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 بسم ا الرحمان الرحيم

 ُكْم َورَُسوُلُه وَالُمْؤِمُنون﴾ ﴿قُ ْل اْعَلُموا فََسَيرى ا َعَملَ 

 صدق ا العظيم

إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك... وال تطيب اللحظات إال بذكرك... وال  
 الجنة إال برؤيتك    تطيب األخرة إال بعفوك... وال تطيب

 "ا جل جالله"

 إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة... ونصح األمة...إلى نبي الرحمة ونور العالمين

 "سيدنا محمد صلى ا عليه وسلم"

 



 

 

 شكر وعرف ان

 
ىل الأس تاذين  يرسين أأن أأتقدم جبزيل امشكر وامعرفان اؤ

 بوزيد فؤاد وزرارقة مراد انذلان ساعداين عىل اجناز هذا امبحث

ىل طامق قسم الآاثر من موظفني وطلبة ىل لك أأساتذيت امكرام واؤ  كام أأتقدم جبزيل امشكر اؤ

 اكن معنا مبعلومة، هصيحة، دعاء، لكمة طيبة أأو حىت ابتسامة شكرا ملك من



 داءــــإه
 ﴾ِإْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْينِ  ِإَياهُ  ِإّلَ  َتْعُبُدوا َأّلَ  َربُّكَ  َوَقَضى  ﴿إلى من قال فييما الرحمان عز وجل 

من أدين ليا بكل شيء جميل في حياتي إلى مالكي ومعنى الحب والحنان  إلى
والتفاني...إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان دعاؤىا سر نجاحي وحنانيا بمسم 

 جراحي إلى أغمى الحبايب أمي وأبي حفظيما ا وأداميا تاج فوق رؤوسنا "حورية"

 أحمل اسمو بكل افتخارإلى من عممني العطاء بدون انتظار إلى من 

إلى من تحمل عناء تعميمي أرجو من ا أن يمد في عمرىا لترى ثماًرا قد حان قطافيا بعد 
 أبي العزيز "عبد الحق" طول انتظار

إلى من رافقتني منذ أن حممنا حقائبا صغيرة ومعك سرت الدرب خطوة بخطوة ومازالت 
 ترافقني حتى اآلن إلى شمعة متقدة تنير ظممة حياتي 

لى زوجيا فؤاد  أختي ليمى وا 

إلى من أرى التفاؤل في عينييم والسعادة في ضحكتيم "إخوتي نبيل، حفيظ، فؤاد، خير الدين 
لى زوجاتيم: نبيمة، لب  نى، مريموا 

لى كتاكيت العائمة: تسنيم، رنيم، رسيم  وا 

لى كل صديقاتي ورفقاء دربي باألخص رحاب، بسمة، عبير، إيمان، أمال  وا 

 إلى كل من ىم في ذاكرتي ولم تذكرىم مذكرتي.

 



 :المختصراتقائمة 
A.A.A. Atlas Archéologie d’Algérie. 

Ant. Afr: Antiquités Africaines. 

BCTH : Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et 

scientifiques. 

B.A.A : Bulletin d’archéologie Algérienne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مــــــــــةمقد
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 :مقدمة

، التي تركت موروثا حضاريا القديمةتعد الحضارة الرومانية من أرقى الحضارات  
ساىم في تقدم الحضارة اإلنسانية حيث سرعان ما سيطرت وبسطت نفوذىا، وكونت أحد 
أكبر اإلمبراطوريات القديمة التي خمفت ورائيا الكثير من المواقع والمباني والمعالم األثرية 

ستجابة إالتي وفق المعماريون الرومان في بنائيا والتي كانت ، الرومانيةوأىميا المدن 
حتياجات العممية لممجتمع الروماني إضافة أنيا كانت كمركز دفاعي محصن. فالرومان لإل

، والتي كانت متأثرة في بنائيا بالحضارات خمفوا الكثير من المدن ذات التخطيط المتقن
الخاص ووفقوا في بناء مدنيم التي كانت نموذجا مثاليا في السابقة، لكنيم أضافوا طابعيم 

ومن بين ىذه المدن التي خضعت إلى ىذا النظام نجد مدينتي "تاموقادي"  ،العمارة
المدن عناصر ومباني معمارية ضرورية تمثمت ىذه حيث نجد في تخطيط بو"تيبيميس". 

صطالحيا عند الرومان إتفق إمنطمق المدينة والتي  أىميا في الساحة العامة التي تعد
الذي يعتبر الجوىر والقمب النابض لممدينة، كما يعتبر المعيار أو المعمم  ،(Forumبالفوروم )

 لقياس تطور ونمو المدينة وكذا النضج الثقافي لممجتمع الروماني.

ومن ىذا المنطمق وقع اختياري عمى موضوع دراسة مقارناتية بين فوروم مدينة  
فوروم مدينة "تيبيميس"، لكون الفوروم العنصر المميز في المدن الرومانية وكذا "تاموقادي" و 

والتطمع معرفة إن كانت ىذه المدن تحتوي عمى نفس الساحات العمومية في التخطيط والبناء 
عمى مختمف المعالم المحيطة بيما إضافة إلى معرفة الجانب التاريخي، ومحاولة الكشف 

 لياتين المدينتين.ف واالختال عن أوجو الشبو

إن إختياري ليذا الموضوع لم يكن عفويا، بحيث أن العمارة السكنية تعد من أولى  
ىتماماتي في اآلثار، إضافة إلى أن الدراسات القميمة في ىذا المجال حفزتني أكثر الختياره إ

دة سابقا وقد لمست نقصا كبيًرا في دراسة المقارنتية بين معممين، حيث أن الدراسات الموجو 
تعود إلى فترة بعيدة من الزمن، أما الحديثة فيي دراسات سطحية فقط، وىذا من بين الحوافز 



 ب
 

مكانية الباحث القيام بيذا العمل إالموضوع إضافة إلى  ختيار ىذاإاألساسية التي دفعتنا إلى 
المتعمقة سواء كان من الجانب التطبيقي أو الجانب النظري لتوقع عمى المصادر والمراجع 

بالعمارة الرومانية وكون أن بعض من معالميا مازال قائمة نسبيا. وكذلك من األسباب التي 
 دفعتني الختيار ىذا الموضوع ىي التساؤالت التالية:

و  فوروم مدينتي "تاموقادي" و "تيبيميس" إلى مبادئ موحدة في اإلنجازخضوع  ما مدى -
وىذا التساؤل ىو جوىر بحثنا، إضافة إلى التساؤالت  الفورومات؟في معالم  وجد تنويعىل ي

 التي تراودنا عند التعمق في ىذا البحث والمتمثمة في:

وىل ىي حقا بناية محضة من  ما ىي الفورومات الرومانية؟ وكيف أتت فكرة بنائيا؟ -
الرومان أم أنيا بنيت تحت تأثير حضارات سابقة؟ ىل تعددت بناء الفورومات في المدينة 
الرومانية؟ وما ىي أىم المباني التي تتوزع حوليا؟ وىل الفورومات الرومانية لمدينة 
"تاموقادي" و "تيبيميس" تخضع لنفس نظام اإلنجاز من حيث تمركزىا في المدينة وكذلك أىم 

 المعالم المتمركزة فييما؟

ا؟ وما ىي فما ىي أوجو التطابق والتداخل بين ىاتين المعممين؟ وما ىي مميزات كل منيم
ىاذين المعممين  حتمتيا في المدينتين منذ نشأتو إلى غاية زوالو؟ وما ىو دورإالمكانة التي 

النشاطات التي تمارس فييما؟ وكذا ما ىي المباني المحيطة بيما وما ىي خصائص كل في 
مبنى فييما؟ وىل نجد تخطيط كل منيما يشبو اآلخر من حيث توزيع ىاتو المباني؟ وحالة 

 ىذين المعممين؟ حفظ

بحث الفي إنجاز  ،تالتساؤالت قمت باتباع ثالث خطوا عمى كافة ىذهولإلجابة  
والمتمثمة في جمع المادة المعرفية المتمثمة في المصادر والمراجع التي اعتمدت عمييا في 

إلى الموقعين األثريين. وفي  عممية البحث، إضافة إلى العمل الميداني حيث قمت بالتنقل
 الدراسة المقارنتية.ب قمت األخير



 ج
 

، قسمت ىذا البحث إلى أربعة فصول وخاتمةوبعد غربمة المعمومات التي وجدتيا  
و  حق الخرائط والمخططات واألشكالمم في متمثمةالتوضيحية المالحق الإلى باإلضافة 

 تمثمت فيما يمي:يتكون كل فصل من عدة عناصر  الصور و الجداول. حيث

حول  يتمييدفصل  الفصل األول تحت عنوان عموميات في الفوروم الروماني وىو-
سواء  بو الموضوع، والفصل الثاني تناولت فيو فوروم مدينة "تاموقادي" والمالحق المتواجدة

تبعتيا في الفصل الثالث حيث تناولت فوروم إونفس الخطوات  ،كانت الرئيسية أو الثانوية
"تيبيميس" ومالحقو، دون أن ننسى أنني تطرقت إلى الجانب الطبيعي والتاريخي لكل  مدينة

تين المعممين والمالحق المتواجدة امن المدينتين. أما الفصل الرابع فيو دراسة مقارنتية بين ى
بيما. وفي األخير وضعت خاتمة التي تعتبر حوصمة مقتصرة عمى إجابات عن األسئمة 

 المطروحة.

تقارير الحفريات،  والمراجع وكذا المصادر عتمدت عمىإ از ىذا البحثوفي انج 
 إضافة إلى المجالت والرسائل الجامعية التي تتحدث عمى موضوع بحثي وأىميا تمثمت في:

الذي تحدث فيو عن الفوروم L’Architecture Romaineالمعنون تحت Gros.Pكتاب 
. كذلك اعتمدت عمى الحفريات التي قام بيا الروماني في الفترتين الجميورية واإلمبراطورية

  Ballu (A) وCagnant Milvoy الذي تحدث عن وصف الساحة العامة في: 

Les ruines de Timgad, nouvelles découvertes, Paris, 1903. 

 تقرير حفريات في:  فيGsell (S)  عتمدت عمىإوكذلك  

Khamissa, Mdaourouch,Announa 

"تيبيميس" )سالوة عنونة(  في الجزء الثالث عن مدينة ه تحدثحيث نجدوفي مختمف كتبو، 
إضافة إلى الرسائل الجامعية كمذكرة صديقي عز الدين ومذكرة عصماني العمري باإلضافة 

 إلى كتاب تغميسية محمد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التمهيدي:

 عموميات عن الفوروم الروماني
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 :الفوروم الروماني -1
 :رومو أصل الف -1-1

لو مشاغل ومتطمبات في حياتو اليومية  كغيره من اإلنس البشري إن اإلنسان البدائي 
م سوقا يتردد عميو جميع اليومية في ساحة تض فكان في بادئ األمر يقضي جل مصالحو

والساحة لممدينة السكان لقضاء حاجتيم وبعد فترة من الزمن أصبحت تمثل المكان األىم 
الذي كان يعتبر مجرد ساحة مخصصة لممعامالت التجارية  (Forum) التي تدعى الفوروم

 .1حيث يجتمع فيو التجار حول دكاكينيم لممارسة نشاطاتيم العامة في بادئ األمر
روم البدائي عمى أنو آرية واسعة ومفتوحة في المركز حيث و الف كانيا روني وقد عّرف

، أما من الناحية المعمارية فقد اختمف شكل ىذه الساحة 2سكان ضواحي المدينةى قكانت ممت
ساحة مربعة أو  عبارة عن مر كانتفي بادئ األ، دة بياو جلمدينة المو )الفوروم( حسب ا

وكانت  ،ين بتماثيل وأعمال فنيةوبعدىا أصبحت تز ، مستطيمة بيا أعمدة لتحديد أبعادىا
Area D’apollon,, Area Mercur: اآلليات مثلأسماء  إلىب ىذه المساحات تنس

3
ثم  ،

 حتىسياسية واالجتماعية والدينية، و فيو القضايا التناقش  تطورت حتى أصبحت مكان
 .االجتماعات الخاصة بقضايا وأحوال المدينة

عامة ىذه االجتماعات والمعامالت التي تتمركز عمى الساحة الوفي ظل تزايد وتكاثر 
سواق عن الساحات السياسية التي أحيطت بيا المباني ذات إلى فصل األاضطر المعماريون 
الفوروم الساحة العامة بو  (Macellunالسوق) باسموكل منيا  واحتفظالوظائف العمومية 

(Foroum). 
كثر من ذلك واحد في المدينة أو أ ويبقى التساؤل مطروح إن كانت ىناك فوروم 

ما المدن الكبرى أ ،واحد الصغيرة تحتوي عمى فورومفحسب روني كانيا يرى أن المدينة 
تعددت فييا الفورومات حسب نوع التجارة الممارسة فعمى سبيل المثال ىناك فوروم خاص 

( وىذا كدليل Foroum Alitorioum( وفوروم خاص بالخضر )Foroum Boariumبالماشية )
 4وجد عمى رسومات جدارية لعدد من مباني روما القديمة.

                                                           
1
-Cagnant(R), Chapot(V) Manuel D’archéologie Romaine , T1 Paris, 1916, P14. 

2
-Cagnant (R), Lescique Des Antiiquit2s Romaines, Paris, 1895, P75. 

القديمة، جامعة الجزائر،  نيل شيادة ماجستير في اآلثارلصديقي عز الدين، دراسة أثرية لفوروم تيمقاد ومرافقو، مذكرة  -3
 .09، ص2006-2007

4
-Savagner (M.A), Gramaticus De La Signification Des Mots PancKouck L1V5,P34. 
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 عالقة الفوروم الروماني باألقورا اإلغريقية: -1-2
كما عرفنا بأن الفوروم ىي منطمق لممدينة الرومانية فإن األقورا ىي النموذج المطابق  

الناحية الوظيفية والمعمارية، تشترك في كونيا  لفترة اإلغريقية فيما متطابقان منليا في ا
ية وكذا التجارية مثل الفوروم الروماني أماكن لمتجمعات والنشاطات سواء السياسية أو الدين

المدينة في الفترة (DMو CMإلى أنيا بنيت عند التقاء الطرقات الرئيسية في ) باإلضافة
 1اإلغريقية.
كما أكد الباحثون أن معظم المدن الرومانية ذات األصل اإلغريقي عرفت إنشاء  

الشكل حيث أن األقورا اإلغريقية الفوروم عمى ساحة األقورا، رغم وجود بعض االختالف في 
وبعد الدراسات والبحوث أكد  ،2ستطيل الشكلم عة بينما الفوروم الروماني كانكانت مرب

الباحثون أن الفوروم النظري لفتروف ىو تطور لمفوروم البدائي الذي كان مطابق لألقورا 
 3اإلغريقية.
ق.م أو حوالي  600إنشاء فوروم روما الذي يعود إلى  منكما تدعم ىذه الفرضية تزا 
 .4اق.م مع فترة إنشاء أقورا أثين 575

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 - Roland (M) , "Agora Et Forum" IN Me.Fra. T84. 1972-2 Pp 908-909. 
2
-Maufras(C),Vitruve : De L’architecture, Panckouck, 1847, LIV. I-7-1, P56. 

3
-Roland (M), Op.Cit, P912. 

4
-Ibid, Pp 908-909. 



 عمىميات عن الفىروم الروماني                    الفصل التمهيدي:                               
 

7 
 

 مفروم الروماني:النموذج النظري ل -1-3
إن الفوروم الروماني يعتبر مكان مميز وخاص في الفترة الرومانية فيعتبر القمب  

اإلغريقية، فكان الشعب الروماني يجتمع في النابض ليا وىو في الحقيقة مستمد من األقورا 
 .1الساحة العامة )الفوروم(لقضاء مصالحو سواء كانت انشغاالتو دينية أو سياسية أو تجارية

وىذا ، أما من الناحية المعمارية فكانت الساحة ذات الشكل المستطيل محاط برواقو 
 تتمركز في تقاطع الطريقين  (Electio Averum)" مخصص لمميام العامة فيتروفحسب" 

CM وDM  كانت تحتوي عمى أعمدة، ومعالم تذكارية وكتابات تشريفية الرئيسين لممدينة
 .تذكاريا مميزا امكانحيث أنيا جعمت المدينة  

والسياسية،  تجتمع حول الفوروم المباني ذات المصالح العامة أي الدينية واإلدارية 
في حين يحتل مجمس  ؛العرض وتقابمو البازيميكية القضائيةحد جيات فالمعبد يتمركز عمى أ

وغيرىا من المباني تتمركز عمى       4والسجن 3وكذا الخزينة 2الشيوخ وقاعة األرشيف البمدي
 .باقي محيط الساحة والذي يسمى مجمع الفوروم

جميذذع المذذدن فقذذد تحذذدث  ن الفورومذذات الرومانيذذة لذذم يطبذذق فذذيإال أن ىذذذا النمذذوذج مذذ
كتمركذذذز البازيميكذذذا عمذذذى والمبذذذاني المتواجذذذدة بالمدينذذذة، المركذذذز رات فذذذي تصذذذميم وتخطذذذيط تغيذذذ

الجيذذة الطوليذذذة أو تذذذداخل مجمذذذس الشذذيوخ والخذذذدمات العموميذذذة فذذذي ميذذام البازيميكذذذا كمذذذا توجذذذد 
وىذذذا التغييذذر نذذتظ عنذذو ظيذذور ،  5حذذاالت تفصذذل فييذذا السذذاحات الدينيذذة عذذن السذذاحات المدنيذذة

العامذذذة التذذذي كانذذذت متواجذذذدة فذذذي الفتذذذرة الرومانيذذذة ويمكذذذن اختصذذذارىا فذذذي عذذذدة نمذذذاذج لمسذذذاحة 
 :6الجدول اآلتي

 
 
 

                                                           
1
-Roland (M), Op. Cit,  Pp908, 909. 

2
-Darembrg (C), Saglio (E) Dictionnaire Des Antiquité Grecque Et Romaines, Paris, 1919, T5, V1, P19. 

3
-Ibid, P119. 

4
-Ibid, P916. 

5
-Gros (P), Larchitecture Romain, T1, Paris, 1996, P207. 

عصماني العمري، مدينة تيبيميس " سالوة عنونة" دراسة تاريخية وأثرية، رسالة لنيل شيادة دكتوراه في اآلثار القديمة،  -6
 .175، ص2016-2015، 2جامعة الجزائر 
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 : أشكال الفوروم11جدول رقم 
ساحة مبمطة مستطيمة الشكل محاطة ببيو  - الشكل التقميدي

 عمى الجيات األربعة 
 عيد أنطونان

الشكل الذي يرجع 
إلى الفترة 
 السيفيرية

 الساحةال تتوفر عمى معبد حول  -
 ذات طابع سياسي واقتصادي -

عيد 
 السيفيرين

 فوروم جديد يتميز بتعدد القاعات حول الساحة  - الشكل المعقد
 وجود حدائق واحواض -

 فترة متأخرة 

كما اعتبرت الفوروم معيار ومقياس لتطور أو ازدىار أي مدينذة فذي العيذد القذديم وكذذا 
روم و النمذذوذج لمفذذ نفذذإالنضذذظ الثقذذافي ألي مجتمذذع فذذي إطذذار عمرانذذي محذذدد، وكمذذا قمنذذا سذذابقا 

كذذة والسذذاحة المكشذذوفة )مجمذذس الشذذيوخ( ييماز ث عناصذذر ممثمذذة فذذي المعبذذد والبيتكذذون مذذن ثذذال
 مية تعود من بداية  نيايذة الفتذرةالذي لقب بالفوروم الثالثي التركيب أو التريبارتيتي، وىذه التس

إلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى غايذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة نيايذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة الفتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرة األغسطسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذية والجميوكمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذودي. الجميوريذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة
ق(ةا ل افريفة  مة ا)البةر  قصوةيل(   ، قرطاجة  Leptis magnaتذيس ماغنذة بل فورومذات مثذل:

نطين(ة  ويجةف فير تةاا باوةايا فة  كةاا فة  الرةةرل الرةف(ة   اأا ف  ال غةر،،  صفير م بصا 

احات رغذم تميذز ىذذه السذ، (Thubriscu numideum) خ (س  فة  نيت(ةفيا ،الطصج(  تيريةان(ا
فيذذدفيا واحذذد  نفذذس المخطذذط وتمبذذي نفذذس المتطمبذذات عمذذى تمذذدعذذن بعضذذيا الذذبعض إال أنيذذا تع

 .1وىو خدمة المواطن والشعب الروماني
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

- Gros (P) , OP. CIT, Pp 220, 221. 
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 :تطور الفوروم الروماني -1-4
قبل أن نتطرق إلى المرافق المتواجدة في الفورومات في المدن الرومانية بصفة عامة  

الفورومات، كما ذكرنا  ذهمثمة ليتطور الفورومات ونتطرق إلى بعض األنتحدث أوال عمى 
سابقا أن الفوروم كان عبارة عن سوق يقضي فيو المواطن مصالحو وبعد ذلك تتطور إال أن 

في جميع المدن الرومانية النموذج المطبق  قفو نو لم يتخذ الشكل النموذجي لمفوروم، إال أأ
 .ل وغيرىااشكطوال أو االغيرات سواء في األعمى الفورومات حيث حدثت بعض التّ 

( Cosaفإن أقدم الفورومات الرومانية تتمثل في فورومات كوزا )وبيذا  
التي صنفت من أقدم النماذج التي مازالت  (paestum( وباستوم )Alba Fecenوألبافوسن)

أثارىا ظاىرة لمعيان وخاصة أنيا تعكس تطور األنظمة اإلدارية والقضائية القديمة فالنموذج 
يتكون من الجية  ،م30م وعرضو 90( ىو مجمع يبمغ طولو Cosaاألصمي لفوروم كوزا )

ومجمس الشيوخ ،  Comituim الشمالية من ساحة مستطيمة حيث تتمركز المدرجات لمكومتيوم
 (01)الشكل رقم:.1عمى محور واحد

( فإن المساحة المكشوفة كانت أكبر وأوسع Alba Fecen) ألبافوسن أما في فوروم 
 2م واكتشف في جيتيا الجنوبية الشرقية ساحة مربعة 43.5عمى م 142حيث أبعادىا كانت 

( Cosa( التي تعتبر من نفس مخطط كوزا )poestumفوروم مستعمرة باستوم )دون أن ننسى 
والكومنيوم من الفوروم حفر نذرية تحيط بساحة ومجمس الشيوخ ذه قريبا حيث وجدت في ىت

 .3ة مرفقة بسوقزيميكة القضائياقابميا البجية ومن جية أخرى ت
التذي حذدثت فييذا مجموعذة مذن التغيذرات  (Forum Caesarisكمذا نذذكر فذوروم قيصذر ) 

ق.م( بتوسذيع الفذوروم  44 –ق.م  49المعمارية في نياية الفترة الجميورية حيذث قذام قيصذر )
الشذذرقية وشذذيد فييذذا سذذاحة جديذذدة وقذذام بتسذذميتيا عمذذى اسذذمو، الشذذمالية الجميذذوري مذذن الجيذذة 

ثذالث جيذات  جيذات ثالثمحاطة برواق من  م عرض،75م طول و160أبعاد الساحة كانت 
                                                           

1
-Gros (P), Op. Cit, P209. 

2
-Darenmbe(C) Solglio, Edictionnaire Des Antiquités Grecques Etromaines Paris, 1908, Ct2, Vi, P277. 

