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ــرئی  "ب" أستاذ محاضر  جراب عبد الرزاق. د.أ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   قالمة 1945ماي  08جامعة   ساـــ
ــم  "أ" حاضرأستاذ م  بخوش زهیر.أ   قالمة 1945ماي  08جامعة   شرفا ومقرراـــ
ــــــم  "أ" حاضرــتاذ مأس  محمود  شاوش.أ ــــ ــــناقشـــــ ــــ ــــ ــــ   قالمة 1945ماي  08جامعة   اـ

 



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  
  

  
  بمناسبة إنهاء هذا البحث، أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى

  كثيرا ولم يبخل علينا  الذي شجعني" زهير بخوش"اذ المشرف  األست
  .بنصائحه وتوجيهاته القيمة خالل مراحل البحث
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  اهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى والدي          
  الكرام، طالبا اهللا عز وجل أن يطيل في عمرهما         

  سندا وعوناكانوا لي  كما أهديها إلى الذين               
  أستاذي المشرف على المذكرة األستاذ                            

  "بخوش زهير"                                       
  
  
  
  
  



  قائمة المصطلحات

  أ
 Hauteur  ارتفاع

   Plancher  أرضیة

  Style  أسلوب

   Origine  أصل

  ب
 Basilique  بازیلیكي

 Dalles  بالط

  ت

  Chapitre  تاج

   Dallage  تبلیط

 Décore  تزیین

   Orientation  توجیه
 

  Technique  تقنیة

 Fouilles  تنقیبات

 statue  تمثال

 ج

 Profil  جانب

 Latéral  جانبي

  Frontin  جبهة

  Tuons  جذع

 ح

 Fer à cleval  حذوة

 Cuvet  حوض



 Cercle  حلقة

 د

  Circulaire  دائري

 Pilier  دعامة

  Boutique  دكان

 Piliettes  دكة

 Dorique  دوري

 ر

  Coin  ركن

 Portique  رواق

 ز

 Ornementations  زخرفة

 س

 Place  ساحة

 Linteau  ساكف

 Marché  سوق

 ف

 Cour  فناء

 Art  فن

 م

 Table  مائدة

  Schau  مالط

 Mesure  مقیاس

 Etalon  معیار

 Lanterne  مشكاة



  Plan  مسقط

 Entablement  محمول

 Croquit  مخطط

  Point  مركز

 ن

 Ordre /style  نظام

 Fontaine  نافورة

 ه

 géométrique  هندسي

 و

 façade  واجهة

  

  

  
 

 

   

 

 

  
  

  



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ..................................................................................مقدمة

 أ  

انتباهنا موضوع معالم األنشطة التجاریة بمستعمرة تاموقادي لما لها من  لقد لفت
واالجتماعیة لدى الرومان في الفترة القدیمة، باعتبارها من أهمیة في الحیاة االقتصادیة 

المعالم األثریة التي قاومت عوامل االندثار حتى وصلت إلینا بهذا الشكل في مستعمرة 
  ).تیمقاد األثریة(تاموقادي

وقد وقع اختیارنا على هذا الموضوع لكونها تعد إحدى المرافق األساسیة في العمران 
  .االستهالك الیومي للسكانالقدیم للدور الذي تقوم به في توصیل المواد ذات 

  .وقد استعنا في بحثنا على جانبین النظري والتطبیقي
  :وقد قسمنا بحثنا إلى أربعة فصول

عطاء لمحة حول المعطیات التاریخیة والجغرافیة للموقع قد مهدنا له بإ: الفصل األول
  ).مقادیت(األثري 

النشاط التجاري ، حیث عرضنا إلى تناولنا فیه الدراسة النظریة للمعالم : الفصل الثاني
  .ة لبناءه وأخیرا وظائفهالواهبمفهوم السوق وبدایات ظهوره ثم الشخصیات 

لوصفیة لهذه المعالم، عرضنا فیه یة اقدمنا فیه الدراسة المعمار : الفصل الثالث
  .العناصر المعماریة المكونة له ألهم مع إبراز حداوصف مبنى السوق كل على ب

د البناء وتقنیات اإلنشاء التي فیشتمل على عرض لمجموعة موا: أما الفصل الرابع
  .استخدمت في تشیید هذه المعالم

الدراسة باإلضافة إلى مالحق وألحقنا بخاتمة على شكل خالصة عن نتائج هذه 
  .الصور

.وفي األخیر نأمل أن یكون هذا البحث البسیط والمتواضع قد أفادكم ولو بشيء بسیط
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  :الجغرافیةالمعطیات : أوال
  :الموقع الجغرافي للمدینة .1

تقع تیمقاد شمال األطلس الصحراوي وبالتحدید على السفح الشمالي لجبال األوراس 
تیمقاد وهي كلم، وعلى حافة لهذا السهل شدت مدینة  20فوق سهل ضیق ال یتجاوز عرضه 

كلم عن تازولت، ویمكن الوصول إلیها عن  20كلم وحوالي  36تبعد عن مدینة باتنة بـ 
والمؤدي إلى مدینة خنشلة، یتمیز مناخ ) مبازلو (رابط بین مدینتي باتنة وتازولتالطریق ال

المنطقة عموما بالحرارة صیفا والبرودة شتاءا وتحیط بها عدة أودیة نذكر منها وادي طاقة 
  ......)1(الذي یجري جنوب المدینة إضافة إلى وادي سبع الرقود، واد شمورة

 

  الرومانیة إفریقیاخریطة توضح موقع مدینة تیمقاد بالنسبة إلى : 01الخریطة رقم
سلسلة من الجبال تحدها من الشمال الغربي جبل  أیضاإلى جانب األودیة تحیط بها 

متر، من الجنوب  1641متر، جبل كاسترو  1366متر، جبل عازب  1844بوعریف 

                                                             
(1) P. horizot, Archéologie arérienne de l’auréd, CTH 5, éditions, paris, 1997, p 18.  
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والجنوب الغربي الكتلة الوسطى لجبال أوراس، أما الجهة الرقیة فهي عبارة عن هضاب 
  .)1(متر 1200متر إلى  988تتراوح إرتفاعها بین 

 – 520و 0.840= س: یات حسب المباز وهي كالتاليفقد تمكن من تحدید إحداث
حداثیاتها الجغرافیة حسب موقع قوقل آرث فهي249.750= ع ٕ   :، وا
- 27.0º 35 شماال. 
- 38.0º 6 شرقا.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Google Earth:صورة عبر الساتل لموقع تیمقادعن
  :طبوغرافیة المدینة .2

دت مدینة تاموقاي  التابعة لمقاطعة نومیدیا الرومانیة قدیما، بآخر ) تیمقاد حالیا(شیّ
ـــ أوراس،وتشغل وسط هضبة تأخذ في االنخفاض  المحاذیةمنحدرات التخوم الشمالیة  لجبال لـ

م في 1040شیئا فشیئا كلما اتجهنا شماال نحو منطقة السهول، یتراوح ارتفاع الهضبة بین 
جة خاصة في هاتین 1080لیة والجهة الشما ّ م في الجهة الجنوبیة، وهي هضبة متمو

                                                             
(1) ibid. ,p 19.  
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 %6الجهتین، بینما یمكن أن یصل انحدار األرض في بعض األماكن منها إلى نسبة 
ة في الجهة الشرقیة حیث تتواجد معالم قطاع الحي الشرقي   .)1(خاصّ

