cالرواق ) ، يقابمولمماكيموميقع في الجية الجنوبية الشرقية 

لم يبقى ، نجيل نوع التجارة التي كانت بو  و ارضيتو غير مبمط،م  1.54الباب الثانوي بى: 
رقـ   صورة .يجاوره من الجية الشرقية طريق الفوروم ،منو سوى بعض دعامات االساس

(12.) 
 :1االبعاد 

 (07ػػاف رقـ )ػػالدك   
 ػػػػػػادػػػاالبعػػػػػػػ

قياسات 
  قزاؿ

 قياسات
 الطالب

عموه عمى  الطاولة
 C و Bالرواؽ 

عتبة 
 الباب

 حالتو

 م 3.50 ؟ الطول
التوجد 
 بو طاولة

 م 0.00

 ؟

 سيئة جدا
 ؟ م 3.40 ؟ العرض
 ؟ ؟ ؟ االرتفاع
 ؟ 2م 11.90 ؟ المساحة

 

                                                           
1
 قٌاسات الطالب   

 -من تصوٌر الطالب  – 06الدكان رقم :  11صورة رقم 

11الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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 ( :08الدكػػػػػػػػػػػاف رقـ ) – 08 

ويفت  عمى من الجية الجنوبية ، يمتصق بو الباب الثانوي،  لمماكيموميقع في الجية الشرقية 
توجد بو طاولة لبيع  ، ارضيتو غير مبمطة ، م 2.20بى:  الفناءيبعد عمى ، ( Dالرواق )

 (.13)ميدم عمى اخره دعائمة من الحجر الرممي صورة  ، السمع عند المدخل

 : 1االبعاد

ػػاف رقـ ػػالدك
(08) 

 ػػػػػػادػػػاالبعػػػػػػػ

قياسات 
 قزاؿ

قياسات 
 الطالب

عموه عمى  الطاولة
 و Bالرواؽ 
C 

 حالتو عتبة الباب

 م 1.05 م 2.40 م 2.20 الطول

 م 0.00
ال توجد بو 

 عتبة
سيئة 
 جدا

 م 0.76 م 1.60 م 2 العرض
 م 0.23 ؟ ؟ االرتفاع
 2م 0.79 ²م 3.84 2م 4.40 المساحة

                                                           
قٌاسات الطالب  
1
  

   -يٍ تصىٌز انطانة  – 27انذكاٌ رقى  : 10صىرج رقى 

12الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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( :09رقـ ) افػػػػػػػػػػػالدك – 09  
( عمى التوالي ارضيتو غير مبمطة يقابمو 10.08يقع في الجية الشرقية يتوسط الدكانين )

 (.14صورة رقـ : )  .المنحوت دعائمو من الحجر الرممي ،م2.20عمى بعد  الفناء
 :1االبعاد 

 9الدكػاف رقـ 
 االبعػػاد

قياسات 
 قزاؿ

قياسات 
 الطالب

 الطاولة
عموه عمى 

 و Bالرواؽ 
C 

 حالتو عتبة الباب

 م 2.20 م 2.20 الطول
لم نجد  

 م 0.00 طاولة 

 م 0.00

 سيئة جدا
 م 0.00 م1.60 م 2 العرض
 م 0.00 ؟ ؟ االرتفاع
 م 0.00 ²م 3.52 2م 4.40 المساحة

 
                                                           

1
 قٌاسات الطالب   

 -من تصوٌر الطالب  – 08الدكان رقم :  13صورة رقم 

13الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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  -من تصوٌر الطالب  – 09الدكان رقم :  14صورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( :10اف رقـ )ػػػػػػػػػػػالدك – 10
، بالضبط عند تقاطع الطريق القادم من الفوروم  لمماكيموميقع في الزاوية الشمالية الشرقية 

م ،ارضيتو   2.37الرئيسي بى :  (، يبعد عن المدخلAمع طريق ليفيوس ، يقابمو الرواق )
(صورة 02غير مبمطة، حالتو سيئة وجدرانو ميدمة لم يبقى سوى بعض االساسات مخطط )

( 15) . 
 : 1االبعاد

 (10ػاف رقـ )ػالدك
 ػػػػػػاد ػػػاالبعػػػػػػػ

قياسات 
 قزاؿ

 قياسات
 الطالب

عموه عمى  الطاولة
 C و Bالرواؽ 

عتبة 
 الباب 

 حالتو

 م 0.60 م 2.25 م 2.20 الطول

 التوجد بو م 0.00
سيئة 
 جدا

 م 0.54 م 2.20 م 2 العرض
 م 0.20 ؟ ؟ السمك
 م 0.32 2م 4.95 2م 4.40 المساحة

                                                           
1
 مقاسات الطالب   

14الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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 -من تصوٌر الطالب  – 10الدكان رقم :  15صورة رقم 

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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-من تصوٌر الطالب  -طاوالت البٌع 16الصورة رقم :  

 : طػػػػػػػػاوالت البيػػػػػػػػػػػػػع  -11
في تعامالتو يعتمد عمى عرض السمع استوجب وجود آلية تسّوق فوقيا  الماكيمومبما ان 

اربعة طاوالت حجرية ذات الشكل المستطيل مصنوعة من  بالماكيمومالمنتجات ،ولقد وجدنا 
  16الحجر الكمسي في حالة متوسطة كانت تعرض عمييا السمع المراد بيعيا صورة :

1االبعاد
 

 

 
  

 
 
 

      

. 

 

 

 

 

                                                           
1
 قٌاسات الطالب  

 تالطاوال       
 االبعاد 

 04الطاولة  03الطاولة  02الطاولة   01الطاولة 

توجد في مكان  م 0.60 م 1.05 م 1.00 الطول 
 م 0.54 م 0.76 م 0.75 العرض يصعب قياسيا

 م 0.20 م 0.23 م 0.20 السمك

15الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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IV- : تقنيػػػػػات البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 

حيث  ،عمى القوة والصالبة في بناء معالميا في الحضارات القديمةلقد اعتمدت العمارة 
لحمل ثقل المبنى، ولقد ساعد  وبناء اسس قوية وضخمة  دتفرض عمى المعماري تشيي

 احتكاك الرومان بعدة حضارات نشوء عدة طرق لبناء معالم المدينة منيا : 

 ( .  Opus Quadratumتقنية النظام الكبير ) -
 ( . Opus Camenticumتقنية كيمنتيكيوم )  -
 التقنية القائمة عمى الحجر . -
 ( . Opus Sipicatumتقنية سيبيكاتوم ) -
 (. Opus Africanumالتقنية االفريقية )  -

ّن تنوع البناء يفرض تنوع  لقد استعممت جل ىذه التقنيات في بناء معالم مدينة تيبيميس ،وا 
المدينة نجد انو اقتصر عمى تقنية واحدة في  لماكيمومطرق البناء ،غير اننا عند معاينتنا 

 البناء وىي التقنية االفريقية .

IV /1-   تعتبر ىذه التقنية افريقية المنشأ وتعتمد في بنائيا عمى وضع  : االفريقيةالتقنية
ذات اشكال مستطيمة او مربعة عمى ابعد متساوية   المنحوتةمجموعة من الحجارة الضخمة 

تعتبر ىذه الحجارة دعامات او اساسات لحمل الجدار وتمأل المسافات الموجودة بينيا 
نيا بالمالط مشكمة يتترابط في ما ب المنحوتواو غير  نحوتةالمبمجموعة من الحجارة الصغيرة 

بالضبط في  لمماكيمومبذلك طبقة صمبة  ولقد وجدت ىذه التقنية مستعممة في الجية الغربية 
 .(07)مخطط رقم  (17)( صورة رقم 05الدكان رقم )

 
 

 

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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  -من تصوٌر الطالب  – Opus Africatumالتقنٌة االفرٌقٌة  17صورة رقم 

 الماكيموـ: مكاف وجود التقنية االفريقية في 07المخطط رقـ 
 -ػػػ مف انجاز الطالب 

 

 التقنٌة االفرٌقٌة

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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 إال ان ستيفان قزال يخبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرنا عن استخىىىىىىىىىىىىدام تقنيىىىىىىىىىة اخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرى وىي : 

IV/2 -  ذات احجام : وتتمثل في بناء زوايا المعمم بالحجارة المنحوتة  تقنية دعـ الزوايا
تتناسب وسمك الجدار وتستخدم ىذه التقنية لتدعيم الجدار غير انيا ليست موجودة 

 ليفيوس . بمكيمومحاليا 
IV /3 - ط ػػػػػػػػػػػػػػػػػالتبمي 
ال تزال معالم التبميط جيدة ، فمقد بمطت االروقة  لماكيموم ليفيوس الحظنا انوحسب دراستنا  

االربعة بالحجارة الرممية ، ذات الشكل المستطيل، وىي في حالة جيدة.اما الفناء بمط 
بالحجارة الكمسية الكبيرة والشيء المثير في تبميطو انو ال توجد بو  قناة صرف مياه االمطار 

االمطار داخل الفناء الذي ينخفض عمى ما يفسر انو كان مغطى تماما ، ألنو لو سقطت 
م ، يسبب عائق لموصول الى قاعدة االلو ميركور والمذب  المتواجدان  0.25االروقة بحوالي 

 (.18داخمو. اما الدكاكين فمم نجد اية اثر لمتبميط بيا صورة )

 

-من تصوٌر الطالب  – طرٌقة تبلٌط االروقة والفناء 18الصورة رقم :   

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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في العالم الروماني لمعمارة وحدات ىندسية معمارية ذات اشكال تتخمل تقنيات البناء         
متنوعة  تضفي الصبغة الجمالية لممعمم وكما تساعد عمى تماسكو وىي احد العناصر 

 المعمارية اليامة .

 V - :  العناصر اليندسية 
V  /1- االعمدة : 
ليفيوس بمدينة تيبيميس عدد كبير من اجزاء االعمدة المتناثرة في جميع  بماكيموميوجد  

انحاءه ، مصنوعة من الحجر الرممي ذات الشكل االسطواني، يفترض تموضعيا عمى 
بطريقة جيدة صورة رقم :  منحوتةم وىي  0.45القواعد المتواجدة حول فناء السوق، قطرىا 

(19.)  

اعمدة ماكٌلوم لٌفٌوس   19الصورة رقم :   

  -من تصوٌر الطالب  –

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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V /2 – واعدػػػػػػػػػػػػػػالق : 
بالجية الشرقية وثالثة بالجية الغربية ،وىي ، ثالثة ماكيمومتوجد ستة قواعد حول فناء  

م، ذات مقاسات 0.05م الى 0.02متساوية المسافة فيما بينيا تتفاوت بنسبة قميمة من 
 ( .19مختمفة مصنوعة من الحجر الرممي صورة رقم : )

 1االبعاد
 مالحضة الطوؿ االرتفاع القطر القواعد
 طول القاعدة مجيول ألنيا مغروسة في االرض ؟ م 0.22 م 0.46 01القاعدة 
 م 0.69 م 0.46 م 0.45 02القاعدة 

 في حالة جيد جدا
 م 0.67 م 0.44 م 0.46 03القاعدة 
 م 0.70 م 0.44 م 0.44 04القاعدة 
 م 0.65 م 0.43 م 0.45 05القاعدة 
 م 0.65 م 0.43 م 0.46 06القاعدة 

 
 
 
 
 

  

                                                           
 قياسات الطالب   1

 طول القاعدة 

القاعدة  ارتفاع  

القاعدة  قطر  

ليفيوس ماكيموـقاعدة  01شكؿ رقـ :  

-مف انجاز الطالب  -  

16الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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قواعد اعمدة  ماكٌلوم لٌفٌوس 20الصور رقم :   

-من تصوٌر الطالب  –   

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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التاج طول قاعدة  

V /3- : التيجاف 
عمى خمسة تيجان في حالة حسنة مبعثر عمى جوانب الفناء وبالقرب من  بالماكيمومعثر  

بطريقة متقنة  منحوتو( مصنوعة من الحجارة الرممية ذات الطراز الدوري 08الدكان رقم )
 (21) صورة :
 1االبعاد

 
  

                                                           

قياسات الطالب  1  

 طوؿ قاعدة التاج اعػػػػػػػػػػػػػػػػػاالرتف رػػػػػػػػػػػػػالقط التيجان
 م 0.635 م 0.36 م 0.45 01التاج رقم 
 م 0.60 م 0.48 م 0.44 02التاج رقم 
 م 0.64 م 0.48 م 0.46 03التاج رقم 
 م 0.63 م 0.37 م 0.45 04التاج رقم 
 م 0.63 م 0.36 م 0.45 05التاج رقم 

 ارتفاع التاج

 التٌجان الدورٌة لماكٌلوم لٌفٌوس 21الصورة رقم : 

  -من تصوٌر الطالب  -

 ماكيمـوتاج  02الشكؿ رقـ :
 ليفيوس

 -مف انجاز الطالب -

التاج قطر  

17الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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 الدوري المتواجد بماكيمـو ليفيوس نظرة تصورية لألجزاء الثالثة لمعمود 03الشكؿ رقـ :
 - مف انجاز الطالب  -

 

اجـــــــالت  

ودـــالعم  

اعدة ـــالق  

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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V /4 -  : تضفى عميا الصفة القانونية  الماكيموموجدت بإحدى فضاءات طاولة القياس
 1والرسمية النو وجد العديد من طاوالت القياس في عدت مناطق اثرية مثل تيمقاد وخميسة

م  1.85ليا نفس المقاسات ،صنعت طاولة القياس من الحجارة الكمسية الرمادية طولو : 
واجيتيا االمامية مقسمة الى ثالثة اجزاء ، الجزء االوسط  71م سمكيا  . 0.35وعرضيا 

بو ثالثة مساطر منحوتة نحت غائر تحت بعضيا متفاوتة المقاسات ، العموية منيم تمثل 
( اما الثاني فيجيل  Le Coudée Egyptienne )المصري مقياس الذراع الممكي 

اصمو إال انو تقريبا في نفس قياس الذراع الممكي المصري،اما المسطرة )المقياس( الثالثة 
ام الجزئين االيمن وااليسر نجد كتابة  2Le Pied Romaواالخيرة فتمثل القدم الرومانية

وىي موجودة حاليا بالمسرح  م 0.05ن طول احرفيا اليمياليسار الى تكمل بعضيا من 
 .(21)صورةالروماني بمدينة قالمة 

 

 

 

 

 ىذه واالجتماعية الثقافية الحياة مسؤوؿ أيميميوس  ماريوس ماركوس وضع : النص شرح
 .والحرفيف لمبنا يف الطاولة

 
 

                                                           
1 Ballu (A)buul du comite, 1913 ,P 163. 
2 GSELL (ST) ET JOLY, (CHA), 3eme PARTIE, 1918, P 78. 

M.MARIVS                                                                         MENSURAS 

AIMILIANVS                                                                     STRUCTOR ET 

AIDILIS                                                                              FABRILCVRAVI 

-مف تصوير الطالب  – طاولة القياس 22الصورة رقـ :  

-مف انجاز الطالب  –طاولة القياس  04الشكؿ رقـ ":  

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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V /5-  : القاعدة الشرفية لاله ميركير 

ولقد عثرنا في  لقد وضعت قاعدة شرفية في معظم االسواق الرومانية اللو التجارة ميركور
 الفناء جنوبية الجنوبية لمفناء تبعد من جية توجد في الجليفيوس عمى واحدة  ماكيموم
وىي في حالة جيدة كما حفر م  1.23م ومن جية الشرق  1.20م ومن جية الغرب  1.45

ليا مكان في ارضية البيو لتوضع فيو يوجد في احدى واجياتيا رسالة تشريفية لإللو ميركور 
صنعت من المرمر  1فيتروفيوس كان تمثال االلو يوضع فوقيا في وسط الفناء وحسب 

 (.24) (23م  صورة رقم) 0.05حالتيا ممتازة وىي موجودة داخل الفناء طول احرفيا 

( اإللو الحامي لمتجار Mercurius )اسمو بالالتينية مركوريوس : Mercure مركور
الالتينية التي  Merx  اسمو المشتق من كممة يؤكدهوالتجارة عند قدماء الرومان، وىذا ما 

اإلغريقي، الذي  Hermes ىرمس وقد اندمج منذ وقت مبكر في اإللو« بضاعة»تعني 
 اقترن بو واتخذ صفاتو واألساطير المتعمقة بو.