3
- Darenmbe (C) Solglio, Op- Cit, P219  
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وسذذاحة مربعذذة وجذذدت بيذذا  ي الجيذذة الشذذمالية،فذذ Venus Gentrix ومعبذذد فينذذوس جنتذذريكس 
وىذي  Diribitoriumسمسمة من الحفر وفي فترات موالية أحيطت ىذذه السذاحة بذرواق سذمّي بذذذذ 

ُعذذذومض مجمذذذس الشذذذيوخ القذذذديم إثذذذر ، و 1رواتذذذب الجنذذذودمكاتذذذب مخصصذذذة لالنتخابذذذات ولتسذذذميم 
 و روم القيصذذريو فذذي الفذذ Coria Juliaتعرضذذو لحريذذق بمجمذذس شذذيوخ آخذذر سذذمي بكورياجوليذذا

 .2وروم القديم ىذا المجمع تحول إلى نموذج مثالي في جميع مدن الجميوريةفترك ممر لم
في الفترة األغسطسية  روم إلى نفس الظاىرة المعمارية اإليديولوجيةو كما خضعت الف 

ورومات الفترة الجميورية فقد اتبعت نفس الخطوات والمنيظ و م(. أما ف14-ق.م27)
رومات السابقة كتمركز البازيمكة و اري كما ىو مجسد في الفمالتخطيطي من الجانب المع

روم ومجمس الشيوخ في حين المساحة الباقية احتمتيا المباني و عمى الجية العرضية لمف
قاموا بتضخيم العناصر المعمارية   حيث ة. بقيت ىذه التغيرات حتى الفترة اإلمبراطوريةالديني

وتوسيع األبعاد وذلك إلنجاز المزيد من المباني العمومية الضخمة، دون أن ننسى فوروم 
أنجز ىذا الفوروم من اسيان الذي اعتبره بمين من أروع المعالم التي شاىدىا في حياتو، بفس

بعد االنتصار عمى الييود. كانت من ، Pax Romanaلية السمم الرومانية آأجل تعظيم 
واحتل المعبد في  Téménosالناحية المعمارية تأخذ شكل مربع منتظم يشبو ساحة المعبد 

الضخمة التي  3الواجية عمى ىيئة مجمس متصل برواقين عمى الجانبين محيطان بالساحة
تمثمت في انجاز مصاطب جانبية متصمة بالرواق لتوسيع مساحات االستقبال في الساحة 
وكذلك توزيع كل مبنى الوظائف الخاصة بو بعد أن كانت كل قضايا تفصل في مبنى واحد 
فمثال أصبحت تجمعات السناتو واستقبال السفراء في المعبد االمبرطوري إضافة إلى إعالنات 

 .السمم، وتعيين القضاة في المحاكم والفصل في القضايا الكبرىالحرب و 
بإنشاء فورومات  Nervaو  Domitien م( قام اإلمبراطوريان 97-م 81)وفي الفترة  
وحاة من فرومات قيصر وأغسطس وفسباسيان، وأطمق عميو بالفروم االنتقالي ستجديدة م

                                                           
1

- Christol (M), Mony (D), Rome Et Son Empire, 2002, P86. 
2
-Gros (P) , Op. Cit, Pp 210-214. 

 .12صديقي عز الدين، مرجع سابق، ص3-
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Forum Transitorum  وكان بو م 45م والعرض  120طول حيث كان يأخذ األبعاد التالية ،
 .ارفنيمعبد م
م قام بإنشاء 112م( وفي سنة 117 –م 98نوس )جااإلمبراطور تراحكم وفي فترة  

فوروم لقبت عمى اسمو حيث تعتبر آخر الفورومات اإلمبراطورية في روما ويعد األضخم 
مساحة  من ،يتكون من الجية الشرقيةم185م وعرضو 300واألحسن في المجمع طولو 

في حين كانت الزوايا الشمالية والجنوبية مكونة من مجالس  رواق،واسعة ومستطيمة محاطة ب
بازيميكا كبيرة  بيا عمى شكل مصاطب حجرية نصف دائرية، أما الجية الغربية تتواجد

وبعدىا توقفت سمسمة ، 1م، وتعد األكبر في االمبراطورية الرومانية60م/ 112أبعادىا 
ميالدي والسبب في ذلك حسب رأي ابتداء من منتصف القرن الثاني  روماالفورومات في 

الباحثين عدم وجود مساحات كافية لمتشييد وكذا توفر الخدمات اإلدارية والمباني التي تمثل 
 .2السمطة

 
 ( : الفوروم البدائي لمدينة كوزا )إتروريا( مستخرج من01الشكل رقم )

Gros (P), Op. Cit, P208. 

                                                           
1
-Gros (P) , Op. Cit, P712. 

2
-Ibid, P 219.
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   المالحق األساسية لمفوروم الروماني:-2
روم الروماني حيث أن الساحة العامة في الفترة و تحدثنا سابقا عمى النموذج النظري لمف  

كانت بيا مجموعة من المباني وخاصة  و الرومانية كان ىدفيا تجاري وديني وسياسي
 المتواجدة في المدن الرومانية  من الفوروماتفوروم الميمة التي كانت تنسب وتقام في أي 

 والتي تتمثل في:
 المعبد الروماني: -2-1

التي عرفتيا  ،إن المدينة الرومانية تحتوي عمى العديد من المعالم وأىميا نجد المعابد
المجتمعات القديمة أوال أي قبل كل المباني العمومية المتواجدة في المدينة، حيث كانت 

قوس وعكست ارتباط الفرد بمعبوداتو منذ الزمن أماكن مخصصة لمتجمعات وأداء الط
وأنو من خالل تخطيط المدينة الرومانية يعتبر المعبد الحيز المقدس والمخصص  ،1القديم

ذا كلعبادة اآللية كانت المعابد الرومانية في بداية األمر مستنبطة من المعابد اإلغريقية و 
وتروسكي، وخير دليل عمى ذلك ىو معبد الكابيتول المكرس أنجد تأثير محمي معماري 

 . 2الثالثي: جوبيتار وجونون ومينارفا، الذين يمثمون الديانة الرسمية لإلمبراطوريةلعبادة 
 أما من ناحية تصميم المعابد الرومانية نجد نوعان رئيسان:

وم تبنى ألول مستطيل واآلخر دائري الشكل، كانت جدرانيا الخارجية عمى العما
، أما كميا في الغالب تصنع من األخشاباباألجر أو تطمى بطبقة ناعمة من الجبس وىي

طرازىا فكان يغمب عمييا الطراز التوسكاني، فيي تمثل مصدر الزينة في المدينة ليذا بالغوا 
ما نجد المعابد عادة يكون نحو الشرق أو غالبا فالمعابد الرومانية  بيا. أما توجيوباالىتمام 

تتمركز في قمب المدينة أو في مكان عالي وظاىر لمداعين. وىذا إلعطائو صورة الجاللة 
والييبة، حيث أن الموقع كان لو أىمية بالغة في التصميم دون أن ننسى أن الرومان اىتموا 

                                                           
 .18صديقي عز الدين، المرجع السابق، ص -1

2
- Ballu (A), Les Ruines De Timgad, Intique Thamugadi, Paris, 1897, Pp 189, 191. 
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ة لمسكان وخير دليل عمى المعابد صبمداخل المعبد )واجيات المعبد( لتظير كحامية وحار 
 .1الرومانية معبد آلية الحب والجمال )فينوس(

 :مجمس الشيوخ -2-2
إن مختمف الدراسات التاريخية التي قام بيا الباحثون أشارت إلى أن مجمس الشيوخ  

أنشأ في فترة إنشاء روما حيث أصبحت ىناك سياسة ومجتمع يمثمو فرد في مجمس موحد، 
كمساحة سياسية وقضائية  COMITIUM- CURIAييتم بكل شؤونيم وقضاياىم فبدأ بمجمع 

بروما خالل الفترة الممكية، كما يعتبر منطمق إلنشاء المدينة بصفتو ممحق لمفوروم، وبقي 
 .2ىذا المجمع بممحقاتو التجارية ومركز الحياة العامة لعدة قرون

 COMITIUM تتكون من كممتين: األولى  COMITIUM- CURIA فكممة المجمع 
فميا معنيين حيث تعني: المكان الذي يتواجد فيو رجال الدين  CURIAكممة تعني المجمع أما

الثاني فيو مكان  ىأما المعن، CURIAE VETERESمثل مور المتعمقة باآلليةلمعالجة األ
 اسة والحياة االجتماعية مثل مور المتعمقة بالسيالذي يجتمع فيو مجمس الشيوخ لمعالجة األ

CURIA HOSTIlIA التعريف حسب  وىذاVARRON  ف  كةابهDE LANGUA 

LATINA . 

فيو يعرفو بالمكان الذي تناقش فيو القضايا العامة ويشير إلى أن وجود FESTUS أما
إلى د و ن أصمو يعأو  CURIA CALARA مخصصة لمناقشة القضايا الدينية لقبت  ياكور 

كانت تقوم حيث ، CURIAEسميتتقسيم القبائل الرومانية الخمسة والثالثون إلى مجموعات 
 .3ة بطقوسيا الخاصةيكل كور 
ود إلى الفترة الممكية الثالثة حيث عالمعطيات التاريخية تشير إلى أن نشأتيا تإن كل  

كان يجتمع فييا مجمس الشيوخ الذي كان يسيطر عمى جميع الصالحيات، وكانت تجرى 
نظيم لم يستمر أمام الوظائف االنتخابية والتشريعية والقضائية في الكوميتيوم ولكن ىذا الت

تطور المدن وتوسعيا فقد تغير تخطيط المدن حيث استغنوا تماما عمى الكوميتيوم واستبدالو 
في الجية التي تقابل الفوروم ونقمت كل الصالحيات  CONTIOبساحة التجمع الشعبي 

ورية القضائية من الكوميتيوم إلى البازيميكة، وبعدىا زال نيائيا مصطمح الكومتيوم وبقيت ك
                                                           

 .133-132، ص ص 1997صالح لمعي ، عمارة الحضارات القديمة، بيروت،  -1
2
 - Christol (M), Op. Cit, P39. 

3
-Savagner (M.A), Op. Cit, Livre III,P50. 
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الستقبال أعضاء مجمس   Syllaمركز لمسمطة التشريعية حيث وسع المكان من طرف سيمو
 .1عضوا 300الشيوخ الذي بمغ عددىم 

عرفنا تاريخ ظيور مجمس الشيوخ نتطرق إلى بعض من ميامو وىذا حسب بعد أن  
تنوعت ميام ىذا الجياز   ،المصادر واألبحاث التاريخية التي أجريت من طرف الباحثين

فكان أعضاء المجمس البمدي يعقدون اجتماعاتيم الدورية لمناقشة القضايا التي تيتم بإدارة 
نتخب من بين قائمة طويمة يالمستعمرة في مختمف الميادين حيث كان المجمس  روتطوي

من  عظماء المدينة وكان الجياز اإلداري لإلمبراطورية الرومانية يتكون تحمل أسماء
المجالس البمدية، ومجمس الشيوخ، والقناصل والحكام وآخرين مختصين بالمالية وأعمال 
الدولة وكل ىيكل إداري مختص بأعمالو الخاصة بو فرئيس الوالية يثبت الحساب الجماعي 
لمضرائب المفروضة عمى المستعمرة والمجمس البمدي مسؤول عمى توزيع تمك الضرائب عمى 

ذا منيمالشعب وجمعيا  عجز البمديون عن جمعيا أجبروا عمى أدائيا من امواليم الخاصة  وا 
باإلضافة إلى تعيين القضاة وحكام المستعمرات أو البمدية واالجتماعات والندوات لدراسة 

كل ىذه األعمال  الطارئةاليامة والقيام باجتماعات استثنائية في الحاالت  حميةمالالقضايا 
وغيرىا كانت تقام في ىذا الجياز اإلداري وكانت أعباء ثقيمة يتحمميا المسؤولون ولم 
يستطيعوا تحمل ذلك فبدأ العظماء يتيربون من المسؤولية، مما أدى إلى انحالل البمديات 

 .  2وكان ىذا يعتبر من األسباب الرئيسية والعميقة لسقوط الرومان
 رومانية:البازيميكة ال 3-2-
روم الروماني بعد المعبد نجد البازيميكة الرومانية التي تعتبر و من المرافق األساسية لمف 

قاعة كبيرة ومبنى عمومي مخصص لمميام القضائية )العدالة، التجارة( وكذا الفصل في 
 .3القضايا سواء كانت اجتماعية أو مالية أو إدارية كما تقام فييا الجمسات السياسية

( وىو STOABSSILIKEنحدر من كممة سطو)إ إغريقيأصل كممة بازيميكة إن 
بمثابة فوروم مغطى يجتمع فيو المواطنون لإلحتماء في الظروف الطبيعية وأحوال الطقس 

                                                           
1
 -Gros (P) , Op. Cit, P261. 

، ص 1982محمد تغميسية، دليل آثار ومتحف تيمقاد، مديرية اآلثار والمتاحف والمباني والمناظر التاريخية، الجزائر،  -2
 .26، 25ص 

3
- Gros (P) , Op. Cit, P235. 
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ىذا من أجل القيام باألنشطة اإلقتصادية واإلدارية ويراعي في إنشائيا عدة و بصفة خاصة 
 .1ية والنواحي االكثر دفئاماكن العمومشروط منيا أن تكون في األ

البازيميكة الرومانية بالعمارة  ربطكما حاول بعض الباحثين في التاريخ المعماري 
( AGORA)الييمينستية لألقورة  روقةع لأليوخاصة بالرواق الممكي ألثينا فيي توساإلغريقية 
 و التي شيدت في ىضبة البالتين في الفترة الممكية 2(ARTRIUM HEGIUMاإلغريقية)

الرومانية تعرف بالشكل أو  عمييا تغيرات وأصبحت البازيميكة في الفترة الرومانية أضافوا
 النموذج الروماني في جميع اإلمبراطورية.

ليذا فإن البازيميكة الرومانية تعتبر ممحق ىام لمفوروم فيو يمثل مستوى الرفاىية في  
المجتمع الروماني وكذا تعتبر ذات ارتباط وظيفي بالفوروم. وأول تسمية لمبازيميكة تعود إلى 

 .3ق.م 185سنة   CATON)بازيميكة كاتون 
عمى أنيا مساحة مستطيمة أما من الناحية المعمارية فإن فيتروف يعرف البازيميكة  

رواق ويحدد عالقة العرض بأكبر من ثمث الطول عمى أقل بعمدة مشكمة أممتدة ومحاطة ب
 4.كثر تقديرأقل من نصفو عمى أتقدير أو 
كما تحدث في نظرياتو عمى أن البازيميكة تتكون من رواق مركزي ورواقين جانبيين  
الت مدرجات ومنصات افي بعض الحكانا يحمالن عمدة من األفين بواسطة صيحددان 
مخصصة  األخرىجية كانت مخصصة لمرجال أما الجية  .CHALCIDICUMتسمى 
كما نجد عمى جوانب البازيميكات منصات جانبية أخرى مخصصة لممسيرين  لمنساء

، أتا القاعاا فةلحق ف  بعض TRANSPEPTUNوالمحامين والكتاب الرسميين تسمى

.خرى تخوو  لألرم(فأ قاعاا  ص(ااحب الحاالا
5 

                                                           
1
 - Perate (A), Basilique La Grande Encyclopédie Inventaire Raisonné Des Sciences Des Lettre Et Des Arts, T5, 

P594. 
2
- Savagner (M.A), Op. Cit, Livre II, P67. 

3
- Grenier (A), Manuel D’archéologie Gallo-Romain, Paris, 1960, P470. 

4
 -Maufras (C), Op. Cit, Livre V, P103. 

5
- Carroyer (E), L’architecture Romain, Paris, 1888, P21. 
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 :والتاريخي لمدينة تيمقاد لطبيعياإلطار اتحديد  -1
 :الطبيعي اإلطارتحديد  1-1

 

، وتبعد 1كمـ شرؽ مدينة باتنة مقر الوالية اإلدارية 37تقع مدينة تاموقادي عمى بعد 
كمـ )تازولت( مف  22كمـ، كما تبعد عف مدينة المبيز بػػػػ:  120عف مدينة قسنطينة بػػػ: 

الرابط بيف  20بواسطة الطريؽ الوالئي رقـ  ومف جية أخرى تتصؿ بماسكوال )خنشمة( ،جية
ية تيمقاد وخنشمة بمقربة مف الطريؽ الروماني القديـ، كما يوجد طريقاف يعوداف لمفترة الرومان

ؽ اماالطر األوؿ يربط بيف مدينة تيمقاد وتيفاست)تبسة( واآلخر بيف مدينة سيرتا)قسنطينة(، 
لى تيمقاد وتربطيا بمختمؼ البمدات والمدف المجاورة  الثانوية فيي متشبعة ومتعددة مف وا 

 .2ليا
ـ( وجبؿ عازب 1844وتقع تاموقادي عمى السفوح األوراسية يحدىا جبؿ بوعريؼ )

مف الجنوب والجنوب الغربي و ـ( مف الشماؿ والشماؿ الغربي 1641ؿ كاسرو)ـ( وجب1366)
تحدىا الكتمة الوسطى لجباؿ األوراس، أما الجية الشرقية فيي تعتبر مرتفعات يتراوح 

 .(1رقـ: )خريطة2ـ1200ـ إلى 988ارتفاعيا بيف 
األوؿ مركزي وىو المدينة وىما: كما نبلحظ أف المدينة تتكوف مف عنصريف أساسييف 

الثاني و (، Urbs quadrataوىي مدينة ذات المخطط المنتظـ) األولى البدائية)مدينة ترايانوس(
فيو تجاوز كثيرا حدود مساحة المدينة األصمية األولى فقد وسع وطور في نسيجيا 

 . (1رقـ: )صورة3العمراني
لمياه كمنبع عيف موري دوف أف ننسى ذكر أف المدينة كانت تتوفر عمى منابيع ا

)الذي كاف الممّوف الرئيسي لممدينة بالمياه قديما ومازاؿ إلى يومنا ىذا(، ويقع ىذا األخير 
المنطقة عمى العديد مف مواقع ومصادر  ذهكمـ، كما تتوفر ى 3جنوب المدينة بحوالي 

مادي( الذي الحجارة بأنواعيا )الحجر الرممي، والحجر الكمسي بنوعيو األبيض واألزرؽ والر 
 .4غربا ملاير ال يبعد بضع الكيمومترات فقط عمى منطقة جبؿ بوعريؼ شماال ومقالع

 

                                                           
1
- Gsell (S), Atlas : Archéologique De L’Algérie, Fsuillet,  N(27), Article (225), 2

eme
 Edition, Alger, 1997,  P25. 

2
- Morizot (P), A rchéologie Aérienne De L’aurés, CTHS Editions, Paris, 1997, P18. 

3
- Salama (P), Entrée Et Circulation Dans Timgad (Etu De Préliminaire), IN Africa .Romane. N°X, U- 13 

Décembre, 1992, Sassari, P351. 
4
- Courtois (C), Op. Cit, Pp 1, 2. 
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 في األطلس األثري : الموقع الجغرافي لتيمقاد10الخريطة رقم
 Gsell(St), AAA , Fsuillet, 27, N255عن:

Echelle :1/200.000 

 
 عبر الساتؿ لموقع تيمقاد :01رقـ  صورة

 Google Earthعف:
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 التاريخي: اإلطارتحديد   2-1- 
تأسست مدينة تاموقادي )تيمقاد( في بداية األمر كمركز عسكري مكمؼ بحماية 
وحراسة الطريؽ السيمي الشمالي لجباؿ األوراس الرابط بيف لمباز )تازولت( وتيفاست 

تاموقادي "  ترايانا )تبسة(، ثـ بعد ذلؾ أصبحت مستعمرة تحت إسـ "مستعمرة ماركيانا
(Colonia Marciana Traiana Thamugadi)  ـ  يعود الفضؿ في تأسيسيا 100خبلؿ سنة

 ،غسطسيإلى الجيود التي بذلت مف طرؼ متقاعدي الجند وبالضبط فرقة الفيمؽ الثالث األ
ـ( الذي كاف الحاكـ في تمؾ الفترة وتحت 117-98ترايانوس) مر مف اإلمبراطوربأوىذا 

، وتعتبر مف 1(L.Munatius Gollusموناتيوس جالوس ) إشراؼ وقيادة المفوض لوكيوس
ترايانوس لقدماء المحاربيف الروماف الذي كانوا رفاؽ  أحسف المكافآت التي يقدميا اإلمبراطور

ة، ولتكف تاموقادي مركز لنشر ياإلمبراطور  و السبلح وكانوا متفانيف في خدمة اإلمبراطور
 .المدينة إلى قبيمة بابيريا ىذه تنتسب و،2الحضارة الرومانية في المناطؽ المجاورة

في تخطيطيا عمى نظاـ ىندسي  أما مف الناحية المعمارية فقد اعتمدت
 )التخطيط المنتظـ(، وىذا تأثيرا باألساليب الشرقية اإلغريقية.محكـ

ـ، واستمر الوجود الروماني فييا إلى  4و 3عرفت المدينة تطورا كبيرا في القرنيف 
حيث احتمت مف طرؼ الونداؿ الذي قاـ بكؿ الجيود لتخريبيا ولكف تواجدىـ ـ 5غاية القرف 

ه المدينة ثـ جاء البيزنطيوف إلى المنطقة السترجاع أمبلؾ اإلمبراطورية ذلـ يدـ طويبل في ى
الرومانية بصفتيـ الوريث الشرعي ليا، فقاموا بتشييد حصونيـ بصفة استعجالية وذلؾ عف 

ة لمبنايات الرومانية والبناء بيا ، وبقيت تاموقادي عمى ىذه الحالة طريؽ أخذ الحجارة القديم
 .3إلى غاية الفتح اإلسبلمي

 
 
 

 

                                                           
 .38، ص1982، الجزائر، 2بوشناقي منير، المدف القديمة في الجزائر، ط-1

2
- Gsell (S), Les Monuments Antiques De L’Algérie, T.L, A. Fontemoinged, Paris, 1901, P113. 

 .11تغميسية محمد، المرجع السابؽ، ص -3
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 :أصل التسمية 1-3
إعتمادا عمى المؤرخات القديمة والدراسات التي قامت بالمدينة مف طرؼ الباحثيف  

الذي بدأت  (THA)حيث اتفقوا إف إسـ "تاموقادي" ىو أمازيغي األصؿ وذلؾ أف حرؼ الثاء 
التسمية ىي مميزة أو خاصية تركيبية لؤلسماء المؤنثة في المغة األمازيغية )أي حرؼ  بو

( أف اسـ ثاموقادي جاء مف لفظ "ثاموقاس" MASQUERAYماسكوراي)ى التأنيث(. حيث ير 
"THAMUGASمستدال ب "(نص لممؤرخ بروكوبPROCOPE)1 "إذ يشير أف " ثاموقاس ،

( والذي يعني بالمغة األمازيغية أداة أو MGS(والجذر )THAالتأنيث)كممة مؤلفة مف حرؼ 
( RINN، أما الباحث ريف)2ت فوقو ثاموقاديينبنباتا أو شيئا كاف موجودا في الموقع الذي 

الذي يرى أف تيمقاد أو ثاموقادي، ىو اسـ أمازيغي مكّوف مف حرؼ التأنيث ومف 
رؽ اآللية بالمكاف أو السعيدة أو صاحبة ( والذي يعني في لغة بربر التواEGDAالجذر)

اآلراء ليست كافية لتأكيد صحة المعمومات لذا يتطمب المزيد  ىذهولكف  ،3الرخاء والخصوبة
 في البحث والتحري خاصة في مجاؿ الّمسانيات التاريخية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

1
-Procope De Césarée, La Guerre Contre Les Vandales, Paris, 1990, Liv.II, 13, 20, P159. 

2
-Masqueray(E), Voyage Dans L’aouras , Etude Historique, In Bsgp.T.12.1876, Pp 467, 468. 

3
-Rinn(L), Géographie Ancienne De L’Algérie , In. R.A,37eme année, N°211, 1893, P303. 



 الفصل األول:                                    دراسة وصفية معمارية لفىروم تيمقاد ومالحقه
 

21 
 

 تاريخ األبحاث:  -1-4
ربة حتى تاختفت تحت األ في ظؿ الحروب والنزاعات التي مرت بيا مدينة تاموقادي

( الذي J.Bruceـ، حيث بدأت أولى االكتشافات مف طرؼ المسافر اإلنجميزي )1765سنة 
وقاـ بوصؼ قمعتيا  ،1كشؼ الجزء العموي لقوس النصر المعروؼ باسـ قوس تراجاف

البيزنطية، ووضع العديد مف الرسومات لمبعض مف معالميا، وبعدىا قاـ العقيد الفرنسي 
لمنطقة األوراس وتعييف بعض مواضع اآلثار فييا،  خريطة( بإنجاز Carbucciaيا )كاربوتش

 89( في تاموقادي قاـ بإحصاء Renierوأثناء إقامة روني )،2وكاف ىدفو عسكري استعماري
 .3ـ1850/1851نقيشة التينية بيف سنتي 

( بميمة استكشافية في جنوب مقاطعة Masquerayماسكوراي ) ـ قاـ1876وفي سنة 
قسنطينة حيث قدـ فييا لمحة حوؿ مدينة تاموقادي ووصؼ بعض المعالـ وبعض النقيشات 

مف أىمية الموقع إال أف الحفائر األثرية لـ تبدأ بو حتى  البلتينية الموجودة بيا، وعمى الرغـ
ادة الميندس يبقمف طرؼ المصمحة الوطنية لآلثار والمعالـ التاريخية  1881سنة 

 ـ، وكؿ ما1888(، وتواصمت ىذه الحفريات إلى غاية سنة Duthoiaدوتوا ) (M.Eالفرنسي)
،حيث 4شات البلتينيةيتـ مف عمميات الترميـ لبعض المعالـ واالكتشافات التي وجدت كالنق

 .5الفترة ذه( بنشر كؿ نتائج األبحاث التي كانت في ىPoulleقاـ الباحث الفرنسي )
( المجيودات مف أجؿ إحياء المدينة منذ سنة Ballu.Aا واصؿ بالو )وبعدى 
 Les Ruines Deـ، ونشر نتائج حفرياتو في كتابو تحت عنواف"1926حتى سنة م1879

Timgad"
6

(، Codet.Ch) تواصمت الحفريات مف طرؼ العديد مف األشخاص مثؿ:غودي، 

وغيرىـ الذيف قاموا بالتنقيب والكشؼ  (Lesch.L)ولوي السكي(، Christofle.m)كريستوفؿ
 شيادتياالبلتينية وغيرىا مف أعماؿ الصيانة والترميـ التي  والنقشاتعمى مختمؼ المعالـ 

ومختمؼ الوحدات السكانية، الكابتوؿ، المجمع والمكتبة الفترة كالكشؼ عف الحمامات  ذهى

                                                           
1
-Marcot, Guide D’Algérie, Alger, 1996, P190. 