غرافیا الموقع، والمالحظ أنه یتكون من بو وقد تأقلم شكل المخطط العام للمدینة مع طو 
، "ترایانوس"أي مدینة ) األولى(مركزي، وهو المدینة االبتدائیة : عنصرین أساسیین، األول

یمثل توسع : ، والثاني)Urbs Quadrata(ذات المخطط المنتظم أو ما یسمى باللغة الالتینیة 
ر نسیجها العمراني الهام، مما تطلب فضاءات ومساحات ّ أخرى، تجاوزت بكثیر حدود  وتطو

  .)2(مساحة المدینة األصلیة األولى
وتحدّ هذه الهضبة شبكة من الودیان القریبة والتي یسلك مسارها باتجاه الجهتین، 
الشرقیة والغربیة، كما كانت منابع المیاه متوفرة بها، فهي ال تبعد عن منبع عین موري 

لى غایة یوم( ٕ كم جنوب المدینة، فضال  3إالّ بمسافة ) نا هذاالممون الرئیسي للمیاه قدیما وا
عن توفّر المیاه الباطنیة بها والتي مازالت بعض اآلبار الرومانیة تحتویها، كما تتوفر 
منطقتها على العدید من مواقع مصادر الحجارة وبأنواعها، حیث یتواجد بها الحجر الرملي 

الرمادي على بعد بضعة وبكثرة، وكذلك كل من الحجر الكلسي األبیض واألزرق و 
  .)3(غربا مرایلجنوبا ومنطقة جبل بوعریف شماال ومقالع  تقوتالكیلومترات فقط نحو منطقة 

 
 
 
 
 

                                                             
(1) Ch. Courtois, «Timgad : Le site, le rôle, et l’histoire», Document n0 59 du 25 février 
1952, p 1, conservé au Archives des évinces des antiquités, publié par le site www.alger-
roi.net.       
(2) Ibid. pp 349- 350. 
(3) Ch. Courtois, Op, Cit, pp 1- 2. 
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 :المعطیات التاریخیة: ثانیا
 :لمحة تاریخیة حول المدینة .1

میالدي في عهد اإلمبراطور تراجان الذي كلف الفیلق  100تأسست تیمقاد سنة 
ببناء المدینة لتستقیل المتعاقدین في  (luciushunatus Gatlus)الثالث األغسطي بقیادة 

أي المدینة الجدیدة   Splendissine Civitasالجیش الروماني، وقد أعطى لها في البدایة اسم
وتعني كلمة ثاموقادي  Colnia – Vlipia – Traiana - Maprciana – tamvgadiثم أصبحت 

  ".أو مصدر الرخاء أم السعادة"
  .)1(ذكر هذه التسمیة في العدید من الكتابات األثریة الموجودة في المدینة وقد جاء

 01وقد أعطاها مهندسو الفیلق الثالث مخططا یبدو للناظر أنه مربع ومساحتها 
هكتار، اتبعوا في تقسیمها على نظام تخطیط المدن الرومانیة وتتقاطع الطرق على زاویة 

 سو میماكس –المحورین الرئیسین هما الكاردو قائمة وقسمت المدینة عن طریق تقاطع 
قسمت إلى ) decumavus- maximus(و) cardo- maximus(ماكسیموس  والدیكومانوس

  ).والصورة الجویة -2صورة رقم (م 20مربعات متساویة حیث بلغ ضلع كل منها 
في وكانت المدینة األولى محاطة بسور ویتصل ببواباتها شیقها المحوران الرئیسیان أم 

فیجمع بأهم المعالم العمومیة حولها ) forum(وسط المدینة توجد الساحة العامة أي الفوروم 
، معبد )curia(وتطل على الهواء الطلق نذكر من بین هذه المعالم نجد، المجلس البلدي 

، إلى جانب العدید من )basilque(البازیلیكا القضائیة (temple l’empereur) اإلمبراطور 
  .    )2(التجاریةالمحالت 

وعرفت مدینة تیمقاد إبتداءا من النصف الثاني تطورا عمرانیا هاما مما یتطلب 
مساحات أكبر تتجاوز المساحة األصلیة بكثیر خاصة من الجهة الغربیة، فظهرت أحیاء 
سكنیة جدیدة تحررت من الشبكة العمرانیة األصلیة، حیث شیدت المعابد والحمامات 

                                                             
 .  9، 8، ص 2001دلیل آثار تیمقاد، جمعیة المعالم األثریة لوالیة باتنة،  (1)

  .41، ص 1978منیر بوشنافي، المدن القدیمة في الجزائر، سلسلة الفن والثقافة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  )2(
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الخ، وأنشأت بوابات جدیدة وقد بلغ ذروته في القرن الثالث ...والسوقالعمومیة الكبیرة 
المكتبة العمومیة : میالدي، إذ أعید هیكلة البناءات القدیمة لتعطي منشآت جدیدة مثل

هكتارا إلى  11والسوق والمساكن أوسع وأكثر رفاهیة، لتصبح بذلك المدینة أكثر توسعا من 
  .)1(هكتارا 65

الثالث هو انتشار المسیحیة في جمیع أنحاء اإلمبراطوریة الرومانیة، وما یمیز القرن 
، ودخلت )م256(وتشیر نصوص الكتابات الالتینیة إلى أن تاموقادي كان لها مطران منذ 

في صراعات دینیة التي میزت القرن الرابع، باإلضافة إلى الوضعیة األمنیة بالمنطقة أدت 
ف اإلمبراطوریة الرومانیة مما أدى إلى غزو قبائل إلى المزید من التدهور خاصة مع ضع

  .)2(م429الوندال لشمال إفریقیا سنة 
إلى غایة القرن التاسع الذي شهد التحاق الجیوش اإلسالمیة إلى المنطقة لكنها لم 
تتمكن من فتح البالد كلها، حیث أمرت ملكة قبائل األوراس الكاهنة بإخالء المدینة لتصبح 

قرنا، حتى  12هجورة لتبقى بها آثار المدینة القدیمة وضواحیها منسیة لمدة بذلك تاموقادي م
 .   )3(هي سنة أولى التنقیبات بها) 1881 -1990(أواخر سنة 

 :تاریخ األبحاث .2
الذي ) Bruce(إن أول من ذكر آثار مدینة تاموقادي كان الرحالة اإلنجلیزي بروس 

أطالل هذه المدینة، ووصف قلعتها وقع م، ووصل من خاللها حتى م1765قام برحلة سنة 
  . البیزنطیة ووضع العدید من الرسومات للبعض من معالمها

قائد الفیلق األجنبي ) carbuccia(شیا و بم قام العقید الفرنسي كار 1848ففي سنة 
الثالث بوضع خارطة لمنطقة األوراس، كان الهدف من إنجازها عسكري استعماري بحت، إال 
أن تعیین وتحدید بعض مواقع اآلثار فیها ومن بینها موقع تاموقادي، یعتبر أول عمل على 

                                                             
(1) C.H. Courtois, Timgad, antique thamugadi, Alger, 1951, p 19. 
(2) Ibid, p 20. 
(3) Ibid, p 21. 
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 - م1850بین سنتي ) renier(اإلطالق بهذه المنطقة، وقد قام الباحث الفرنسي رونیي 
  .)1(نقیشة التینیة 89إقامته في تاموقادي بإحصاء بم 1851

م أرسل المستكشف ماسكوراي تقریرا إلى الجنرال شانزي الحاكم العام 1876وفي سنة 
للجزائر، تطرق من خالله إلى مهمته االستكشافیة جنوب مقاطعة قسنطینة أین قدم فیه نظرة 