 أحد الجبابرة  وحفيد أطمس  والحورية مايا وىكذا صار ي عّد ابنًا لكبير اآللية زيوس/جوبيتر
 2المشيورين في الميثولوجيا اإلغريقية.

ويطل  خارج أسوار روما dir=LTRAventine ينتصب عمى تمة أڤ نتينمعبده كان 
التجاري اإلغريقي عمى  عمى السيرك الكبير. وليذا ي عتقد أن عبادتو تعّد مثااًل باكرًا لمتأثير

 الرومان وأنيا جاءت إلييم مع التجار اإلغريق.
إلية الحبوب. وتقول   Demeter ديميتر عبادتو إلى روما مع بداية عبادةترافق دخول 

أيار/مايو وتزامن ذلك  15ق.م ودشن في  495الروايات إن أول معبد أقيم لو في روما عام 
أن تدشينو قاد إلى  لمحبوب وأول نقابة لتجارىا.ويذكر المؤرخ ليفيوس ماكيموممع إنشاء أول 

الشعب أحد أفراد العامة بتدشين المعبد،  والعامة، وأخيرًا فّوضنزاع بين طبقتي األشراف 
وقد اعتاد التجار في روما أن ، لدى العامةّ كبيرة وىذا يدل عمى أن عبادة مركور كانت 

أيار/مايو بتقديم األضاحي لمركور وأمو مايا حيث يجتمعون حول نبع  15يحتفموا بعيدىم في

                                                           
يسار  -THE TEN BOOKS ON ARCHITECTUREالكتب العشرة في العمارة ، VITRUVIUSفيتروفيوس  1

 . 27االول ،الفصل السادس، ص عابدين وعقبة فاكوش. "الكتاب 
 

2
 (.1982معجم األساطير اليونانية والرومانية، إعداد سييل عثمان وعبد الرزاق األصفر )دمشق   

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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ويغطسون في مائو المقدس إكمياًل من   Porta Capena بوابة كابينا بالقرب من
بمياىو المقدسة. وكانت نقابة التجار تعّد نفسيا تحت  الغار، ويرشون أنفسيم وبضائعيم

 .Mercuriales «مركوريين»أعضاؤىا يسمون أنفسيم  حماية اإللو مركور، وكان
بعد نياية الحروب األىمية وعودة التجارة  بعيد اإللو مركور وقد احتفل االمبراطور أغسطس

 Marcusاالمبراطور ماركوس أوريميوس والتنقالت إلى سابق عيدىا. وأقام لو

Aurelius  العصر االمبراطوري  معبدًا شيدت عبادة اإللو مركور انتشارًا واسعًا في
  .والمواصالت  إلو التجارة الروماني، إذ ع بد في المغرب العربي بوصفو

 بيترجو  عبد مركور إلى جانب عظيم اآللوكان ي   وفي معبد بعمبك الشيير ىميوبوليس
Jupiter   فينوس واإللية Venus  انتشر  وىكذا ضمن الثالوث اإلليي الروماني  

اشت ير بالتجارة، حيث وجدت جمعيات التجار في  ركور في كل مكانمي اإللو تقديس 
مختمف أنحاء االمبراطورية الرومانية،التي كّونت أكبر سوق تجارية عرفتيا العصور 

 1القديمة.
 النص الموجود عمى واجية القاعدة الشرفية : 

 إللول الكتابة ىذه وضعت :انشزح
 رفط من المقدس األغسطس ميركوريوس

( Marcus Livius Felix )  

 كاىن ىو و السكني التجمع حاكم ىو و 
 ىذا أىدى الخاص بمالو و لشرفو و دائم،

 .النصب

MRCVR(io) 

AVG(osto) 

SACRVM 

M(arcus)LIVIVS 

FLIX MAG(istri) 

PAG(i) FLAM(en) 

AVG OB HO 

NORIBUS 

D (e) S (ua) P(ecunia) D (edit) 

 
 

 
                                                           

 . 426 رقم الصفحة ضمن المجمد  ،الجغرافية و اآلثار التاريب و التصنيف ،عشر المجمد الثامن   1

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  

https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
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 :  1االبعاد

 حمتيا  حسب قزال  حسب قياسات الطالب القاعدة الشرفية 
 حالتيا جيدة م 0.60 م 0.60 الطول 
 م 0.60 م  0.60 العرض 
 م 1.20 1.20 االرتفاع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 قياسات الطالب   1

القاعدة الشرفية لاللو مركور بماكيموـ ليفيوس 24.23الصورة رقـ  

  -مف تصوير الطالب -

18الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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-مف تصوير الطالب  –مذبح ماكيمـو ليفيوس 27. 26.25الصور رقـ :  

V/6 -  :  المذبAutel : 

 الواجية في منحوتة ، المرمر من مصنوع الشرفية القاعدة بجوار الفناء وسط في المذب  وجد
 متوسطة Aiguière  جرة اليمنى الجية في منحوتةو Guirlande  إكميل المذب  ليذا األمامية
 . 25.24.23صورة  منحوت   Patèreمقدس قدح نجد اليسرى الجية في أما الحجم
  : 1االبعاد

المذب            مالحظة  
 االبعاد

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدةحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالة جيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى في  
0.46  م  العرض 
0.82  م   االرتفاع  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

قٌاسات الطالب  
1
  

19الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  



 

 

65 

-VI اء:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمواد البن 

 من تختمف نجدىا حيث ،مجموعة من مواد البناء  تيبيميس مدينة معالم بناء في ستعممتا
 حسب طبيعة  الوظيفة المنجزة ليا اما في سوق ليفيوس فيي كالتالي  ألخر معمم
 VI /01 -  الكمسيالحجر :  

ي عىىىىىرف بىىىىىالحجر الجيىىىىىري أو الحجىىىىىر الكمسىىىىىي ، و ىىىىىىو مىىىىىن 
الصىىخور الّرسىىوبّية ، تشىىّكل بطىىرق عضىىوّية ، و يتكىىّون مىىن 

و الحجىىىر الكمسىىىىي النقىىىّي ، لونىىىو أبىىىىيض و  شىىىوائب السىىىيميكا
لكىىن قىىد يتواجىىد بىىألوانة متعىىّددة ، منيىىا األصىىفر و الرمىىادي ، 
نظىىرًا لوجىىود بعىىض الشىىوائب مثىىل الرمىىل و أكسىىيد الحديىىىد و 

. ي عىىرف  *الطمىىي ، و يكىىون إجمىىااًل بشىىكل حبيبىىات ناعمىىة أو خشىىنة و أحيانىىًا بشىىكل عىىروق
 ربانخفىىىاض قسىىىاوتو ، و يكىىىون موجىىىودًا بنسىىىب كثيىىىرة فىىىي القشىىىرة األرضىىىّية ، و ىىىىو مىىىن أشىىىي

 الخامات المعدنّية ، بل و أىّميا . 
أصىول حجىر الجيىر حسىب بيئىة ترسىيبو ، و ألّنىو تكىّون مىن بقايىا كائنىات مائّيىة ،  فو قد تعىز 

ّسم إلى عىّدة أنىواع فىي أصىولو أشىيرىا: إّما بحرّية ضحمة أو عميقة ، أو نيرّية عذبة ، فإّنو يق
ىذا النوع من الحجىارة تخدمت سوا ، 1و طحمبي مرجاني و صدفي وجيري تبخري و كريتويدي

اسىىىتعمل فىىىي فنىىىاء سىىىوق ليفيىىىوس كىىىذلك اسىىىتعمل فىىىي طىىىاوالت البيىىىع وبعىىىض عتبىىىات الىىىدكاكين 
 . 05مثمما وجدناه في الدكان رقم 

  

                                                           
 عيساوي بوعكاز ،طرق حفظ وصيانة الموقع االثري جميمة ، رسالة تخرج لنيل شيادة الماجستير في الصيانة ة والترميم   1

 45،الجزائر ،ص  2008-2009
 موجودة فً الطبٌعة .  *عروق : ٌقصد بها جبال صحرٌة

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  

http://www.chemistrysources.com/wp-content/uploads/2013/11/limestone-http-geoweb-gg-utk-edu.jpg
http://www.chemistrysources.com/wp-content/uploads/2013/11/limestone-http-geoweb-gg-utk-edu.jpg
http://www.chemistrysources.com/wp-content/uploads/2013/11/limestone-http-geoweb-gg-utk-edu.jpg
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VI /02 - انزيهٍح انحجارج 
ىو نوع من األحجار الطبيعية يتكون في طبقات رممية  الصخر الرممي أو 1 الَحَجُر الرَّْمِمي  

عمى تماسكيا باإلضافة إلى وجود أمالح  والحرارة الضغط تحت األرض ، تعمل ظروف
تكونيا. وتتكون معظم األحجار أو الصخور الرممية معدنية تساعد عمى 

حيث أن تمك المادتين من المكونات األساسية في القشرة األرضية.  والفمدسبار الكوارتز من
فقد يكون أصفرا أو بنيا أو أحمرا، أو رمادي المون أو   وىو مثل الرمل من ناحية المون

ا. وتكّون طبقات الصخر الرممي ىضابا تبدو لمعين واضحة التضاريس، ولذلك تسمى أبيض
 .مناطق وجودىا بمون الصخور الموجودة فييا

ويقاوم الحجر الرممي العوامل الجوية ويمكن تشكيمو بسيولة، ولذلك يستخدم كثيرا في بناء 
ويمزم ترميميا وتجديدىا إذا  المنشآت والمباني. كما توجد منو أنواع ال تقاوم العوامل الجوية

   .استعممت في المباني
 وبسبب شدة صالدة حبيباتيا المكونة ليا وتناسب حجم الحبيبات وقابميتيا لمتفكك، 

وتساعد التكوينات الصخرية المكونة من الحجر الرممي عمى االحتفاظ بالماء وسوائل أخرى، 
تخزين كميات كبيرة من المياه، مما حيث تتميز تمك الصخور بمسامية كافية، تكفي ألغراض 

يجعميا مجارى جيدة لممياه ومخازن لمبترول. وفي استطاعة خزانات من تمك األحجار الرممية 
ترشي  المياه بواسطة سط  الطبقة الصخرية، وىي تفوق في ذلك أحجارا أخرى ذات شقوق، 

ولقد استعممت ىذه .الزالزل مثل الحجر الجيري، أو صخور أخرى يمكن أن تتشقق بتأثير
الحجارة بكثر في بنائ السوق فنجدىا في االروقة االربعة كما نجدىا في االعمدة الدوري 

 . قوالقواعد والتيجان كذلك استعممت في بناء الجدار الخارجي لمسو 
 
 
 

  

                                                           

 
1
 1024ص  2013قاموس المورد الحدٌث لمنٌر البعلبكً و.رمزي البعلبكً دار العلم للمالٌٌن لبنان طبعة   

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%84
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VII : التقنيات المستعمة عمى الحجار 
VII /01 -  : التقنية االولى :القمع 

تقمع االحجار من المحجرة وتستعمل عدة تقنيات لجعل الحجر ذو شك مربع او مستطل 
 وتستعمل في ذلك االدوات االتية : صغير الحجم او كبير

 منقار الحفر:  -أ

يستعمل لقمع الحجارة من المحجرة ويكون 
 حاد من كال الجانبين 

 ازميؿ المخارز :   -ب

يستعمل عمى قمع الصخرة من االسفل او من الجانب 
وهو الذي ٌساعد على قلع  الممتصق بالجممود

 الحجارة الكبٌرة  .

VII /02 -  تقنية تسوية الحجارة  الثانية :التقنية
 وتنعيميا 

: يساعد ايضا عمى ما  ازميؿ ذو اسناف عريضة - أ
مثمما الحظنا عمى االعمدة  يشبو تمميس واجية الصخرة

 البيع . وطاوالت
: يستعمل لقمع النتوءات الموجودة عمى  ازميؿ مدبب - ب

 الصخور وتسوية السط  قميال 

VII /03 -  التقنية الثالثة : لجعؿ سطح الحجر او
 الرخاـ قابؿ لمكتابة عميو .

 : يعمل عمى تسوية الصخرة  ازميؿ ذو اسناف صغيرة - أ
 عمى الكتابة ولقد استعمل  وتناغم المنطقة ليساعد عمى

 ىذا االزميل عمى القاعدة الشرفية لاللو ميركور .

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  
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 : ٌستعمل فً االغلبٌة الساحقة للكتابة ازمٌل كاسح صغٌر - ب

 كما وجدنا عمى الناقشة كذلك استعمل في الحفر عمى طاولة القياس لحفر 
 القدم الرومانية .