2
- Lassus (J), La Forterzsse, Byzantine De Thamugadi, Fauilles A  Timgad, 1938-1956, Cnrs, Paris, 1981, P16. 

3
-Guerbabi (A), Chronometrie Et Architecture Antiques : Le Gnomen, Du Forum De Thamugadi, A. R. N° X, 

1992, P364. 
4
-Gsell (S), Les Monuments Antiques De L’Algérie, Op.Cit,P 112. 

5
-Guerbabi (A),  Op. Cit, P364. 

6
-Hammutene (A), Inventaire Du Musée De Timgad : Th7se De Doctorat, De 3 

Eme
 Guide Aix Province, 1983, 

P01. 
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، القمعة البيزنطية، الكنيسة دوف  أف ننسى أسوار المدينة وشوارعيا المسيحي، المسرح، الفورـو
 . 1التي كانت مغطاة باألتربة والموحات الفسيفسائية والمقى األثرية

جياؿ البلحقة عماؿ والمجيودات سجمت في تقارير مف أجؿ تاريخيا لؤلكؿ ىذه األ
ـ حتى يومنا ىذا توقفت جميع  1962لمعرفة تاريخ وماضي الشعوب التي سبقتيا إلى غاية 

جراء إعماؿ المنجزة في الموقع عمى ثري واقتصرت جؿ األشؼ والتنقيب األعمميات الك
التنظيؼ والصيانة لبعض المعالـ كما صنفت تيمقاد )أي الموقع االثري تاموقادي( عمميات 
ـ ضمف قائمة التراث العالمي لئلنسانية مف طرؼ منظمة اليونسكو 1982سنة  

(UNESCO).2 
 مخطط تيمقاد:  1-5

مدينة تيمقاد شكبل مربعا كغيره مف المدف الرومانية حيث كانت مقاساتو أخذ تخطيط  
ربع ـ، قسمت ىذه المساحة إلى أ366بػ  قدـ مف كؿ جانب أي ما يقدر 1200حوالي 

مف الشماؿ إلى  Cardo Maximus ماكسيموس ودمربعات بواسطة طريقيف رئيسييف الكار 
مف الشرؽ إلى الغرب، وكؿ  Documanus Maximus ماكسيموس الجنوب والدوكمانوس

قطعة سكنية مربعة  36إلى  CMو DMمربع مف المربعات قسمت بواسطة طرؽ صغيرة 
ـ مف كؿ جانب، وكؿ وحدة 23قدـ، أي ما يعادؿ حوالي  80الشكؿ قياساتيا كانت حوالي 

. غير أف ىذه المقاييس لـ تحتـر في المخطط، ألف ىناؾ Insulae سكنية تدعى باألنسوالي
، أنسوالي لبناء مبنى واحد 03أنسوالي أو  02مباني عمومية تطمبت في بناءىا أكثر مف 

وسرعاف ما تجاوزت المدينة حدودىا وتطور نسيجيا العمراني خاصة في الجيتيف الغربية 
ىكتار ويعود السبب في  65صبحت ىكتار وأ 12والجنوبية، حيث كانت مساحتيا تقدر بػػ 

ازدىارىا إلى المواطنيف األثرياء وكذا فئة النخبة بمجتمعيا لترقيتيـ في وظائؼ أخرى أىـ 
 . 3وأكبر مف وظائفيـ القديمة

في ممتقى المتواجدة بالمدينة نجد الفورـو التي تبنى عادة  ومف بيف أىـ المعالـ 
ط المدينة الرومانية )تيمقاد( وذلؾ لتفادي ولكنو لـ يطبؽ في تخطي ،CMو  DMالشارعيف 

الكوريا والمدرجات التي مازاؿ مرور العربات في وسطو. باإلضافة إلى البازيميكة القانونية و 
                                                           

1
-Ballu (A), Rapport Des Fouilles Exécutées A Timgad En 1904, In Bcth, 1907, Pp258-272. 

2
- Http:// Whc.Unesco. Org/ Fr/ List/194. 

 .32صديقي عز الديف، المرجع السابؽ، ص -3
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، دوف أف ننسى المرافؽ العمومية الصحية والمسرح والمنازؿ، ومختمؼ رىا إلى يومنااآث
خبلؿ تجارتو لبيع مختمؼ السمع التي الدكاكيف التي كانت تمثؿ حياة المجتمع الروماني مف 

 يحتاجيا المواطف في حياتو اليومية.
كما نذكر مختمؼ المعابد الموجودة بالمدينة كمعبد إلو الحامي والمعبد الصغير ومعبد  

الكابتوؿ ومعبد ساتورف والمعبد الكبير،والتي تعتبر مف بيف أىـ المبلحؽ الضرورية في 
رومانية تمركز البيزنطيوف وبنوا كنيسة يانواريوس عمى أنقاض المدينة، وبعد ىاتو الفترة ال

المنزؿ. باإلضافة إلى مختمؼ المعالـ كالحمامات المنتشرة في مختمؼ أرجاء المدينة 
بوضوح في  ىذه المعالـ التي سبؽ وذكرتيا سوؼ أتحدث عنياو . 1واألسواؽ والمكتبة

 .(1رقـ:)مخطط موقادياـ الروماني بمدينة تالمبلحؽ الخاصة بالفرو 
 

 
 مستخرج مف -: مخطط مدينة تيمقاد01مخطط رقـ 

www.cliohist.net/antique/auxil/timgad.jpg 

                                                           
1
-Salama (P),Op. Cit, Pp 349-352. 

 المعبد -0
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 فوروم تيمقاد:-2
 فوروم:ال وصف 2-1

يعتبر مجمع فورـو تيمقاد مف الفورومات كبيرة المساحة في شماؿ افريقيا، حيث يعد 
نواة المدينة التراجانية وكذا النمط الكامؿ والكبلسيكي لمفورـو الروماني، ويتمركز عمى ىضبة 

 1ـ60ـ وعرضو 100ـ وىو ذو شكؿ مستطيؿ طولو 2بحوالي  (DM)مستوية تعمو طريؽ 
وىو ذو مستوى ممحوظ مف الرقي، وقوة في اإلنجاز رغـ الببلطات التي فقدت واألعمدة 
القميمة التي وجدت فيو يحتوي عمى أكثر مف ثبلثيف تمثاال مختمفا يتواجد في ساحتو المركزية 

 ميداة لآللية واألباطرة وشخصيات مف المدينة.
باإلضافة إلى انو يحتوي عمى جميع المرافؽ العمومية الضرورية محاطة بساحة     

مبمطة بحجارة زرقاء، وبرواؽ مف الطراز الكورنتي يرتفع عنو بدرجتيف حيث شيد ىذا المجمع 
في فترة حكـ اإلمبراطور ترجانوس أي مع بداية إنشاء المستعمرة وانتيت األشغاؿ بو في 

لثاني ميبلدي، ودليؿ ذلؾ وجود نقيشة تأرخ بيا اختتاـ تبميط أرضية النصؼ األوؿ لمقرف ا
 ـ ونصيا بالبلتينية:146ـ و 143ما بيف   Plateam Stratamالمركزية لمفورـو  2الساحة

IMP.CAES.T.AELIO.HADRIANO.ANTONINO.PLATEAM.STRATAM.C. PRA 

STINA. MESSALINUS .LEG. AUG. PR.PR .LEG. III.AUG.PATRONUS.COL(O 

NIAE).DEDICAVIT.D.D.P.P 
حيث مثمت ىذه الفورومات مركز وقمب المدينة في جميع الجوانب سواء كانت  

السياسية واإلدارية والتجارية، كما كانت ساحة إلتقاء رجاؿ األعماؿ وىواة األلعاب التي 
 مازالت أثارىا في الببلطات.

حيث يتـ الوصوؿ  Areaطرؽ إلى وصؼ الساحة: وبعد الحديث عف فوروـ تيمقاد نت 
إلى الساحة عف طريؽ الدخوؿ مف البوابة الرئيسية )سيرتا( التي نشاىد تماثيؿ صغيرة، 
وضعت في صفوؼ وكؿ تمثاؿ يرمز إلى شيء ما في تمؾ الحقبة، كما نجد توابيت كبيرة 

مف البوابة إلى الطريؽ وصغيرة عمييا نقوش تدؿ عمى مظاىر الحياة الرومانية. وبعد العبور 
(CM وىو طريؽ منحدر عرضو حوالي )ـ مرصؼ باألحجار 180أمتار وطولو حوالي  5

الزرقاء كما نبلحظ أثناء السير عميو أف الببلطات المستطيمة عمى طوؿ أرضية الطريؽ 
موضوعة بطريقة ىائمة وليست متوازية، وىذا لتوازف عجبلت العربات التي تجرىا الخيوؿ، 

                                                           
1
- Martial (D), Forums et basiliques de l’Algérie romaine, Paris, 1930, Pp 15-16. 

2
- Jouffroy (H), La Construction Publique En Italie Et Dans L’Afrique Romain, T2, Strasbourg, 1986, P 207. 
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ذه الببلطات توجد مجاري المياه وتنتيي بأرصفة ويبمغ العرض المتوسط ليذا وتحت ى
ـ، حيث يجمع ما بيف 16أمتار وأحيانا تصؿ إلى  7و 4الشارع، دوف األرضية ما بيف 

)  .1 الشارع والرصيؼ المخصص لممشاة ويمتد مباشرة إلى مدخؿ الساحة العامة )الفورـو
ـ يحيط بيا رواؽ 50ـ وعرضيا  60تأخذ ىذه الساحة  شكؿ مستطيؿ طوليا  

يعموىا بدرجتيف، وىي مبمطة بالحجارة الزرقاء فقد جزء  4.50و  4.30عرضو يتراوح بيف 
، كما تتواجد في 3وكذا المنازؿ القريبة منيا 2منيا أما جزء آخر فقد وجد في القمعة البيزنطية

ت أنجز البعض منيا في مستطيبلت مبنية بطريقة متقنة، حسب الساحة العديد مف النقيشا
إفتراض الباحثيف مف خبلؿ الدراسات أف عدد النقيشات في ىذه الساحة وصؿ إلى ثبلثيف 

 .4 (2رقـ:مخطط ) نقيشة عمى األقؿ
 وبعد أف وصفنا الساحة نتطرؽ إلى وصفيا مف حيث الجيات األربعة التي تحدىا: 

 الشمالية: الجهة 2-1-1
حيث نجد غرب المدخؿ الرئيسي الشمالي بقايا لسمسمة تتكوف مف ثبلث قاعات ال  

وجود ليا حاليا، كانت تعمو الدكاكيف األربعة األولى القاعتاف األولى والثانية تحمبلف نفس 
اب األبعاد أما القاعة الثالثة فيي أكبر مف القاعتيف األولى والثانية، ونجد آثار غمؽ وفتح الب

 Ballu (A)في القاعة الثانية فقط أما القاعات األخرى فبل أثر لذلؾ، ولقد تطرؽ إلييا 
 (2)الصورة رقـ: ولخص مياـ ىذه الغرؼ فيما يمي:

الواقعة في الزاوية الشمالية الغربية، بنيت فوؽ الغرؼ الخمفية لمدكاكيف  القاعة األولى: -
ـ، وتقاـ فييا االجتماعات 3عرضيا ـ و 11الخامس والسادس والسابع، طوليا حوالي 

 .5ومحادثات المواطنيف في حاالت األمطار والطقس الحار
والتي تقع شرؽ القاعة األولى، بنيت فوؽ الدكاكيف الثامف والتاسع، طوليا  :ةالقاعة الثاني -

 .6أنيا غرفة جبائية الضرائب Ballu (A)ـ، ويفترض 6.30ـ وعرضيا حوالي 8حوالي 

                                                           
عيف مميمة  ،193والتوزيع، المنطقة الصناعية ص ب ، دار اليدى لمطباعة لمنشر رحمة إلى تيمقاد، مطمر محمد العيد -1
 .49- 47- 45، ص ص 2011الجزائر،  –

2
- Tourrenc (S), Inscription de Timgad, In libyca, T.8, 1960, P 81. 

3
- Masqueray (M), Inscriptions trouvées a Thamgad, In RSAC, V 17, 1875, Pp 445 – 446. 

4
- Balas (J-M) ; DeroblesSintes (C), Op. Cit, P 150. 

5
- Ballu (A), Les Ruines De Timgad, Op. Cit,P 128. 

6
- Ibid, P130. 
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بنيت كذلؾ فوؽ مخازف الدكاكيف الحادي عشر والثاني عشر، طوليا  الثالثة: القاعة -
ـ وىي مفتوحة عمى الرواؽ الشمالي، ولـ ترد أي فرضية عف 3ـ وعرضيا حوالي 8حوالي 

 وظيفتيا.
 تقع شرؽ القاعة السابؽ ذكرىا وليا نفس خصائصيا. القاعة الرابعة: -

شمالي توجد قاعة مشابية لمقاعات السابؽ لممدخؿ الرئيسي الالشرقية  الجيةفي  ماأ
ذكرىا، مازالت محافظة عمى أرضيتيا المبمطة يتخمؿ مدخميا عموديف وال توجد آثار مسار 
الباب عمييا، وال تعطي لنا أي ميزة خاصة، كما يوجد مدخؿ شمالي شرقي، يتراوح عرضو 

بوابة، بجانبيا كتابة ـ يتكوف مف إحدى عشر درج، كما نجد بو أيضا آثار مسار ال2حوالي 
 Coius Galerius( 311–305إلى اإلمبراطور غالريوس ) ميداة مف طرؼ سكاف المستعمرة

Valerius Maximianus. 
كما يبلحظ في إحدى أدراجو تحجر لمكمس المتسرب مف الجدار الغربي لممراحيض  

العمومية التي تجاوره في الجية المقابمة لمطريؽ الرئيسي غربا، وبعدىا نصؿ إلى القاعة 
الخامسة الواقعة شرؽ المدخؿ السابؽ ذكره، وفوؽ قاعة المراحيض العمومية يتراوح طوليا 

مة بعموديف عند المدخؿ ويبدو أف المدخميف الجانبييف كانا ـ مدع3ـ وعرضيا 8حوالي 
يغمقاف ببابيف في حيف ال تتواجد آثار الباب في المدخؿ المركزي ويفترض أنيا كانت قاعة 

، أما القاعة السادسة 1لمتدريس، وىي تغمؽ بيذه الطريقة لعزؿ التبلميذ عف ضجيج الساحة
أمتار 3أمتار طوؿ و 5تتراوح أبعادىا حوالي فيي تقع فوؽ بيو المراحيض العمومية حيث 

عرض ولكننا نجيؿ وظيفتيا فمف المحتمؿ أنيا كانت تحمي العامة في ظروؼ الطقس 
القاسية أو دكاف أو مساحة فارغة مكممة لمرواؽ الشرقي وبعد ىذه القاعة يوجد ممر يفصؿ 

 بيف ساحة الفورـو ومنزؿ الحدائؽ.
  :الجهة الغربية 2-1-2

في العمؽ،  10.15ـ في العرض وحوالي 10 مقساتيا يذه الجية قاعة كبيرةيتواجد ب
ـ يتخممو عموداف ذو قنوات حمزونية 6.65ندخؿ إلييا عف طريؽ مدخؿ عرضو حوالي 
وجود تيحمبلف تاجاف مف النمط الكورنتي،  تنتيي برؤوس أسيـ، مف المفترض أنيما كانا

                                                           
 .38صديقي عز الديف، المرجع السابؽ، ص  -1
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حيث 1بأنيا ذات نوعية رفيعة ونادرة. Gros.Pث بقايا ليذا النمط في القاعة عمؽ عنيا الباح
 .(10، 8، 7)الصور رقـ: تتميز األعمدة بالخصائص التالية:

 عمدة(:خصائص األ02جدوؿ رقـ )
 م5.5 عمو التاج
 م4.25 عمو العمود
 م5.45 قطر العمود

 م5.25 القاعدة وعم
تستقبؿ أفراده في ويفترض الباحثيف توظيؼ القاعة كممحقة إدارية لمجمس الشيوخ 

إلى جانب ىذه القاعة مف الناحية الجنوبية نجد المعبد، ثـ مدخؿ إلى مساحة  2فترات الراحة
كبيرة مكشوفة، تتواجد خمؼ المعبد وجدت بيا بقايا أعمدة وتيجاف كورنتية وببلطات مزينة 

 لكنيا حاليا ال أثر لوجودىا . Ballu (A)بفسيفساء أثناء الحفرية التي قاـ بيا 
ثـ نصؿ إلى مبنى مجمس الشيوخ المستعمرة، اكتشفت إلى جانبو قاعات متسمسمة مف  

المحتمؿ أنيا ذات وظائؼ إدارية، كما احتمؿ بعض الباحثيف أنيا السجف البمدي الذي 
 .3افترض فيتروؼ وجوده في الفورـو

 الجهة الجنوبية:  2-1-3
مكوف مف خمس درجات  (13)الصورة رقـ :ؿ جنوبي غربينجد في ىذه الجية مدخ

ـ وعمقيا 8.45عرضيا حوالي  .ـ وقاعة في الزاوية الجنوبية الغربية3.40عرضو حوالي 
وجد في مدخميا عموداف ثـ سمسمة مف ثبلث غرؼ ذات أبعاد متساوية تتراوح ما يـ 3.25
 ،تتواجد بيا مساحات ممموءة بالتراب ـ كما3.20العمؽ اما  ـ في العرض3.30ـ و 3بيف 

يمييا مدخؿ جنوبي مقابؿ لممدخؿ الرئيسي الشمالي مكوف مف سبع درجات عرضو حوالي 
ـ وبعدىا نجد سمسمة أخرى تتكوف مف أربعة غرؼ ليا نفس األبعاد تقريبا يتراوح عرضيا 4

، 5، 4،3قـ: صور ر ال)ـ تعزليا مساحات تساوييا أيضا في األبعاد3.80ـ و 3.50ما بيف 
6). 
 

                                                           
1
- Gros (P), Les Forums de Cuicul et de Thamugadi, In BCTH, N°23, 1992,  P 68. 

2
- Gros (P), Les Forums de Cuicul et de Thamugadi, Op. Cit ,P 68. 

3
- Maufras  (C), Op. Cit, liv V, 11,P65. 
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 : الجهة الشرقية 2-1-4
في ىذه الجية نجد البزيميكة القضائية التي تشغؿ واجية كؿ الّرواؽ تقريبا، وتطؿ 

ـ 1.9عمى الساحة العامة ببابيف وجدارىا الجانبي الغربي، يمييا مدخؿ شرقي صغير عرضو 
بيف الساحة ومنزؿ الحدائؽ. كما نجد أف  مكوف مف خمسة درجات ينفتح عمى ممر يفصؿ

الفورـو دعـ بخمسة مداخؿ ثانوية لتسييؿ دخوؿ وخروج الموطنيف، مدخبلف شمالياف 
 .(11، 9)الصورتاف رقـ: ومدخبلف جنوبياف ومدخؿ شرقي واحد.
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 (: الزاوية الجنوبية الغربية لممدخؿ03صورة رقـ )          (: المدخؿ الشمالي الرئيسي               02صورة رقـ )  

 

    
 (: فورـو تيمقاد مف الزاوية الجنوبية الشرقية05ؿ             صورة رقـ )لممدخ ة(: الزاوية الجنوبية الشرقي04صورة رقـ )

 
 
 
 
 
 

 
                            (: الساحة العامة: القسـ الغربي لمرواؽ 07صورة رقـ )تيمقاد مف الجية الجنوبي                فورـو(: 06رقـ )صورة 

 الشمالي                                     تظير فييا أعمدة الرواؽ الشمالي المجاور لممدخؿ الرئيسي
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 (: الساحة العامة القسـ الشرقي لمرواؽ الشمالي09صورة رقـ )العامة: الرواؽ الغربي          الساحة  (:08صورة رقـ ) 

 
 (: الساحة العامة: الرواؽ الشرقي      11صورة رقـ )                          (: الجية الغربية لمفورـو10صورة رقـ )

   
 (: مدخؿ ثانوي جنوبي غربي13صورة رقـ )                       الجنوبيالرواؽ  (: الساحة العامة:12صورة رقـ )
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 لمفوروم: العناصر التزيينية 2-2
بعد وصؼ ساحة الفورـو نتطرؽ إلى العناصر التزيينية المتواجدة بيذه الساحة  

قواعد التماثيؿ باإلضافة إلى الساعة الشمسية العمومية وغيرىا مف  والمتمثمة في النافورات
 التماثيؿ التي سنتحدث عنيا:

 النافورات: 2-2-1
متوازيتاف تتمركزاف في الجيتيف الشمالية الغربية  افتوجد في ىذه الساحة نافورات

 ( حيث تتميز النافورة األولى بحوضDMوالشمالية الشرقية التي تطؿ عمى الطريؽ )
ـ يتكوف مف ثبلث ببلطات كبيرة متداخمة فيما بينيا، كما 1ـ وعرضو 2مستطيؿ طولو 

يبلحظ في العمؽ وجود ثقبيف يسمحاف بسيبلف الماء نحو مزراب ومستندة إلى جدار مزيف 
بنتؤيف، ويمثؿ النصؼ العموي مف النافورة التي تآكمت أطرافيا، ال توجد أثار ثقب تثبيت 

جرية أو البرونزية، وكذا أثار مصب الماء وفي الجية الغربية لمفوروـ الرؤوس التزيينية الح
وجدت آثار لقناة عمى طوؿ الطريؽ المحاذي ليا، مف المحتمؿ أنيا استعممت لمتمويف بالماء 

ـ، تحمؿ اسـ اإلمبراطور أنتوناف 258إلى جانب النافورة اكتشفت كتابة أثرية تعود إلى سنة 
 .Fuscinus Matucuis.L فوسكنوس الحاكـ متكيوسو  Antonin le pieuxالتقي 

أما النافورة الثانية، فيي تقع في الجية الشمالية الشرقية بجوار المراحيض العمومية  
تشبو األولى لكف حالة حفظيا أسوأ مف سابقتيا، يوجد بيا فرع لقناة صغيرة تموف ىذه النافورة 

 .(14)الصورة رقـ: باإلضافة إلى عدـ تواجد أثار تزيينية إطبلقا.
  قواعد التماثيل: 2-2-2

يجة الدمار تيوجد في ساحة الفوروـ الكثير مف قواعد التماثيؿ رغـ فقدانيا لمكثير ن
واإلتبلؼ، وكذا إعادة استعماليا مف طرؼ البيزنطييف في القمعة التي شيدت جنوب المدينة 

. تتوزع ىذه القواعد والمباني التزيينية الحاممة 2، وفي المنازؿ البيزنطية المجاورة ليا1الرومانية
 لمتماثيؿ مف كؿ جوانب الساحة بشكؿ غير منتظـ.

 

                                                           
1
- Lassus (J), L’Archéoologie  Algérienne, In Lybica (Archéologie – Epigraphie), T.8, 2°S, 1960, P 83. 

2
- Mausqueray (M), RDC, N°18, P445.     
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 مستخرج مف -: توزيع النقيشات في ساحة الفورـو)02(مخطط 
Gros (P), Les forums de cuicul et de Thamugadi, P 63. 