ها وبعض النقیشات الالتینیة بها، ویصف تاریخیة حول مدینة تاموقادي ووصفا لبعض معالم
  .المدینة كأنها مبنیة على مدرجات

ویعود الفضل في الكشف عن آثار تاموقادي إلى هیئة المعالم التاریخیة بالجزائر التي 
 تنقبت بالموقع إبتداءا من أولى عملیات التنقیب التي أجراها المعماري الفرنسي دوثوا

)duthoit ( صر، واكتشاف وجرد لها بترمیمات لمعلم المسرح وقوس النم، قام خال1881سنة
  . )2(الالتینیة قیشاتنعدد كبیر من ال

لى غایة  ٕ م 1962ومنذ ذلك الحین لم تنقطع األبحاث وتواصلت عملیات التنقیب وا
توقفت جمیع هذه العملیات الخاصة والتنقیب األثري، واقتصرت جل األعمال المنجزة في 

عملیات التنظیف والصیانة لبعض المعالم فقط، وتم تصنیف الموقع الموقع على إجراء 
م 1982في سنة ) UNESCO(من طرف منظمة الیونسكو ) تیمقاد حالیا(األثري تاموقادي 

 . )3(ضمن قائمة التراث العالمي لإلنسانیة
 
 
 
 
 

                                                             
(1) Ibid., p 21. 
(2) ST Gsell, Monuments Antique de l’Algérie, paris, Ancienne librairie thorin et fils Albert 
1904, p 242. 
(3) http//whc.unesco.org/sr/liste/194. 
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 :تعریف السوق: المبحث األول
وهو لفظ التیني األصل مشتق من  )Macellum( یطلق على السوق اسم الماكیلوم

لالتصال بین التجار والمواطنین،  والذي یعني المكان المخصص )Marcatus()1(المصدر 
كما هو متعارف علیه منذ القدم أن االتصال التجاري یتم في أوقات متفق علیها ومعروفة 

بوعیا ثم لدى السكان، لكن مع مرور الزمن أخذ الطلب یزداد، فأصبحت األسواق تعقد أس
یومیا، فظهرت مباني تجاریة داخل المدینة عكس األسواق األولى التي كانت تعقد في 

، وقد جاء في النقوش التقلیدیة عدة أسماء تعني المكان المخصص للتجارة داخل )2(األریاف
، حیث كان النواة الرئیسیة بالمدینة لتعدد وظائفه لكن مع )Forum()3( المدینة وأولها الفوروم

تطور الحیاة االجتماعیة واإلقبال المتزاید للجمهور على المكان، مما اضطر التجار لمغادرة 
فبدأت تظهر مباني  )4(هذه الساحة واالستقرار في أماكن أخرى خصصت لغرض اقتصادي

ترییانوم وهو السوق الكبیر بروما الذي یحمل اسم  تجاریة كبیرة تسمى ماكیلوم مثل ماكیلوم
  .)6()تیمقاد(بتاموقادي  وسیرسس  وماكیلوم)5()تراجان(یانوس اإلمبراطور تر 

 
 
 
 
 

                                                             
(1) Daremberg et Saglie, dictionnaire des antiquitégréco- Romaine, paris, 1926, p 1457.    
(2) Schaw (BD), the rural market in north Africa, and the political economy of the romain 
empire, 1987, p 37.   
(3) Ibid., p 38. 
(4) D.A, p 1458. 

لمعي مصطفى، عمارة الحضارات القدیمة، المصریة، مابین النهرین، الیونانیة الرومانیة، دار لنهضة العربیة،  صالح )5(
  .143، 142، ص 1979

(6) Ballu (A), Boeswillard (E), cagnat (R), timgad cité Africaines sous l’empire romain, paris, 
1892, pp 205- 210.   
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 :بدایات ظهور السوق: المبحث الثاني
لقد عرف السوق من القدم، فنجده في بالد الرافدین حیث أكتشف في مدینة أور 

كما عثر على آثار  )1(التاریخیة مبنى تجاري یحتوي على محالت ومخازن خصصت للتجارة
تعود للحضارة المصریة التي أولت أهمیة كبیرة بمثل هذه المباني تمثلت هذه اآلثار في 
مخازن وغرف كانت تستخدم لغرض تجاري وهذه األخیرة وجدت في قصر الملك أخناتون، 

، أما عند اإلغریق )2(كما عثر في مدینة طیبة على مبنى آخر یعود لنفس الملك أخناتون
وهو مبنى مستطیل الشكل محاط بأعمدة تحتوي على  )Stez(" سطوة"لسوق بلفظ عرف ا

  .)3(غرف للعرض وأخرى للبیع وغالبا ما تكون هذه المباني قریبة ومجاورة لآلقوراة
بالمدینة الرومانیة المركز الرئیسي ألداء عدة " الفوروم"كما كانت الساحة العامة 

االكتظاظ الهائل بالبنایات العمومیة بهذه الساحة، وظائف، إال أن األوضاع تغیرت نتیجة 
  .األمر الذي جعل التجار یتخذون مباني خاصة بالتجارة ألداء وظیفتهم في ظروف مالئمة

أقدم سوق عرف في الحضارة الرومانیة هو السوق المكتشف في جزیرة صقلیة 
  .قبل المیالد 120یعود تاریخ بنائه إلى  )Morgantinae()4) (مورقانتیناي(بمنطقة 

  .)5(قبل المیالد 9و 8كما أكتشف سوق أخرى بمدینة لبدة المؤرخ ما بین عامي 
، وكان )6(م.ق 171إلى عام ) م.ق 583(وأول سوق شید بإیطالیا فیعود إلى سنة 

 فوروم(ذلك نتیجة ترحیل الجزارین من الساحة العامة استقروا في ساحة تحمل اسم 
  .بمعنى سوق السمك واللحوم) Forum pisicarium) (بیسیكاریوم

                                                             
  .113صالح لمعي مصطفى، الكتاب السابق، ص  )1(
  .33صالح لمعي مصطفى، الكتاب السابق، ص  )2(
  .94نفسه، ص  )3(
  .103نفسه، ص  )4(
  .104نفسه، ص  )5(

(6) D.A, op. cit, p 1459. 
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إلى جانب السوق بنیت أسواق أخرى لبیع المنتوجات المستوردة من خارج إیطالیا 
كالحریر والعطور، فكانت لذلك أثر كبیر في تطور عمارة األسواق وأخذت في االنتشار بكثرة 

م فإن السوق قد في مدینة روما وحتى في المستعمرات التابعة للحضارة الرومانیة ومن ث
عرف منذ القدم، وقد أعطته كل الحضارات القدیمة بما فیها الفرعونیة وبالد الرافدین 
واإلغریق والرومان، أهمیة كبیرة حیث نجد أن الرومان فقد فصلوه عن العمارة العمومیة 

  .ومنحوه عمارة خاصة به
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 :السوقالشخصیات الواهبة لبناء : المبحث الثالث
امتاز العالم القدیم بخاصیة لها أهمیة كبیرة للصالح العام تمثلت في خاصیة 

أي ما یسمى بالتبرع ألجل الصالح العام، وقد برزت هذه الظاهرة في الحضارة )1(الوهب
الرومانیة أكثر من الحضارات األخرى، فقد أثبتت معظم الدراسات الحدیثة أن الهبة هي 

المتبرع عن رضا وشكره نحو مواطنیه، فكان المتبرع الروماني ینجز عملیة تعبیریة من طرف 
مبنى كمعبد أو تمثال أو نقیشة تخلیدیة یذكر فیها تبرعه واأللقاب التي اكتسبها قبل التبرع 