 
VII /04 -  التقنية الرابعة : النحت 

 االجسام المنحنية والبيضاوية عمى: لصنع ازميؿ منحني  -أ 
 مثل مثل االنحناءات الموجودة العمود الحجري او الصخرة 
 عمى القواعد والتيجان كذلك النحت الموجود عمى المذب  

 االنحناء الذي ٌساعد على نحت االشكال                               

 VII /05 -  التقنية الخامسة : الثقب 

تعمل عمى صنع :   la forétلة الثقب آ -أ 
الثقوب دون تضرر الصخرة المراد الثقب عمييا ولم 
تستعمل في سوق ليفيوس اال انيا استعممت في 

 وخصوص في التيجان الكورنتية  ةالمدين

 

 تقنيات الرفع :  - 05/06

 1 استعمل في سوق ليفيوس تقنية الكماشة لرفع الدعامات
 

 

                                                           
مقياس االستاذ  2016.2017كل ىذه المعمومات عن التقنيات المستعمل عمى الحجار من مقرر السنة الثانية ماستر  1

  زرارقة مراد .
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VIII - ليفيوس  بناء ماكيموـالمستعممة في  المواد 
VIII /01 - الدبش (الطبيعية الحجارة moellon  ) 

 عبارةالدبش في السوق خصوصا في الجدار الخارجي وىذا لمالء الفراغات والدبش  استخدم

 تكون ما غالباً  عشوائية أشكال ذاتومنيا  الشكل منتظمة منيا الحجم صغيرة حجارة عن

  .طبيعية حجارة

VIII /02 - المالط mortier : 

ولملء الفراغات بينيا. المالط بصورة عامة  الحجر أو  الطوب تستخدم لربط مادة بناء

مفة حين تجف وتتكون من مواد خت صمبةيصنع عمى شكل عجينة تصب  

 الرمل أو خميط من ىذه المواد وقد يضاف إلييا أو االسمنت    الصمصال أو  الطين مثل 

 واستخدم المالط كمادة ربط بين الحجارة .

VIII /03 - الّرخاـ marbre : 

 القاعدة في انشاء إستخدمت لمتزيين، كمادة تستعمل مختمفة، ألوان ذات صمبة مادة ىو

  . 1المذب  و الفناء وسط في الموجودة الشرفية

VIII /04 -   الحجارة الكبير المنحوتة : 

االخيرة في صمب الجدار الخارجي لمسوق لتقويو ولتكون عبارة عن اعمدة دعم  استعممت ىذة

 لمبناء .
 

                                                           

 202 .ص ،2 ط السعودية العربية المممكة العامة، الجيولوجيا في تطبيقات مشرف، عثمان الغني عبد محمد    1      
 

 الفصـــــــــــــل الثانً : دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم لٌفٌوس بمدٌنة تٌبٌلٌس  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%84


 

 

70 

 
 

 الفصؿ الثالث
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 الفصػػػػػػػػػػػػػؿ الثػالث
 I – لمحة عف ماكيموـ سيرسيوس 
II –  اتجاه ماكيموـ سيرسيوس 

III –   اجزاء ماكيموـ سيرسيوس 
 الساحةاالمامية -1

 البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو -2

 المػػػػػػػػػػػػػػػػداخؿ  -3

 االروقػػػػػػػػػػػػػػػػة  -4

 الدكاكيػػػػػػػػػػػػف -5

 طاوالت البيع  -6

 الفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء -7
IV –  االشكاؿ الفنية 

 النافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورات   -1

 االحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواض  -2

 مصطبة الموازيف   -3

 القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواعد   -4

 االعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة -5

 التيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف -6

V- مواد البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
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 I- : لمحة عف ماكيموـ سيرتيوس   

سىىيرتيوس فىىي الجيىىة الجنوبيىىة الغربيىىة لممدينىىة، يحىىده مىىن الشىىمال الكىىاردو  مىىاكيموميقىىع        
 Decumanus)،ومىن الشىرق الكىاردو ديكيمىانوس(Cardo Maximus)س ياكسىمم

Maximus) ، ومىىىن الجيىىىة الجنوبيىىىة الكىىىابتول  يىىىويسىىىيل عمميىىىة الوصىىىل الىىىىذان الطريقىىىان،
يوجىد بىو حنيىة مىن الجيىة  االلبسىة ، ماكيموم و الماكيمومحمامات كل من ،ومن الجية الغربية 

امىىىا مىىىن الجيتىىىين  م25.70 م وعرضىىىو 69.90 يبمىىىغ طولىىىوالجنوبيىىىة عىىىل شىىىكل نصىىىف دائىىىرة 
،الن الطريىىىق اثىىىر فىىىي جىىىزء مىىىن سىىىاحتو االماميىىىة  الشىىىرقية والشىىىمالية فيتغيىىىر طولىىىو وعرضىىىو

و تبمىىىىغ م  26.55م وعرضىىىىو مىىىىن الجيىىىة الشىىىىمالية 68.70ليىىىنقص الطىىىىول الشىىىىرقي ويصىىىب  
لىىىىو ثالثىىىىة مىىىىداخل ،االول رئيسىىىىي مىىىىن الجيىىىىة الشىىىىمالية ، والثىىىىاني  1. ²م 1781.01مسىىىىاحتو 

مخطىط رقىم  واألروقىةوالثالث ثانويان من الجيىة الشىرقية والغربيىة ، بىو مجموعىة مىن الىدكاكين 
 (.28صورة ) 08
  

 

 

 

  

 

 

 

                                                           

 مقاسات الطالب 1 

 ج ش

 غ

لماكٌلوم سٌرسٌوس المقاسات االجمالٌة  08مخطط رقم   

 -من انجاز الطالب -

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  
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 منظر عام لماكٌلوم سٌرسٌوس  28رقم : صورة

 -تصوٌر الطالب  من-

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  
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 II سيرسيوس بتاموقادي ماكيموـاتجػػػػػػػػػػػػػػػػػاه: 

معظىىىم الحضىىىارات القديمىىىة كانىىىت فىىىي بنىىىاء معىىىالم مىىىدنيم يعتمىىىدون عمىىىى توجيييىىىا نحىىىو طمىىىوع 

 الشمس ، خصوصا المباني العمومية مثل الفوروم والبازيميكا و الماكيموم .... الب ، وحسب 

 أ ب .ب ج , ج د. دأ" بأوجيىىىىىىو  االربىىىىىىع عمىىىىىىوميفىىىىىىان المدينىىىىىىة او اي مبنىىىىىىى  ،1فتروفيىىىىىىوس

 "يتوضع كالتالي :

 .الجية االمامية :"أب" لممبنى تكوف مقابمة لجية بزوغ الشمس -

 الجية اليسرى : "ب ج " تكوف مقابمة الجية الشمالية . -

 .الجية الخمفية او الغربية : "ج د" تكوف عكس شروؽ الشمس متجو نحو الغرب  -

 الجية اليمنى : "د أ " تكوف مقابمة الجية الجنوبية . -

 فمقىىد ،سيرسىىيوس "  الحظىىا اختالفىىا كبيىىرا عىىن مضىىمون النظريىىة لمىىاكيموماننىىا عنىىد دراسىىة  إال
الرئيسىىي مىىن الجيىىىة الشىىمالية عىىوض ان يكىىىون و حيىىث نالحىىظ ان مدخمىىى ،وجىىو شىىمال جنىىىوب
 تماشىيا والطىرقين الرئيسىين المىاكيموم وحسىب مىا نالحظىو مىن المخطىط بنىي  ،بالجية الشرقية 
 Cardo Maximusوالماكسىىيموس  Decumanus Maximusالىىديكومانوس 
   (09)مخطط رقم : 

  

                                                           

 ،رسالة ماجستير ،اسواق مقاطعة نوميديا دراسة معمارية مقارنة السواق تيمقاد وكويكل جميمة ،بن مسعود ناصر 1 
 02ص ، الجزائر 1991-1992
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: مدينة تمقاد 09مخطط رقـ  
Google image 
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III ماكيموـ سيرسيوس اجػػػػػػػػػػػػػػػزاء :  
III /1 -  لمماكيموـالسػػػػػػػػػػػاحة االمامية : 

 ماكيموملقد ذكر النص التذكاري الموجود بالناقشة ان ساحة 
 سيرسيوس بوليانوس فوستينوس وأىداه  اسيرسوس قد انجزى 

 لمواطنيو .
 ترجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الناقشػػػػػػػػػػػػػػػػػة : 

 " .الى مواطني تمقاد وأىداىماوساحتو بمالو الخاص  الماكيموـانجز سيرسيوس "
الساحة االمامية ابتىداء مىن    في عرض (Maximusولقد اثر الطريق الرئيسي شرق غرب)

 مما جعل السىاحة تأخىذ شىكل شىبو منحىرف . نحو الشمال الغربي قوس النصر، حيث انحرف
م مكونىىة بىىذلك مجموعىىة مىىن 1.25بحىىوالي   Decumanusترتفىىع السىىاحة االماميىىة عىىن 

إال  الرماديىة الكمسىية بمطىت بالحجىارة الدرجات عددىا سبعة تتالش جزئيا كمما اتجينا شرقا ، 
، وىىي اولىى اجىزاء 1ان معظميا غير موجود ويعتقد انيا استعممت في بنىاء الحصىن البزنطىي 

 .(10)مخطط  (29)السوق توجد في الجية الشمالية لمسوق صورة 

 :   2االبعاد 
  االمامية احةػػػػالس

 الحالة الشكؿ االبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد

 م 26.55 من جية الشمال الطول

 نزع جزئي لمبالط شبو منحرف

 م 25.70 الطول من جية الجنوب

 م 19 العرض الغربي

 11.70 العرض الشرقي

 ²م394.49 المساحة

                                                           

-1991 ،رسالة ماجستير ،اسواق مقاطعة نوميديا دراسة معمارية مقارنة السواق تيمقاد وكويكل جميمة ،بن مسعود ناصر
 .20 ص، الجزائر 1992

2
  يقاصاخ انطانة  

SERTU MACELLUM 

ET AREAM ETUS 

PATRTAE SVAE 

SVAE FECURENT  

 

20الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  



 

 

77 

 

  

سٌرسٌوس لماكٌلومالساحة االمامٌة    10مخطط رقم:  

تٍ يضعٕد َاطش اصٕاق يقاطعح َٕيٍذٌا دساصح يعًاسٌح يقاسَح الصٕاق 

1992-1991ذًٍقاد ٔكٌٕكم جًٍهح سصانح ياجضرٍش   

 بتصرف من الطالب

 

A.B.C.D   روقة السوقا 
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III /2-  : البيػػػػػػػػػػػو 

م ، يوجىىد فىي جيتىىو الشىىمالية خمسىىة  0.20ويرتفىع عمييىىا بحىىوالي  يمىىي السىىاحة االماميىىةالبيىو 

ويعتبىر مقىر قواعد ال تزال الىى يومنىا، امىا مىن الجيىة الجنوبيىة فيىو ممتصىق بجىدار الىدكاكين، 

، مسىىىىتطيل بواسىىىىطة المىىىىدخل الرئيسىىىىي لممبنىىىىىمتقىىىىدم لالسىىىىتقبال ، حيىىىىث يفىىىىت  عمىىىىى السىىىىوق  

بمطىىىت  معظىىىم عناصىىىره،دعىىىامتين عمىىىى جىىىانبي المىىىدخل ، حالتىىىو سىىىيئة اذ فقىىىدت لىىىو  ،الشىىىكل

ولقىىد اسىىتعمل ىىىذا البيىىو كقاعىىة  ارضىىيتو بالحجىىارة الكمسىىية الىىى ان الجىىزء الشىىرقي فقىىد تبميطىىو،

   10مخطط رقم  30القادمين الى السوق صورة رقم : انتظار لمخدم

 -من تصوٌر الطالب  – سٌرسٌوس لماكٌلومالساحة االمامٌة  29صورة رقم:
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 :  1االبعاد 

 ىــــــــــانثه                              

 االتعاد
 انحانح انشكم

 ـ 25.70 الطوؿ
 ـ 5.75 العرض معظـ اجزا وفقد  مستطيؿ

 ²ـ 147.77 المساحة
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

III /3  االبػػػػػواب( المػػػػداخؿ( : 
احىداىما اسىتحدث فىي  ،يحتوي سوق سيرسيوس عمى ثالثة ابىواب واحىد رئيسىي واثنىان ثانويىان

 فترة متأخرة .
  

                                                           
  قياسات الطالب    1

سيرسيوس ماكيموـبيو   30صورة رقـ:  

 -مف تصوير الطالب -

21الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  
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 المدخؿ الر يسي :/1

  اي انىو يقسىميا الىى جىزئين متسىاويين ؛يوجد الباب الرئيسي لمسىوق وسىط الىدكاكين الشىمالية 
ويرتفىىع عميىىو بىىدرجتين ، ارتفىىاع يمىىي البيىىو مباشىىر و  ، ثالثىىة عمىىى اليمىىين وثالثىىة عمىىى الشىىمال

مباشىرة ويفىت   الرمىاديم ، صنعت عتبتىو مىن الحجىر الكمسىي  0.16م والثانية  0.20االولي 
ولألسىف فىان ىىذا المىدخل ميىدم عمىى اخىره كمىا نجيىل العناصىر المكونىة ،  (A)الىرواق  عمى

   31:لو ونجيل ارتفاعو  صورة 
 : 1االبعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاد

 البػػػػػػػػػػػػػػػاب                  
 االبعػػػػػػػػػػػػػػػػاد

 مالحظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

بمىىا انىىو ال توجىىد العناصىىر المكونىىة لمبىىاب فقىىد قمنىىا بقيىىاس  م  2.70 طوؿ العتبة
 االقل عرض الباب.عتبتو لتعطينا عمى 

  طول  العتبة = عرض الباب
 م 0.90 عرض العتبة 

 م 0.20 سمؾ العتبة  
 
 

  

                                                           
   قياسات الطالب   1

سيرسيوس لماكيموـالمدخؿ الر يسي   30صورة رقـ :   
 -مف تصوير الطالب-

22الجدوؿ رقـ :  
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  -2 : الثانوي االوؿالمدخؿ 

عمىى الطريىق الرئيسىي شىمال جنىوب ) الكىاردو ويرتفىع صف الرواق الشىرقي تيوجد في من     

عرضىو الىذي يبمىغ  إالخىره ،ولىم يعىرف منىو آوىىو ميىدم عمىى  ، 0.20بحىوالي  ديكومىانوس (

التىي صىنعت مىن الحجىر الكمسىي الرمىادي  لىم تبقىي سىوى ارضىيتو ،وىو طىول عتبتىوم  2.53

 .(32صورة ) المائل لالزرق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

سيرسيوس لماكيموـالمدخؿ الثانوي مف جية الشرؽ   32صورة رقـ :   
 -مف تصوير الطالب -

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  
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 : المدخؿ الثانوي الثاني -2

اي انىو ال يتوسىط ؛يميل قميال نحىو الجنىوب ، لمماكيمومفي الجية الغربية  البابيوجد ىذا      

يعتقىد انىو اسىتحدث  األلبسىةالحياكىة او  مىاكيمومويعتبر نقطة وصل بينو وبىين جداره الغربي ، 

عمىى البابىىا  فيىف الضىىغطكىىذلك لتخ، ىىىذا االخيىرلتسىىييل االتصىال بينىىو وبىين  متىأخرفىي وقىىت 

م تحتىىىوي عتبتىىىو عمىىىى امىىىاكن  0.20م والثانيىىىة  0.15يرتفىىىع بىىىدرجتين سىىىمك االولىىىى الرئيسىىىي 

   ورةىىىىىىىىىىىىىىص  1م 0.20م وسمكيا  0.60م وعرضيا  1.26طوليا، وضع حامل الباب

( 33( )34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 قياسات الطالب  1

نًاكٍهىو  نهثاب انثاَىي انًتىاجذ تانجهح انغزتٍح 34.33 : رقى تاٌصى

-يٍ تصىٌز انطانة  –طٍزطٍىص   

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  
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  III:  ةػػػػػػػػػػػػػاالروق 4/
حيىىث انيىىا تأخىىذ الحصىىة االكبىىر مىىن  ، اعطىىي المينىىدس المعمىىاري لألروقىىة اىميىىة كبيىىرة     

 من المساحة االجمالية  . 2/1اي  بنسبة  ؛الماكيمومحيث مساحة 
سيرسىىىىيوس فىىىىي انحائىىىىو االربعىىىىة )شىىىىمال.جنوب. شىىىىرق  مىىىىاكيموملقىىىىد انشىىىىأت االروق فىىىىي     

، والباعىة اسىتبدلت بوظيفىة اخىرى  اال ان وظيفتيا االصمية  المتمثمة في تنقل التجىار ،.غرب(
والىىىرواق الجنىىىوبي  اكين فىىىي كىىىل مىىىن الىىىرواق الشىىىمالي المسىىىتطيل الشىىىكلكالىىىد حتضىىىاناوىىىىي 

ىذا االخير الذي يرتفع بدرجتين عمىى الفنىاء ، بمطىت جميىع االروقىة بالحجىارة 1 النصف دائري
الرمميىىة وىىىي فىىي حالىىة جيىىدة ، ولقىىد اعطينىىا لكىىل رواق حىىرف حتىىى يتسىىنى لنىىا التعامىىل معىىو . 