 

نجد عند المدخؿ الرئيسي الشمالي قاعدتيف تحمبلف تمثاليف ميداف إلى اإلمبراطور 
كركبل، أما عند مدخؿ مجمس الشيوخ توجد قاعدتاف دوف نقيشتييما فحسب الدراسات التي 
قاـ بو الباحثوف فإف ساحة الفورـو تتواجد بيا أربع وعشروف قاعدة، تمثؿ جزًءا مف النقيشات 

 الفترة وقد تـ التعرؼ عمييا وقسمت حسب طبيعة اإلىداء إلى:التي كانت في تمؾ 
 تماثيل األباطرة: - أ

 :16نجد أربع قواعد مف صنؼ تماثيؿ األباطرة ميداة لؤلباطرة حيث نجد نقيشة رقـ 
 Flaviusوىي قاعدة سداسية األضبلع، ذات جوانب مقناة، ميداة لئلمبراطور جولياف. 

Claudius Iulinus ـ363ـ و 361براطور وىي مؤرخة في فترة ما بيف تمثاؿ اإلم تحمؿ 
 ونصيا بالبلتينية:
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DOMITRI HOSTI 

V M I N V I C T O 

IMP INDVLGEN 

TISSIMO PRINCIPI 

D N FL CL IVLIANO 

INVECTO PIO FE 

LICI SEMPER AVG 

RES P ET ORDO CO 

LONIAE THAMG 

C V R V N T E F L 

AQVILINO FL P 

CVRATORE REI 

PVB POSVIT DEDI 

C A V I T Q V E 

 
ـ ميدى إلى اإلمبراطور كركبل 3.5: ىي بناء صغير طولو 18كما توجد نقيشة رقـ  

 ـ:199يحمؿ تمثاؿ لو في عربة النصر، مؤرخة في سنة 
IMP CAESARI M AVRELIO ANTONINO AVG PAI 

TATIS BIS PROCONSOLI IMPERATORI CAESAR 

ARABICI ADIABENICI PARTHICI MAXIMI FORTIS 

ET IVLIA AVG MATRI CAST ET SEN AC PARTIRAE DIVIM 

ANTONINI PRONEP DIVI HADERIANI ABNEPOT 

ADNEPOTI DEDICANTE Q ANICIO FAVSTO 

PLISSIMO PAT COL ET SAEVINIO PRO CVLO TRI 
 

مبراطور : وىي ممتصقة بالنقيشة السابؽ ذكرىا، وبنفس أبعادىا، ميداة إلى اإل19ونقيشة رقـ 
 ـ:197كانت تحمؿ تمثاؿ كركبل الفارس، وىي مؤرخة سنة  Caracalaالمنتدب كركبل 

M AVRELIO ANTONINO CAESARI IMPERATORI DESTINATO IMPERATORIS CAES 

L SEPTIMI SEVIRI PII PERTINACIS AVG ARABICI ADIABENICI VINDICIS ET CONDITORIS 

R O M A N A E D I S C I P L I N A E F I L I O D I V I M A N T ONI P II GER SARM NEPOTI 

DIVI ANTONINI P II PRONEPOTI DIVI HADERIANI ABNEPOTI DIVI TRAIANI PAR 

THICI ET DIVI NERVAE ADNEPOTI DECRETO DECVRIONVM PECVNIA PVBLIC 

Q ANICIVS FAVSTVS LEG AVGVSTORVM PRO PRAETOR PATR COL DEDICAVIT 

 
ـ مقسـ إلى ثبلث قطع ميدى إلى 5.5: وىي مبنى صغير طولو 23النقيشة األخيرة رقـ و 

، وضع عمييا تمثالو في عربة نصر، وىي مؤرخة بسنة M.Valerius Etruscusاإلمبراطور 
 1ـ:152

 
                                                           

 .43 ، 42صصديقي عز الديف، المرجع السابؽ، ص  -1
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I M P C A E S R I D I V I H A D R I A N (I F I L I O D I V I T R)A I A N I PARTHICI 

NEPOTI DIVI NERVAE PRO(NEPOTI T AELIO) HADRIANO ANTONINO QVG(VSTO) 

P I O P O N T I F I C I M A X I ( M O ) T R I B P O T X V I M P I I C O S I I I P P 

M V A L E R I V S E T R V S C V S L E G AVG (PR PR PATRON)VS COL DEDIC 

D D PP 

 Ballu (A)ت إلى األباطرة أثناء الحفريات التي قاـ بياكما وجد العديد مف اإلىداءا 

 في حاالت حفظ سيئة، اختصر البعض منيا فيما يمي:
 ـ، ميدى لؤلمبراطور ىادريانوس.2.5بناء صغير طولو -1
 ـ.167إىداء لؤلباطرة ماركوس أورليوس فيروس، مؤرخة سنة -2
 ـ.240 ـ، ميدى لئلمبراطور غوردياف مؤرخ سنة3بناء صغير طولو -3

كؿ ىذه اإلىداءات ال تمثؿ إال نسبة قميمة مف إىداءات التي كانت موجودة في تمؾ  
الحقبة ودليؿ ذلؾ عدـ وجود إىداءات اإلمبراطور ترجانوس، مؤسس المدينة، باإلضافة إلى 

 .1تماثيؿ اإلمبراطور سيبتيـ سيفير
 .(15)الصورة رقـ:التماثيل المتولوجية:  - ب

 اىدائيف وىما:توجد نقيشتيف تحمبلف 
ـ يحمؿ اىداء 1.5ـ وارتفاعو 1.70ـ، سمكو 3.20مبنى صغير عرضو  :15نقيشة رقم 

 إلى اآللية فرتونة ونصيا كالتالي:
F O R T V N A E A V G 

ANNIO M FIL CARA FLAMINICA ET TRANQVILLA STATVAM 

QUAM TESTAMENTO SVO ANNIVS PROTVS EX HS XX II LEGAVE 

R A T P E C V N I A P R O T I E T A N N I H I L A R I P ATRI SVI 

C O M P A R A T A M P O S V E R V NT ET ADIECTA DE SVO AE 

D E E X H S IIII CCCC D E D I C A V E R E P V L O C V RIAR D D 
 Satyr Marsyasساتٍر: قاعدتيا سداسية األضبلع، وىي حاممة لتمثاؿ اإللو 22نقيشة رقـ 

وىو مقمد لفورـو روما، حيث يعتبر ىذا التمثاؿ الشعار المميز لعاصمة اإلمبراطورية روما. 
وجد ىذا التمثاؿ في مكانو الغير أصمي لكنو وحسب تطابؽ أبعاده مع القاعدة السداسية 

 2. ونصيا كالتالي:22الحاممة لئلىداء نسب إلى القاعدة 
(P)RO SALUTE ET VICTORIA IMP(ERATORIS) NERVAE TRAIANI CAES(ARIS) 

AVG(VSTI) GERMANICI DACICI CONDITORIS COL(ONIAE) T FLAVIVS FELIX CON 

DVCTOR QVINTARVM MARSYAS S(VA) P(ECVNIA) F(ECIT) ID(EM QVE) 

( D E D I C A V I T ) 

                                                           
1
- Masqueray, RDC, n°18,Op. Cit, P 446. 
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ـ عمى مستوى 1886ماي  17في  Milvoyدوف أف ننسى الحفريات التي قاـ بيا  
النافورة الشمالية الغربية لمفورـو حيث تـ العثور عمى تمثاؿ شبو كامؿ آللية مجيولة، تعذر 

 .1تحديدىا
  التماثيل الشخصية: -ج

توجد مجموعة مف القواعد في الجية الشمالية مف الساحة، غرب المدخؿ الرئيسي 
وشخصيات أدبية إلى جانب الشخصيات العسكرية مخصصة ألفراد برزوا في مجتمع تيمقاد 

 حيث:
: وىي ميداة إلى مواطف مف تيمقاد، كاف مسير لممستعمرة وىو معاصر 1النقيشة رقـ 

 ـ ونصيا كالتالي: 234ـ و 222لئلمبراطور ألكسندر سيفير الذي حكـ بيف 
A LARCIO A FILIO QVIRINA TRIBV PRISSO SEVIRO AQVITVM ROMA 

NORVM DECEMVIRO STLITIBVS IVDICANDIS QVAESTORI PROVINCIAE ASIAE 

LEGATO AVGVSTI LEGATO LIGIONIS IIII SCYTHICAE PEDLIR PRO 

LEGATO CONSVLARE PROVINCIAE SYRIAE TRIBVNO PLEBIS PRAETORI PRAE 

FECTO FRVMENTI DANDI EX SENATVS CONSVLTO LEGATO PROVINCIAE BAETI 

CAE HISPANIAE PROCONSVLE PROVINCIAE GALLIAE NERBONENSIS LEGATO 

AVGVSTI LEGIONIS II AVGVSTAE LEGATO AVGVSTI PRO PRAITORE 

EXERCITVS PROVINCIAE AFRICAE SEPTEMVIRO EPVLONVM CONSVLI DESI 

GNATO PATRONO COLONIAE DECRETO DECORIVNOM PECVNIAE PVBLICA 

ة تمثاؿ طفؿ ابف مواطف مف تيمقاد، عضو في مرتبة : قاعدة حامم6كما توجد نقيشة رقـ 
 ـ.4تعود إلى القرف  équestreالفرساف 

POTAM(IO) C PINTIO (VL)PIO VERO///////NIACO VIC(TO)RI C(LARISSIMI) 

P(VERO) C PONTI(I) VICTORIS VIRIANIS V(IRI) E(GREGI)FL(AMINIS) P(E)RP(E) 

T(VI) AMATORIS CIVIVM FILIO Q HAMMONIVS DONATIANVS QVESTOR 

FECTVS J(VRE) D(ICONDO) PATRONO L(OCVS) D(ATVS) D(ECRETO) 

D(ECORIVNVM) 
: قاعدة ميداة إلى حاكـ مستعمرة تيمقاد وقائد في فيمؽ لمباز، معاصر 9نقيشة رقـ 

 كاآلتي:ـ نصيا 2لئلمبراطور ىدريانوس، تعود إلى القرف 
 
 
 

PIVLIO IVNIANO MARTIALIANO C V COS LEG AVG PR PR PROVINCIAE 

N V M I D I A E P R O C O S M A C E D O N I A E P R A E F AERARI MI 

LITARIS CVRATORI VIAE CLODIAE PRAETORIAE TRIBVNO PLEBEI 

QVASTORI PROVINCIAE ASIAE PATRONO COLONIAE ET MVNI 

                                                           
1
- Cagnat (R), Ballu (A), Bosswillwold  (E) , Op. Cit, P80. 
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C I P I R E S P V B L I C A C O L O N I A E T H A M V G A D E N S I V M DE 

C R E T O D E C V R I O N V M 
 

: قاعدة تمثاؿ ميداة لطفؿ ذو أصوؿ تمقادية، أنجزت بأمر مف مجمس مقاطعة 10نقيشة 
 ـ ونصيا:2افريقيا بقرطاجة، وأرخت ىذه القاعة بنياية القرف 

ANNIO PRIMINIO DO(NATO CLARIS)SIMO PVERO C AN 

N I F L A VIANI PRO ( //////////////// )I TRACTVS RAR 

THAGINIENSIS F I (L I O A N N I ) ARMINI DO 

NATI FLAMINIS (P E R P E T V I ) NEPOTI 

CONCILIVM PR (O V I N C I A E ) AFRICAE 
 

مف تيمقاد، أديب وذو  لمواطف Onciales أونكيالية: وىي قاعدة بكتابة التينية 11النقيشة رقـ 
 وظائؼ عسكرية نصيا:

VOCONYIO P FL(AVIO) PVDENTI POMPONIANO C(LARISSIMO) V(IVO) ERGA 

CIVEIS PATRIAM QVE PROTIXE CVLTORI EXERCITILIS MILITARIBVS EFFECTO 

MVLTIFARIAM LOQVENTES LITTERAS AMPLIANTE ATTICAM FACVNDIAM 

ADAEAQVENTE ROMANO NITORIORDO INCLA FONTIS PATRONO ORIS VBERIS 

ET FLVENTIS NOSTR(O) ALTERI FONTI 

 
كما تتواجد أرقاـ أخرى لمجموعة مف القواعد إال أنيا اندثرت أو حممت إلى أماكف  

أخرى، دوف أف ننسى سمسمة القواعد المتواجدة في الزاوية الجنوبية الشرقية لمساحة. والتي 
والمحتمؿ أنيا كانت تحمؿ مجموعة مف التماثيؿ  20 ترسـ عمى شكؿ قوس تحت رقـ

 .1صغيرة األحجاـ
 الرسومات في الساحة:  2-2-3

يوجد العديد مف الرسومات في الساحة، حيث نجد الجية الشمالية الشرقية بيف العمود 
الثالث والرابع لعبة كريات بسيطة وطاولة لعب أخرى بيف العمود الرابع والخامس، في الجية 

، حيث تميز فييا خطوطا مطرقية عمى األرضية تتمثؿ (17)الصورة رقـ:المقابة لمدكاف األوؿ
في كتابة التينية مركزية و ثبلث رسومات ممثمة في إناء في الوسط وطير في األعمى، وكذا 

 غصف مغير في األسفؿ، وعمى جوانبيا كممات:
VENARI          LAVARI 

IVDERE           RIDERE 

OCC EST          VIVERE 
                                                           

 .46صديقي عز الديف، المرجع السابؽ، ص  -1
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الذي وجد عدد قميؿ مف القطع  Ballu (A)دوف أف ننسى الحفريات التي قاـ بيا  
ماي  17في  Milvoyلتماثيؿ مف المرمر، كما ُوجد تمثاؿ شبو كامؿ ألنثى مف طرؼ 

طويؿ وذات أبعاد متوسطة، رأسيا مزيف  ءفي ساحة الفورـو وىو يصور إمرأة بردا 1886
بأوراؽ العنب التي تصؿ إلى أسفؿ أذنييا، وقد تعذر التعرؼ عمى شخصية تمثاؿ لكف 

مف تمثاؿ وجد  Gsell (S)وضع افتراضيف، حيث يقربيا  Ballu (A)و  Gsell (S)الباحثاف 
في حيف  2وذلؾ لتشابييا  في تقسيمات الشعر deanutrixنسب إلى 1في متحؼ لمباز

ذلؾ ويقربيا إلى آلية مرتبطة بالمحاصيؿ والخصوبة أو السعادة. أما  Ballu (A)يستبعد 
باقي القطع فيي في حالة حفظ جد سيئة والمتمثمة في جذع تمثاؿ رجؿ وجد في الرواؽ 
الغربي قرب مجمس الشيوخ منجز بالمرمر األبيض وأعيد استعمالو في فترة متأخرة لغمؽ فراغ 

الرواؽ. كما وجد عدد لرؤوس منجزة بالمرمر في الساحة الخمفية لممعبد والمتمثؿ  بيف عمودي
في رأس كبير الحجـ إلمبراطور غير ممتحي ذو شكؿ دائري، محاط بشعر ممّوج ومزيف بتاج 
مف أوراؽ الرند، نسب إلى كركبل الصغير وذلؾ لتطابقو مع الصور التي وجدت في 

أة بتقسيمو شعرة مميزة تنسب إلى العائمة السيفيرية المسكوكات كما وجد رأس آخر إلمر 
تيـ سيفير أو زوجة اإلمبراطور كركبل، باإلضافة إلى رأس بيفترض أنيا زوجة اإلمبراطور سي

أنتوي المتميز أيضا بتقسيمو الشعر نسب إلى عائمة اإلمبراطور ىدريانوس أو أنتوناف 
 .3التقي

وتحتيا باالتجاه  QNIVEREى األعمى: كما نقشت في الجية اليسرى مف األسفؿ إل 
ومف المحتمؿ أف ىاتيف الكممتيف ال عبلقة ليما بمبدأ المعبة،  OCAWAS،4المعاكس كممة 

كما نجد عدد آخر مف الطاوالت المخصصة لمعب موزعة في الساحة مازالت آثارىا إلى 
ف ستة يومنا ىذا تحتوي عمى ست كممات مكّونة مف ستة أحرؼ وستة مجموعات مكوف م

خطوط. كؿ باحث يقوـ بوضع تفسيره لكف تبقى مجرد فرضيات كيؼ كانت تمعب ىذه 
 المعبة.

                                                           
1
- Cagnat (R), Op. Cit, P 68. 

2
- Gsell (S), Les monuments antiques de l’Algérie ,Op. Cit, 1893, P 180. 

3
- Cagnat (R), Ballu (A), Basswillwold (E), Op. Cit, P 77. 

4
- Ibid, P21. 
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كما نجد في الجية الغربية لمفورـو طاولة لعب بالحص بسيطة الرسـ تشبو المذكورة  
سابقا، وفي الزاوية الجنوبية الغربية يوجد رسـ إلناء مرتكز عمى قضيب ومحاط بمستطيميف 

 .ال يعرؼ تفسيره
باإلضافة إلى الرسـ المتمثؿ في المزىرية الذي وجد في الزاوية الجنوبية الغربية لمركز  

، يبلحظ في مركزىا خطوط كبيرة منحوتة في طرؼ Caktarvالساحة. وبجانبيا كممة 
ىي ما تبقى مف خطوط  ابيبر ق يوحسب الدراسة التي قاـ بيا الباحث عم VIIIIإحداىما رقـ 

 .1الساعة الشمسية العامة
 : الساعة الشمسية العمومية 2-2-4

إف الوقت عند المجتمع الروماني كاف لو أىمية كبرى وخاصة في مجتمع تيمقاد  
ودليؿ ذلؾ ىو وجود المعمـ المتمثؿ في الساعة الشمسية الذي يعتبر مف المعالـ المميزة 

تيمقاد وكذا عدـ تواجده أو باألحرى ندرتو في الكثير مف الساحات العمومية لممدف  لمفورـو
الرومانية. حيث تعتبر ىذه الساعة وظيفة أساسية في المجتمع المتحضر فيو مرتبط بأىمية 
تحديد األياـ المقدسة في السنة. ىذا المعمـ يتكوف مف عنصريف أساسييف وىما: عمود 

وط المنحوتة في أرضية الساحة والتي بدورىا تنقسـ إلى إثني عشر اإلسقاط الشمسي، والخط
جزًءا، كؿ جزء يمثؿ ساعة مف اليوـ الروماني ابتداًءا مف طموع الشمس إلى غروبيا، والتي 

 .(3،2 رقـ: )جدوؿ تتغير حسب الفصوؿ السنوية
تيمقاد إال خطاف كامبلف ليذه الساعة والمتمثميف في  حيث لـ تبقى في ساحة فورـو 

خط الساعة التاسعة وخط الساعة العاشرة وأطراؼ خطي الساعتيف السابعة والثامنة، في 
 .(18)الصورة رقـ:2قي أجزاء الساعة الشمسية اندثرت وزالتاحيف ب
 نتج مفوحسب األبحاث التي قاـ بيا الباحث عمى قربابي حوؿ ىذا المعمـ، فقد است 

 ف:انتائج دراستو الجدوالف التالي
 
 
 

                                                           
1
- Guerbabi (A), Le gnomon de forum de Timgad, In Africa Romana, N°10, 1992, Pp 359 – 402. 

2
- Ibid, P403. 
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 1: الفصوؿ تعاقب حسب الرومانية اليومية الساعة تغيرات :(03)رقـ  جدوؿ

 : الفصوؿ تعاقب حسب الروماني اليومي التوقيت جدوؿ(: 04جدوؿ رقـ )
 الشتاء الخريؼ الصيؼ الربيع التوقيت

 ت.غ ت.ت ت.غ ت.ت ت.غ ت.ت ت.غ ت.ت س.ر

 د 44سا6 د 12سا7 د 26سا5 سا6 د 23سا  4 د48سا 4 د41سا 5 سا6 الشروؽ

I 7د 32سا7 سا8 د 26سا6 سا7 د 35سا5 سا6 د 41سا6 سا 

II 8 د 20سا8 د 48سا8 د62سا7 سا8 د 47سا6 د 12سا7 د 41سا7 سا 

III 9 د 08سا9 د 36سا9 د 26سا8 سا9 د 59سا7 د 24سا8 د 41سا8 سا 

IV 10 

 سا
 د 56سا9 د 24سا 10 د 26سا9 سا 1 0 د 11سا9 د 66سا 9 د 41سا9

V 11 

 سا
 41سا 10

 د
 48سا 10

 د
 د 44سا 10 د 12سا11 د 26سا 10 سا 11 د 23سا 10

VI 2 1 

 سا

 41سا 11

 د

 د 32سا 11 سا 12 د 26سا 11 سا 12 د 35سا 11 سا 12

VII 13 

 سا

 41سا 12

 د

 12اس 13

 د

 د 20سا 12 د 48سا 12 د 26سا 12 سا 13 د 47سا 12

VIII 14 

 سا

 41سا 13

 د

 24سا 14

 د

 د 08سا 13 د 36سا 13 د 26سا 13 سا 14 د 59سا 13

IX 15 

 سا

 41سا 14

 د

 36سا 15

 د

 د 56سا 13 د 24سا11 د 26سا 14 سا 15 د 11سا 15

X 16 

 سا

 41سا 15

 د

 48سا 16

 د

 د44سا 14 د 12سا 15 د 26سا 15 سا 16 د 23سا 16

XI 17 

 سا

 41سا 16

 د

 د32سا 15 سا 16 د 26سا 16 سا 17 د 35سا 17 سا 18

 18 انغروب

 سا

 41سا 17

 د

 12سا 19

 د

 د20سا 16 د 48سا 16 د 26سا 17 سا 18 د 47سا 18

                                                           
1
 Guerbabi (A), Le gnomon de forum de Timgad, In Africa Romana, Op. Cit, P404. 

مدة الساعة حسب توقيت الزمف  الفصؿ
 الحالي

مجموع الساعات الرومانية حسب 
 توقيت الزمف الحالي

 ساعة  12 دقيقة  60 الربيع –الخريؼ 
 د24و سا 14 دقيقة 72 الصيؼ
 د36سا و9 دقيقة 48 الشتاء 
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الروماني التوقيت حسب الساعة: ر.س   
مقاديت موقع حسب الحالي التوقيت: ت.ت  
 غرينيتش خط حسب التوقيت: غ.ت

 (: المخطط النظري لمساعة الشمسية في فوروـ تيمقاد 02شكؿ رقـ )
)Guerbabi (A), Op. Cit , P 377  (  

 (5،4)جدوؿ  :والتيجان ألعمدةا 2-2-5
توجد العديد مف األعمدة والتيجاف الكورنتية خاصة في الساحة العامة وىي موزعة 

والتي تتميز وتتموقع حسب ما (، 21، 20، 19)الصور رقـ:عمى كافة جوانبيا األربعة 
 :1يتواجد في ىذاف الجدوالف

 :الساحة في األعمدة خصائص(:  05الجدول رقم )
 و 0.5 انتاج ارتفاع

 و 4.40 انعمىد ارتفاع

 و 0.49 انعمىد قطر

 و 0.25 انقاعدة ارتفاع

 عرض مربع

 انقاعدة

 و 0.67

 
                                                           

1
- Maufras  (C), Op. Cit, P85. 
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 :الساحة في األعمدة (:تىزيع00الجدول رقم )

 
 عدد الساحة في المىقع

 األعمدة
 المسافة

 بينها
 خاصة حاالت

عدا العموديف المقابميف لممدخؿ الرئيسي  و 2.6 16 الجنىبية الجهة
ـ3.70الشمالي فإف المسافة تصؿ إلى   

عمودي المدخؿ الرئيسي الشمالي المسافة  و 2.8 20 الشمالية الجهة
 ـ3.5بينيما تصؿ إلى 

 / و 3.25 14 الشرقية الجهة
 الجهة

 الغربية

 / و 2.9 7 الجنىبي النصف
الشماليالنصف   / و2.4 3 +2/1 
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:( 14رقـ )ورة ص                   صر التزينية في الساحة ا(: العن15صورة رقـ )     : العناصر التزينية لمفورـو

 مبنى تزييني صغير ميدى لآللية فرتونو                             النافورة الشمالية              

                    
 ورسـ مستخرج مف رسومات طاوالت المعب بالحصى :العناصر التزيينية في الساحة (:16صورة رقـ )

BALLU (A)  , Op. Cit,P 133. 
   