  .وذلك لكسب محبة ورضا المواطنین
سرسیوس  یسمى بلوتیوس هو ستینوس )2(مشید سوق سرسیوس :یوسسمشید سوق سر   . أ

 .توكنیان فالوتسیا انجازه زوجته كورتیلیاوشاركه في 
یعتبر هذا المواطن من أغنى أهالي تیمقاد، وقد ساهم في انجاز بعض المباني مثل 

  .ن أروع المباني المنجزة بالبلدةالسوق الكبیر تیمقاد والذي یحمل اسمه، كما تعتبر م
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
الوهب هو عملیة تبرع لصالح العام، تتمثل في إهداء مقدار مالي النجاز مشروع ما، وقد عرفت هذه العملیة منذ العدم  )1(

  .وخاصة العهد الروماني
غالبا ما تكون عملیة الوهب رد فعل الواهب تعبیرا عن شكره لمواطنیه على انتخابه أو عند منحهم له لقب من األلقاب  )2(

  . إلداریة، أو تحصله على منصب إداري، أو ترقیة في صفوف الجیشاالجتماعیة أو ا
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 :وظائف السوق: المبحث الرابع
السوق فله وظیفة خاصة وهي التبادل التجاري سواء كان لكل شيء وظیفته وخاصة 

  .)1(موجودا في الریف أو في المدن
تتلخص وظائفه في عدة أدوار منها التجاري، االقتصادي، السیاسي، االجتماعي 

  .والدیني العقائدي
 :دوره االقتصادي .1

یتمثل في بیع المنتوجات من طرف التجار والمنتجین للسكان مثل الخضروات 
، والذي یعد المقر الرئیسي الذي یلتقي فیه كبار التجار )2(فواكه الجاهزة لالستهالكوال

  .واألعمال للنظر في أعمالهم التجاریة
: تعرض البضائع والسلع یشتري منه المواطنون حاجتهم الیومیة منها ففي السوق

  .)3(البضائع والمواد المستوردة وكذاالمالبس ومواد الزینة 
 :دوره السیاسي .2

یتضح دوره في المتابعة المستمرة لتموین السوق بالمواد االستهالكیة الالزمة 
  .)4(للسكان

أما دوره الدعائي، من خالل إقامة حمالت انتخابیة تقام بداخله لصالح الحكام 
  .)Curia()5(والمجالس البلدیة ) forum(المنتخبین وذلك بعیدا عن الساحة العامة 

اإلداري الذي یلعبه لكونه مؤسسة عمومیة لها نظام إداري خاص إلى جانب الدور السیاسي 
  .)procuratores()6(یتمیز به، كما یدیره مدیر أو أكثر یلقب بــ البروكیراطور 

                                                             
(1) Rich (A), op, cit, pp 4- 6. 

  . 304، ص 1984، 4نعمت إسماعیل عالم، فنون الشرق األوسط والعالم القدیم، دار المعرفة، القاهرة، ط)2(
(3) Rich (A), op, cit, pp 4- 6. 
(4) Ibid. 
(5) Stambough (JE), op, cit, p 583. 
(6) D.A, p 1458. 
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 :دوره االجتماعي .3
یعتبر السوق النواة األساسیة التي یبنى علیها المجتمع المدني، فالمدن التي ال تحتوي 

تلبث حتى تندثر، فهو یعبر عن تقدم أو تأخر أي  على سوق یلبي حاجات السكان ال
  .)1(مجتمع، ولهذا تضطر هذه المدن للتعامل مع المراكز التجاریة المجاورة لها

 :دوره الدیني العقائدي .4
أثبتت جمیع اآلثار المكتشفة في األسواق القدیمة سواء كانت في روما او في شمال 

یوس یسمى ماركر رة والحامیة لها، وهذا المعبود إفریقیا، باحتوائها على تماثیل آللهة التجا
)marcurius()2(  الذي تبناه الرومان من عند اإلغریق، الذي كان دوره حمایة التجارة

  .  )3(وأصحابها والقوافل التجاریة من أذى، كما یحرص على توفیر الرخاء االقتصادي
  
 
 
 
 

                                                             
(1) cagnat (R), B.C.M.H, 1890, p 455, N0 3. 

  .اسم آلهة رومانیة یحفظ التجار وتجارتهم) mercurio(مركیریو (*) 
(2) hamilton (E), la mythologie, 1972, p. 28. 
(3) H, Ibid, p. 29. 
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 :Sertius یوسسلسوق سر  المعماریة الدراسة الوصفیة: المبحث األول
 : وصف الشكل العام للمبنى  . أ

في الجزء الجنوبي الغربي لمدینة تیمقاد األثریة، یتمیز بشكل  یوجد هذا السوق
) 7(مستطیل ینتهي في الجهة الجنوبیة بحنیة نصف دائریة تحتوي بدورها على سبعة 

حاذاة الطریقین الرئیسین بني السوق بم. دكاكین تفتح كلها على الرواق النصف دائري
دیكومانوس وهذا لتسهیل عملیة نقل البضائع من العربات وكذلك تنقل الزبائن  و والكارد

  . الوافدین إلى السوق لقضاء حاجاتهم
وما یمیزه أیضا بناءه على منحدر مما ساعده هذا في عملیة تموین وصرف المیاه 

الموجودة بالمبنى، أما من حیث اتجاه السوق فهو موجه  )1(الخاصة بالنافورة وحتى األحواض
طولیا من الشمال نحو الجنوب وواجهته األمامیة توجد في الجهة الشمالیة، كما أن له مدخل 

  .)2(ثانوي یوجد بالجهة الشرقیة حیث یطل على الكاردو
یوس یمتاز بمساحته الواسعة وضخامة عمارته، حیث تقدر مساحته فسوق سرس

  . )3(متر عرض 26.2متر طول و 53.5: أي أن أبعاده كاآلتي 2م1766: یة بــاإلجمال
  
  
  
  
  
  

  
  إعادة تصور المخطط األصلي لسوق سرسیوس: صورة توضح

                                                             
(1) Ballu (A), op. cit, p. 185. 
(2) gsell (st) ,op. cit.pp. 209. 
(3) Ibid. p. 210. 
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 :    العناصر المعماریة المكونة لسوق سرسیوس   . ب
یوس أن هذه الساحة قد أنجزها سلقد جاء في النص التذكاري لسوق سر  :الساحة األمامیة .1

ید هذا السوق بماله الخاص وأهداه فوستینوس وهو الشخص الذي ش وسییتو لب یوسسسر 
 .)1(لمواطنیه وسكان تیمقاد

  
    

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  توضح منجز هذا السوق صورة
  ".أنجز هذا السوق وساحته بماله الخاص وأهداه لمواطنیه" :ترجمة النص

  
  
  
  

                                                             
(1) Cagnat ®, chronique d’épigraphie Africaine, (BCTH), p. 361.     
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  :یوسالتخلیدیة لمشید سوق سرسالنصوص التذكاریة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ترجمة النص
نوس، الفارس الروماني والكاهن اإلمبراطوري هذا النص كوانسی أقام ماركوس بومبییوس"

وس الفارس الروماني والحاكم ینفوست یوسیلوتماركوس ب یوسسالتذكاري لقریبه العزیز سر 
ل للجیش الكادانیة وقائدا للجناح األو  الفیةیانیة، والضابط للفرقة األولى الفایللفرقة الثالثة التر 