 (38()37()36()35: )صور رقم(،02)مخطط رقم  
 .  (B)الرواق الغربي =  ،  (A)الرواق الشمالي =  -
 .  (D)الرواق الشرقي =  ، (C)الرواق الجنوبي =  -

 2االبعاد :
 االروقة 

 االبعاد
 Dالرواؽ  Cالرواؽ  Bالرواؽ  Aالرواؽ 

 33.60 ـ 25.20 ـ 33.60 ـ 25.20 الطوؿ 
 4.75 ـ 3.85 ـ 05.14 ـ 4.75 العرض 

 / ـ 10.05 / / العمؽ
 

  

 

 

 
                                                           

1
انجُٕتً  اصرثذند ٔظٍفرًٓا انشٔاقٍٍ انشًانً ٔحضة االصرار تٍ يضعٕد َاطش  فً يزكشذّ نشٓادج انًاجضرٍش  ٌقٕل اٌ   

انذكاكٍٍ. غٍش اَُا عُذ يعاٌُح انشٔاقٍٍ ذثٍٍ انعكش فهقذ خظض يكاٌ نهذكاكٍٍ ٔتقً انشٔاقاٌ عهى  ذحرضٍ دٔاطثح

 ٔظٍفرًٓا االطهٍح  انًرًصهح فً ذُقم انرجاس َٔقم انثضائع . 

 قٍاصاخ انطانة 
2
  

 -مف انجاز الطالب -(C)شرح ابعاد الرواؽ الجنوبي 05الشكؿ رقـ :

23الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  
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ألروقة ماكٌلوم سٌرسٌوس 38. 37.36.35الصور رقم :   

    - من تصوٌر الطالب-

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  
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III  /5  : الدكػػػػػػػػاكيػػف 

سيرسيوس عمى ثالثة عشىرة دكىان منتشىرة فىي الىرواقين الشىمالي والجنىوبي   ماكيموميحتوي     

 :   نوعينولقد تنوعة الدكاكين في اشكاليا الى 

الىرواق الشىمالي حسب دراسىة االسىتاذ بىن مسىعود ناصىر فىان  الشكؿ المستطيؿ  :  -01

سيرسىىيوس يحتىىوي عمىىى دكىىانين مسىىتطيال الشىىكل يوجىىد االول فىىي الزايىىة الشىىمالية  مىىاكيموم

راوح ىىىىىىرواق يتىىىىىىىة  لىىىىنفس الىىىىىىىىىىالغربيالشىىىىمالية لىىىىرواق الشىىىىمالي والثىىىىاني فىىىىي الزاويىىىىة  الشىىىىرقية

 . 1 ²م 9.6م وتقدر مساحتيما بى: 2.40ا ىىىىىىىىىىم وعرضيم04ا ىىىىىىىىىىىىىيمطول

وعند دراستنا الميدانية اتض  لنا ان الدكاكين كميىا مسىتطيمة الشىكل فيىي تتبىاين مىن حيىث 

الصىىىغيرة  بالحجىىىارةطىىىول اضىىىالعيا ، بنيىىىت جىىىدرانيا الثالثىىىة  الشىىىمالية والشىىىرقية والغربيىىىة 

تحتىوي كميىا عمىى  غيىر مبمطىة  ارضىيتيا والمنتظمة ،اما واجية الدكاكين بنيىت بىاالجر ، 

( 01مىىن ) 2طىىاوالت البيىىع ، تتوسىىط واجيىىات الىىدكاكين وىىىي مرتبىىة مىىن اليسىىار الىىي اليمىىين

 (44) (43()42()41()40()39) صور:( 11(مخطط )06الى )

 3االبعاد:

 انذكاٌ      

 االتعاد

انددددددددذكاٌ 

01 

 انذكاٌ 

02 

 انذكاٌ

03 

 انذكاٌ

04 

 انذكاٌ

05 

 انذكاٌ 

06 

 و 4..5 و 2..0 و 2..0 و 2..0 و 4..0 و 4..5 انطىل

 و 2..0 و 5..0 و 0..0 و 0.52 و 0.52 و 0.54 انعزض

 ²و 6.45 ²و .... ²و 56.. ²و 05.. ²و 2... ²و ...2. انًظاحح

                                                           
1
-.66. ،سصانح ياجضرٍش ،اصٕاق يقاطعح َٕيٍذٌا دساصح يعًاسٌح يقاسَح الصٕاق ذًٍقاد ٔكٌٕكم جًٍهح ،تٍ يضعٕد َاطش 

 . ..ص  ،انجزائش، 660.

 
2
 انطانة  ذشذٍة  

 
 قياسات الطالب   3

مكرر 23الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  
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13انى  21تزتٍة انذكاكٍٍ حظة االرقاو يٍ  11رقى : يخطط  

 شمال    -يٍ اَجاس انطانة  -

 شرق 

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  
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1 0 

3 4 

 4.3.2.1ف اكيلمدك 42. 41.40.39صور رقـ : 

 -مف تصوير الطالب -

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  
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 : الشكؿ النصؼ دا ري  -2

موجىىىودة فىىىي  لقىىىد وجىىىدت ىىىىذه الىىىدكاكين بالحنيىىىة او الىىىرواق الجنىىىوبي وىىىىي سىىىبعة دكىىىاكين 

بىنفس تقنيىة بنىاء دكىاكين الىرواق الشىمالي  ،اال ان بنيىة نصف دائرة ليا اطوال متباينىة *، 

مبمطىىىىة ارضىىىىيتيا جىىىىدارىا الخىىىىارجي باعتبىىىىاره جىىىىدار المىىىىاكيموم أضىىىىيفت لىىىىو تقنيىىىىة االجىىىىر 

صىىىورة  (11، مخطىىىط رقىىىم: )1فىىىي واجيىىىة كىىىل دكىىىان طاولىىىة لمبيىىىعتوجىىىد  بالحجىىىارة الرمميىىىة 

(45()46). 

                                                           

 * الشكل الخارجي  العام لمدكاكين  نصف دائرة  لكن المقاسات الداخمية لكل دكان تعطينا الشكل المستطيل
 قياسات الطالب   .  1

5 6 

6.5لمدكانيف  44.43صور رقـ :   
 -مف تصوير الطالب -

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  
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 :  1االبعاد 

 انذكاٌ

 االتعاد

 انذكاٌ

07 

انددددددددذكاٌ 

08 

انددددددددذكاٌ 

09 

 انذكاٌ

10 

انددددددددذكاٌ 

11 

 انذكاٌ

12 

انددددددددذكاٌ 

13 

 0.62 2..0 2..0 و 2... و 2..0 و 2..0 و .0.6 انعزض

 52.. 52.. 52.. 0.42 و 52.. و 52.. و 52.. انطىل

 ²و9.86 ²و9.52 ²و9.52 ²و 7.75 ²و9.52 ²و9.52 ²و9.89 انًظاحح

 

  

                                                           
1
 قٍاصاخ انطانة   

 دكاكيف الرواؽ الجنوبي  46.45صور رقـ :
 -مف تصوري الطالب -

24الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  
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III /6 - (ع ػػػػػػػػػػػػػالبي) العرض طاوالت  : 
لقىىىد عثىىىر فىىىي مىىىاكيموم سيرسىىىيوس عمىىىى مجموعىىىة مىىىن الطىىىاوالت تتوسىىىط واجيىىىات الىىىدكاكين ، 

م وىىىىىي مصىىىىنوعة مىىىىن الحجىىىىر  1.20تتموضىىىىع فىىىىوق دعىىىىامتين عمىىىىى الجىىىىانبين عمىىىىى ارتفىىىىاع 
 (46( الىىىىىىىىىىىىىىى )39مسي ، وس ن رقم الطاوالت حسب ترقيم الدكاكين  صور من )الك

 :   1االبعاد

 المالحظة السمك العرض الطول الطاولة
 ينقص جزء من الطاولة م 0.20 م 0.75 م 0.80 01الطاولة 
 02الطاولة 

 نفس المقاسات م 0.20 م 0.75 م 2.20
 03الطاولة 
 04الطاولة 
 05الطاولة 
 اكبر طاوالت الرواق الشمالي م 0.20 م 0.75 م 2.60 06الطاولة 
 مكسورة جزئيا م 0.20 م 0.70 م 1.50 07الطاولة 
 م 0.20 م 0.75 م 2.20 08الطاولة 

 م 0.20 م 0.75 م 2.26 09الطاولة  حالة جيدة
 م 0.20 م 0.75 م 2.37 10الطاولة 
 11الطاولة 

 نفس المقاسات م 0.20 م 0.75 م 2.20
 12الطاولة 
 اكبر طاوالت الرواق الجنوبي م 0.20 0.75 2.48 13الطاولة 

 

 

 

                                                           

قٌاسات الطالب   1  

25الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  
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III   /7 - الفنػػػػػاء 

عطىىىاء يكىىىون مفتىىوح عمىى، الفضىىاء الموجىىىود وسىىط البنىىاء  ذالىىك ىىىو ى السىىىقف لتمطيىىف الجىىو وا 
لىىىبعض او مجموعىىىىىىة مىىىن النىىىوافير ، باإلضافىىىىىىة ورة ىىىىىىع بىىىو نافىىىىىىتوض ،ر الجمىىىالي لمبنايىىىةالمنظىىى

 النباتات .

 ؛ سىىتة  وعشىرون عمىىود مىىن النىىواحي االربىىعبمعمىىد  مىىاكيموم سيرسىىيوس عمىى فنىىاءولقىد احتىىوى 
،غيىر  الجانبين الشىمالي  والجنىوبي وسىبعة مىن الجيتىين الشىرقية والغربيىة  بالتسىاويستة عمى 

وتحىىيط بىىو االروقىىة مىىن  المىىاكيموم،يتوسىىط  ىىىوو  ان ىىىذه االخيىىرة لىىم يبقىىى منيىىا سىىوى القواعىىد ،
م  0.25 بىىىىى: عن االروقىىىىةالفنىىىىاءيىىىىنخفض  ،الرماديىىىىة الكمسىىىىية بالحجىىىىارة طم ىىىىب   ،جميىىىىع االنحىىىىاء

، ولقىىد كمىىا توجىىد قنىىاة لجمىىب المىىاء واخىىرى لصىىرفو نقشىىت فىىي وسىىطو ،اثىىار لنىىافورة  تتوسىىطو،
 (47نزعت بعض البالطات من الجية الشمالية الغربية ، صورة رقم )

 :  1االبعاد 

  الفناء   
 االبعاد
 م 24.50 الطول 
 م 15.40 العرض

 ²م 377.30 المساحة 
 

 

  

                                                           

قٍاصاخ  انطانة  
1
  

26الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  
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طٍزطٍىص ياكٍهىوفُاء  47صىرج رقى :   

 -يٍ تصىٌز انطانة -

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  
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 IV  - الفنية اؿ ػػػػػػػػػػػاالشك  

IV   /1- عمى اىمية ىذا العنصر فىي 1 لمعمارة : ذكر فتروفيوس في كتابو الثاني لنافوراتا
ليىىذا معظىىم االسىىواق الرومانيىىة احتىىوت عمىىى نىىافرات تعىىددت وظيفتيىىا مىىن  ،المبىىاني العموميىىة

مقىاد عمىى يوجىدت فىي مدينىة ت سقي ونظافة المحىيط الىى اعطىاء المنظىر الجمىالي لمسىوق ولقىد
 نوعين 

سيرسىيوس وىىي عمىى شىكل مربىع طىول  مىاكيموم: وجد ىىذا النىوع فىي  النوع المربع الشكؿ - أ
لىىم يصىىمنا منيىىا  االلىىواح  الدكىىة و:مىىن عنصىىرين معمىىاريين ىمىىا  تتىىألف ،2م 2.60ضىىمعيا 

شيء سو االثار المحفورة وسط الفنا والثقبين الموجودان بأرضيتيا احدىما لتزويدىا بالمىاء 
 (48)ني لصرفو ، صورة رقم والثا

 .تيمقاد لمدينةبالماكيموم الشرقي وجد  ىذا النوع :النوع النصؼ دا ري - ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

يسار عابدين  -THE TEN BOOKS ON ARCHITECTUREالكتب العشرة في العمارة  VITRUVIUSفيتروفيوس 
 الثانيوعقبة فاكوش. "الكتاب 

2 BALLU (A) op.cit.p.p   190  

-من تصوٌر الطالب  – سٌرسٌوس ماكٌلوم االثار المتبقٌة  للنافورة  48صورة رقم :   

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  



 

 

94 

IV  /2- الحواض :ا 

بالرغم من وجود عنصر االحىواض فىي معظىم االسىواق الرومانيىة ، إال انىو لىم تصىمنا اي      

الشىىرقي بمدينىىة تيمقىىاد  المىىاكيمومسيرسىىيوس ،امىىا  بمىىاكيموموثىىائق او اثىىار عمىىى وجىىود حىىوض 

 فمقد عثر بو عمى حوض .