     
     
     
     
     
     

  
    

 (:18(:                                                  صورة رقـ)17صور رقـ )
: ماتبقى مف خطوط الساعة      العناصر             العناصر التزينية لمساحة: طاولة لعب                 التزيينية لمفورـو
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:19صورة رقـ )            :20صورة رقـ )              (: العناصر التزينية لمفورـو  (: العناصر التزينية لمفورـو
 تاج كورنتي يميف المدخؿ الشمالي الرئيسي               تاج كورنتي يسار المدخؿ الشمالي الرئيسي           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:21صورة رقـ )  (: العنصر التزينية لمفورـو
 تاجاف مف النمط الكورنتي كانا يزييناف القاعة الموجودة في الزاوية الشمالية الغربية  
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 لفوروم تيمقاد: والثانويةالرئيسية  الحقالم -3
 :الرئيسية الحقالم -3-1
 معبد:ال -3-1-1

يتموقع في الرومانية، فيي تحتوي عمى معبد  تيمقاد كغيرىا مف المدفإف مدينة  
، كما ىو الشأف في عدة فرومات رومانية سابقة أو مدينةأساسي في الفيعد عنصر  ،الفورـو

ؿ ما نبلحظو ىو الساحة العامة مف الباب الرئيسي الشمالي أو عندما ندخؿ إلى ف ،مزامنة لو
قع في الجية ر الذي يمف بيف ىذه المباني نجد معبد النصدة بالساحة و و جتعدد المباني المو 
وجزء مف  IUVENNESساحة العامة يحيط بو مبنى مقر لتجمع الشباب الغربية الشمالية لم

وغربا  ،: الساحة العامة1ة يحيط بو مف الشرؽالرواؽ الشمالي الجنوبي مف الجية الشمالي
يتربع  الذي مديمجمس البالأما مف الجنوب نجد كؿ مف معبد آلية الثراء و  ،تحيط بو الحديقة

 .2ـ86.13عمى مساحة تقدر بػ 
بناء المعبد والمنصة في الوجو الغربي لمساحة العامة فوؽ غرفة متوسطة االرتفاع،  تـ 

ولو مخطط مستطيؿ. يوجد ىناؾ مدخؿ واحد يؤدي إلى المعبد يتواجد عمى جانب حائطو 
الجنوبي، وىذا الرواؽ يحتوي عمى مدخميف، المدخؿ مف الجية اليسرى يؤدي إلى ساحة 

فتؤدي إلى منصة الخطاب أيف نجد أثر لدرج آخر يؤدي إلى  المعبد، أما الدرجات الجانبية
ادة والمنصة، كما نجد غرفة منخفضة تنقسـ إلى قسميف: رواؽ الذي يفصؿ بيف قاعدة العبال

الموجود في  صعودنا السمـاألولى تحت المنصة أما الثانية فتوجد تحت قاعدة العيادة، وعند 
لرواؽ الذي يحتوي عمى أربعة أعمدة ممساء ذات الجية الجنوبية نصؿ إلى المنصة ومف ثـ ا

رى المنصة الخاصة بالخطباء الذيف . شرؽ األعمدة والرواؽ نتيجانكورنثية وقواعد أتيكية
، غرب الرواؽ نجد مباشرة قاعدة العيادة 3يتوجيوف لممواطنيف المجتمعيف في الساحة العامة

"CELLA ولـ تكف مسبوقة بسمـ، وىذا الشيء ضروري لبناء المعابد الرومانية  بؿ مسبوقة "
برواؽ ينتيي بجدار عمودي لـ يبقى منو إال بعض الجية الشمالية ثـ نجد المنصة التي 

                                                           
 معبدVenus Genitrix  في فورـو قيصر، معبدMars Ultro  في فورـو أغسطس، معبد السبلـ في فورومماسياسياف، معبد

 منرؼ في فورومدومسياف، معبد جوبيتر في فورـو بومي، معبد الكابتوؿ في فورومممبازوفورومكويكوؿ.
 

1
- Vitruve, L’aruchitecture De Vitruve, Tome 1, Paris, 1847, P 251. 

2
- Pelletier( H), L’urbanisme Romain Sous L’empire, Picard, Paris, 1982, P 72. 

3
- Courtois (C),  Op. Cit, P 32. 
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الوصؼ العاـ لممعبد نتطرؽ إلى وصؼ أقساـ المعبد المعمارية وبعد ،1أخذت مكاف السمـ
 والمتمثمة فيما يمي:

 ل المعبد:مدخ-أ
وكما قمنا سابقا فيو يعتبر المدخؿ الوحيد المؤدي لممعبد، ويوجد ما بيف معبد  

ـ 2.05وبقي مف ارتفاعو ما يعادؿ  ـ1.50الفورـو ومعبد الثراء حيث يصؿ عرض بابو 
ـ 2.10وعرضو  ـ3.30والذي يؤدي إلى رواؽ يصؿ طولو  .حيث وجدت آثار غمؽ الباب

مدخميف المتمثميف في المدخؿ الجية الجنوبية الذي يؤدي إلى إلى وىذا الرواؽ بدوره يؤدي 
، ومف ثـ نجد درج يوصمنا إلى المنصة  .2معبد الفورـو

 السمم: -ب
أوؿ ما نبلحظو في ىذا المبنى عدـ وجود الدرج الذي يتقدـ المعبد في الجية األمامية 

فنجده يتكوف مف ثمانية أدراج لممعبد كما كاف في المعابد الرومانية، أما الجية الجنوبية 
ـ، أما االرتفاع 0.35ـ وعرضو 2.10والتي تؤدي إلى المنصة ويصؿ طوؿ ىذا الدرج 

 .3ـ بنيت ىذه األدراج بحجارة ضخمة مف النوع الحجري الكمسي األزرؽ0.30فيصؿ 
 .(24، 22)الصورتاف رقـ: المنصة: -ج

ـ وعموىا  3ـ وعرضيا يبمغ 11.75عند صعودنا السمـ الذي يبمغ طوليابمغ المنصة ن
والتي تحيط بالمنصة مف  ،.ـ0.3وقاعدة المنصة ،ـ1.80بالنسبة إلى أرضية الفورـو فيبمغ 

كما تحتوي عمى كؿ الجوانب وىذه القاعدة مف النوع األتيكي مبنية بالحجر الكمسي األزرؽ، 
 الموضحاف أسفمو: .4لمتزيفنقيشتيف 

VICTORIE PARTHICAE AVG(VSTAE) SACR(VM) EX TESTAMENTA M ANNI(I) 

M F(ILLI) QVIR(INA TRIBV) MARTIALIS MIL(ITIS ) LEG(IONIS) III AUG(VSTAE) 

DUPLIC(ARIO) ALAE PANN(ONIORUM) DEC(URIONI) AL(AE) EJUSDEM C(ENTV 

RIONI) LEG(IONIS) III AVG(VSTA ) ET XXX VLPIA VICTRIC(IS) MISSI HORESTA 

MISSIONE AB IMP(ERATORE) TRIANO OPTIMO AUG(VSTO) GER(MANICO) DAC(ICO) 

PARTH(ICO) SING(VLAS STATVAS) SESTERTIVM VIII MILIBUS (NVMMVM) VIGE 

SIMA P(OPULI) R(OMANI) MIN(VS) ANNII M LIB(ERTI) PROTVS HILARVS 

EROS ADJECTIS A SE SESTERTIVM TRIBVS MILIBVS (NVMMVM) PONEND(VM) 

CVRAVERE(VNT) IDEM QVE DEDICAVER (VNT) D(ECRETO) D(ECURIONVM) 
 

                                                           
1
- Ballu (A), Rapport Des Fouilles Exécutées A Timgad, Op. Cit, 1897, P 146. 

2
- Courtois (Ch), Op. Cit, P35.  

 .66ص  عزالديف، المرجع السابؽ، صديقي3
4
-Ballu (A) Rapport Des Fouilles Exécutées A Timgad, Op.Cit, P147. 
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 الرواق: -د
 بمغ أرضيةوالتي لـ يبقى منيا سوى آثارىا، نبصعود خمسة أدراج مف أرضية المنصة 

ـ إذ يحتوي ىذا الرواؽ عمى أربعة  4.30 رضو يصؿـ وع8.60الرواؽ الذي يبمغ طولو 
أعمدة في الجانب المقابؿ لممنصة وىي ذات جذوع ممساء وتيجاف كورنتية وقواعد أتيكية، 
كما تتميز ىذه القواعد باستعماؿ الوسادة العموداف في الوسط غير كامميف، أما الجانبيف فيما 

ـ ، أما العمود الثاني والثالث 1.45كامبلف. وتقدر المسافة بيف العمود األوؿ والثاني بػ 
ـ، وكذلؾ العمود الثالث والرابع تقدر المسافة بينيما بػ 1.50تصؿ المسافة بينيما بػ 

 .1ـ1.50
 الغرفة المنخفضة: -ه

والتي تنقسـ إلى قسميف، الغرفة األولى توجد تحت قاعة العبادة ولقد تعذر عمينا أخذ 
العتاد الكيربائي الموجود فييا. الذي يستعمؿ خبلؿ مقاساتيا ألنيا قد رممت مف أجؿ حماية 
الجنوبية  بالجية مف الباب الموجودة عند الزاوية فترة الميرجاف، ندخؿ إلى ىذه الغرفة

مف الشعب. أما الضرائب نيا القابض مـ متسالغربية. وفي حائطيا الغربي توجد نافذة لي
في يئفمـ يبقى مف جدارىا إال القميؿ في الجانبيف، ندخؿ إلييا مف باب صغير ى الغرفة الثانية

ببنائيا بحجارة ضخمة مف  الو فيذه الغرفة استعممت كمسكف قامو باحائطيا الجنوبي وحسب 
 .2نوع الحجر الكمسي

 .(25، 23)الصورة رقـ: :قاعة العبادة -و
وىي مبمطة إذ  ،ـ5.10وعرضيا ـ 5.85وىي قاعة مستطيمة الشكؿ إذ يبمغ طوليا   

يظير ذلؾ مف خبلؿ الببلطات التي لـ تغطى باإلسمنت وىي ببلطات ذات الحجر الكمسي 
لـ يبقى في ىذه القاعدة سوى بعض الحجارة في جدار الجية الشمالية وىي مف نوع الحجارة 

مف الشكؿ  فالعناصر التزينية لممعبد والمتمثمة في وجود نقيشتيدوف أف ننسى ،3المصقولة
ـ وىي كاممة بينما النقيشة 1.30السداسي األضبلع، إذ يصؿ ارتفاع النقيشة الشمالية 

ـ والعرض 0.50كاممة ويصؿ ارتفاع قاعدتي ىاتيف النقيشتيف  أيضا وىي 1.50الجنوبية 
ا وضعت لنفس متحتوياف عمى نفس المضموف ألني ـ وكبل النقيشتيف1.40 إلى يصؿ

                                                           
1
- Cagnant(R), Ballu (A), Boes Willwad(E), OP. Cit, P 53. 

2
-Choisy(A), Les livres d’Architecture Romaine, Paris, 1990, P 04. 

 .24-23 المرجع السابؽ، ص ص محمد تغميسية، 3
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طابقيف تم يفرواقمف الف تواجد صفي ىوبالمعبد والمميز بيا جدة او تالتيجاف الم، و 1الغرض
لمتاج، إال أف وما يجمب النظر أكثر ىي سمسمة األوراؽ األكانثية مف الزوايا األربعة المكونة 

ىذه التيجاف فيي في حالة حفظ سيئة إذ لـ يتبقى سوى تاجيف في العموديف الكامميف ونوعيا 
ويظير ذلؾ في األجزاء السفمية ليذه التيجاف التي لـ تتدىور، أما األجزاء العموية  ،كورتني

فقد فقدت أشكاليا. أما العمود الثاني المتواجد في الجية الشمالية فيو بحالة حسنة وىو عبارة 
 .أيًضا عف تاج مف النوع الكورنتي

الكابتوؿ الذي يميز مخطط  إضافة إلى المعالـ الدينية المتمثمة في معبد ِجْيِني ومعبد 
مدينة تيمقاد فيو لـ يبنى في مكانو ألّف اآللية لـ تقبؿ بيذا المخطط حسب معتقداتيـ، بني 
ىذا المعبد خصيصا لتكريـ آليات روما الثبلث )جوبيتر، جينوف، َو منيْرَؼ( باإلضافة أف 

ماركور )إلو  الحفريات كشفت عمى أثار لثبلث معابد صغيرة الحجـ، أحدىما كاف لئللو
 التجارة(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
- Cagnant (R), Ballu (A), BoesWillwad (E), Op. Cit, P54. 
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 (: المعبد:23صورة رقـ )                                      (: المعبد:22صورة رقـ)        

 cellaقاعة العبادة                                      الواجية األمامية ومنصة الخطابات  
 

 
 (:25صورة رقـ )                                            (: المعبد24صورة رقـ )

 cellaالغرفة السفمية لقاعة العبادة                                         منصة الخطابات              
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 مجمس شيوخ: -12--3
وبعد أف ذكرنا المعبد وموقعو بالنسبة لممدينة األثرية نجد كذلؾ مجمس الشيوخ الذي  

يقع في الجية الغربية لمفورـو جنوب المعبد والذي تـ تحديد وظيفتو استناًدا إلى النقيشة التي 
 وىي قاعدة كانت تحمؿ تمثاؿ آللية (،26)الصورة رقـ:،وجدت في الزاوية اليسرى لممنصة

امية لمجالس الشيوخ، لكونو رمًزا مف رموز المجالس البمدية في جميع أنحاء الوئاـ الح
 اإلمبراطورية الرومانية التي جاء فييا بالبلتينية ما يمي:

(CON)CORP(I)AE 

(O)RDINIS SACR 

C.PUBLICIUS.C.F 

PAPIRIA   .CELER 

II-VIR.Q.PESIG 

INLATA.REI.PV 

BLICAE.SUMMA 

LEG.IIVIR.PROMIS 

SIS HSIIIIEX HSIIII 

DN POSVIT IDEM 

Q DEDIC DEC .P 

إلى تاريخ ىذا المبنى فقد اعتمد الباحثوف عمى القاعدة الموجودة في  أما بالنسبة
مؤسس المستعمرة، وتشير إلى أف  الجية اليمنى لممنصة والميداة إلى اإلمبراطور ترجانوس

 :1ـ وقد جاء النص فييا بالبلتينية كاآلتي117ـ و116المعمـ أنجز ما بيف 
IMP.CAES.(DIVI) 

NERVAE.F.NER 

VAE.TRAIANO 

AVG.GERM.DAC 

PART.PONT.MAXX 

TRIB.POE.XXIII 

IMP.XVIII.COS.VI 

P.PDEC.DEC.P.P 

قسميف؛ يتمثؿ القسـ األوؿ ببيو  عف وصؼ ىذا المبنى فيو مكّوف مف أما الحديث 
 7لي احو  ـ وندخؿ إليو عف طريؽ باب كبير عرضو4.85ـ وعمقو 10.15ضيؽ عرضو 

                                                           
 .75ص  المرجع السابؽ،  عزالديف،صديقي  -1
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أمتار، أما القسـ الثاني فيو قاعة مربعة الشكؿ ندخميا بواسطة سمـ ذو أربعة أدراج، يوجد 
نصؿ إلى قاعة كبيرة طوليا  عند مدخميا عموديف تتقدميما قاعدتاف لتمثاليف. وبعدىا

مبمطة بحجارة ممساء. في عمقيا منصة حجرية ترتفع بدرجة عف ـ 7.8ـ وعرضيا 13.10
األرضية، أما الجدار فيو مبني بالحجارة الصغيرة. وقد كانت الجدراف ممبسة بقطع مف 

 جدت أجزاء منو أثناء الحفرية.قد و ، و MILVOY (M)المرمر الرمادي البلمع وىذا حسب 
تتواجد عند مدخؿ القاعة دوف أف ننسى العناصر التزيينية المتواجدة بيذا المبنى التي  

كما توجد جانب (، 27)الصورة رقـ:المركزية عموداف مقنياف ذوا نوعية رفيعة في اإلنجاز 
القاعدتيف المتيف تشغبلف طرفي المنصة، قاعدتاف متناظرتاف في الجداريف الجانبيف لممبنى. 

ماركوس أنتوناف التقي ، واليسرى ميداة إلى اإلمبراطور  ة إلى اإلمبراطوراليمنى ميدا
 1تي:ـ ونصيما بالبلتينية كاآل161ـ و 139تاف بيف خارليوس مؤر 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

إلى ألبـو تيمقاد التي تـ العثور عمى ىذه التحفة في ىذا المبنى وىو ألبـو  باإلضافة
ألعضاء أىـ الشخصيات المسيرة  2اسـ 263 ـ يحمؿ363منجز في األشير األولى لسنة 

-Flavius Claudius JulianusIanus(361لمدينة تيمقاد في فترة حكـ اإلمبراطور ايوليانوس
ـ وىو 1875سنة  E.Masquarayالعموديف األوؿ والثاني مف طرؼ  ( ونشرت قائمة363

                                                           
1
- Milvoy (M),Ville De Thamugadi, Amien, 1890 ,P8. 

2
- Fevrier (P-A), Aproche Du Maghreb Romain, T1, Aix En Provence, 1989, P176.

 

 النقيشة اليمنى
I M P. C A E S 

T . A E L I O 

H A D R I A N O 

A N T O N I N O 

AUG .PIO . P .P 

M. C A E L I U S 

M . F. HORATIA 

S A T U R NINUS 

OB HONOR. Q Q 

INLATA RP SUM 

HONORA RIA EX 

H S V N POSVIT 

IDEM Q DED DD 

 ى  النقيشة اليسر 
M. A U R E L I O 

C A E S 

I M P .A N T O 

N I N I . A U G 

P I L F I L I O 

M .C A E L I U S 

M . F .HORATIA 

S A T U R NINUS 

O B HONOREM 

QQ . INLATA RP 

S U M HONORA 

RIA EX HS VN PO 

SVIT ID DED DD 
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 Varكما اكتشفت العموديف الثالث والرابع مف طرؼ بباريس،  حاليا متواجد في متحؼ الموفر

(C) وقاـ بنشر القائمتيف 1ـ1901سنة .W.Barthel ـ وكذا العموديف الخامس 1903سنة
ووجد أيضا أثناء الحفرية التي قاـ بيا  ،2ـ1947سنة  T.Leshiوالسادس مف طرؼ 

Milvoy في المجمس عدد مف القطع المتمثمة في تماثيؿ األباطرة التي ذكرت حتًما في
ى مجموعة النقيشات المذكورة سابًقا. والتي تمثمت في جذع مف المرمر األبيض، مقسـ إل

جزئيف، بمباس مميز لمدرع اإلمبراطوري، يحمؿ أوسمة عسكرية، باإلضافة إلى اكتشاؼ رأس 
إلى اإلمبراطور  لوجو ممتحي، يفترض نسبو مف المرمر أيضا في حالة حفظ سيئة

 .3التقيأنتونان
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (:27صورة رقـ )                                                   (:26صورة رقـ )                   

 مجمس الشيوخ القاعة المركزية                                  الفورـو الجية الغربية بمجمس الشيوخ           
 
 
 

 
 
 

                                                           
1

 .77، انمرجع انسابق، ص صدٌقً عز اندٌن-
2
-Chastagnol (A), l’album de Timgad, 1978, P 1. 

3
- Milvoy (M), Op. Cit , P 9. 
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 البازيميكة القضائية:-3-1-3
ىي المعبد، مجمس الشيوخ، باإلضافة  كما ذكرنا سابقا فإف المرافؽ الرئيسية لمفوروـ 

إلى البازيميكة التي تـ التعرؼ عمى وظيفتيا بفضؿ مخططيا كونيا تشبو البازيميكة المسيحية 
إال أنيا تتميز عمييا بوجود المنصة المخصصة لمقضاة، ووظيفتيا محددة كونو يمنحنا 

جميمة وتيبازة، حيث كاف  البازيميكة التي وجدت فيكة يالمخطط الكبلسيكي لمبازيميكة المدن
را( في حيف يقؼ المتخاصموف تتوزيع فضائيا كالتالي، المنصة يجمس فييا القاضي )الماجس

في الجية المقابمة ليا )وسط القاعة( كما يقؼ الفضوليوف عمى الجانبيف في حيف خصصت 
س المبنى قاعة لممداوالت والمعامبلت التجارية، فقد كانت البازيميكة تؤدي وظيفتيف في نف

.أما بالنسبة إلى تاريخ ىذا المبنى فيعود إلى قواعد التماثيؿ 1وظيفة قضائية ووظيفة تجارية
التي وجدت في القاعة الكبيرة. فقد وجدت عمى األقؿ ثبلث قواعد في مكانيا األصمي التي 
 احتوت عمى اسـ انتوناف التقي في النقيشة األولى حيث كانت ميداة بمناسبة انياء أشغاؿ

 تبميط أرضية البازيميكة.
أما النقيشة الثانية فيي تحمؿ اسـ لوكيوسأيميوس قيصر ابف ىدريانوس مف التبني  

 :2ا بالبلتينية كالتاليمريخ ولقد جاء في نصيوىذه النقيشة تعتبر األىـ في التأ
 
 
 
 
 
 
 
 

أما الحديث عف وصؼ المبنى المتمثؿ في البازيميكة فيي تتموقع في الجية الشرقية  
ـ يدخبلف مباشرة 2لساحة الفورـو وىي جزء كبير منيا، ليا باباف جانبياف عرض كؿ منيما 

                                                           
1
-Courtois (C), Op. Cit, P 34. 

 

 نقيشة تحت اسـ أنتوناف التقي
IMP CAES DIVI 

HADRIANI FIL 

DIVI TRIANI 

PARTHICI NEPOTE 

DIVI NERVAE PRO 

NEPOTE T.AELIO HA 

DRIANO ANTONI 

NO AVG PIO PP IMP II 

PONTIF MAXIMO 

TRIB POTESTATIS XIIII 

COS IIII 

PLATEAM STRATIAM 
 

 نقيشة تحمؿ اسـ لوكيوسأيميوس قيصر
L.AELIO CAESARI DIVI HADERIANI 

AVGVSTI FILIO CONSVLI 

ITERVM DECRETO DECORIONVM 

PECVNIA PVBLICA 
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ـ، مبمط بالحجارة الكمسية الزرقاء ويحتوي عمى 14.80ـ وعرضو 29إلى بيو كبير طولو 
خمس قواعد تشريفية، تشغؿ الجية الجنوبية لمبيو منصة مخصصة لمقضاة الذي كاف دورىـ 
الفصؿ في قضايا المحالة عمى المحكمة في عمقيا دكة مستطيمة يتخمميا عموداف، أحدىما 

جدارىا الجانبي الغربي يوجد باب صغير في المحتمؿ أنو كاف يحمؿ تاجا كورنتيا وفي 
القضاة كانت ىذه المنصة والكوة تخمؼ منصة الساحة العامة في أوقات المطر أو مدخؿ 

 . 1الحر الشديد
كما يقابؿ المنصة شماال ثبلثة غرؼ صغيرة األبعاد نسبيا وسطيا عمى شكؿ حنية، 

ت مخصصة لوضع تماثيؿ اإلمبراطورية، كما نجد يرجع الكثير مف الباحثيف عمى أنيا كان
في جية الجدار الشرقي لممبنى ستة غرؼ متجاورة األبعاد تقريبا حيث كانت تمثؿ مكاتب 

يا المبمطة، كما نبلحظ تإلدارة البازيميكة قديما. أربعة مف ىذه الغرؼ مازالت تحتفظ بأراضي
ثقب سطة ترابزيف ويظير ذلؾ في وجود لغرفة الثالثة كانت تغمؽ بواأف الغرفة الثالثة أف ا

التثبيت، والغرؼ األخرى كانت بدوف أبواب وال تعطي أية ميزة، باستثناء الغرفتيف األخيرتيف، 
كاف الدخوؿ إلييا عف و تيا. رفة الخامسة وتستعمؿ كمخرج لسابقحيث ترتفع األخيرة عف الغ

ؽ في فترة متأخرة لوجود آثار الدرجة الثانية لسمـ المنصة ثـ أغم ،طريؽ باب في المستوى
لقاعدة تمثاؿ في وسطو وحوض بمدخؿ مف الغرفة الرابعة مباشرة. كما ىناؾ آثار الجدار 
الفاصؿ بيف ىاتيف الغرفتيف، فيو في حالة سيئة، وفي األخير نتحدث عف وظيفة ىاتو 

زيميكات الغرؼ فيي ليست مف الممحقات الضرورية، ألف ىذا النوع مف الغرؼ ال يوجد في با
أو رجاؿ  أخرى في المدف الرومانية، والمرجع أنيا كانت مخصصة لمتجار

 .(29، 28)الصورتاف  رقـ:2األعماؿ
 
 
 
 
 

                                                           
 .28 ، 27ص تغميسية محمد، المرجع السابؽ، -1
 .48، المرجع السابؽ، ص صديقي عز الديف-2



 الفصل األول:                                    دراسة وصفية معمارية لفىروم تيمقاد ومالحقه
 

54 
 

 
 

 
 
 

 (:39صورة رقـ )                                              (: 28صورة رقـ )               
 الجية الجنوبية لمبازيميكا: منصة القضاة                        الغرؼ الممحقة  :الجية الشرقية في البازليكة    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البازيميكة(: 4مخطط رقم )
 
 
 
 

 شماؿ

 البيو المركزي

  منصة القضاة
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 الثانوية: الحقالم -3-2
 الدكاكين: -3-2-1

 Tabernae veteresأنشأت أولى الدكاكيف في الجية المقابمة لمكوميتيـو والتي لقبت  
تيديـ الكوميتيوـ ومجمس الشيوخ اضطر المعماريوف إلى نقميا إلى الجية المقابمة  وبعد

حيث تشمؿ ىذه األخيرة العديد مف  Tabernae novaeولقبت الدكاكيف الجديدة بػ 
التخصصات والحرؼ والصناعات ومثاؿ ذلؾ نجد دكاكيف تيمقاد حيث تقع في الجية 

بمخطط مسبؽ، كاف مف الصعب وضع دكاكيف  الشمالية الخارجية لمفورـو ولكونيا بنيت
مى بجميع التخصصات عمى جوانب الفورـو األربعة، لذا فقد شغمت الجية الشمالية المطمة ع

مكسموس، وتمثؿ الطابؽ السفمي لسمسمة القاعات الشمالية المطمة عمى  طريؽ الدكمانوس
، وجدار دعـ ليا حيث ترتفع الساحة عمى الدكاكيف بحوالي   ـ.2ساحة الفورـو

اثني عشر مف تنقسـ ىذه السمسمة مف الدكاكيف إلى ثبلث مجموعات والتي تتكوف  
 1دكاف:

 الغربية: الدكاكين سمسمة-أ
ثانوي والمدخؿ الشمالي الغربي، الكاردو السمسمة الدكاكيف الواقعة بيف طريؽ وىي 

حيث تتواجد بيذه السمسمة أربعة دكاكيف مشابية لبعضيا، مكونة مف قاعتيف يتراوح عمؽ 
ـ أما 3.80ـ و 3.40ـ وعرضيا ما بيف 5.50ـ و 5.25القاعة األمامية فييا ما بيف 
ـ. نجد الدكاف 3.80ـ و 3.40كؿ طوؿ ضمعيا يتراوح ما بيف القاعة الخمفية فيي مربعة الش
أكبر مساحة مف الغرفة  حداىما أمامية تطؿ عمى الطريؽ وىياألوؿ مكوف مف غرفتيف ا

الخمفية التي ندخؿ إلييا عف طريؽ باب صغير، في مرفعو مشكاة مخصصة لوضع قنديؿ 
 ة محفورة في الحجارة.اإلضاءة أو إللو حامي، في حيف المعمؽ المعاكس مزيف بحمق

إال أف الدكاف الثاني  ،يا الدكاف السابؽ ذكرهيأما الدكانيف الثاني والثالث ىما شب 
ؽ المواشي والدكاف الثالث يتميز ميختمؼ في عدـ احتوائو عمى مشكاة جدارية ووجود حمقة ع

 بوجود حوض في الغرفة الخمفية.