  ".الفيیالف
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  :ترجمة النص

كوانسیاتوس الفارس الروماني والكاهن اإلمبراطوري هذا النص  أقام ماركوس بومبیوس"
  ". وس الكاهن اإلمبراطوريینفوست وسیالزوجة األمینة لماركوس بلوتی العزیزة  التذكاري لقریبته
ذات شكل منحرف مبلطة بحجارة زرقاء اللون مع العلم أن معظم  األمامیة الساحة

وجاء . )1(هذه الحجارة قد أقلعت من أجل بناء الحصن البیزنطي في الفترات الالحقة
المحاذي للساحة من  DMمخططها في شكل شبه منحرف نتیجة انحراف الطریق الرئیسي 

ا الشكل العام للساحة في سهولة الجهة الشمالیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان أثر هذ
  .)2(انتقال التجار والناس من الطریق الرئیسي إلى الساحة ومنها إلى السوق

وظیفة هذه الساحة بمثابة مكان یلتقي فیه الناس من جهة ومن ناحیة أخرى منها ینتظر 
  . الخدم أسیادهم القاصدین السوق من أجل حمل البضائع والسلع

                                                             
(1) Ballu (A),ruines de Timgad. Antique thamugadi, p. 211.  
(2) Ballu (A), et cagnat, op. cit, p. 204. 
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العنصر الثاني یلي الساحة األمامیة ویعتبر البهو بمثابة مقر استقبال یعتبر البهو :البهو .2
 .)1(حیث یفتح بواسطة المدخل الرئیسي للسوق

 4م طوال و26: وس بشكله المستطیل، أما عن أبعاده فهي كاآلتيیسیتمیز بهو السوق سر 
  .ارةأمتار عرضا ویوجد ما بین الساحة األمامیة ومبنى السوق أي الجزء المخصص للتج
أعمدة  6تذكر المصادر أنه كان مغطى بسقف مائل إلى الجهة الشمالیة وهذا السقف تحمله 

أعمدة دعامة في الركن من كل جهة للمدخل  3ودعامتین موزعة هذه األعمدة بشكل 
  .الرئیسي

المدخل الثاني فیوجد في منتصف الرواق الشرقي، ویفتح على الطریق الكاردوماكسیموس أما 
)C.M ( م في حین ال یمكننا معرفة مدى 2.50یتراوح عرض الباب الذي یبلغ حوالي

  .)2(األرضیةارتفاعه لكونه هدم ولم یبقى منه سوى 
  

    
  
  
  
  
  
  

  یوسبهو سوق سرس: صورة توضح
  
  

                                                             
(1)Ballu (A), ruines de timgad, sept années de recherches, 1905, p. 13. 
(2) Ibid. p. 13. 
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 :األروقة واألفنیة .3
لمبنى  ألروقة واألفنیة جزء كبیرا من المساحة اإلجمالیةلتشكل المساحة المخصصة 

 .السوق إذ نجدها متباینة ومختلفة من سوق آلخر
  .حیث توجد نوعین من األروقة منها مستطیلة الشكل ونصف دائریة

  .نجدها مستطیلة في كل من الجهة الشمالیة والشرقیة والغربیة للسوق: األروقة المستطیلة_
الجهة  یوس وذلك باستغاللسفهي مستخدمة في سوق سر : األروقة النصف الدائریة_

 . )1(الجنوبیة
  :إال أن وظیفة األروقة تتمثل في

الشمالیة والجنوبیة للسوق أعدت الحتضان الدكاكین التجاریة، أما  األروقةنجد أن 
الجانبیة أعدت من أجل التنقل فقط حیث أنها ال تحتوي على دكاكین، والمساحة  األروقة

 ).2م693و 429(اإلجمالیة لألروقة السوق حوالي 
  
  
  

    
 

  
  
  
  

  یوسبسوق سرس الموجودة األروقة المستطیلة: صورة توضح

                                                             
(1) Ibid. p. 14. 
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  أ

  
  

 یوسسروقة نصف دائریة لسوق سر أ: صورة توضح
یوس دكاكین في الرواق الشمالي ذات شكل مستطیل یوجد بسوق سرس :الدكاكین .4

 .ا)1(امتر عرض 2.4أمتار طوال و 4ومقاساتها تتراوح ما بین 
طول ضلعها یصل كما نجد فیه دكاكین مربعة الشكل متوسطة المساحة وعددها أربعة، 

  .متر 2.20 حوالي
دكاكین ذات شكل  7كما نجد أیضا نوع آخر من الدكاكین مثل التي توجد به والبالغ عددها 

  )2(.)م عمقا2.80متر طوال على  260(یتراوح ما بین  نصف دائري بمقاسات
  
  
  
  
  

                                                             
(1) Ballu (A), op. cit, p. 15. 
(2) Ibid. p. 16. 
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  محاذیة للمدخل الرئیسيالمربعة الدكاكین ال: توضحصورة 

تعتبر النافورة من العناصر المعماریة األساسیة في المباني العمومیة كما تعد  :النافورة .5
العناصر الموجودة باألسواق وهذا راجع لوظیفتها، فالنافورة تؤدي وظیفة السقایة  أهممن 

كما تحتضن تمثال آلهة التجارة ومن جانب آخر تعطي للسوق نظرة جمالیة ممیزة 
 .وخاصة

 2.70یوس وهي ذات شكل مربع حیث یبلغ طول ضلعها توجد نافورة بسوق سرس
ث تتألف من عنصریین معماریین هما الدكة متر مربع، حی 7.4متر وتحتل مساحة تقدر 
أما األلواح في ترصع ما بین الدكات الموجودة في الزوایا  4واأللواح، عدد الدكات 

  .)1(األربعة
  
  
  
  

                                                             
(1) Ibid. p. 17. 
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 ):شرق الفوروم(لسوق الشرقي ل المعماریة الدراسة الوصفیة: المبحث الثاني
لعدم وجود أدلة كتابیة ) الشرقي(یطلق على هذا السوق  :للمبنى وصف الشكل العام  . أ

 .تفیدنا بتسمیته األصلیة أو حتى نوع السلع التي كانت تباع فیه
یوجد هذا السوق بالجهة الشرقیة للفوروم بعد منزل الحدائق، تبلغ مساحته حوالي 

، یتمیز بشكله المستطیل المقسم إلى قسمین متناظرین ینتهي كل قسم بحنیة )1()2م660(
، أما النافورة فتوجد بداخل حدوة فرسنصف دائریة ویتوسط كل جزء فناء داخلي على شكل 

  .الجدار الجنوبي للسوق، بحیث یقسم السوق إلى قسمین بمقابلة المدخل الرئیسي
یة الذي یفتح مباشرة على الرواق الشمالي كما یوجد مدخل ثاني جانبي بالجهة الغرب

كما یتمیز السوق الشرقي بنوعین من الدكاكین . )2(متر 1.20للسوق ویبلغ عرضه حوالي 
كما تبلغ مساحة األروقة . منها التي تفتح إلى الداخل والنوع الثاني یفتح نحو الخارج

  . 2م693.5
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 للسوق الشرقيالمخطط األصلي إعادة تصور  :صورة توضح

                                                             
(1) Ballu (A), ruines de Timgad, op. cit, pp. 194- 198. 
(2) Ibid, pp. 204. 
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 :يناصر المعماریة المكونة للسوق الشرقالع  . ب
ة وهذا راجع صطبفخطط له بشكل نصف دائري یتقدمه مبالنسبة للبهو  :البهو -1