IV  /3 - مانسا  ف :ػػػػػػػػة الموازيػػػػػػػػػػػمصطب(MENSA PENDERA) 

 اد االغريىق باسىم بالسىيكوم،ان مصطبة المىوازين عرفىت عنى1ذكر فيتروفيوس في كتابو العمارة

(BALSICOMA) وـػػػػػراريػػونديب باسىم يىىىىىىىالمتين ظىىىىىىىمفبال رفىوتعى PANDERARIUM) )  

 ، وتوجد ىذه المصطبة عمى نوعين  2، وىي عبارة عن جدار يخصص لمموازين العمومية

اعمىىى الجىىدر فتحىىات صىىغيرة لوضىىع و  عبىىارة عىىن قاعىىدة اعالىىا جىىدار، النػػوع االوؿ : - أ

 تيجان الموازين، ويعموىا افريز صغير .

وىىىذا والتىىي تحفىىر بيىىا احىىواض الكيىىل  الحجريىىة ، يتمثىىل فىىي الموائىىدالنػػوع الثػػاني :   - ب

اسىىتعممت فىىي  ،الرممىىي حفىىر بيىىا عىىدة اكيىىالوىىىي مائىىدة مىىن الحجىىر مىىاعثر عميىىو بالمدينىىة 

ومنيىىىا مىىىا يىىىنقش بىىىو مسىىىاطر م. 0.60م وعرضىىىيا  1.15الغالىىىب لكيىىىل الحبىىىوب طوليىىىا 

ولقىىىد عرفىىىت عنىىىد  (MENSA PENDERAوتعىىىرف باسىىىم )مانسىىىا  األطىىىواللقيىىىاس 

 .(49)صورة  ليا القدم الرومانية  افواضوأاالغريق ونقميا عنيم الرومان وطوروىا 

  

                                                           
يسار  -THE TEN BOOKS ON ARCHITECTUREالكتب العشرة في العمارة  VITRUVIUSفيتروفيوس   1

 ، الفصل الثاني ،الفقرة الخمسة . عابدين وعقبة فاكوش. "الكتاب الثامن
2
 . 24،الفصل الثالث ،الفقرة  الثالث"الكتاب نفس المصدر   

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  
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IV  /4 - د :القػػػواعػػ  

 :   نمطينوىي عمى  سيرسيوس بماكيمومتوجد مجموعة من القواعد االتيكية 

 لألعمىدةسيرسىيوس وىىي القواعىد الحاممىة  ماكيموموجد ىذا النمط داخل  النمط االوؿ : – 01

 (.51()50) عناصر صورة : ثالثة القواعد من  ىذهالمحاطة بالفناء وتتألف 

 دة ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالوطي - أ

 ا ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالسكوتي  - ب

 الطوق العموي لمقاعدة  - ت

 

-من تصوٌر الطالب  – مصطبة الموازٌن 49صورة رقم :   

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  
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 :   1االبعاد

 القػػػػػػػػػاعدة
 االبعػػػػػػػػػػػػػاد

 

 ـ 0.76 ةالسفمي القاعدةمقاسات 
 ـ 0.25 اع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالرتف

 ـ 0.56 القطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر العمػػػػػػػوي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 مقاسات الطالب   1  

 السكوتٌا 

 الوطٌدة 

 الطوق العلوي 

انًاكٍهىونهقىاعذ انًىجىد حىل فُاء  انًُط االول  51.52انصىرتاٌ :   

 -يٍ تصىٌز انطانة -

سيرسيوس ماكيمـوشرح اجزاء قاعدة  06شكؿ رقـ:  

 -مف انجاز الطالب -

27الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  
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سيرسىىيوس  مىىاكيمومبيىىو  فىىي تيكيىىة اسىىتخدمتآوىىىو عبىىارة عىىن قاعىىدة  لػػنمط الثػػاني :ا - 02
 1صالجى مصىنوع مىن الحجىر ،االعمىدة الضىخمة يسىتقبلويتميز ىذا النوع بحجمو الكبير النىو 

   .(53( )52) .صورة 2من اربعة عناصر يتكون ىذا النمط
 .يالطوق العمو   - د.  السكوتيا - ج. الطوق السفمي - ب.  الوطيدة - أ

 :3االبعاد
 القػػػػػػػػػاعدة

 االبعػػػػػػػػػػػػػاد
 

  ـ 0.58 ةالسفمي القاعدةمقاسات 
 ـ 0.43 االرتفاع 

 ـ 0.50   القطر 
 

                                                           

 
1
الخامات المتوفرة بكثرة في األرض وىو  نم )ثنائي ىيدرات كبريتات الكالسيوم )ىو مادة صمبة مكونة من الجبس أو جص 

أكثر معدن كبريتي منتشر في الطبيعة بأحد شكميو المعدني أو صخر رسوبي وىو يتداخل مع معدن األنيدريت )كبريتات 
الكالسيوم الالمائية( ويتواجد مع الدولوميت والطين والحجر الجيري وىو ذو لون رمادي أوأبيض ويميل إلى اإلحمرار في 

  ./م350حيان وقد يكون وجوده عمى سط  األرض أو عمى أعماق قد تصل إلى /بعض األ
-1991اسواق مقاطعة نوميديا دراسة معمارية مقارنة السواق تيمقاد وكويكل جميمة، رسالة ماجستير  ،بن مسعود ناصر  2

 . 95،الجزائر، ص  1992
 قياسات الطالب    3

انًاكٍهىونهًُط انثاًَ نهقىاعذ انًىجىدج تثهى  50.51صىرتاٌ رقى :   

  -يٍ تصىٌز انطانة -

28الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
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Iv  /5- دة : ػػػػػػػػػػػػػػػػػاالعم 

مىىودي ووظيفتىىو نقىىل الحمىىوالت مىىن فىىوق العمىىود إلىىى عنصىىر إنشىىائي ينصىىب بشىىكل ع العمىىود

 :ف متعدد ونذكر منيائولمعمود وظا،  أسفمو

 عنصر داعم لمختمف العناصر اإلنشائية. 

 عنصر تجميمي. 

  (...والرياحعنصر مقاوم لمختمف العوامل )الزالزل 

سيرسيوس من مادة الجص البني المائل لالصىفرار، ولقىد تباينىة  ماكيمومانجزت االعمدة في 

م، وىىىىىذا راجىىىىع الىىىىى بنيىىىىة المىىىىادة 0.60ارتفاعىىىىات االعمىىىىدة فينىىىىاك فىىىىوارق تصىىىىل الىىىىى غايىىىىة 

المصنوعة منيا االعمدة والتي ىي عبارة عن كتمة حجرية واحدة، فعند فقىدان جىزء منيىا يىتم 

بزيادة طول القاعدة او التاج ، ظف الى ذالك مستوى السوق الذي يرتفىع مىن جيىة  تعويضو

م  0.40( ترتفىىىىع بحىىىىوالي   Cويىىىىنخفض مىىىىن اخىىىىرى ، فمىىىىثال ارضىىىىية الىىىىرواق الجنىىىىوبي )

ريىىة فيتروفيىىوس ظولتعىىويض ىىىذه التباينىىات يىىتم الزيىىادة والنقصىىان فىىي طىىول العمىىود، اال ان ن

اضىعاف القطىىر أي ان  9الكىورنثي:  ارتفىىاع العمىود = تبقىي ثابتىة فىي حسىىاب طىول العمىود 

 (.54صورة رقم ) 1م 9X 0.45  =4.05طول العمود يكون كالتالي : 

  

                                                           
1
يسار  -THE TEN BOOKS ON ARCHITECTUREالكتب العشرة في العمارة  VITRUVIUSفيتروفيوس :"

 . 29ص  IIعابدين وعقبة فاكوش. "الكتاب 

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  
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 :   1االبعا د

 االعمدة الشمالية  االعمدة الجنوبية االبعاد
 م 4.15 م 3.50 الطول 
 م 0.45 م 0.45 القطر

 

  

                                                           
 قياسات الطالب   1

طٍزطٍىص ياكٍهىو : اعًذج  54صىرج رقى   

 -يٍ تصىٌز انطانة -

27الجدوؿ رقـ :  
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Iv  /6-  افػػػػػػػػػػالتيج  : 
فىي األنظمىة المعماريىة (،  capitellum مىن الالتينيىة Capital ):تػاج العمػود
لمعمىىىود  السىىط  المنحنىىي وظيفتىىو الزخرفيىىة ىىىىي التوسىىط بىىين، ىىىو رأس العمىىود الكالسىىكية

   .لمعتبة وذلك المستوي
فىىي  ت  م  ع م  اسىىتوقىىد وجىىدت ىىىذه الوظيفىىة عىىدة حمىىول )ربمىىا األكثىىر نجاحىىا وأناقىىة ىىىي التىىي 

وىىىىىو ثالىىىىث العناصىىىىر ( . الىىىىذي كىىىىان لىىىىو االنتشىىىىار األكبىىىىر عبىىىىر القىىىىرون الكىىىىورنثي النظىىىىام
 والعمود والتاج . المعماري لمحامل والمتكون عادة من القاعدة

ىىىىو التىىىاج الىىىذي اسىىىتخدم فىىىي سىىىوق سيرسىىىيوس وىىىىو محىىىور بعىىىض  :*التػػػاج الكػػػورنثي  
صنع من الحجر الرممي ولقد تفنن النحاتون في صىناع التيجىان لسىوق سيرسىيوس   1الشيء
 . 55صورة 
 2االبعاد

 االبعاد
والقطىىىر توجىىىد بعىىىض التباينىىىات فىىىي الطىىىول  م 0.54 االرتفاع

 وىذا راجع الى طول العمود وقطره
 م 0.37 القطر

 
  

                                                           

نسبة لمدينة كورنث في اليونان.وىو طراز أكثر تعقيدًا من الدوري وااليوني.حيث يبنى تاج العمود عمى شكل زخارف *
 المصرية يكثرةنباتية.ويوجد ىذا النمط في الحضارة 

1 Ballu (A),timgad , p.29 
 

قٌاسات الطالب  2
  

30الجدوؿ رقـ :  

 الفصـــــــــــــل الثالث: دراسة معمارٌة اثرٌة لماكٌلوم سٌرسٌوس بمدٌنة تاموقادي  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AB%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AB%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 في نظرية فيتروفيوس :  الكورنثي  ارتفاع التاج

 

 

 
  

 مس 45= القطر السفلً للعمود = الكورنثً ارتفاع التاج 

 سم 6.41ارتفاع الوسادة =               ارتفاع التاج =                 =  

 

 سم. 08.57=                     ارتفاع صفوف اوراق االكنتس =            ارتفاع التاج =

 

 سم  11.85=  0/ 08.57ارتفاع كل صف =  

 

 سم  x 1  =45 x 1   =92قطر الوسادة = القطر السفلً للعمود 

 

 سم 45مقاس قطر التاج = مقاس قطر العمود العلوي = 
 

45 

7 

1 

7 

6 

7 

6  x 45 

7  

طٍزطٍىص نًاكٍهىوً ثتاج كىرَ 55صىرج رقى :  

 -يٍ تصىٌز انطانة -
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 v - اء : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواد البنػػػػػػػػػػػػم 
لقىىد تفىىنن المينىىدس المعمىىاري فىىي بنىىاء السىىوق فمقىىد اعتمىىد فىىي بنىىاءه عمىىى مجموعىىة مىىن المىىواد 

 نذكر منيا : 
v -1 األّجػػػػػػػػػػػػر: 

 وقد البقاء بطول ويمتاز العصور، مر عمى المستخدم البناء مواد أىم من األجر يعتبر
 استخداميا قوالب في تصنع وحدات في ويتمثل ،القديمة نالمد في واسع نطاق عمى استعمل

ت ويعد من بين العناصر الفراغا وممئ الواجيات في لإلنشاء مكمل كجزء المباني تشييد في
 الكاولين، مثل الغضار معدنيات في فتتمثل منيا المشكل األولية المادة عن أما ،االنشائية 
 تصنيع بمراحل ويمر والكالسيت األلمنيوم سيميكات الفمدسبات إلى باإلضافة الفالوازيت

 :المراحل ىذه أىم ومن خواصو تحدد اصةخ
 .األولية المادة تحضير أو استخراج•
 .مثقوبة مصمتة،  والقولبة التشكيل•
 .التجفيف•
 .والتبريد الحرق•

 :اآلجر خصا ص أىـ ومف
 .الضغط مقاومة قوة •
 لدونة أن حيث الحرق درجة وكذا التصنيع وطريقة العجينة عمى وتعتمد :االمتصاص •

 .امتصاص ذات وحدات عنيا ينتج العالية الحرارة ودرجة الطين
 في أمالح وجود عدم مع خاصة التصنيع عممية أثناء عالية حرارة درجة :المتانة •

 .وأصمب أقسى وحدات عنيا ينتج العجينة
 1.الحرق ودرجة المكونات حسب عديدة ألوان ذات :المون •
 .المممس •
 .1.االستعمال منطقة حسب وكذا أخرى إلى منطقة من واألبعاد المقاسات تختمف :المقاس•
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v -2 الجيري الحجر: 
 رسوبية CaCO 3 صخور بدورىا وىي الكربونات صخور من كمسي أصل من ةحجار  وىي

 كيميائيا يرسب والذي الكالسيوم كربونات عمى أساسا وتحتوي بيوكيميائية أو المنشأ كيميائية
 تتراوح الب... دائرية نصف مستطيمة مختمفة بأشكال الحجر ىذا ويوجد المائي المحمول من
وقد استعمل ،  الحجارة تواجد متنوعة جد وبمقاسات ،متر 1  من أكثر إلى سم 40* 50 من

 .2ىذا االخير في اعمدة الماكيموم 
v-3  الكمسيالحجر :  

ي عىىىرف بىىىالحجر الجيىىىري أو الحجىىىر الكمسىىىي ، و ىىىىو مىىىن الصىىىخور الّرسىىىوبّية ، تشىىىّكل بطىىىرق 
و الحجىىىر الكمسىىىي النقىىىّي ، لونىىىو أبىىىيض و لكىىىن قىىىد  عضىىىوّية ، و يتكىىىّون مىىىن شىىىوائب السىىىيميكا

يتواجد بىألوانة متعىّددة ، منيىا األصىفر و الرمىادي ، نظىرًا لوجىود بعىض الشىوائب مثىل الرمىل و 
أكسىىىيد الحديىىىد و الطمىىىي ، و يكىىىون إجمىىىااًل بشىىىكل حبيبىىىات ناعمىىىة أو خشىىىنة و أحيانىىىًا بشىىىكل 

سىىب كثيىىرة فىىي القشىىرة األرضىىّية ، و . ي عىىرف بانخفىىاض قسىىاوتو ، و يكىىون موجىىودًا بن 3عىىروق
 الخامات المعدنّية ، بل و أىّميا .  رىو من أشي
أصىول حجىر الجيىر حسىب بيئىة ترسىيبو ، و ألّنىو تكىّون مىن بقايىا كائنىات مائّيىة ،  فو قد تعىز 

إّما بحرّية ضحمة أو عميقة ، أو نيرّية عذبة ، فإّنو يقّسم إلى عىّدة أنىواع فىي أصىولو أشىيرىا: 
  4و طحمبىىىىىىىىىىىىىىىي و صىىىىىىىىىىىىىىىدفي وجيىىىىىىىىىىىىىىىري تبخىىىىىىىىىىىىىىىري و كريتويىىىىىىىىىىىىىىىديمرجىىىىىىىىىىىىىىىاني 

 مائل الى االزرق .بني تخدمت ىذه المادة في تبميط معظم اجزاء السوق لونيا سوا 
v -4 : الحجر الرممي 

 1/16تكون ىذا الحجر الرسوبي من حبيبات الرمل، ويكون جم ىذه الحبيبىات يتىراوح مىا بىين 
 ، ويتكون في بيئات مختمفة، ويعتبر معدن الكوارتز ىو المعدن السائد. مم 2إلى 

                                                                                                                                                                                     

الطبعة األولى  –بدون  –دار النيضة الشرق لمطباعة والنشر والتوزيع  –األثرية  حمد أحمد عوض : ترميم المنشأت 1 
 2002يناير   –
عيساوي بوعكاز ،طرق حفظ وصيانة الموقع االثري جميمة ، رسالة تخرج لنيل شيادة الماجستير في الصيانة ة والترميم  

. 45،الجزائر ،ص  2008-2009 2
  

3
 موجودة فً الطبٌعة .  عروق : ٌقصد بها جبال صحرٌة   

4 http://mawdoo3.com 
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الكوارتز: يتم نقل الكوارتز من مكان إلى آخر لمسافات طويمة، مّما يحول شىكمو إلىى الحىاد  -
 إلى شكل دائري.