                                                           
1
- Cagnant (R), CHAPOT (V), Manuel D’archéologie, Op. Cit, P25.  
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باإلضافة إلى وجود الدكاف الرابع الذي يختمؼ عف الدكاكيف السابقة في تقارب أبعاد  
غرفتيو األمامية والخمفية، كؿ ىذه الدكاكيف أنجزت خارج الفورـو وىي تمثؿ الطابؽ السفمي 

 لمنزؿ طابقو األوؿ يقع في مستوى الساحة العامة، وال يوجد أثر اتصاؿ بينيما.
 ركزية:الم الدكاكين سمسمة -ب

وىي مجموعة الدكاكيف الواقعة بيف المدخؿ الشمالي الغربي والمدخؿ الشمالي 
الرئيسي، تتكوف ىذه السمسمة مف ستة دكاكيف تمثؿ الطابؽ السفمي لمقاعات المطمة عمى 

 ، مكونة مف غرفتيف التميز الدكاكيف الخامس والسادس والسابع بنفس الميزة يساحة الفورـو
ف الثامف والتاسع تحت الفورـو بسقيفة. أما الدكاني والغرفة األخيرة تمتداألمامية والخمفية 

ـ وعمقيا حوالي 4فميما نفس الخصائص يتكوف كؿ دكاف مف غرفة واحدة عرضيا حوالي 
ـ مازلت آثار الجبس في قواعد الجدراف الجانبية ليما، وترسـ بأشكاؿ نصؼ اسطوانية مف 7

انات زجاجية مخصصة لتجارة الزيوت. باإلضافة إلى المحتمؿ أنيا استعممت لتثبيت اسطو 
حيث يحتوي عمى أربعة غرؼ: باب  و مختمؼ تماما عف الدكاكيف األخرىالدكاف العاشر في

تيف المتاف كونتا سقفييما في الغرفتيف الخمفيتيف بقايا القبعمى الطريؽ مباشرة، والمبلحظ 
وجود مشكاة صغيرة أعمى يميف الباب ويفترض أف استعماليا كاف مخازف لمسمع. كما يبلحظ 

 .1داخؿ الغرؼ الخمفية مف الممكف أنيا استعممت لئلنارة أو حمؿ إلو حامي
 : الشرقية الدكاكين سمسمة -جـ

وىي مجموعة الدكاكيف الوقعة بيف المدخؿ الشمالي الرئيسي والمدخؿ الشمالي 
حيث تتكوف ىذه السمسمة مف دكاكيف الحادي عشر والثاني عشر وىما مكونيف مف  ،الشرقي

قاعة واحدة ال يوجد فييما أي ميزة خاصة. كما توجد آثار لمغاليؽ سد األبواب في مداخؿ 
 الدكاكيف التي كانت بيا أبواب تفتح وتغمؽ في أوقات معينة.

 :وميةالمراحيض العم -3-2-2
النوع مف العمارة في نصوصو وذلؾ لتأخر ظيور عمارة إف فتروؼ لـ يذكر ىذا  

المراحيض العمومية أو عدـ خضوع ىذا النمط مف المباني إلى نظريات معمارية في الفترة 
 المزامنة بفتروؼ.

                                                           
1
 Gros (P), Op. Cit, P195. 
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لكنيا ال عبلقة ليا  Necessaria, Foricaنسبت عدة كممات إلى ىذه المباني مثؿ:  
 بالمراحيض الخاصة في المنازؿ.

حثيف المعاصريف صورة لمسموؾ عند الكثير مف البا ض يعتبريراحبناء المإف  
في الجانب التقني حيث تتكوف المراحيض الرومانية مف  Urbanistasالحضاري )لمتحضر( 

مجموعة مقاعد مرتبطة ببعضيا، ترتكز قواعدىا عمى عقب أساس الجدار الخمفي ليا 
ة في الجدار أو في قضباف حديدية والتي ، وتكوف محمولة عمى مرافع مثبتSallaeوتسمى 

تعمو فراغ قناة صرؼ المياه، وىي قنوات محفورة في ىذه القواعد أو في الببلطات السفمية 
رومانية إلى الليا، تضمف التدفؽ المستمر لمماء الصافي. حيث تنقسـ المراحيض العمومية 

 أصناؼ: ثبلث
 تقيـ.سصؼ واحد وم تتميز بوجود المقاعد في المراحيض الخطية: -
ض التي توضع المقاعد فييا عمى محيط جدراف ي: وىي المراحالمراحيض البرستيمية -

 القاعة المركزية.
 : تتميز بتمركز المقاعد في منصة مرتفعة نصعد إلييا بدرج.المراحيض ذات المنصة -

 11ونجد في تيمقاد المراحيض العمومية تتموقع في الساحة، إلى جانب ذلؾ  
الزاوية الشمالية الشرقية لمفورـو في حماـ. حيث يتموقع ىذا المبنى  12اض عمومي في مرح

مكسيموس، وىو مكوف مف قاعتيف متسمسمتيف، قاعة خارجية  المحاذية لطريؽ الدكمانوس
ـ 8.85ـ. والثانية داخمية طوليا 4.35ـ وعمقو 4.25تحتوي عمى بيو الدخوؿ عرضو 

مقاعد حجرية مبنية  األخيرة عمى ة كبيرة، تحتوي ىذهـ ، مبمطتيف بحجار 6.50وعرضيا 
، اثناف عمى يميف الباب مخصصة لفرد 1منيا 3تـ ترميـ  25عمى التسمسؿ عددىا حوالي 

واحد، تفصميما نافورة صغيرة، ومقعد عمى يساره مخصص لشخصيف تفصؿ ىذه المساند 
 سواعد مزينة بأشكاؿ الدالفيف. 

تـ تمويف ىذا المبنى عف طريؽ القناة الممولة لمنافورة المجاورة لو، بامتبلئيا يتسرب 
الماء عف طريؽ منفذ في زاويتيا الشمالية الشرقية يتصؿ بقناة ناقمة محيطة بالغرفة تعمو 
المقاعد الحجرية ولمتخمص مف البقايا حفر أسفؿ المقاعد قنوات صغيرة لصرؼ المياه، 

بدعـ مف الماء المتدفؽ عمييا، بفضؿ ىذا التناسؽ كاف يتـ تطيير القاعة تستقبؿ البقايا 
                                                           

1
- Courtois (C), Op. Cit, P 27. 
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ى قاعة المراحيض، ع الدخوؿ مباشرة إلالغرفة الخارجية أنجزت خصيصا لمن، أما 1الدائـ
د نظر المارة إلييا. عادة ما تكوف المراحيض مزينة بالفسيفساء ولكف في ولمتيوية وكذا ص

رة إليو سوى وجود بقايا لمنافورة التي كانت تشغؿ مركز الجدار تيمقاد ال يوجد ما يمكف اإلشا
 الشمالي لممبنى باإلضافة إلى الدالفيف التي تستخدـ كمساند في المقاعد الحجرية.

  مبنى مجهول الوظيفة: -3-2-3
شكؿ مستطيؿ طولو ييقع ىذا المبنى في الزاوية الجنوبية الغربية لمفورـو وىو  
 ـ يتكوف مف قسميف متميزيف ومنعزليف عف بعضيما، حيث:18ـ وعرضو 22.6

 القسم األول:-أ
يقع ىذا القسـ جنوب مجمس الشيوخ ويشترؾ معو في الجدار الشمالي وىو مكوف  

غرؼ متسمسمة حيث ندخؿ مباشرة إلى الغرفة األولى عف طريؽ مدخؿ عرضو حوالي  5مف 
ـ عرض. تحتوي ىذه الغرفة عمى بابيف األوؿ 3.25ـ عمى طوؿ 3.75 ـ وأبعاد الغرفة2

أما الباب الثاني فيدخمنا إلى  ،ـ يدخمنا إلى الغرفة الثانية1.30عمى اليسار عرضو حوالي 
الغرفة الثالثة ىذه األخيرة تحتوي عمى مدخؿ في زاويتيا الشمالية الغربية، يدخمنا إلى الغرفة 

في زاويتيا الشمالية الغربية، يدخميا ىو الرابعة، كما تحتوي ىذه الغرفة أيضا عمى مدخؿ 
 ميزة خاصة، ومعظميا َفَقدواغرؼ أي اآلخر إلى الغرفة الخامسة، مغمقة ال تحتوي ىذه ال

 أرضيتيـ المبمطة ما عدا الغرفتيف األولى والثانية. 
ولكف  ،إف ىذه الغرؼ مجيولة الوظيفة حيث لـ يعرؼ ما كاف يقاـ بيا في تمؾ الحقبة

توجد عدة فرضيات لوظيفة ىذه القاعات التي تتميز ببساطة عمارتيا وأىمية موقعيا 
أنيا كانت مخصصة لممكاتب العمومية أو قاعات موجية يفترض  .المبلصؽ لمجمس الشيوخ

لمخدمات المرتبطة بيذا األخير أو األرشيؼ البمدي، أو الخزينة العمومية بدؿ الغرفة السفمية 
لممعبد، كما تطرح وبنسبة أكبر فرضية السجف البمدي الذي أكد فتروؼ عمى وجوده في 

، بالقرب مف مجمس الشيوخ وذلؾ الفور  ، نيا سجفأزيع الغرؼ الذي يفترض عمى تو  طريقةلـو
 .2ىذه الفرضيات تبقى حبر عمى ورؽ فبل توجد أدلة تثبت ذلؾ لكف كؿ

                                                           
، معيد العمـو االجتماعية، الجزائر، 1فريقيا الشمالية، تعريب: إمزابي والبشير بف سبلمة، جإشارؿ اندري جولياف، تاريخ  -1

 .197، ص1994
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 القسم الثاني: -ب
توجد بيذا القسـ سبعة غرؼ، حيث تقع جنوب القسـ األوؿ متموضعة بطريقة متسمسمة  

ـ مباشرة 1.50عرضو حوالي  حيث ندخؿ مف باب مجاور لممدخؿ الجنوبي الغربي لمفوروـ
ـ يصمنا إلى القاعة 1إلى القاعة السادسة، بيا مدخؿ جانبي أيمف في جدارىا الغربي عرضو 

السابعة، وىي غرفة صغيرة وبدورىا تحتوي عمى مدخؿ في جدارىا الغربي يؤدي بنا إلى 
( الثانوي DMالغرفة الثامنة، بيا باب في زاويتيا الجنوبية الشرقية، يخرجنا إلى طريؽ )

الفاصؿ بيف الفورـو والمسرح وبباب شمالي شرقي يدخمنا إلى الغرفة التاسعة، أرضيتيا 
مركزىا، ومنصة في زاويتيا الشمالية الغربية، نصعد إلييا بثبلث بعمود يوجد نصؼ مبمطة و 

إلى الغرفة العاشرة التي  ـ يدخمنا1.50درجات، يوجد بيا مدخؿ جانبي غربي عرضو حوالي 
ـ يدخمنا إلى الغرفة الحادي عشر، كما 2بدورىا تحتوي عمى مدخؿ جنوبي عرضو حوالي 

عشر وىي منعزلة في الزاوية الشمالية الغربية تفتح عمى الطريؽ بباب في  ةغرفة الثانيالتوجد 
 .ـ1.30حوالي  عرضو جدارىا الجنوبي

قسـ ووضعوا الباحثوف عدة افتراضات تكمف كما اختمفت اآلراء حوؿ وظيفة ىذا ال 
فيأنيا حمامات مشابية لمحمامات الصغيرة لكنيا بتنظيـ وشكؿ بدائي وىذا حسب ما 

Milvoyيقولو
لكف المبنى ال يشير إلى ذلؾ مطمقا وذلؾ لعدـ وجود العناصر األساسية ، 1

بناء وكؿ ىذه المكونة لمحمامات، كالمسخف واألحواض وكذا في توزيع الغرؼ وتقنيات ال
العطيات ال تدعـ فرضيتو، أما االحتماؿ اآلخر ىو توظيؼ الغرؼ كمخازف عمومية، يمكف 

وجدت أثناء 2تقبؿ ذلؾ، خاصة إذا عممنا أف أرضيتيا ممموءة بالفخار مف أنواع مختمفة
 Opusتدعـ ىذه الفرضية تقنية انجاز الجدراف الخارجية والجدراف الداخمية )الحفريات،و 

Mixtum،  Opus Incertm) الحفاظ عمى درجة الحرارة ،حيث نجد أف اآلجر يتميز بقدرتو في
المعتدلة والتي تعتبر عامؿ أساسي في التخزيف، كما وجدت فوىات عند قواعد الجدراف 
الداخمية في المحتمؿ أنيا استعممت كمنافذ لسيبلف المواد السائمة ومنع تحجرىا. وكميا تبقى 

 وجود أدلة تؤكد صحة ىذه الفرضيات.مجرد فرضيات لعدـ 
 

                                                           
1
-Milvoy (M), Op. Cit, P 9. 

2
- Courtois (C), Op. Cit, Pp 29-32. 
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 :1التالي (05رقـ ) ( في الجدوؿ12ومف خبلؿ الدراسات نستخمص أبعاد الغرؼ ) 
 العرض ـ الطوؿ ـ القسـ
 3.50 3.80 01القاعة 
 3.80 4.55 02القاعة 
 4 5.10 03القاعة 
 4 5.20 04القاعة 
 4 5.20 05القاعة 
 3.5 7.20 06القاعة 
 3.10 3.45 07القاعة 
 3.10 6.55 08القاعة 
 8.45 9.70 09القاعة 
 3.90 5.70 10القاعة 
 2.30 3.90 11القاعة 
 3.85 4 12القاعة 

 منزل الحدائق: -3-2-4
ر النموذج المثالي بيعتو يعتبر منزؿ الحدائؽ مف المرافؽ الثانوية لفورـو تيمقاد، 

، ندخؿ إليو عف  لممنزؿ الروماني حيث يوجد ىذا المنزؿ في الجية الشمالية الشرقية لمفورـو
طريؽ مدخؿ مركزي مف الناحية الشمالية يتكوف مف وحدة سكنية واحدة ويحتؿ المربع األوؿ 

الرئيسي، وسط الجدار الشمالي لو وىو الباب عمى اليميف يحتوي عمى بابيف، األوؿ يقع في 
ء يتميز بمساحة وجد في وسط ىذا المنزؿ فناوالباب الثاني يقع في الجية الغربية الشمالية ي

ـ معمدة بأعمدة منتشرة في الجية الطولية العرضية مزينة 6.10ـ وعرضيا 6.40ليا طو 
بأحواض حجرية استخدمت لغرس النباتات، كما يوجد في مركزىا بئر يسقط فيو مياه 

يغمؽ بببلطات مف المرمر والجدير بالذكر ىو عدـ وجود تناظر القاعات في األمطار وكاف 
حيث يجيؿ سبب ، A.Balluالجية الغربية والجية الشرقية وىذا ما أشارّ إليو الباحث بالي 

 ذلؾ فقد يكوف خطأ في مخططاتو أو اندثار الجدراف الفاصمة لمقاعات المقابمة. 
                                                           

1
 - Courtois (C), Op. Cit, P 33. 
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ساحة الفناء بفسيفساء ترسـ شكؿ مربع  ذو أبعاد أما مف الناحية التزيينية فقد زينت 
كبيرة محاة بحافة مظفرة، كما تتميز بالرموز اليندسية التي ال أثر ليا حالًيا، كما وجدت ستة 
رؤوس حجرية ذات وبيف إثناف منيا تمثؿ قناع تراجيدي وأخرى مزينة بأوراؽ وعناقيد العنب 

 ْت بصورة صراع بيف طيور.باإلضافة إلى وجود بقايا إفريز عمييا، َنحْ 
 .1ثير وىذا ما سّرد لنا الباحث بالووكؿ ىذه العناصر التزيينية لـ تبقى منيا الك 
 .2يبيف أبعاد أقساـ المنزؿ (06رقـ ) جدوؿ

 العرض ـ الطوؿ ـ القسـ
 3.60 4.40 البيو 
 7.35 10.10 الفناء 
 6.10 6.40 الحوض
 3.60 7.40 01القاعة 
 4.30 4.50 02القاعة 
 6.61/7.40 15.80 03القاعة 
 4.30 4.50 04القاعة 
 4.30 4.50 05القاعة 
 5.40 6.15 06القاعة 
 5.40 7.35 07القاعة 

 
باإلضافة إلى وجود العديد مف المنازؿ المنتشرة في مدينة تيمقاد والمتمثمة في منزؿ 

سيرتيس ومنزؿ ا ومنزؿ منزؿ كورفيديسكريوتتيس ومنزؿ البسيتجيميوسجانياريس و 
 .3أرمافروديت
 
 

                                                           
1
-Ballu (A), Les ruines de Timgad, Op. Cit, P 224.  

2
 .128صديقي عز الديف، المرجع السابؽ، ص  -

 .40 – 39سابؽ، ص ص المرجع التغميسية محمد، -3
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 الحمامات:  -3-2-5
مصدرىا كاف يعني الماء الساخف بالنسبة لمحمامات  Thermeتسميتيا البلتينية 

المعدنية وبعدىا أصبح ىذا المصطمح يطمؽ عمى الحمامات الماء الساخف سواء كاف مف 
حرارة طبيعية أو مصطنعة، وأخيرا أصبح يطمؽ عمى المباني أو المنشآت التي تحتوي كؿ 

ة وحمامات البخار مؿ يمكف أف يتضمنو حماـ كامؿ مف أحواض باردة وحمامات ساخن
 1وغيرىا.
حيث تعتبر أماكف مخصصة لبلستحماـ والتماريف البدنية ومنتديات ثقافية، وأماكف  

كما يمكف القوؿ بأف ىذه الحمامات ىي اختراع روماني ، 2لئلسترخاء وقضاء أوقات الفراغ
ؽ.ـ وكذا 2مع نياية القرف  Pompei، فقد بدأت أولى الحمامات الفاخرة في 3محض

ؽ.ـ،  19-15حوالي  Agrippaالحمامات العمومية الكبرى في روما المبنية مف طرؼ 
ـ(، وسيتـ سيفر مع بداية 117-98ـ وترجاف )52باإلضافة إلى حمامات نيروف حوالي 

التي ، أما بالنسبة لشماؿ إفريقيا فنجد حمامات جميمة وليدة، ولومباز، وتيمقاد 4القرف الثالث
 14تعتبر مف أوؿ المدف الرومانية شماؿ إفريقيا ليا ىذا التعداد لمحمامات، إذ تحتوي عمى 

حماما بيف الكبير والصغير، ونجدىا موزعة عمى الجيات األربعة لممدينة. وىذا يدؿ عمى 
نما كانت مركًزا ىاما لمختمؼ  اتماـ السكاف بتأسيس ىذه المنشآت ليس لحفظ الصحة فقط وا 

قاؿ: "إف الحمامات العمومية لتيمقاد قصور  M.Meunier. ودليؿ ذلؾ أف 5ات العامةالنشاط
ضخمة ورائعة حيث الراحة والرفاىية تبعد ألؼ ذراع عف منشآتيا البائسة: غرؼ نزع الثياب، 
أحواض، حمامات البخار، صبلت التدليؾ، غرفة األلعاب الرياضية، كؿ شيء موجود، كؿ 

 .6قنوات التي تجمب الماء البارد أو الساخف حسب الرغبة"شيء محفوظ بعناية في ال
حماًما موزع عمى كافة الجيات ونذكر  14كما ذكرنا سابقا فإف تيمقاد تحتوي عمى  

 مف بيف ىذه الحمامات مف حيث األىمية:
                                                           

1
- AnchonyRich, Dictionnaire des Antiquités Romaines et Grecques, Lettre T3

ème
 Edition, 1883, P62. 

ص  1995محمد اليادي حارش: التاريخ المغاربي القديـ السياسي والحضاري، المؤسسة الجزائرية لمطباعة، الجزائر،  –2
217. 

، ص 2003عزت زكي حامد قادوس: مدخؿ إلى عمـ اآلثار اليونانية الرومانية، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،  –3
190. 

 
5
- Pelletier (A), Op. Cit, P 124. 