 .لموقع السوق الذي یتمیز بشدة االنحدار من الجهة الشمالیة الغربیة
الغربیة من الجهة ) D.M(ة عن أرضیة السوق والطریق ترتفع هذه المصطب :المصطبة  . أ

لمین . )1(متر من الجهة الشرقیة 2.5متر وترتفع بــ  0.30بحوالي  ُ كما یوجد بالسوق س
األول في منتصف المصطبة وبعد الممر الرئیسي، والثاني یوجد بالجهة الشرقیة 

 .للمصطبة
  .درجات 8یحتوي على : السلم الشمالي
  .درجة 17یتمیز بكثرة درجاته البالغ عددها : السلم الشرقي

  
  

    
  
  
  
  
  

  بهو السوق الشرقيالمدخل المؤدي ل: صورة توضح

                                                             
(1) Ibid., p. 224. 
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استعمل في هذا السوق أروقة ذات الشكل المستطیل، كما نجدها  :األروقة واألفنیة -2
كما نجد به أروقة ذات شكل نصف دائري وذلك باالستغالل . في جهات من السوق

  .)1(الجهة الجنوبیة وتخطیطها هذا الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  

  بالسوق الشرقي األروقة المستطیلة: صورة توضح
  
  
  
  
  

  
  

  للسوق الشرقي نصف دائريالفناء ال: صورة توضح
 

                                                             
(1) Ballu (A),ruines de Timgad, op. cit, pp. 226- 227. 
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 :ویوجد بالسوق الشرقي نوعین من الدكاكین وهي نوعان :الدكاكین-3
  .دكانا 12المستطیلة وعددها :النوع األول -

  
  
  
  
  
  
  
  

  بالسوق الشرقي دكاكین مستطیلة الشكل: صورة توضح
هذا السوق على أكبر ئریة الشكل وهي الموجودة بالحنیة ویحتوي دا نصفال :النوع الثاني -

 120عدد من هذا النوع في جمیع أسواق الرومانیة الموجودة في شمال إفریقیا وعددها 
 .)1(م عرض240م طول و2.60دكانا وتتراوح مقاساتها ما بین 

  
  
  
  
  
  

  بالسوق الشرقي دكاكین نصف دائریة: صورة توضح
                                                             

(1) Ballu (A), rapport de fouille exécutée, 1915, B.C.T.H ,1916, p.223 .  
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توجد نافورة بالسوق الشرقي ذات شكل نصف دائري، وتمتاز بمخططها  :النافورة-4
البسیط المحفور على شكل حوض نصف دائري في كتلة حجریة واحدة ووضعت في 

 .)1(غرفة خاصة لها، یحدها من كال الجانبین دكان
  
  
  
  
  
  
  

  
 لسوق الشرقيا نافورة: صورة توضح

لقد اكتشفت بالسوق حوض أنجز داخل دكان، إال أن وظیفة هذا الحوض  :األحواض-5
تبقى مجهولة وغیر معروفة وذلك لعدم وجود أدلة وثائق كتابیة أو بقایا أثریة تدل عن 

 .وظیفته التي أنجز من أجلها
أن هذا الحوض قد أنجز في فترة أو عهد متأخر من أجل تلبیة ) A.Ballu(یرى الباحث 
  .)2(من المیاه كون أن النافورة لم تعد تلبي كل المتطلباتحاجة التجار 

  
  
  
  

                                                             
(1) Ibid. p. 227.  
(2) Ibid. p. 228. 
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 دكاكین النصف دائریةالالذي عثر علیه في سلسلة حوض ال: صورة توضح

  :)الفوروم(الساحة العامة  لدكاكینالدراسة الوصفیة : المبحث الثالث
الملكیة حیث أنشأت أولى الدكاكین  لى الفترةنشاء الدكاكین في الساحة العامة إیعود إ

في الجهة المقابلة للكومتیوم والتي لقبت بالدكاكین القدیمة وبتطور المباني في الساحة 
المعماریون إلى نقلها إلى الجهة المقابلة لها بعد تهدیم الكومتیوم ومجلس الشیوخ،  اضطر

حرف والصناعات في الفترة وقد شملت العدید من التخصصات والولقبت بالدكاكین الجدیدة، 
عمومیة هات الفوروم الخارجیة بسبب تراكم المباني الواج الموالیة قامت السلطات بنقلها إلى

  .)1(التجاریة بالفوروم وأصبحت الدكاكین من الملحقات الرسمیة في الساحة العامة،
روم وهي تقع سلسلة دكاكین في الجهة الشمالیة الخارجیة للفو  :دكاكین الفوروم تیمقاد .1

كونها بنیت بمخطط مسبق كان . ظاهرة مشابهة لدكاكین الموجودة في فوروم ترایانوس
لذا شغلت من الصعب وضع دكاكین بجمیع تخصصات على جوانب الفوروم األربعة 

  .)2(الجهة الشمالیة المطلة على طریق الدیكومانوس مكسیموس
                                                             

صدیقي عز الدین، دراسة أثریة لفوروم تیقاد ومرافقه، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في اآلثار القدیمة، معهد اآلثار،  (1)
  .97، ص 2007 -2006جامعة الجزائر، سنة 

  .97المرجع نفسه، ص   (2)
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الي الغربي وطریق الكاردو بین المدخل الشمالسلسلة الواقعة أحد دكاكین : صورة توضح
  يالثانو 

هذه السلسلة : السلسلة الواقعة بین المدخل الشمالي الغربي وطریق الكاردو الثانوي  . أ
خلفیة هذه  وأخرىمكونة من أربع دكاكین مشابهة لبعضها مكونة من قاعتین أمامیة 

  .متر 3.70متر و 3.35األخیرة مربعة الشكل طول ضلعها یتراوح 
متر أحداها  3.65مكون من غرفتین بنفس العرض الذي یصل إلى  :الدكان األول -

متر، أكبر مساحة للغرفة الخلفیة التي ال یتجاوز  5.20أمامیة تطل على الطریق عمقها 
متر، ندخل غلیها عن طریق باب صغیر في مرفعه مشكاة مخصصة  3.35عمقها 

 .)1(لوضع فندیل إضاءة أو تمثال إله الحامي
وهو شبیه بالدكان السابق یختلف عنه في عدم إحتوائه على مشكاة  :الدكان الثاني -

 .جداریة

                                                             
  .98المرجع نفسھ، ص   (1)
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وهو مماثل الدكاكین السابقة الذكر وبنفس أبعادها تقریبا یتمیز بوجود  :الدكان الثالث -
 .حوض في الغرفة الخلفیة

یختلف عن الدكاكین السابقة في تقارب أبعاد  مكون هو اآلخر من غرفتین :الدكان الرابع -
متر على التوالي وال  3.40و 3.50غرفتیه األمامیة والخلفیة التي یصل عمقها إلى 

 .یوجد فیه میزة خاصة
طابقه األول یقع في  ق السفلي لمنزلباارج الفوروم وهي تمثل الطخ أنجزتهذه الدكاكین 

    .)1(صال بینهماأي اثر ات دمستوى الساحة العامة، وال یوج
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشمالي  والمدخلالغربي أحد دكاكین السلسلة الواقعة بین المدخل الشمالي : صورة توضح
 الرئیسي

تتكون هذه : السلسلة الواقعة بین المدخل الشمالي الغربي والمدخل الشمالي الرئیسي   . ب
  :ساحة الفورومالسلسلة من ستة دكاكین تمثل الطابق السفلي للقاعات المطلة على 