، وىىىىىو سىىىىيء  (Arkose)% فإنىىىىو يسىىىىمى أركىىىىوز25ا كانىىىىت نسىىىىبة الفمدسىىىىبار تفىىىىوق إذ - 
 االرتصىىىىىاص ذو حىىىىىواف حىىىىىادة، ويعتبىىىىىىر مصىىىىىدره الصىىىىىخور الجرانيتيىىىىىىة. كونجمورمىىىىىات

(Conglomerate): ياسىىىوىىىىو صىىىخر رسىىىوبي يتكىىىون مىىىن جزيئىىىات دائريىىىة كبيىىىرة. بري 
(Breccia): ىىذة المىادة فىي نحىت وقىد اسىتعممت  .1صخور رسوبية تتكىون مىن حبيبىات حىادة

 تيجان وقواعد سوق سيرسيوس .
vi لقىىىد اسىىىتعممت نفىىىس التقنيىىىات التىىىي اسىىىتعممت فىىىي الحجػػػارة : التقنيػػػات المسػػػتعممة عمػػػى

خميسىىىة أي ان  مىىىاكيموم ليفيىىىوس والمىىىاكيموم  الشىىىرقي لمدينىىىة تمقىىىاد ومىىىاكيموم جميمىىىة ومىىىاكيموم
 الرومان استعمموا تقريبا نفس التقنيات اذا توفرت المادة الصخرية .

vii  سيرسيوس : اشكاؿ الحجارة المستعممة في سوؽ   
- vii 1الدبش (الطبيعية الحجارة moellon  ) 

 والمقالع المحاجر في وتحضر  ومتوسطة صغيرة مختمفة ذات أحجام حجارة وىي : الدبش
 يكون أن ( ويمكن....اإلردواز، )الصوان،  مختمفة أنواع من الصمدةالصخور  بتكسير
 منتظم غير يكون كما يمكن (مستطيمة مربعة،)  مألوفة ىندسية أشكال ويأخذ بانتظام منحوتا
 الحجرتين الدعامتين بين يستعمل انو كما ، عشوائية أشكال ذات أو الزوايا قميل يكون كأن

"Opus Africanum" اإلفريقي استخدم الدبش في كامل الجدار الخارجي  بالتقنية يعرف
  2لمسوق ،كما استعمل ايضا في بناء الدكاكين  وىذا لمالء الفراغات

 
 
 

                                                           
1
 http://mawdoo3.com 

2
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vii -2 المالط mortier : 

ولمىىىلء الفراغىىىات بينيىىىا. المىىىالط بصىىىورة عامىىىة  الحجىىىر أو  الطىىىوب تسىىىتخدم لىىىربط مىىىادة بنىىىاء

 مىىىىىىىىواد ختمفىىىىىىىىة نحىىىىىىىىين تجىىىىىىىىف وتتكىىىىىىىىون مىىىىىىىى صىىىىىىىىمبةيصىىىىىىىىنع عمىىىىىىىىى شىىىىىىىىكل عجينىىىىىىىىة تصىىىىىىىىب  

 1الرمىىل أو خمىىيط مىىن ىىىذه المىىواد وقىىد يضىىاف إلييىىا االسىىمنت أو الصمصىىال أو  لطىىينا  مثىىل

واسىىتخدم المىىالط كمىىادة ربىىط بىىين الحجىىارة توجىىد فىىي الىىدكاكين كمىىا توجىىد فىىي الجىىدار الخىىارجي 

 لمسوق .

-3- vii الّرخاـ marbre : 

جميىع الناقشىات  إسىتخدمت لمتىزيين، كمىادة تسىتعمل مختمفىة، ألىوان ذات صىمبة مىادة ىىو

الموجودة في الماكيموم وكما استعممت في الدعامتين الموجودتين عمى جانب المدخل الرئيسىي 
2

 .  

vii-4  –  الحجارة الكبير المنحوتة : 

اسىىىتعممت ىىىىذة االخيىىىرة فىىىي كطىىىاوالت لمبيىىىع وىىىىي موجىىىودة فىىىي جميىىىع الىىىدكاكين كىىىذلك وجىىىدت 

 كدعامات في الجدار لتقويو.

  

                                                           
1
 .1 انًٕاد،ص ذٕساكا،ذكُٕنٕجٍا جٍٕسجٍٕ -  

 202 .ص ،2 ط السعودية العربية المممكة العامة، الجيولوجيا في تطبيقات مشرف، عثمان الغني عبد محمد  -  2
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%84
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 ل الرابعـــــــالفص

I – االتجاه 

II – المساحة  

III –  ًالسور الخارج  

IV –  المداخل  

 V –  االبواب الر يسية  

VI –  ابواب الجية الغربية  

VII – ابواب الجية الشرقية  

VIII –  الساحة االمامية  

IX –  البيو  

X  -  االروقة  

XI –  الدكاكيف  

XII –  الفناء  

XIII –  طاوالت البيع  

XIV –  التيجاف  

XV – القواعد  

XVI-  االعمدة  
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XVII – والموازيف  طاوالت القيس  

XVIII –  االحواض  

XIX –  النافورات  

XX –  القاعدة الشرفية  

X XI –  المذبح 
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يحتوي ىذا الفصل عمى ما يقارب ثالثة ارباع البحث حيث نقوم فيو بدراسة مقارنة        

وفيو نظير جميع جوانب االختالف وجوانب الشبو مع ماكيموم تيمقاد  بين ماكيموم تيبيميس و

. اتظاعطاء بعض المالح
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  . .I  االتجـــــــــــــــــــــاه 

نٍفٍىص  ياكٍهىو
1

طٍزطٍىص ياكٍهىو 
2

 يالحظح اوجه االختالف اوجه انتشاته 

 جنوب    

 

 

 

 

 

 

 شمال    

 الباب الرئٌسً                

  جنوب  

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 شمال       
 

 الباب الرئٌسً                       

جنااااااوب وجهااااااا شاااااامال 

والمااادخل الرئٌساااً مااان 

 جهة الشمال

ال ٌوجد وجه 

االختالف فً 

 التوجٌه

وجاااااه تماشاااااٌا ماااااع 

 طرق المدٌنة 

 

                                                           

لٌفٌوس من انجاز الطالب  ماكٌلوممخطط   1  
  2 1991-1991سٌرسٌوس  منقول من مذكرة التخرج لنٌل شهادة الماجستٌر لـ: بن مسعود ناصر  ماكٌلوممخطط  

31: الجدوؿ رقـ  
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 I  احةـــــــــــــــــــالمس 
1
 

 يالحظح اوجه االختالف اوجه انتشاته طٍزطٍىص ياكٍهىو نٍفٍىص  ياكٍهىو

    ²م206.98 تواحىىتبمغ مس

 
 

 ²م 1781.01 تواحىىىىتبمغ مس

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                    

بنٌاااااا تماشاااااٌا والطااااارق 

 الرئٌسٌة 

االخاااااتالف فاااااً الشاااااكل 

 العام.

ماكٌلوم لٌفٌاوس مساتطٌل 

الشااااااكل امااااااا ماااااااكٌلوم 

سٌرسٌوس توجد به حنٌة 

 .بالجهه الجنوبٌة 

تبلاااااح مسااااااحة مااااااكٌلوم 

سٌرسٌـااـوس تقرٌبااا ساابع 

اضعاف مساحة  مااكٌلوم 

لٌفٌااااااااوس  اي بمعاااااااادل 

6.86   

ربماااااااااا مااااااااااكٌلوم 

لٌفٌاااااااااوس لاااااااااٌس 

الوحٌد الموجود فً 

 مدٌنة تٌبٌلٌس

 

                                                           
من انجاز الطالب  
1
  

32الجدوؿ رقـ :  



 

 

112 

I I I  ًالسور الخارج 

 حظيالح اوجه االختالف  طٍزطٍىص ياكٍهىو نٍفٍىص ياكٍهىو

 

  

 

 التقنٌة المنتظمة                       

 
 

 تقنٌة االجر 
 

تبنى االسواق بالمواد 

المحلٌة المتواجدة فً 

 المنطقة  

 

لٌفٌااااااااوس  ياااااااااكٍهٕوبنااااااااً 

بالتقنٌااااااااة االفرٌقٌااااااااة امااااااااا 

سٌرساااااٌوس بنٌاااااة  يااااااكٍهٕو

بالتقنٌاااااااة المنتدماااااااة زائاااااااد 

 االجر.تقنٌة 

لااااااام ٌبقاااااااى مااااااان الساااااااور 

لٌفٌاااوس   يااااكٍهٕوالخاااارجً 

اال الجهااااة الةربٌااااة للاااادكان 

 . 25رقم 

مازالااااااات معدااااااام اجااااااازا  

 سٌرٌوس. ياكٍهٕو

طرٌقااااااااة بنااااااااا  

 يااااااااااااااااااااااااااكٍهٕو

سٌرسااااااااااااااااٌوس 

احساااااااااان ماااااااااان 

طرٌقااااااااة بنااااااااا  

لٌفٌاااوس  يااااكٍهٕو

. 

 

االفرٌقٌةالتقنٌة   

33الجدوؿ رقـ :  
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IV   المداخـــــــــل
1
 

 يالحظح اوجه االختالف اوجه انتشاته طٍزطٍىص ياكٍهىو نٍفٍىص ياكٍهىو

 
 

ٌحتو كل من السوقٌن 

على بابٌن االول 

رئٌسً من جهة 

الشمال والثانً ثانوي 

 من جهة الشرق

استحداث باب 

ثالث بالجية 

 ماكيموملالغربية 

سيرسيوس لتسييل 

 ماكيموماالتصال ب

 بسة "لاال

 وجد االبواب تماشٌا

 والطرق الرئٌسة للمدٌنة

                                                           

من انجاز الطالب   1  

34الجدوؿ رقـ :  
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 V للسوقٌناالبواب الرئٌسٌة 

 يالحظح اوجه االختالف اوجه انتشاته طٍزطٍىص ياكٍهىو نٍفٍىص ياكٍهىو

 م1.65طول العتبة : 

 

 

 م 1.72طول العتبة : 

 

 

توجااد االبااواب فااً 

 الجهة الشمالٌة .

عتباااااااااة صااااااااانعت 

البااابٌن باانفس مااادة 

الصنع وهً الحجر 

 الكلسً .

 

 ًاااااااكٍهٕونالباااااااب الرئٌسااااااً 

 م  1.65لٌفٌــــــوس عرضه : 

 ًاااااااكٍهٕونالباااااااب الرئٌسااااااً 

 م .1.72سٌرسٌوس عرضه  :

لٌفٌوس ٌوجاد فاً  ياكٍهٕوباب 

الجاااادار الخااااارجً   اي انااااه 

ٌفااااتح مباشاااارة علااااى طرٌااااق 

 لٌفٌوس .

سٌرسااٌوس  ياااكٍهٕوامااا باااب 

 ٌتقدمه بهو وساحة امامٌة .

 

 

 

خاااتالف فاااً عااار  اال

الباااااااب  راجااااااع الااااااى 

المساااااااااحة االجمالٌااااااااة 

  لسوقٌن.

35الجدوؿ رقـ :  
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 VI الجهة الغربٌة لسوقٌن بواب ا 

 ياكٍهىو

 نٍفٍىص

 يالحظح اوجه االختالف اوجه انتشاته طٍزطٍىص ياكٍهىو

ال ٌوجد باب 

بالجهة الةربٌة  

 ًاكٍهٕوهن

 م1.16طوله : 

 

التوجد اوجه التشابه 

بٌنهما النعدام االبواب 

 ًاكٍهٕونبالجهة الةربٌة 

 لٌفٌوس 

 
 

 

ليفيوس عمى  ياكٍهٕوال يحتوي 

باب من الجية الغربية وىذا راجع 

لعدم وجود طريق بينو وبين 

 السكنات المجاورة.

سيرسيوس يحتوي  ياكٍهٕواما 

عمى باب استحدث ليكون نقطة 

االلبسة  ياكٍهٕووصل بينو وبين 

 المجاور لو .

استحداث االبواب 

تكون تماشيا  بالماكيموم

 والحاجة اليو 

36الجدوؿ رقـ :  
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 VIIالجهة الشرقٌن لسوقٌن بواب ا 

 يالحظح اوجه االختالف اوجه انتشاته طٍزطٍىص ياكٍهىو نٍفٍىص ياكٍهىو

 م 1عر  الباب :

 

  

 م . 1.50عر  الباب :

 

 

بنٌت االبواب تماشٌا 

 والطرق الرئٌسٌة .

 

 سيرسيوس ًاكٍهٕونحجم الباب الشرقي 

مىىن حجىىم بىىاب ليفيىىوس يرجىىع ىىىذا دائمىىا  2/3=  

 الى مساحة السوق.

سيرسىىىىىيوس مىىىىىن  يااااااكٍهٕوصىىىىىنعت عتبىىىىىة بىىىىىاب 

ليفيىىوس  ياااكٍهٕوالحجىىر الكمسىىي ام  عتبىىة بىىاب 

 صنعت من الحجر الرممي .