6
- Meunier (M), Voyage en Algérie, 5

ème
 série, Imprimerie Alaid . Picard Editeur, Paris, 1889, P 110. 
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 : الحمام الشمالي الكبير -أ
وسمي  2(ـ65 87الذي يعتبر ثالث معمـ في مدينة تيمقاد بمساحتو البالغة حوالي )

بيذا االسـ ألنو بني شماؿ المدينة. إف جميع الحمامات الرومانية نسبيا تتشابو مف حيث 
التصميـ فنجد أف النموذج مف الحماـ يحتوي عمى قاعة كبيرة نسبيا وفي معظـ الحمامات 
تبمط أرضيتيا بالفسيفساء، وىي قاعة عامة لممستحميف وغيرىـ ومف طرؼ ىذه القاعة نجد 

وفي جوانبيا عمى العموـ نجد بيوت الصحة. أما الجدار المقابؿ فنجد  مدخؿ الصواف،
البيوت الحارة وعادة ما نجد حوض أو حوضيف في الحمامات الكبيرة تستعمؿ لمسباحة في 
فصؿ الصيؼ. صممت غرؼ االستحماـ بطريقة صحية ميمة فالحماـ الشمالي نجده يتكوف 

يا الغرفة معتدلة الحرارة، ثـ غرفة حارة جًدا ىذه مف ثبلثة غرؼ متتالية الغرفة الباردة، تمي
األخيرة ال يستطيع المستحـ البقاء فييا طويبل. يرجع إلى الغرفتيف األخيرتيف عمى التوالي 
ليخرج ويجد نفسو في القاعة الكبيرة أيف يمتقي مع أصدقائو. أما بعض الحمامات تجدىا 

 ية حارة جًدا.تحتوي غرفتيف فقط األولى معتدلة الحرارة الثان
يتـ الدخوؿ إلى ىذا الحماـ عف طريؽ سمـ منكسر يتكوف مف درجات ذات سطح  

تؤدي بنا إلى باب عاؿ عمى جانبيو مدخبلف يؤدياف إلى قاعة مستطيمة حيث يجد المستحـ 
كما تحتوي ، 1طريقيف، سواء مشي عمى اليميف أو الشماؿ، يؤدياف إلى نفس الغرؼ الثبلث

عمى مفروشات بالفسيفساء، قسـ منيا اندثر، والقسـ اآلخر نقؿ إلى  قاعات ىذا الحماـ
الجدراف تزيف بالرخاـ وفوقيا كوات قرينة بأنواع مختمفة مف  تيجافكما كانت .2متحؼ المدينة

التماثيؿ وأعمدة متكئة عمى الجدراف لتزيد مف مظيرىا جماال وقوة لكف لـ يبقى سوى آثار 
 .3قميمة عمى ىذه الوصفات

الشمالي الصغير، الذي بني في المربع األوؿ  محماـلوفي نفس الجية يمفت نظرنا  
عمى اليسار وكانت المساحة ضيقة ليذا فرض عمى الميندسيف بناء مرافؽ صغيرة فيذا 
الحماـ يحتوي عمى الغرفة الحارة والباردة وأحواض الماء والمغاسؿ والمراحيض كميا 

حتراـ التخطيط العاـ إعدـ دسيف إلى مساحة اضطر المينصغيرة،كما قمنا سابقا فإف ضيؽ ال
                                                           

 .14 – 13، ص ص تغميسية، المرجع السابؽمحمد -1
2
-Thépenier(E), Le département de constatine  «Archéologique et touristique»,  Imprimerie D.Braham, 

Constantine, 1927, p 82.  
 .14محمد تغميسية، المرجع السابؽ، ص  -3
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لممدينة، فوسعوه عمى حساب األنيج المجاورة لمحماـ العاـ وقطعوا الرواؽ الممتد عمى طوؿ 
 1الطريؽ.
وعندما نتجو إلى الجية الشرقية نجد الحمامات الشرقية الكبرى التي شيدت في  

ـ حتى احتؿ 167طور ماركوريؿ ووسع سنة النصؼ األوؿ مف القرف الثاني في عيد اإلمبرا
مف باب خنشمة والموالية لطريؽ دوكمانوس، عثر  القسـ األكبر مف المربعات األربعة القريبة

فوؽ عربة  Neptuneعمى فسيفساء في الغرفة الباردة لمحماـ والتي تمثؿ لوح فييا اإللو نيبتوف
. كما تتواجد حمامات صغيرة في نفس الجية الشرقية 2تجرىا أربعة أحصنة فوؽ سطح مائي

لمساحة العامة محفوظة بشكؿ جيد حيث يمكف لنا أف نرى ما تبقى مف الغرفة الباردة مع 
حوضيا وثبلث غرؼ ساخنة حيث نجد مف الناحية الجنوبية ممر ضيؽ وطويؿ مفتوح مف 

لى ثبلث قاعات كبيرة مفصولة الحافتيف الشرقية والغربية، وفي وسطو ثبلثة أبواب ُتوصمنا إ
عف بعضيا بأعمدة. كما نجد مواقد الحماـ وغرفة ضيقة بيا مغسمة وغرفة أخرى صغيرة لـ 
تعرؼ الغاية مف إنشائيا. كما نجد القاعة الباردة مجيزة بحوض وغرؼ الحماـ الثبلث 

الية الشرقية . ونحف نسير حتى نجد الحماـ الشمالي الشرقي الذي بني في الزاوية الشم3الحارة
لمدينة تراجانوس، يعد الحماـ الشرقي الكبير لو باب في جداره الشمالي يخرج منو الناس 
خارج المدينة، والشيء المميز في ىذا الحماـ أنو ومف خبلؿ دراسة المخطط كاف خاص 

. 4ومخصص لقمة مف الزبائف يحتوي عمى غرفو غير مرتبة وبو غرفة تعريؽ صغيرة جدًّا
فت إلى الجية الشمالية باتجاه الغرب نجد الحمامات الشمالية الغربية التي تقع وعندما تمت
ـ مكف الخزاف الكبير. كما نجد الحمامات الوسطى التي شيدت في المربع الرابع 50عمى بعد 

عمى يسار شرؽ الكاردو، حيث توجد بيذه الحمامات  دىميز طويؿ وعريض نصؿ إليو سواء 
نوبي ومنو ندخؿ إلى ثبلثة أبواب تصمنا إلى القاعات الثبلث حيث مف الباب الشمالي أو الج

نجد القاعة الباردة مربعة الشكؿ، مفروشة بالفسيفساء التي تدعى لوحة الفصوؿ األربعة 
وعمى اليميف نرى حوض االستحماـ بالـء ابارد وفي الزاوية الشمالية الغربية مف ىذه القاعة 

 .5نجد مدخؿ الغرؼ الحارة
                                                           

1
 .16ص  ، المرجع السابؽ،محمد تغميسية - 

2
- Balas(J-M) ; Derobles, Sintes (C), Sites Et Monument Antiques DE L’Algérie, UE, 2003, P 159. 

3
- Birebent (J), Aquae Romaine, recherche d’hydraulique romaine dans l’est algérien 1962 , P 159. 

4
- Ibid, Pp 332, 333. 

 .19ص المرجع السابؽ، ،محمد تغميسية -5
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 : ام الجنوبي الكبيرالحم -ب
عندما ننتقؿ إلى الجية الجنوبية نجد الحماـ الجنوبي الكبير الذي يقع خارج أسوار 

ـ جنوب المسرح شيد ىذا الحماـ في القرف الثاني ميبلدي وتـ 75المدينة عمى بعد حوالي 
اـ حيث يتكوف ىذا الحم1ـ 3ـ ثـ قامت بو عمميات الترميـ مع بداية القرف 189توسيعو سنة 

مف أربعة مداخؿ كما نجد قاعة كبيرة وىي مستطيمة الشكؿ مخصصة لنزع الثياب ودليؿ 
اردة وىي مربعة الشكؿ بلباب غرفة وضع الثياب، والقاعة ا ذلؾ وجود عمى جدارىا الغربي

آلية الحظ Génieعمى جانبييا بركتاف ماؤىما بارد، وكانت الغرفة مزخرفة بتماثيؿ اآللية 
ه القاعة دىميز ضيؽ يدخمنا إلى قسـ الحماـ الحار الذي يتكوف مف أربعة والنصر، أماـ ىذ

غرؼ مجيزة بمغاسيؿ بعضيا مستطيؿ واآلخر عمى شكؿ نصؼ دائرة دوف أف ننسى مواقد 
ىذا الحماـ والمراحيض الخاصة التي كانت بشكؿ نصؼ دائري وكانت مفروشة بالفسيفساء 

نفس الجية نجد حمامات صغيرة جنوب المدينة عثر  وفي.2باإلضافة إلى وجود غرفة التدليؾ
بيا عمى ببلطتيف منقوشتيف. ونكمؿ مسيرتنا نحو الجية الغربية حتى نجد الحمامات الغربية، 
وكما نجد حمامات الكابتوؿ التي أخذت تسميتيا عمى اعتبار قربيا مف معبد الكابتوؿ، 

حيث يتميز بسماكة جداره مف  Lميزتيا الوحيدة أنيا تحتوي عمى خزاف عمى شكؿ حرؼ 
. ثـ نتجو إلى البوابة الغربية وقبؿ الوصوؿ إلييا 3األسفؿ عمى األعمى لتحمؿ ضغط المياه

نجد حمامات سوؽ سيرتيوس، توجد غرب ىذا السوؽ، مدخميما مكّوف مف بابيف عتبتيما 
عمى بيو، مشكمة بفسيفساء مف األجر، المدخؿ يؤدي مباشرة إلى الرواؽ الكبيرة ال تحتوي 

 .4بيا غرفة ذات فناء يحتوي حوض سباحة
 األسواق: -3-2-6

في كؿ مدينة رومانية نجد األسواؽ التي كانت عبارة عف أماكف تباع وتشترى منيا   
جميع ما يمـز المواطف الروماني في معيشتو، ليذا نجد في تيمقاد السوؽ الشرقي وسوؽ 

يـ وسمي باسمو وأىداه لفائدة المصمحة س العظو سيرتيوس ىذا األخير الذي بناه سيرتي

                                                           
1
- Gsell (St), M.A.A, Tome 1, Anciènne librairie thrin, Paris, 1901, P222. 

2
- Monmarché (M) : Les Guides bleus illustrés «Constantine, Biskra et Kantra, Timgad, Tougourt», Librairie 

hachette, Paris, 1923, P 38 – 39. 
3
- Birebent (J), Op. Cit, P 333. 

4
- Ibid, P 335. 
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يوجد ىذا السوؽ  ؛1العامة. وليبيف كرامة المواطف الحقيقي الذي يضحي مف أجؿ بمديتو
بالقرب مف مبنى )كابتوؿ( والشارع الرئيسي وندخؿ إليو بواسطة باب توجد في الجية 

الوسط توجد الشمالية وىو عبارة عف فناء مستطيؿ مكشوؼ يحيط بو رواؽ ذو أعمدة وفي 
نافورة مياه موضوعة بأربعة ببلطات حجرية مركبة عمييا أعمدة صغيرة وراء األعمدة مسطبة 
عمى شكؿ نصؼ دائرة تحيط بو سعة دكاكيف ضيقة ومنفصمة عف بعضيا بجدار قوي مف 

نجد سوؽ  سو . وغرب سوؽ سيرتي2األجر كاف ىذا السوؽ مخصص لبيع الخضر والفواكو
األقمشة وىو عبارة عف قاعة مستطيمة مبمطة بببلط حجري جميؿ وردي وأسود حيث ينتمي 

عرؼ  3مف الناحية الجنوبية بصدر يشبو صدر الكنائس وفيو كاف تمثاؿ الوفاؽ مرفوًعا
. كما نذكر 4بواسطة نقش وجد جزء ميشـ منيا، ويتكوف مف عدة سطور كنيت بالبلتينية

عتبر مف أجمؿ البناءات العامة في تيمقاد وي سو بني قبؿ سوؽ سيرتي السوؽ الشرقي الذي
وقد بذلت مجيودات ضخمة إلنشائو في إطار ىندسي ممتاز. وىو يكوف مع دكاكيف الساحة 
العامة السالفة الذكر ويعتبر المركز التجاري األوؿ لمدينة تيمقاد وظؿ يحافظ عمى مكانو إلى 

لمجاورة لو غرب القوس في بداية القرف الثالث ميبلدي، س والدكاكيف او أف بني سوؽ سيرتي
حيث يتكوف ىذا السوؽ مف ستة دكاكيف عمى الجدار الشمالي لمسوؽ وبو مصطبة عالية 
وأبواب. كما كاف يوجد أعقاب عموديف يقسماف المدخؿ الشمالي الواسع لمسوؽ يحمبلف 

ندخؿ منو إلى وسط السوؽ قوسيف والباب عمى شكؿ شبو نصؼ دائرة مبمط باآلجر األحمر 
الذي يتكوف مف فناءيف عمى شكؿ نصؼ دائري مفروشاف باآلجر األحمر وعمى جانبييما 
اليابطيف تجري جداوؿ الماء اآلتي مف العيف الموجودة في الكوة الشرقية، وتحيط بالفناءيف 

( 4أروقة معمدة ومسقفة وتحتيا اثنتي عشر دكاف موزعة عمى الجدار الشمالي لمسوؽ )
 .5( موزعة عمى الحائط الجنوبي8واألخرى )

 
                                                           

 .45محمد ، المرجع السابؽ، ص  تغميسية -1
عيف مميمة  ،193، دار اليدى لمطباعة لمنشر والتوزيع، المنطقة الصناعية ص ب رحمة إلى تيمقاد، محمد العيد مطمر -2
 .75، ص 2011الجزائر، –
 .46المرجع السابؽ، ص ،دمحم تغسيمية -3
 .76 – 75 المرجع السابؽ، ص ص ،مطمر محمد العيد -4
5

 .35 المرجع السابؽ، ص،د محم تغسيمية -
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 مسرح تيمقاد: -3-2-7
نجد المسرح الذي يعتبر مف المرافؽ الثانوية والذي  األساسية،باإلضافة إلى المرافؽ  

يعرؼ عمى أنو مبنى لتقديـ العروض المسرحية والحفبلت الموسيقية وحتى المحاضرات 
 .1العامة

يعتبر المسرح الروماني أىـ مظير مف المظاىر الرومانية حيث أنو أخذ الكثير عف  
 . وكذلؾ لو أصؿ ديني كالمسرح اإلغريقي.2المسرح اإلغريقي خاصة في الشكؿ العاـ

ـ في عيد اإلمبراطور "ماركوس أوريميوس" وىو مف 168تـ بناء المسرح في عاـ  
ودليؿ ذلؾ وجود األعمدة والحجارة المنقوشة التي البناءات ذات األىمية في مدينة تيمقاد 
 . 3بقيت بنائو ويقاؿ عمى أنو كاف رائع الجماؿ

ـ طوال وعرضًا، مما 65ـ عمى 65حيث يتربع مسرح تيمقاد عمى مساحة تقدر بػ  
. يتـ 4متفرج، وىو عدد ضخـ مقارنة بعدد سكاف المدينة 3500يسمح لو باستقباؿ أزيد مف 

ر مقبب مفتوح عمى شارع ثانوي يفصؿ بيف المسرح والساحة العامة الدخوؿ لو عبر مم
ويؤدي مباشرة إلى األوركسترا، إضافة إلى ىذا الممر توجد مداخؿ ومنافذ أخرى موزعة عمى 
مختمؼ جيات المبنى، تسيؿ دخوؿ وخروج المتفرجيف. ينقسـ المسرح إلى قسميف قسـ 

ؿ بينيما مساحة نصؼ دائرية مخصص لمجميور وقسـ مخصص لمعرض المسرحي، ويفص
أنو يوجد ست أبواب أو منافذ تسيؿ الدخوؿ والخروج إلى  Ballusكسترا، إذ يرى ور تعرؼ باأل

إذ يوجد  مدخؿ رئيسي واحد متموقع في الناحية الشمالية  5المسرح، منيا الرئيسية والثانوية
في الجية الجنوبية لو وآخر يوجد  6كسترا وأطمؽ عميو الباب الممكيور عبره مباشرة إلى األ

 .7نفس مواصفاتو، أما األبواب الثانوية فيي متفرقة وكميا تؤدي إلى الخشبة
باإلضافة إلى خشبة المسرح التي تعد العنصر األىـ في تكوينو مقاساتيا حسب  

Courtois (C)30 ة القميمة سوى األعمد ـ اندثر ىذا العنصر لممسرح حيث لـ يبقى50ـ عمى
                                                           

نشاء المباني، )عربي، فرنسي، انجميزي، ألماني(، -1  ;Leipzigi Edition Germanتوفيؽ أحمد عبد الجواد، قاموس العمارة وا 

 .314ص1996,، 
 .176، ص 2005عزت زكي حامد قادوس، مدخؿ إلى عمـ اآلثار اليونانية والرومانية، االسكندرية،  -2
 .33تغمييسة محمد، المرجع السابؽ، ص  -3

4
- Courtois (C), Op. Cit , P 35. 

5
- Ballu (A), Les ruines de Timgad, Op. Cit, P 156. 

6
- Coutrois (C), Op. Cit, P 15. 

7
- Ballu (A), Les ruines de Timgad, Op. Cit, P 158. 
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كما نجد قاعتيف عمى جانبييا يربط بينيما باب  .1وضع فوقيا الخشبةكانت تاالرتفاع التي 
صغير كانت ىذه الغرؼ تستعمؿ كمخازف أو غرؼ لممثميف، حاليا نجد سوى بقايا أساسات 
الغرفتيف، كما يوجد جدار خمفي بو ثبلث أبواب وحنيات مخصصة لوضع التماثيؿ وأعمدة 

تيجاف كورنتية الطراز. إضافة إلى الرواؽ المعتمد في حفرياتو ثبلث Milnay (M)حيث وجد 
 2يتكوف مف ستة عشر عمود لـ يبقى منو سوى القواعد، التي أعيدت إلى مواقعيا األصمية

ـ لـ يبقى منو إال الجزء 1.30كسترا يعمو ر كما يوجد جدار يفصؿ بيف خشبة المسرح واألو 
إلضافة  3بعد العروض المسرحيةـ يسمح ىذا الجدار بإنزاؿ ورفع الستار قبؿ و 0.80يعمو

كسترا التي تتربع عمى مساحة صغيرة بشكؿ نصؼ دائري ور إلى ىذه الممحقات نجد األ
وتحتوي عمى المصاطب أو ما يعرؼ بالمدرجات أو الدكات بو ثبلثة مخصصة عادة 
لممسؤوليف الكبار وذوي الرتبة العميا والبقية تفصؿ عنيا بواسطة جدار يؤدي إلى باقي 

كسترا البيضاء الموف ال تزاؿ في ور رجات ومف المبلحظ نجد أف ببلطات األرضية لؤلالمد
، وفي األخير نجد المدرجات التي تـ بناؤىا في منحدر الربوة التي بني عمييا 4حالة جيدة

المسرح وتقسـ ىذه المدرجات إلى قسـ سفمي يتكوف مف ثمتني صفوؼ، خمسة منيا أصمية، 
مت بع استرجاع حجارة المسرح مف القمعة البيزنطية، تقطع ىذه أما الثبلث الباقية فرم

المدرجات خمسة سبللـ مكونة مف ست عشر درجة، أما القسـ العموي فيو مكوف مف إثني 
. كما 5عشر صؼ مف المدرجات تقطعيا خمس سبللـ وىي امتداد لمسبللـ السابقة الذكر

تي بنيت عمى سفحيا المسرح وىو يذكر أنو خمؼ المدرجات يوجد رواؽ في أعمى التمة ال
 .6مخصص لمعبيد

  
 

                                                           
1
- Courtois (C), Op. Cit, P 35. 

2
- Gsell (S), Les monuments antiques de l’Algérie, Op. Cit, P 199. 

3
-Ballu (A), Les ruines de Timgad, Op. Cit, P 158. 

 .23، ص المرجع السابؽتغميسية محمد،  -4
5- cagnat(R), Ballu (A), Boeswillwold(E), Op. Cit, P 96. 
6
- Lassus (J), Visite a Timgad, Alger, 1969, P 47. 
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ضافة إلى كؿ المبلحؽ الثانوية التي تطرقت إلييا نجد مبلحؽ أخرى تتمثؿ في إلاب
ية األحياء كالحي الغربي والحي الجنوبي الغربي والحي الصناعي، كما نجد المقبرة المسيح

 والقمعة البيزنطية. والوثنية، والكنيسة الشمالية، باإلضافة إلى وجود المكتبة
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 :بيميسيوالتاريخي لمدينة تالطبيعي اإلطار  -1
 :لطبيعياإلطار اتحديد  1-1

والتي تبعد عنيا بثالث  شرقا،  ميس في بمدية سالوة عنونةيبيمدينة تآثار موقع تقع 
حدىا العديد مف شماال، ت كمـ 18( كمـ، كما تبعد عف مقر والية قالمة اإلدارية بحوالي 3)

يتجو مف تيبيميس إلى  الواليات والبمديات األخرى فيناؾ طريؽالطرؽ التي تصؿ بينيا وبيف 
رأس العقبة، وطريؽ آخر نحو  كمـ ويضـ طريؽ 20سيرتا)قسنطينة( والذي يبعد بحوالي 

اتجاه حاليا، أما مف الناحية الشمالية فنجد طريؽ في  (قالمةالشماؿ الشرقي في اتجاه كاالما )
الجنوب طريؽ يمر عبر  مفيضا مع طريؽ قالمة، و ط أويرتب،  (حماـ دباغ)إكواي تيبميتاني 

مارا إلى مدينة قاديوفاال أو ما يعرؼ  فج الديب" والذي يفصؿ بيف جبؿ عنونة وجبؿ كرباسة"
 .1تجو شرقا إلى قمعة بوعطفاف )عيف العربي حاليا(الطريؽ ي احاليا بقصر الصبيحي وىذ

فمف الجنوب والجنوب الشرقي جبؿ  ،كما تطوقيا سالسؿ جبمية تنتصب حوليا
 Elالغرب باتجاه الشماؿ جب الصادة " مف"، و Mahounaخماجة وعنونة وسمسمة ماونة "

Sada" جبؿ كرورة "Caroura الغرب والشماؿ فيحدىا منخفض ضيؽ وعميؽ أيف مف "، أما
 (2)خريطة رقـ:.2يجري واد عنونة وواد الشارؼ في نفس الوقت واالتجاه

ميس كاف قديما موقع ىاـ مف يبيخصائص التالية نجد أف موقع مدينة تومف خالؿ ال
الموجودة التي ساىمت في فؾ العزلة وتوفر الشروط الطبيعية المالئمة كتوفرىا خالؿ الطرؽ 

بالثروات الزراعية والمواد الطبيعية والمنتوجات الغابية وىذا التنوع في الثروات جعميا منطقة 
الظروؼ ليا  ذهى أنيا تزخر بينابيع المياه والمقالع الحجرية كؿ ىنسنفالحية ىامة دوف أف 

يا بأف تحظى اإلنساف بيا منذ قروف وأىم   دور كبير في تواجد الروماف بالمنطقة واستقرار
بإىتماـ الحضارات المتعاقبة كالبزنطييف وكذا بقاء أثارىا إلى يومنا ىذا دليؿ واضح عمى 

 (30)صورة رقـ: .3أىمية الموقع وتاريخ المدينة
 
 

                                                           
، قالمة، جمعية التاريخ والمعالـ األثرية، 10، العددمجمة المعالـ، التراث المادي لمدينة تيبيميس األثرية، بوساحة الطيب 1

 .12، ص2009
2
-Gsell (S), Atlas Archélogique De L’algérie, TOME 1 

Eme
 Edition, Alger, 1997, F° 18 N°107, P 55. 

 .14، ص1987، العدد األوؿ، قالمة، ، مجمة المعالـ سالوة عنونة ...تاريخ وآثارسامعي اسماعيؿ، 3
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 فً األطلس األثري بٌلٌسٌلت الموقع الجغرافً (: 2خريطة  رقـ )
  Gsell(St), AAA , fsuillet 27, N255عن:

Echelle : 1/200.000 

 
 الساتؿ  عبر تيبيميسموقع : (30)صورة رقـ 

 Google Earthعف:
 
 

  

  

  

      

    

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الثاني:                               دراسة وصفية ومعمارية لفوروم تيبيليس ومالحقه
 

73 
 

 اإلطار التاريخي:تحديد 2-1- 
ميس )سالوة عنونة( في عيود سابقة جدا إذ أنيا لـ تمر بحضارة يبيتأسست مدينة ت

البونية، ودليؿ  ةالميبيكالبربرية و واحدة بؿ بعدة حضارات سبقت الفترة الرومانية والبيزنطية 
 الميبية. الكتاباتفة إلى ذرية وكذا نقود نوميدية باإلضاناألنصاب ال مف ذلؾ وجود مجموعة

عمى كافة الشروط المالئمة  نظرا ألىمية موقعيا كما ذكرت سابقا بأنيا تتوفرىذا و 
المائية( فكؿ ىذه العوامؿ والظروؼ  ردلمعيش)كالسيوؿ ووفرة الصخور الجيدة، وتنوع الموا

الطبيعية ساعدت العنصر البشري لالستقرار بيا منذ فترات قديمة قد تصؿ إلى ما قبؿ 
( قد وجدت كمجمع قبؿ االحتالؿ Thibilisميس )يبي، حيث أنو مف المحتمؿ أف ت1اريخالت

المدينة ولكف قبؿ ىذه القروف لـ يكف تاريخ  ،ؽ.ـ 46عاـ 2الروماني لبالد الشماؿ اإلفريقي
دلة المكتشفة اتضح أف المدينة ازدىرت ازدىارا كبيرا في العيد واضح، و مف خالؿ األ

كانت مقاطعة رومانية تابعة لسيرتا )قسنطينة( وكاف سكانيا تابعيف الروماني حيث أنيا 
ليوس قيصر بحممة في المقاطعة و يؽ.ـ قاـ  46، وفي سنة 3(Quiainaلقبيمة كورينا)

ريقية بعد أف انظـ إلى سيتيوس قائد المرتزقة المكونة مف االيطالييف واإلسباف فكافأه اإلف
بيميس، حيث حكميا يومف ضمنيا كانت مدينة ت سيزار وأىداه سيرتا بأراضييا الواسعة

وكذلؾ مكمفة  Pagi" ليا مياـ إدارية تتمثؿ في إدارة مصالح المجمعات Magistraحاكماف "
بالشرطة المحمية واإلدارة العامة وىيئة المحمفيف والشؤوف الريفية العدلية لقضاة الفدرالية ليذا 

ـ، أما في عيد 246معنى الكممة سنة ( إلى مدينة بPagusفإنيا ترقت مف مجمع ريفي)
 Respublicaوبميكا بميس أصبحت راسيبي( فإف تSiptime Severeر)فتـ سييبس اإلمبراطور

، وفي 4شيةية، وىذا دليؿ وجد في الوثائؽ النقائيعني المدينة التي تممؾ خزينة عمومتالتي 
أصبحت مونيسيبيوـ )بمدية( وشيدت بيا مرافؽ جد فخمة،  Dioclecienعيد ديوقاليانوس 

ومف تمؾ الحقيقة بقي تاريخ المدينة غامض حيث أنيا أصبحت مستعمرة في القرف الرابع 

                                                           
ماي  08دراسة الديانة الوثنية في تيبيميس مف خالؿ المخمفات األثرية في الفترة الرومانية، جامعة بودربالة مباركة، -1

 .05، ص  2012، 0112، قالمة،1945
، المجمة العممية، العدد محاولة في وضعية التوزيع العمراني في منطقة قالمة خالؿ العيد النوميدي، الخيرورفمي محمد أ -2

 . 47األوؿ، معيد اآلثار الجزائر، ص 
3  - Gsell (S), Joly (A), Khamissa, Mdaourouche, Announa, 3

eme
partie announa, Alger.1998, P 12. 