                                                             
  .98المرجع نفسھ، ص   (1)
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لها نفس الخصائص ومكونة هي األخرى من : الدكان الخامس والسادس والسابع - 
وعرضها  3.6متر، أما الخلفیة طولها  2.8متر وعرضها  3.6غرفتین األمامیة طولها 

 . )1(متر، الغرفة األخیرة تمتد تحت الفوروم بسقیفة 3.3
یتكون كل دكان من غرفة واحدة مازالت لها نفس الخصائص، : نین الثامن والتاسعالدكا - 

 .آثار الجبس في قواعد الجدران الجانبیة لهما، وترسم بأشكال نصف أسطوانیة
وهو مكون من أربع غرف یحتوي على باب على الطریق مباشرة، الغرفة : الدكان العاشر - 

رة إلى األول جانبي یؤدي إلى غرفة جانبیة، أما الثاني یفتح مباش األمامیة تفتح ببابین
غرفة خلفیة أخرى، وهذا ما یطرح فرضیة أنهما استعملتا كمخازن للسلع في حین كانت 

 .الغرفتین األمامیتین مفتوحة للزبائن
 :السلسلة الواقعة بین المدخل الشمالي الرئیسي والمدخل الشمالي الشرقي  . ت

هذه السلسلة مكونة من دكانین الحادي عشر والثاني عشر ویقعان بین المدخل الثانوي 
الشمالي الشرقي والمدخل الرئیسي الشمالي وهما مكونین من قاعة واحدة بنفس العمق 

  . متر على التوالي وال یوجد فیهما أیة میزة 3.17متر و 3.70وعرضها 
سد األبواب في مداخل الدكاكین، التي كانت بها  لمغالیقآثار كما تجدر اإلشارة إلى وجود 

     .)2(أبواب تفتح وتغلق في أوقات معینة
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .99المرجع نفسھ، ص   (1)
  .100المرجع السابق، ص  الدین، صدیقي عز  (2)
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  :بمستعمرة تاموقادي) الكتان(معماریة لسوق القماش الوصفیة الدراسة ال: الرابعالمبحث 
 :لمبنىلوصف الشكل العام ل  . أ

لمدینة تیمقاد یوس أي في الجزء الجنوبي الغربي ب السوق سرسیوجد هذا السوق بجان
ة نصف نیبازیلیكي ذات مخطط مستطیل ینتهي في الجهة الجنوبیة بح هاألثریة، یتمیز بشكل

  .دائریة
یل عملیة تقل لتسهوهذا ) D-M(حیث بني هذا السوق بمحاذاة الطریق الرئیسي 

فالسوق موجها طولیا من ، ن السوقالبضائع وكذلك لتسهیل للزبائن لقضاء حاجاتهم م
له ، كما )D.M(مدخل بمحاذاة الطریق الرئیسي  األمامیةالشمال نحو الجنوب وفي واجهته 

  .یوسمدخل ثانوي بجانب ساحة سوق سرس
یعتبر هذا ، )المالبس(نشاطه هو بیع األقمشة  لقد جاء في نقیشة أن هذا السوق كان    

لسلع الوافدة من أسواق أخرى أو باألحرى من البهو بمثابة مكان الستقبال التجار وحتى ا
  .)1(مدن أخرى

  
  
  
  
  
  
  
  

  المخطط العام لسوق القماش: صورة توضح

                                                             
(1) Ballu (A), Ruines de timgad, sept anneés de recherches , 1903_1910, p.49. 
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  النقیشة التي بینت نوع السلع التي كانت تباع في هذا السوق: صورة توضح
  :مخازن وقاعات البیعالدراسة الوصفیة المعماریة ل: الخامسالمبحث 

  :للمبنى وصف الشكل العام  . أ
ثمانیة من باب لومباز على الجهة الجنوبیة یبدأ باب ذا  أمتارثمانیة  على بعد

 .أعمدة فقط أربعةأعمدة تبقى منها  سبعةامات متكونة من عمودین في الزوایا و دع
هذه األخیرة أبعادها اكبر من األعمدة األخرى، یقابل هذه الدعامة باب یؤدي إلى    

بعد في العمق ولها م في العرض وذات نفس ال10.40ذات قاعة ذات بالط من الحجر 
  .أیضا رواقین

حیث نجد في الرصیف آثار لعجالت العربات التي توجد بوضوح على حافة الطریق 
أنها كانت أثناء رجوعها إلى  جهة الطریق، وهذا ما یفسر سوى فيوهذه اآلثار ال توجد 

  .)1(الخلف تستعمل من أجل تفریغ البضائع والسلع

                                                             
(1) Ibid, p 58. 
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وهذه القاعة توجه عبر باب مفتوح وما یدل على ذلك المسافة ما بین الحامل الشاقولي 
م عرض بجانب الباب الكبیر والذي كان یستعمل لدخول 1.28ووجود باب صغیر ذات 

  .قا یكون الباب اآلخر مغلاص عندموخروج أشخ
القاعة التي یدخل علیها، لها على الجانبین بالقرب من الجدار المقابل بوابتین للدخول 

  .األبعادنفس  األولوفي عمقها یوجد هناك بوابة كبیرة في نفس االتجاه بالنسبة للباب 
لیة لهذه م طول بالنسبة للجهة الشما20م عرض و12.50تلي هذه القاعة ساحة ذات 

  .دعامات من األعمدة في وسطها 5الساحة فهي تحتوي على 
  ).م عرض2.60م طول و3.65: (األبعاد التالیة لهلیها نجد حوض قبل الدخول إ

  .أعمدة وأرضیتها مغطاة بالخرسانة 9أما الجهة الشرقیة والغربیة للساحة تتكون من 
الرخام له خطوط خضراء وحمراء أرضیة الرواق الذي یحیط بالساحة له تبلیط بحجر من 

  .م من المستوى الذي تصل إلیه1.50وهي مرتفعة على مستوى السالح بــ 
درجات وهذا ما یدل على أن هذا المخزن بني  7بعد األروقة الجانبیة نجد مدرج ذات 

على طابقین المستوى األرضي كان یستعمل لتخزین وحفظ البضائع والسلع والمستوى العلوي 
  .كان یستعمل لغرض البیع والشراء) األول(

عند الصعود عبر هذا المدرج یوجد هناك ما نسمیه منصة حیث یتم فوقها عملیة 
البیع كما ذكرنا سابقا للسلع الموجودة داخل القاعة المربعة في نهایة المدخل أو تحت الرواق 

  .     )1(العریض للساحة
  
  
  
  

                                                             
(1) Ibid, p 59. 
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  مخازن وقاعات البیع: صورة توضح
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المعالم التجاریة مثلها مثل المعالم الرومانیة األخرى تعددت مواد  :مواد وتقنیات البناء .1
 :وتقنیات بنائها ومن بین هذه المواد والتقنیات نذكر منها ما یلي

  :استعملت العدید من المواد نذكر :مواد البناء .1.1
سهلة التحضیر تتصف بالصالبة والتماسك، انتشر استعماله كثیرا باعتباره مادة  :اآلجر -

  .)1()یوسسوق سرس(خلیة والخارجیة للدكاكین في بناء الجدران الدا فاستخدم
نوعین من الحجارة الكلسیة والرملیة، حیث نجد استعملت في بناء هذه المعالم  :الحجارة -