ليفيىىوس عىىن الطريىىق القىىادم  ياااكٍهٕويرتفىىع بىىاب 

 م . 0.50من الفوروم بى: 

سيرسىىىىىىىيوس يرتفىىىىىىىع عمىىىىىىىى  يااااااااكٍهٕوامىىىىىىىا بىىىىىىىاب 

 م . 0.20الديكومانوس بى:

   

/ 

37الجدوؿ رقـ :  
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 VIIIالساحة االمامٌة 

 ياكٍهىو

 نٍفٍىص

 يالحظح اوجه االختالف اوجه انتشاته طٍزطٍىص ياكٍهىو

 ²م 394.49مساحة الساحة : /

 

ال توجد اوجه 

التشابه النعدام 

الساحة االمامٌة 

 لٌفٌوس  ًاكٍهٕون

سيرسوس عمى  ساحة اماميىة امىا  ياكٍهٕويحتوي  

 ليفيوس فال يحتوي عمى ساحة امامية . ياكٍهٕو

 ياكٍهٕوال يحتىوي 

ليفيوس عمى ساحة 

اماميىىىىىة النحصىىىىىاره 

 بين طريقين.

 

38الجدوؿ رقـ :  
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IX  البهــــــــــــــــــــــــــو
1
 

 يالحظح اوجه االختالف اوجه انتشاته طٍزطٍىص ياكٍهٕو نٍفٍىص  ياكٍهٕو

 ال يحتىىىىىوي المىىىىىاكيموم

 عمى بيو .

 ²م 147.77مساحة البيو

 

 ياااااكٍهٕوال يحتىىىوي   /

 ليفيىىىىىىىىوس عمى بيو 

 ياااااااااااااااكٍهٕوامىىىىىىىىىىىىىىا 

سيرسىىىىىىىيوس لىىىىىىىو بيىىىىىىىو 

يتقىىىدم البىىىاب الرئيسىىىي 

. 

/ 

 

 

                                                           
من انجاز الطالب  
1
  

39الجدوؿ رقـ :  
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X  االروّقـــــــــــــــــــــــــة
1
 

 يالحظح اوجه االختالف اوجه انتشاته طٍزطٍىص ياكٍهىو نٍفٍىص  ياكٍهىو

 م 10.70و م7.80الطول : مابٌن 

 م 3.80.م  3.30: مابٌن  العر 

 

 م 33.60م و25.20الطول :  ما بٌن 

 م 5.14م و  3.85العر : ما بٌن 

 

ٌحتوٌاااااان علاااااى 

اربعااااااة اروقااااااة 

منتشااااااارة فاااااااً 

الجهااات االربعااة 

 للماكٌلوم.

لهمااا نفااس مااادة 

التبلاااااااااااااااااااااااااٌط 

المصااانوعة مااان 

 الحجر الرملً .

 

عمىىىىىى ليفيىىىىىوس  يااااااكٍهٕويحتىىىىىوي 

 اربعة اروقة مستطيمة الشكل .

سيرسىىىىيوس يحتىىىىوي   ياااااكٍهٕوامىىىا 

فىىىىىي الجيىىىىىة الجنوبيىىىىىة عمىىىىىى رواق 

 نصف دائري .

االخىىىىتالف فىىىىي مسىىىىاحة االروقىىىىة  

سيرسىىيوس اكبىىر  ياااكٍهٕو،اروقىىة 

 ليفيوس .  ياكٍهٕومن اروقة 

دائمىىىىىا تىىىىىتحكم مسىىىىىاحة 

فىىىىىىىىىىىىىي  ًااااااااااااااكٍهٕونا

 العناصر المكونة لو .

                                                           

من انجاز الطالب   1  

40الجدوؿ رقـ :  



 

 

120 

XI  الدكاكٌـــــــــــــــــــــــــــن
1
 

 يالحظح اوجه االختالف اوجه انتشاته طٍزطٍىص ياكٍهىو نٍفٍىص  ياكٍهىو

لٌفٌااوس تفتقاار الااى  ياااكٍهٕوقٌاسااات 

 مهدم علـــــــــــى ألنهالدقة 

 اخره . 

 

 

 
 
 

مستطٌلة الشكل  ياكٍهٕوجمع دكاكٌن 

تلاااام الموجااااودة فااااً الاااارواق  حتااااى

 الجنوبً النصف دائري .

 

يتقاربىىىىىىىىىان مىىىىىىىىىن 

 حيث المساحة

 

ثالثاة  10سٌرسٌوس علاى  ياكٍهٕوٌحتوي 

 عشر دكان .

 12لٌفٌااااوس ٌحتااااوي علااااى  ياااااكٍهٕوامااااا 

 دكاكٌن.

ليفيىىىوس عمىىىى نىىىوعين مىىىن  يااااكٍهٕويحتىىىوي 

 الدكاكين ،مربع ومستطيل .شكل 

سيرسىىىيوس يحتىىىوي عمىىىى نىىىوع  يااااكٍهٕوامىىىا 

 الشكل . مستطيلواحد 

موزعىىىىىىة عمىىىىىىى ليفيىىىىىىوس  ياااااااكٍهٕودكىىىىىىاكين 

 

 

                                                           

من انجاز الطالب   1  

41الجدوؿ رقـ :  



 

 

121 

 

 

 

 الثالثة ، شرق وغرب وجنوب .الجيات 

سيرسىىىىىىيوس فيىىىىىىىي  يااااااااكٍهٕوامىىىىىىا دكىىىىىىاكين 

 موجودة  في الرواقين الشمالي والجنوبي .

ليفيىىىىىىوس بالتقنيىىىىىىة  ياااااااكٍهٕوبنىىىىىىي دكىىىىىىاكين 

سيرسىىىيوس  يااااكٍهٕواالفريقيىىىة .امىىىا دكىىىاكين 

فقىىىىىىد كىىىىىىان بنىىىىىىائيم مخىىىىىىتمط مىىىىىىابين التقنيىىىىىىىة 

 المنتظمة وتقنية االجر . 

سيرسىىىيوس  يااااكٍهٕواحتىىىواء جميىىىع دكىىىاكين 

ليفيىىوس فمىىم  ياااكٍهٕوعمىىى طاولىىة لمبيىىع امىىا 

نعثىىىىر اال عمىىىىى اربعىىىىة طىىىىاوالت متنىىىىاثر فىىىىي 

 انحاءه.
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 XII  الفنـــــــــــــــــــا
1
 

 يالحظح أجّ االخرالف أجّ انرشاتّ ٕســـــصٍشصٍ ياكٍهٕو ٕســـــــنٍفٍ ياكٍهٕو

 مساحة الفناء :

 ²م 15.81 

 

 مساحة الفناء : 

 ²م 377.30

 

افنٌتهمااااا معماااادة 

بمجموعاااااة مااااان 

االعمااادة الااادائرة 

 بهما.

بلطااااااة الفنااااااا ان 

بانفس مااادة البنااا  

الحجااارة الكلسااٌة 

 البنٌة . 

 

لٌفٌاااوس بساااتة اعمااادة مااان  يااااكٍهٕوُعِمااادن فناااا  

 الطراز الدوري .

سٌرسااٌوس بسااتة وعشاارون  ياااكٍهٕوُعِمادن فنااا  

 عمود من طراز كورنتً .

لٌفٌوس على مذبح وقاعادة  ياكٍهٕوٌحتوي فنا  

 شرفٌة لالله مٌركور.

 سٌوس على نافورة .سٌر ياكٍهٕوٌحتوي 

دائما نعتقد ان 

 ياااااااااااااااااكٍهٕو

لٌفٌااااوس هااااو 

 ياااااااااااااااااكٍهٕو

 ثانوي للمدٌنة 

 

 

 

 

                                                           
من انجاز الطالب  
1
  

42الجدوؿ رقـ :  
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XIII عـــــــــــــــــاوالت البٌطـــــــــــ 

اوجه  طٍزطٍىص ياكٍهىو نٍفٍىص  ياكٍهىو

 انتشاته

 يالحظح اوجه االختالف

 م 1الطـــول 

 م 2.75عـــــــر  :

 م 2.12السمم:

 

 م1.62م و2.82الطول مابٌن : 

 م 2.75عـر  :

 م 2.12السمم :

 

/ 

 

ليفيوس من مادة الحجىر  ياكٍهٕوصنعت طاوالت البيع في  

 الكمسي .

سيرسىىيوس صىىنعت مىىن الحجىىر  ياااكٍهٕوامىىا طىىاوالت البيىىع 

 الرممي .

سيرسىىيوس كانىىت متقنىىة جىىدا  ياااكٍهٕوطريقىىة نحىىت طىىاوالت 

 ليفيوس رديئة . ياكٍهٕواما طريقة نحت طاوالت 

سيرسىىيوس تحتىىوي عمىىى طاولىىة لمبيىىع  ياااكٍهٕوجمىىع دكىىاكين 

 عند المدخل .

 ليفيوس فمم نعثر عمى اغمب الطاوالت . ياكٍهٕواما 

/ 

 

43الجدوؿ رقـ :  
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 XIV التٌجـــــــــــــــــــــان 

 يالحظح اوجه االختالف اوجه انتشاته طٍزطٍىص ياكٍهىو نٍفٍىص  ياكٍهىو

 

 

 

 

 

صاانعت التٌجااان ماان 

 مادة الحجر الرملً . 

لٌفٌااوس ماان  ياااكٍهٕوتٌجااان 

 الطراز الدوري .

سٌرساااٌوس  يااااكٍهٕوتٌجاااان 

 من الطراز الكورنتً .

 ياااااااااكٍهٕوحجاااااااام تٌجااااااااان 

سٌرسااٌوس اكباار ماان تٌجااان 

راجاع لمسااحة  ياكٍهٕوسوق 

 السوقٌن .

/ 

 

 

 

44الجدوؿ رقـ :  
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 XV القـــــــــــــــواعد 

 يالحظح اوجه االختالف اوجه انتشاته طٍزطٍىص ياكٍهىو نٍفٍىص  ياكٍهىو

 

 

 

 

صنعت قواعد االفنٌة  

 من الحجر  الرملً . 

قواعااد االفنٌااة يتٌكٌااة 

 النوع 

 يااااااااااااااكٍهٕوٌحتاااااااااااااوي 

سٌرسااٌوس علااى نااوعٌن 

 من القواعد االتٌكٌة 

االول ٌوجاااااد فاااااً فناااااا  

والثانً ٌوجد فاً  ياكٍهٕو

البهااو هااذه االخٌاارة التااً  

تعتباار اكباار حجمااا ألنهااا 

 تستقبل االعمدة الحاملة .

صاااااانعت قواعااااااد بهااااااو 

سٌرسااٌوس مااان  ياااكٍهٕو

  مادة الجص .

 

 

 

45الجدوؿ رقـ :  
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 XVI  االعمـــــــــــدة  

 يالحظح اوجه االختالف اوجه انتشاته طٍزطٍىص ياكٍهىو نٍفٍىص  ياكٍهىو

 اعمدة السوق كلها محطمة 

 لم نستطع قٌاس طولها .

 م 2.45قطرها 

 

 م 4.15م و0.52الطول مابٌن  

 م 2.45القطر 

 

ماااااااااكٌلوم ألعماااااااادة 

وماااكٌلوم سٌرسااٌوس 

القطـاـر لٌفٌوس نفاس 

 سم  45

 يااااكٍهٕوصااانعت اعمااادة 

سٌرساااااٌوس مااااان ماااااادة 

الجااص البنااً المائاال الااى 

االصاااافرار .امااااا اعماااادة 

لٌفٌااوس صاانعت  ياااكٍهٕو

 من مادة الحجر الرملً .

 

 

 

46الجدوؿ رقـ :  
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 XVII   طاوالت القٌاس والموازٌن 

 يالحظح اوجه االختالف اوجه انتشاته طٍزطٍىص ياكٍهٕو نٍفٍىص ياكٍهٕو

توجااد طاولااة القٌاااس حالٌااا بالمساار  الرومااانً 

 بوالٌة قالمة . 

 

 

 

توجااد مصااطبة المااوازٌن عنااد الماادخل 

الشااااامالً للمدٌناااااة بالضااااابط بجاناااااب 

 المتحف .

 

إحتاااوا  مااااكٌلوم 

لٌفٌاااااااااااااااااااااااوس 

 وماااااااااااااااااااااكٌلوم

سٌرساااااااااااااااٌوس  

على اداة للقٌااس 

او الاوزن حسااب 

 النشاط.

نفاااااااااس ماااااااااادة 

الصااااااانع وهاااااااو 

 الحجر الرملً .

لٌفٌاوس  يااكٍهٕوٌوجد فً 

طاولااااة لقٌاااااس االطااااوال 

وبهااا ثااالث قٌاسااات .امااا 

سٌرساااٌوس فلقاااد  يااااكٍهٕو

   .وجد به مصطبة موازٌن

طاوالت القٌاس تحفار بهاا 

ٌشااابه القناااوات وهاااذا  امااا

لقٌاااااااس االطااااااوال .امااااااا 

ة  المااوازٌن تحفاار مصااطب

بهااااااا احااااااوا  دائرٌااااااة 

 وتستعمل لكٌل الحبوب .

ٌفساااااااار لنااااااااا 

اخااااااااااااااااتالف 

الطاااااااااااااولتٌن 

عااااان نوعٌاااااة 

النشااااااااااااااااااااط 

 المختلف 

47الجدوؿ رقـ :  
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XVIII   االحـــــــــــــــــــواض 

 يالحظح اوجه االختالف اوجه انتشاته طٍزطٍىص ياكٍهىو نٍفٍىص  ياكٍهىو

 / / الٌحتوٌان على احوا  / /

 

 XIX النافورات 

 ياكٍهىو

 نٍفٍىص 

 يالحظح اوجه االختالف اوجه انتشاته طٍزطٍىص ياكٍهىو

ال توجااااااااااااااااااد 

ناااااااااااااااااااااافورة 

 ًااااااااااااااااااكٍهٕون

 لٌفٌوس 

بماااا ان  االثاااار الموجاااودة علاااى االر  للناااافورة 

 م  1.62مربعة الشكل فان طول ضلعها :  

 

/ 

 

 يااااااااكٍهٕوٌوجاااااااد ناااااااافورة فاااااااً 

سٌرسااٌوس تتوسااط الفنااا  لاام ٌبقااى 

منهاااااا اال االثاااااار المحفاااااورة فاااااً 

لٌفٌااوس  ياااكٍهٕوارضااٌة الفنااا  امااا 

فلاام ٌعثاار بااه علااى لٌااة نااافورة  ولاام 

تكان هنااام قنااة لجلااب المٌااه عكااس 

 سٌرسٌوس  ياكٍهٕوما وجدناه فً 

. 

48الجدوؿ رقـ :  

49الجدوؿ رقـ :  
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 XXالقاعدة الشرفٌة 

 ياكٍهىو نٍفٍىص  ياكٍهىو

 طٍزطٍىص

 يالحظح اوجه االختالف اوجه انتشاته

لٌفٌااوس قاعاادتها مربعااة  ًاااكٍهٕونتوجااد قاعاادة شاارفٌة 

 م  1.12م وارتفاعهـــــــا : 2.62الشكل طول ضلعه:

 

التوجد قاعدة 

 شرفية بماكيموم

 سيرسيوس 

/ 

 

ال توجىىىىىىىىىىىىد قاعىىىىىىىىىىىىدة شىىىىىىىىىىىىرفية 

سيرسىىىىىيوس .عمىىىىىى  مىىىىىاكيمومب

ليفيىىوس اذي  ياااكٍهٕوخىىالف 

يحتىىىىىوي عمىىىىىى قاعىىىىىدة داخىىىىىل 

 الفناء .

 

معداااام  االسااااواق الرومانٌااااة 

تحتااااوي علااااى قاعاااادة شاااارفٌة 

 لالله مٌركٌر

50الجدوؿ رقـ :  
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 XXIالمــــــــــــــــــــــــــــذبح ؤ 

 ياكٍهٕو  نٍفٍىص  ياكٍهٕو

 طٍزطٍىص

اوجه 

 انتشاته

 يالحظح اوجه االختالف

لٌفٌااوس قاعدتااه مربعااة الشااكل طااول  اكٍهٕوًااتٌوجااد مااذبح 

 م . 2.81م وارتفاعهـــــــا:2.46ضلعه:

 

/ / 

 

 ًااااكٍهٕونال ٌوجاااد ماااذبح 

سٌرساٌوس .علااى خااالف 

لٌفٌاااااااااوس اذ  يااااااااااكٍهٕو

ٌحتوي علاى ماذبح داخال 

الفنااااااا  ٌقاباااااال القاعاااااادة 

 الشرفٌة  .

 

 

51الجدوؿ رقـ :  
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وكذا دراسة المقارنة التي كانت بين دراستنا المعمارية االثرية،  خالل مناستطعنا      

 :  ماكيموم ليفيوس بمدينة تيبيميس وماكيموم سيرسيوس بمدينة تيمقاد  استخالص عدة نقاط 

مقاد من اىم المدن الرومانية اذ تعتبر ىذه االخيرة المدينة يومدينة ت تعتبر مدينة تيبميس -

ميس نقطة عبور ىامة لممقاطعة يالنموذجية الرومانية في شمال افريقيا وكما تعتبر مدينة تيب

 ليفيوس بمدينة تيبيميس . بماكيمومالسيرتية ، وسنبدأ 

 النوميدية اذ انو ب ن ي  عمى وحدة سكنية تحتوي مدينة تيبيميس عمى اصغر اسواق المقاطعة  -

يسيل  افي مكان استراتيجي اذ تحيط بو الطرق من جوانبو الثالثة شرق وغرب وشمال مم

 الوصول اليو .

ليفيوس يتطابق من حيث الشكل باسواق االمبراطورية الرومانية الن شكمو  ماكيموم  -

عمارية الخاصة بالسواق من دكاكين مستطيل ،ظف الى ذلك احتوائو عمى جميع العناصر الم

 االطوال.،اروقة ،  فناء ، مذب  وقاعدة لاله ميركور وطاولة لقياس 

عمى عناصر ىندسية كالتيجان واالعمدة والقواعد وافتقاره الى الجانب الفني  احتوائو -

 وظيفتو .طبيعة كالزخارف والفسيفساء وىذا راجع الي 

بالمدينة يطرح تساؤل، ان ىذا االخير يعتبر سوق صغر حجم ماكيموم ليفيوس مقارنة  -

 ثانوي، اال ان الحفريات السابقة لم تكشف عن سوق رئيسي .

 عدم العثور عمى قنوات المياه بالماكيموم دليل عمى عدم تزويده بيا . -
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 :سيرسيوس ماكيمومننتقل الى 

عممية الدخول والخروج ا يسيل عنده مم نيحتل موقع ىام اذ يتقاطع الطريقان الرئيسيا  -

 .منو

سيرسيوس تعطي انعكاس واض  القتصاد المدينة اذ يحتوي السوق عمى  ماكيموممساحة  -

 جميع عناصره االقتصادية والترفييية .

سيرسيوس يسيل عممية البيع والشراء اذ يتوفر السوق عمى ساحة  ماكيمومترتيب عناصر  -

كذلك توفره عمى بيو لمكوث  الماكيمومخول الى امامية تساعد وقوف الباعة وغيرىم قبل الد

، و احتوائو عمى اربعة اروقة سيادىم مما يساعد عمى عدم اكتظاظوالخدم القادمين مع ا

كبيرة لسير وفناء بو نافورة إلضفاء الصبغة الجمالية وتمطيف الجو كذلك احتوائو عمى 

واب لتسييل عممية الخروج مجموعة من الدكاكين بالرواقين الشمالي والجنوبي وثالثة اب

 والدخول .  

دقة البناء وتنوعو وتنوع طرق بناءه توض  االىتمام الكبير بالجانب االقتصادي لممدينة  -

 يعتبر النواة الحيوية في ازدىار المدن . فالماكيموم

منطمقا سياسيا قويا اذ تجرى فيو الخطب الخاصة بالحمالت االنتخابية  الماكيموميعتبر  -

فانيا بذلك تسيطر اقتصاديا من جانب المبادالت التجارية فكمما كانت المدينة مكتفية كذلك 

 وتييمن والعكس بالعكس .

مرآة اجتماعية عاكسة لحال المجتمع فتكون رفاىية المجتمع من رفاىية  الماكيموميعتبر  -

 االقتصاد وىذا االخير مربوط بالتجارة .
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لسوق معبد مفتوح لكل الطقوس اذ يوجد بو قاعدة االلو كذلك من الجانب العقائدي فيعتبر ا -

 ميركور والمذب  وتقام بو كذلك االعياد السنوية احتفاال بالو التجارة .

 ماىي عمييا المتحصل النتائج و لمتصحي  قابمة فرضيات عن عبارة سبق ما كل يبقى و

 كذا و اإلمكانيات، لقمة نقائص تتخممو المؤكد من فيو متواضع، وعمل لمجيود ثمرة إال

توجد عمييا اية وثائق تشرحيا  عناصر عمرانية قد اندثرت وال تعد المبنيين ألن صعوبة
ميس الذي اندثر عمى اخره كذلك االىمال الكبير الذي يمحق بيذه يتيب ماكيمومخصوصا في 

 المواقع النادرة  .
من الجيات الوصية االلتفات الى ماضينا وانقاضو ليكون  وختام ىذا البحث المتواضع نرجوا

 لنا حاضر .

نسيػػػػػػػػػػػػاف او اخطػػػػػػػػػػػػػػػاء كاف مف توفيؽ فمف اهلل وحده وما كاف مف نقص او ما 
 .فمنػػػػػػػػػػػػي ومف الشيطاف
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 قائًح انًزاجع تانهغح انعزتٍح 

 THE TEN BOOKS ONالكتب العشرة في العمارة  VITRUVIUSفيتروفيوس 
ARCHITECTURE- .يسار عابدين وعقبة فاكوش 

 العربية المممكة العامة، الجيولوجيا في تطبيقات مشرف، عثمان الغني عبد محمد-
 .2 ط السعودية .
 :قائًح انًزاجع تانهغح انفزَظٍح  -

 

-Gsell(St) et (Joly), Khamissa, Mdaourouch et Announa, 3éme 
partie, Alger, 1918. – 
Gsell(st),Atlas Archéologique de l’Algerie, feuille 18,n°107,Alger, 
Paris,1911. 
-Adam(J-P),la construction romaine (matériaux et technique) 3éme 

édition grands manuels picard, paris,1995. 
-Delestre (x),Hippone, Annaba, Alger,2009. 
-Toutain(J), les cultes. 

 :اريرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتق
 

-Ballu )M. A(, Rapport sur les fouilles de 1908,B.C.T.H.S, 1909, 

p79. 

 :انجايعٍح انزطائم

 

 و تيمڤاد األسواق مقارنة معمارية، رسة ا د النوميدية المقاطعة أسواق:ناصر مسعود بن-
 كويكول

 .1992-1991 ئراالجز  جامعة ماجيستير، شيادة لنيل رسالة ،)جميمة(
عيساوي بوعكاز ،طرق حفظ وصيانة الموقع االثري جميمة ، رسالة تخرج لنيل شيادة 

 ،الجزائر 2009-2008الماجستير في الصيانة ة والترميم 
 الت :ػػػػػػػػػػػػالمج
 ڤالمة ، 7891 األول، العدد المعالم، مجمة عنونة، سالوة السامعي، إسماعيل -
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 :انقىايٍض

معجم األساطير اليونانية والرومانية، إعداد سييل عثمان وعبد الرزاق األصفر -
 (.1982)دمشق

قاموس المورد الحديث لمنير البعمبكي و.رمزي البعمبكي دار العمم لمماليين لبنان طبعة -
2013. 

-Dictionnaire Larousse, vol 2, 1982. 
-Petit Larousse illustré, Ed librairie, Paris, 1988. 
-Rochet(G), Dictionnaire de l’Archéologie, Paris, 1983. 
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33 

37.36.35.3 .............................: .......... سيرسيوسماكيموم اروقة  84
4 

43.42.41.4 ...........: ............................ دكاكين الرواق الشمالي  87
0.39.38 

 45.44 .........: ............................. دكاكين الرواق الجنوبي   89

 46 ........: ........................... سيرسيوس  ماكيموم فناء سو 92

 47 .........: ............................. سيرسيوس ماكيموم نافورة  93

 48 ................: ..... سٌرسٌوس  ًاكٍهٕون موازٌنمصطبة ال 95

 50.49 : .................................. سيرسيوسماكيموم قواعد فناء  96

 52.51 ........: ........................... سيرسيوسماكيموم قواعد بيو  97

 53 ...........: ........................... سيرسيوس ماكيموم اعمدة  98

 54 ...........: ........................... سيرسيوس  ماكيمومتيجان  99
 

  



 

 

143 

 فهرس المحتوٌات

: ............................................................الموضوع   I 

-أ  - :................................................................اىداء    II 

-ب  - : .............................................................تشكرات   III 

: ..............................................................المقدمة ىىىىىىى ج ىىىىىىىىىى  iV 

ؿ:ػػػػػػػػػػػػػػػػالمدخ    

 V تعرٌف السوق 11

 VI االطار التارٌخً للسوق 11

 VIi التوزٌع الجةرافً  13

 VIii التخصص  14

 iX الودٌفة  14

 X الدور السٌاسً 15

 Xi الدور االجتماعً  15

 Xii الدور الدٌنً 15
 Xiii الوصف العام لمسوق  16
ؿ االوؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفص    

 I : ........................................الموقع الجغرافي لمدينة تيمقاد 20

 II ......................................: الجانب التاريخىىىىىىىي لممدينىىىىىىىىىة    21

 III :.........................................اصىىىىىىل تسميىىىىىىىىىىىة المدينىىىىىىىىىىىىة    22

 IV : ...........................................تاريىىىىىىىىىىىىب االبحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاث  23

 V :..........................................اىم المعالم االثرية بالمدينىىىىىىة  24

 VI :....................................... الموقع الجغرافي لمدينة تيبيميس 26

 VII : ...............................................اصل تسميىىىىىىىىىىة مدينىىىة  27

 VIII :.........................................اىىم المعالم االثريىىىىىة بالمدينىىىة  28

: ......................................................تاريب االبحاث  28  IX 

  ؿ الثانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفص 
 I :...............................................ليفيوس  ماكيموم 32

 II الماكيموم:...............................................اتجاه  34

 III :............................................. الماكيموم اجزاء 36



 

 

144 

......................................: السور الخارجي لمسوق  36  /III 1 

:.................................................... المداخل 36  2/III 

: .................................................الفناء 38  3/III 

: ..............................................االروقة  39  4/III 

:....................................................الدكاكين  40  5/III 

:...............................................تقنيات البناء  52  IV 
:..............................................التقنية االفريقية  52  Iv/1 

.............................................:تقنية دعم الزوايا  54  Iv/2 

...العناصر اليندسية:.......................................... 55  v 
.........الماكيموم :..................مواد البناء المستعممة في  65  vi 
....التقنيات المستعممة عمى الحجارة :.......................... 67  vii 
.........المواد  المستعممة في بناء ماكيموم ليفيوس :............ 69  viii 
  الثالثؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفص 

 I .................................. :ماكيموم سيرسيوس لمحة عن 72

 II :.......................................ماكيموم سيرسيوساتجاه  74

 III ..............................ماكيموم سيرسيوس:.........اجزاء  76

1/ :...............................................االمامية الساحة 76 III 
2/ البيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو:..................................................... 78 III 
3/ :...................................................المىىىىىىىىىىىىىىىىداخل 79 III 
4/ :...................................................االروقىىىىىىىىىىىىىىىىة  83 III 
5/ :....................................................الدكاكيىىىىىىىىىىىىن 85 III 
6/ :.................................................طاوالت البيع  90 III 
7/ :.....................................................الفنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء 91 III 
 v : ................................................االشكال الفنية 93
1/ :................................................النافىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىورات  93 v 
2/ :................................................االحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىواض 94 v 



 

 

145 

3/ :.............................................مصطبة الموازين  94 v 
4/ :.................................................القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىواعد  95 v 
5/ :.................................................االعمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدة 98 v 
6/ :................................................. التيجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان 100 v 
 iv : .............................................. مواد البنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء 101

ؿ الرابعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفص    
 I : .............................................................. االتجاه 110

 Ii : ............................................................. المساحة 111

 Iii : ....................................................السور الخارجً  112

 Iv ..............................................: ...............المداخل  113

 V االبواب الرئيسية : ............................................. 114

 Vi ابواب الجية الغربية: .......................................... 115

 Vii :...........................................ابواب الجية الشرقية 116

 Viii :..............................................الساحة االمامية  117

 Ix :........................................................البيو  118

 X :.....................................................االروقة   119

 Xi :......................................................الدكاكين 120

 Xii :.......................................................الفناء   122

 Xiii .................................................:طاوالت البيع  123

 Xiv :.....................................................التيجان   124

 Xv :.......................................................القواعد  125

 Xvi :......................................................االعمدة  126

 Xvii : .....................................والموازين  طاوالت القيس 127

 Xviii  :................................................... االحواض  128

 Xix :..................................................... النافورات 128

 Xx : ..............................................القاعدة الشرفية  129

 Xxi :......................................................المذب    130



 

 

146 

  :.............................................. اتمةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالخ 131
  :.............................................. فيرس الخرائط 137
  :..............................................فيرس االشكال  137
  :............................................فيرس المخططات 137
  :..............................................فيرس الجداول  138

  :..............................................فيرس الصور  141
 