  .استخدامات محدودة للحجارة الكلسیة، تتمثل في قواعد األعمدة
  .)2()سوق الشرقيال(مع اآلجر  باالشتراكاستعملت في بناء الجدران  :الحجارة الرملیة -
المالط الروماني من أجود واهم األنواع لصالبته الشدیدة ومقاومته للعوامل یعتبر  :المالط -

  .الطبیعیة وخاصة المالط الذي أزدهر في العمارة الرومانیة
 .ویستعمل كمادة رابط خاصة في التقنیة اإلفریقیة للربط بین الحجارة لتعطیها تماسك وترابط

 :تقنیات البناء .2.1
 :opus testacium: تقنیة البناء باآلجر - 

اء باآلجر، وتأتي على شكل صفوف منتظمة، سواد بالقطع المربعة أو تعتمد على البن
جدران الخارجیة بالط، ونجد هذه التقنیة مستعملة في بناء المستطیلة متالحمة فیما بینها ب

  .)11انظر الصورة رقم ().یوسسوق سرس(للدكاكین 
وأفقیا  تتمثل هذه التقنیة في بناء حجارة منحوتة كبیرة موضوعة عمودیا :اإلفریقیةالتقنیة  -

الفراغ الذي تتركه الحجارة الكبیرة فیما بینها بحجارة صغیرة منتظمة الزوایا وفي  تبنىثم 
 .بعض األحیان غیر منتظمة الزوایا

                                                             
(1)_ADAM (J.P), la construction romaine, matériaux et technique, 3ene édition, paris, 2003, p 
151.  
(2)_Ibid. p. 152. 
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في الجدران الداخلیة وحتى وقد استعملت في بناء جمیع جدران االنشطة التجاریة سواء 
  ).12انظر الصورة رقم ( .)1(الخارجیة باإلضافة إلى الدكاكین

 :opus Mixtum: المزجالتقنیة  -
عامة تستعمل على واجهات تعتمد هذه التقنیة على مزج الحجارة واآلجر في ىن واحد، 

المباني وفي بعض األحیان توجد في الجدران الداخلیة للدكاكین التجاریة داخل األسواق، 
ومنتظمة الزوایا وتتخللها صفوف من وتعتمد على حجارة رملیة موضوعة أفقیا ومتساویة 

  )14انظر الصورة رقم (.)2(اآلجر
 ):opus recticulatum(الزوایا تقنیة البناء بالحجارة منتظمة  - 

تتشكل هذه التقنیة من حجارة منتظمة الزواي، تشكل طبقات متجانسة، تعطي للواجهة 
   .سوار والجدران الداخلیة للدكاكینانسجام دقیقا، استعملت خاصة في بعض ا

 ):opus caementicium(تقنیة ردم الحجارة  - 
والمالط وهي تستعمل كحشو بداخل ) Moellons(تعتمد التقنیة على مكونین هما الدبش 

ویضاف إلیها أجزاء من القرمید، وهي تتمثل في وضع المالط ثم تردم فیه واجهتي الجدران 
  ).15انظر الصورة رقم ( .)3(وأحجامها وبشكل غیر منتظم الحجارة بمختلف أنواعها

 :األرضیاتتبلیط  .2
  .منها إال الشيء القلیل استخدم في تبلیط األرضیات بلوحات فسیفسائیة ولكن لم یبق

) opus spicatum(قد بلط بتقنیة على شكل حسكة حیث وجد في البهو للسوق الشرقي أنه 
 :وتتمثل هذه التقنیة في

  
  

                                                             
(1) Ibid. p. 27. 
(2) Ibid. p. 28. 
(3) Ibid. p. 30. 
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 Opus spicatum  :على شكل حسكة التبلیط - 
بواسطة قطع من اآلجر على شكل حسكة حیث توضع قطع الفخار  األرضیةكان تبلیط 

بها لوحة فسیفسائیة جمیلة، نجدها في كل من الساحة األمامیة صغیرة بشكل مثلث لتشكل 
  )16انظر الصورة رقم( )1(للسوق الشرقي

كل من الساحات األمامیة تبلیط األرضیات باستعمال الحجر الكلسي أزرق اللون في 
واألروقة واألفنیة، لكل من السوق الشرقي والدكاكین التجاریة الموجدودة في الفوروم وحتى 

 .سرتیوس لجمیع عناصره المعماریة المكونة لهسوق 
 : األعمدة .3

نة ع العناصر المعماریة المكو استخدمت األعمدة في المعالم التجاریة بشكل كبیرة ألن جمی
یستوجب قیامها على مبدأ األعمدة مثل ما هو موجودة في الساحات األمامیة للسوق  لها

لها فنجدها تتكون على األقل من الشرقي وسوق سرسیوس وحتى في المداخل الرئیسیة 
  .أعمدة 4عمودین أو 

 لسوق سرسیوس فنجد األعمدة محاطة أما في الساحة األمامیة 
في الجهات االرعة، لكن نجد أن هذه األعمدة لم یبقى منها سوى القاعدة والجذع وفي بعض 

  .األحیان نجد القاعدة فقط
انظرالصورة ( .الدوريو  يالنوع الكورنثأن هذه األعمدة كانت من حسب األبحاث والدراسات 

  ).17رقم
 :التماثیل .4

لم یعثر على اي تمثال في هذه المعامل، لكن أثناء الحفریات یفترض أن في سوق القماش 
مثال لآللهة السالم، لكن من آثاره لم یبقى سوى قاعدة التمثال التي كان یحتوي على ت

  .وضعت علیها نقیشة تخلیدیة لها

                                                             
(1) Adam (J.P) op. cit. p. 78. 
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على ما ورد في مقدمة البحث حول أهمیة المعالم  التأكیدوفي الختام ال یبقى لنا سوى 
قامت به في المجتمع الروماني القدیم، باإلضافة إلى التركیز  التجاریة ودورها الحیوي الذي

على صفاتها التي تمیزت بها بمستعمرة تاموقادي التي تعتبر النموذج المثالي للمدینة 
  .الرومانیة بشمال إفریقیا
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  یوسالمدخل الرئیسي لسوق سرس):1(رقم  صورة

 

  

  

  

  

  

  
  یوسسوق سرسب دكانمصطبة ): 2(رقم  صورة
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  یوسالدكاكین المستطیلة الشكل بسوق سرسأحد ): 3(صورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  الكابیتولي لطریق اذیوس المحالمدخل الثانوي لسوق سرس): 4(رقم صورة 
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 القماش الساللم المؤدیة إلى المدخل الرئیسي لسوق): 5(صورة رقم 

 

 

 

 

 

 

    

  الجانبي لسوق القماشالمدخل ): 6(صورة رقم 
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  الحنیة الموجودة بسوق القماش): 7(صورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  
  لفوروملساحة ا دكاكین الطابق األرضي ):8(صورة رقم 
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  دكاكین مؤدیة للمدخل الشمالي للفوروم): 9(صورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  المدخل الرئیسي للمخازن وقاعات البیع): 10(صورة رقم 
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  تقنیة البناء باآلجر): 11(صورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  فریقیةتقنیة اإلال): 12(صورة رقم 
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 التقنیة اإلفریقیة المنجزة على طوابق): 13(صورة رقم 

  

    

  

  

  

  

  

  تقنیة المزج ): 14(صورة رقم 
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  )الدبش(تقنیة ردم الحجارة ): 15(صورة رقم 
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  تقنیة البناء على شكل حسكة): 16(صورة رقم 

  

  

 

 

 

  

  

 السوق الشرقيفناء األعمدة الدوریة الموجودة ب): 17(صورة رقم 
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