 .07، ص السابؽبودربالة مباركة، المرجع  4
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ميالدي وىذا حسب رأي قزاؿ أما لويس لسكي ذكر المدف التي أصبحت مستعمرات والتي 
 1س إف كانت قد عرفت نفس التحوؿبيمييكانت تابعة لمكونفدرالية السيرتية لكنو لـ يذكر ت

 :أصل التسمية -1-3
بيميس يإف مختمؼ الدراسات واالكتشافات التي تمت بالمنطقة بينت أف اسـ مدينة ت 

وجد مسجال عمى العديد مف النقيشات التي عثر عمييا في المدينة، كالنقيشة التي وجد عمييا 
س األبدية المزدىرة" أنيا تعني " تيبيميوالتي ترجمت إلى  "In Thibilis Félix Perpetunإسـ"

ىذا االسـ مسجال بنيايات مختمفة سواء كاف ذلؾ عمى النقائش  كما قد وجدت
تحت  توجدتسمياتيا في النصوص األدبية فقد " حيث اختمفت Thibilitaniمثؿ"
."Aquas Thibilitanusو" "Aquis Thibilitanus" وكذلؾ "Thibilitanus"و"Thibiliإسـ"

2
 

أما عنونة فيي كممة مشتقة مف المفظة البربرية "تعنونت" وتعني قرصة الخبز  
لى يومنا  Announa)الكسرة(، وعند السكاف األصمييف عنونة  ىو اسـ إمرأة مجيولة األصؿ وا 

 ىذا لـ يعرؼ لماذا أصبح اسـ إمرأة يطمؽ عمى ىذا المكاف.
       ومعناىا الحرفي " Plateau d’Announaقزاؿ يسمييا ىضبة عنونة" حسب أما 

 .3" الحصاد" 
 تاريخ األبحاث:  1-4

بدأت أولى االكتشافات االثرية مف طرؼ الطبيب النفساني جاف أندري بيسوناؿ في  
وذلؾ في إطار زيارة قاـ بيا لدراسة التاريخ الطبيعي لشماؿ إفريقيا،  1725شير جانفي 

التي تحتوي عمى أربعة أبواب ومدخميا يعموه صميب أثناء حيث أنو في طريقو شيد الكنيسة 
ا زارىا وبعدىاكتشافو ليذه الكنيسة قاـ بتدويف بعض الكتابات الموجودة عمى جدار الكنيسة 

( وذكر عنونة في كتابو الذي أعده أثناء Ch. Chaplainالف )الرحالة اإلنجميزي شو شوب
 واف:تحت عن 1738رحمتو في المناطؽ البربرية عاـ 

 

                                                           

، ص 2008عقوف محمد العربي، االقتصاد والمجتمع في الشماؿ االفريقي القديـ، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1-
 .118 -117ص 

2
- Gsell (S), Joly (A) ,OP. Cit, P 23. 

3
- Ibid, Pp 45, 46. 
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"Voyages Dans Plusieurs Provinces De La Barbarie Et Du Levant كتب في ىذا"
 .1الكتاب عف كنيسة سالوة عنونة وأعاد تسجيؿ الكتابات التي وجدت عمى جدرانيا

( أثناء اليجوـ العسكري الفرنسي عمى قسنطينة عاصمة 1837-1836وفي عامي ) 
الذي كاف ميتما بأحواؿ المدينة في تمؾ ( Damremantرموف )مبايمؾ الشرؽ أمر الجنراؿ دا

ذا ىذا الفترة وكاف مقيما بمجاز عمار بوضع المخطط العاـ لممدينة الرومانية بتيبيميس ونفّ 
( وجنوده الذيف قاموا برسـ خريطة لممدينة رغـ معارضة FOYالعمؿ بمساعدة )النقيب فوي 

قامت بيا أبحاث عديدة، كانت  1894حتى  1838ـ االعممية، ومنذ ع يذهومقاومة السكاف ل
تتمثؿ في دراسة األثار الموجودة تحت التربة كاألقواس الثالث وأقواس الساحة العامة حيث 

، كما قاـ دوالمار بزيارة عنونة وكتب الكثير عف 2ـ1842العممية رافوازي في عاـ  يذهقاـ ب
ببحث (RENIد روني بارنات )ـ. وفي الفترة األخيرة قاـ السي1843آثارىا وىذا في سنة 
مكنيسة والطريؽ المزدوج حيث تكفمت شركة االبحاث االثرية بتمويمو في لشامؿ وبمسح أثري 

 قسنطينة.
تـ الكشؼ عف كافة مرافؽ المدينة ونقؿ كؿ ما عثر عميو إلى  1903وفي عاـ 

لى متاحؼ أخرى بالجزائر وفرنسا، دوف أف ننسى أف  متحؼ المسرح الروماني بقالمة وا 
ـ حوؿ المنازؿ والساحة العامة والباب 1903سنة  في ستيفاف قزاؿ وجولي قاما بحفريات

( كتابة وصنفت وطنيا ضمف 1250الشرقي وقد وصمت الكتابات عف تيبيميس إلى حوالي )
بتاريخ  7لرسمية رقـ ة اـ في الجريد1952فية المحمية سنة قائمة الممتمكات الثقا

23/01/19683. 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 .16 ،15سامعي اسماعيؿ، المرجع السابؽ، ص ص  -1

2
- Gsell (S), Joly (A), OP. Cit, Pp 7, 8. 

 .11 ،10، ص ص السابؽ بودربالة مباركة، المرجع3- 
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 :مخطط تيبيميس 1-5
إف مخطط مدينة تيبيميس األثرية مختمؼ عمى بقية المدف الرومانية مف حيث 
التصميـ في شكؿ المدينة حيث أخذت معظـ المدف الرومانية الشكؿ المربع أو المستطيؿ، 
غير أف مخطط مدينة تيبيميس أخذ شكؿ شبو منحرؼ، تقدر مساحتو خمسة وعشروف 

كما  DMو  CMلتقاء الطريقيف الرئيسييف إالفورـو التي تتمركز عند  دىكتار، تتميز بوجو 
تحتوي عمى طرؽ ثانوية مثؿ باقي المدف الرومانية سواء كانت أفقية أو عمودية تمثؿ 

كؿ واحدة العديد مف البيوت والمنازؿ إلى جانب الفورـو والطرؽ  ظـت (Insulaeأنسوالت )
الرئيسية تتوزع أىـ المباني العمومية والخاصة التي كاف يحتاجيا المواطف الروماني. فمدينة 
تيبيميس تحتوي عمى جميع المرافؽ العمومية ما عدا المسرح وبعض المرافؽ الترفييية. 

معبد الكابتوؿ، والسوؽ، باإلضافة إلى المنازؿ ازيميكة، وتتمثؿ ىذه المرافؽ فيما يمي: الب
والحمامات، والقمعة البزنطية، والكنائس التي يعود بناؤىا في الفترة البيزنطية، األقواس 

وغيرىا مف الطرقات المتواجدة بيذه المدينة األثرية وكؿ المرافؽ  مسيحيةرة المقبواألبواب وال
في دراسة المالحؽ سواء كانت األساسية أو الثانوية لفوروـ  التي ذكرتيا سابقا، سأتطرؽ إلييا

 (.3)الشكؿ رقـ: 1مدينة تيبيميس األثرية
 
 
 
 
 
 

                                                           
Gsell (S), Joly (A), Op, Cit, P 11. -

1
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 (: مخطط شامؿ لمدينة تيبيميس03رقـ ) شكؿ
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 فوروم تيبيميس: -2
 وصف الفوروم: -2-1

 Arc àقبؿ أف ندخؿ إلى الباب المعروؼ بباب ذو المصرعيف أو الفتحتيف ) 

deuxbaies الذي يعتبر باب فريد مف نوعو فيو الذي يزيف واجية المدينة، شيدت ىذه )
ـ كما تتوفر في زوايا ىذه البوابة 1.80ـ عمى 2.20البوابة عمى ثالث أسس أبعادىا 

دعامات صغيرة مكونة مف خدات ينتج منو تيجاف كورنتية ومف فوقيا تكوف عقود يبمغ 
دراسة الميدانية نالحظ أّف ىذه البوابة في حالة جّد سيئة ـ. ومف خالؿ ال3عرضيا حوالي 

اليسرى فمـ يبقى منو إال  ةومتدىورة حيث لـ يبقى منيا إال جزء في الجية اليمنى. أما الجي
وبعد ىذه البوابة نجد الشارع الرئيسي جنوب   ـ1الجزء األرضي الذي ال يتعدى ارتفاعو 

ويقدر  (،36صورة رقـ:) المزدوجة الجنوبية وابة( حيث يبدأ ىذا الشارع مف البCMشماؿ )
ـ عمى 20ـ إلى 14ـ إلى غاية المنحدر الشمالي أما عرضو فيتراوح ما بيف 34طولو حوالي 
 .(31صورة رقـ:)طوؿ الشارع

تتميز أرضية ىذا الطريؽ بعدة مستويات حيث تحدث فييا الكثير مف االنزالقات،  
والرممي وألوانو تختمؼ مف الرمادي إلى البني إلى  أرضية مبمطة بأحجار مف النوع الجيري

قوس النصر الذي يعتبر مف البنايات العظيمة وىو ذو طابع  األبيض، وبعدىا مباشرة نجد
نتصار، إذ كاف يجب عمى اإلمبراطور المنتصر وجيشو أف إتذكاري شيد لتخميد ذكرى حفمة 

 .1يمروا بباب مبنية خصيصا ليذا الظرؼ
مواقع أقواس النصر عند مدخؿ المدينة كمدينة تيديس، كما تشيد عمى  وعادة ما توجد 

طرؽ رئيسية وكنصب عند مدخؿ الساحات العمومية ويعتبر ىذا النموذج في مدينة تيبيميس 
والذي يقع قوسو في مكاف مرتفع وىو قريب مف ساحة السوؽ، حيث يعتقد غزاؿ أنو مف 

ض بينما ارتفاعو يقدر ر ـ ع4.30اسات التالية: المحتمؿ أف يكوف بوابة الفورـو يأخذ المق
صورة )2ـ وجد ىذا النوع مثمو في شماؿ إفريقيا في منتصؼ القرف الثاني ميالدي11بحوالي 

 .(32 رقـ:
ورنا عمى  بوابة قوس النصر نجد الرواؽ المسقؼ وبعدىا مباشرة نجد ساحة بويعد ع 

نطمؽ منيا تشييد المدينة الرومانية فكما قمنا تسوؽ الفورـو التي تعتبر مف أىـ المعالـ التي 
                                                           

.451، ص5002عزت زكً حامد قادوس ، مدخل  إلى علم اآلثار الٌونانٌة والرومانٌة، جامعة االسكندرٌة ،  -
1
  

2
 - Gsell(S), Les Monument Antique, Op. Cit. P 120. 
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سابقا أنيا بدأت بمكاف يجتمع فيو سكاف المدينة لقضاء مصالحيـ العامة، وبعدىا أصبحت 
تضـ العديد مف األسواؽ حيث كؿ سوؽ يباع فيو سمعة مختمفة مف سمعة السوؽ اآلخر، كما 

الدينية، وبتكاثر ىذه القضايا تـ أصبحت أماكف يناقش فييا القضايا السياسية واالجتماعية و 
( وفي سياؽ Forumفصؿ األسواؽ عف الساحة السياسية وأطمقت عمييا اسـ الساحة العامة )

ىذا الحديث نتطرؽ إلى دراسة فورـو تيبيميس التي تقع في الجية الشمالية لممدينة شرؽ 
 .(37، 35رقـ:  الصورتاف)الطريؽ الرئيسي جنوب شماؿ، شماؿ شرؽ قوس النصر

تتميز فورـو مدينة عنونة بصغر مساحتيا حيث أبعادىا صغيرة وال يحيط بيا أي 
مبنى مف المباني العمومية الواسعة والفاخرة مثؿ ما شيدناه في المدف الرومانية المنتشرة في 

تتخذ فورـو تيبيميس شكؿ مغاير ألشكاؿ الفورومات الرومانية فيي ذات شكؿ ، و فريقياإشماؿ 
ـ ومف 28مف الشرؽ إلى الغرب حوالي طوؿ ضمعو حيث نجد  توامثؿ مقاسشبو منحرؼ تت

مازالت قائمة  واألخرى 2ـ204مساحة تقدر بػ ـ وتتربع عمى 31شماؿ إلى الجنوب حوالي لا
ـ كما تحتوي 2.30ـ عرض البوابة أما ارتفاعيا فحوالي 3.25حيث تأخذ المقاسات التالية 

بالطة وبينما نضع  15ىذه البوابة عمى قوس مف الحجارة الكبيرة لتوزيع الثقؿ وتتكوف مف 
أرجمنا عمى عتبة البوابة نالحظ أنيا تحتوي عمى عتبة تتكوف مف ثالث بالطات تأخذ 

سـ  65 ( وعرضيا يتراوح كميا ما بيف1.16، 0.50، 1.30اسات التالية عمى التوالي )القي
حزات )ثقب عمى شكؿ مربع صغير( تدؿ عمى أف 5وعند تأممنا لمبالطات نالحظ وجود 

 .(4رقـ: )الشكؿ1البوابة كانت تغمؽ قديما ووجود الحزات دليؿ عمى  ذلؾ
الجنوبية الشرقية والشمالية أروقة يمكف كما نجد أف فورـو عنونة تحتوي عمى جياتيا  

الرواؽ الشمالي رواؽ  ؼعمودا دوريا موزع في ىاتو الجيات، كما نجد خم 25عدىا في 
عمودا يشكؿ فضاء واسع مف المحتمؿ أنو كاف مكاف تموقع  11آخر مماثال لو ويضـ كذلؾ 

البازيميكا. كما نجد في الرواؽ الشمالي ثالث قاعات أىـ واحدة ىي التي تقابؿ مركز الساحة 
ثالث  العامة والتي مف المفروض أنيا تمثؿ تموقع الكوريا يتـ الوصوؿ إلييا عف طريؽ

ـ( كما يوجد في الرواؽ 2.40ـ، 3.17ـ، 3.80درجات تأخذ القياسات التالية عمى التوالي: )
الشمالي، لفورـو مدينة تيبيميس مجموعة مف قواعد تماثيؿ مقابمة لمكوريا تحمؿ كميا كتابات 

 إىدائية لألباطرة وشخصيات بارزة مف المجتمع العنوني.

                                                           
1
 - Gsell (S), Joly (A), Op, Cit, Pp 63, 64 . 
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مف المحتمؿ أنيا قناة تصريؼ مياه األمطار في  توجد قناة عمى طوؿ ساحة الفورـوو  
 فصؿ الشتاء.

قاعدة مف النوع اآلتيكي ىذه القواعد تحتوي  16أما معماريا نجد في ىذه الساحة  
عمى شكؿ بسيط مكونة مف وطيدة وطوقيف تتخمميا ْسُكوِتي ة ذات فاصمتيف، حيث نجد أف 

اسية، وأف نسبة االختالؼ تتراوح ما بيف قياسات ىذه القواعد تقريبا تخضع لنفس الوحدة القي
سـ، لكّنيا غير متطابقة مع أسس وقواعد فْيْتُروْؼ وذلؾ ربما راجع إلى أف ىذه 2سـ و 1

القواعد أدخمت عمييا تعديالت محمية كي تتالءـ مع العناصر المعمارية األخرى، وفي ىذا 
 الجدوؿ نجد قياسات العناصر المعمارية كاآلتي:

 : قياسات العناصر المعمارية(07جدوؿ رقـ)
 القياسات الميدانية العناصر
 سـ 47 القطر

 سـ 15 ارتفاع الوطيدة
 سـ 10 1ارتفاع الطوؽ 
 سـ 9 ارتفاع السكوتيا
 سـ 8 2ارتفاع الطوؽ 
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 قوس النصر(: بوابة 32الصورة رقم )                      (: الشارع الرئيسي لمفروم31الصورة رقم )       
 
 
 
 
 
 (:34مدخل البوابة الشرقية                                الصورة رقم ) (:33الصورة رقم )        

 جانب من النصب والنقيشات الموضوعة عمى حافة الطريق                                                      
 
 
 
 
 
 
 

 مدخل ساحة السوق لمدينة عنونة (: 35الصورة رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 (:37الصورة رقم )                                   (:36الصورة رقم )
 مدخل البوابة الجنوبية                                 منظر من داخل ساحة السوق
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 (: مخطط ساحة سوق والمجمس البمدي04الشكل رقم )
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 العناصر التزينية: -2-2
داخؿ الكوريا والميداة إلى وجدت أقدـ نقيشة إىدائية إلمبرطورية في ساحة السوؽ  

ـ وطوليا 0.35اإلمبرطور، فاسيبياف وتيتي وىي مصنوعة مف مادة الرخاـ ارتفاعيا حوالي 
 بعد الميالد. 74ـ وتؤرخ ىذه النقيشة في 0.30ـ أما سمكيا يقدر بػ 0.95حوالي 
ْيْت حيث وجدت في ساحة السوؽ   كما توجد نقيشة أخرى تذكر فييا أغسطس وِفْيْسر 

نصؼ عمود مف الرخاـ وىناؾ أثر لموف األحمر عمى الحروؼ فوجد بيا اسـ تيبيميس  عمى
 :.وىذا ىو نص النقيشة 1بدوف أي إضافة مثؿ رأس بوبميكا وغيرىا

SALVIS AVGG /ET CAESARIB. 

IN. PERPETVUM. FELIX. THIBILIS 

 

ىناؾ نقيشة ميالدي كما توجد  305ميالدي و  284وتؤرخ ىذه النقيشة ما بيف سنة  
 ميالدي 306( وتؤرخ بعاـ Jalèreميداة لإلمبراطور قالر )

كذلؾ عثر عمى نقيشة في ساحة السوؽ ميداة لإللو مركور )إلو التجارة( تحمؿ كتابة  
التينية مكونة مف تسعة أسطر يرجح أنيا استعممت كمذبح خاص بالتضحيات وىي مكرسة 

يوس فميكس وىذا ىو نص النقيشة ص لإللو مركور وىي مف صاحب المنزؿ مركوس ليف
151. 

ىذه النقيشة إلى اإللو مركور األغسطي المقدس مف طرؼ ماركوس ليفيوس شرح النقيشة: 
الفارح وىو حاكـ البمدة وفي نفس الوقت كاىف وىذا عمى شرؼ اإلمبراطور أغسطس وبمالو 

 (Forumالخاص إلنجاز ىذا العمؿ وىو موجود حتى اآلف في ساحة السوؽ. )
كما يوجد خزاف مائي معتبر في ساحة السوؽ وىو في حالة جيدة بالنسبة لممعالـ  

األخرى يتموقع ىذا الخزاف في الزاوية الشرقية الجنوبية لساحة السوؽ وتبمغ سعتو ثالث 
ـ والشيء المحير في ىذا الخزاف ىو 1ـ طوؿ ارتفاعو 2آالؼ لتر أما مقاسيا فتتمثؿ في 

 ات الساحة.أنو واقع مستوي مع بالط
مف المالحظ أف مدينة تيبيميس ال تحتوي عمى جميع المرافؽ كالحمامات والمسرح فقد  

تكوف ىذه المعالـ مازالت مدفونة تحت التربة أو قد تكوف ال تحتوييا أبدا ألنيا لـ تكف بمدية 
ضافة إلى مختمؼ المرافؽ التي ذكرتيا نجد الكنائس والشوارع المنتشرة في  قائمة بذاتيا، وا 

                                                           
1
- Gsell (S), Joly (A), Op, Cit, P 52.   
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كافة المدينة لتسييؿ عممية السير كذلؾ نجد المنشآت المائية المتمثمة في الخزانات واآلبار 
 .(39،38رقـ:  تاف)الصور 1كعيف عنونة

 

 
(: حامؿ التمثاؿ مف الرخاـ        39الصورة رقـ)

 ي وسط ساحة السوؽف الموجود بيضاأل
 القواعد االوتيكية إحدى(:38الصورة رقـ )

 بالفوروـالموجودة 
  
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
- Gsell (S), Les Monuments Antiques, Op. Cit, P 173. 
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 تيبيميس: لفوروم والثانوية حق الرئيسيةالمال -3
 :المالحق الرئيسية3-1

إف الحياة الدينية في عنونة )تيبيميس( تختمؼ كثيرا عف باقي مواقع شماؿ افريقيا، 
ودليؿ ذلؾ توفر الشواىد األثرية التي وجدىا الباحثوف في ىذه المدينة، حيث تنوعت 

اإلغريقية ومنيا المحمية فإلى جانب  الرومانية التي كانت متأثرة بمعبوداتالمعبودات فمنيا 
عبادة الثالثي الكابتوؿ )جينوف، جوبيتر، مينرفا( نجد اآللية فينوس )آلية الحب الجماؿ، 

معبودات المحمية كاآللية ت اِنْيْت )آلية الخصوبة( اآللية إلى ال التجارة( إضافة واإللو مركور إلو
نجد  ، كؿ ىذه المعبودات كانت ليا أماكف مخصصة لعبادتيا حيثالسماء( ة)إلي كايميستيس

 في مدينة تيبيميس وجود مبنييف مف المباني والمتمثمة في:
 (44) صورة رقـ: المعبد: 1 -3-1

عرؼ عمى أنو مكاف يحيث يعتبر مف أىـ المعالـ التي نجدىا في أي مدينة رومانية و 
  وسكير تأأو عمارياألمر تأثير م وكاف لو في بداية معات وأداء الطقوسجمخصص لمت

المدينة وأف نواحي   قع في مكاف ميـ وأف ُيرى مف جميعباإلضافة إلى أنو يجب أف يتمو 
حيث نجد معبد تيبيميس  1يوجو عادة نحو الشرؽ وذلؾ ألف مصدر الضوء قادـ مف ىناؾ

يتواجد بقرب مف قوس النصر ويأخذ مف الناحية المعمارية شكال مربعا ويحتوي عمى مدخؿ 
ـ وتوجد بو أربع عتبات 2مقاسو حوالي ى الجية الشرقية مف الطريؽ الكبير و واحد يطؿ عم

ي مستطيمة مازالت آثارىا إلى يومنا ىذا أماـ المدخؿ، يتكوف المعبد مف قاعة تسمى سيال وى
ـ. ومف المحتمؿ أف أرضيتيا كانت مبمطة 2.90ـ وعرضيا 3.50ذ يبمغ طوليا الشكؿ إ

ومف  .2بالفسيفساء. ودليؿ ذلؾ وجود عتبة أماـ ىذه القاعة توجد بيا قطع مف الفسيفساء
خالؿ الدراسة الميدانية فإف جدراف المعبد لـ يبقى بيا آثار وحتى قاعة سيال التي بقيت فييا 

عض األعمدة. وبعض العتبات وىذا راجع لمظروؼ سواء كانت طبيعية أو بشرية أو إال ب
غيرىا التي أدت إلى تالشي ىذا المبنى أو أف مواده قد أعيدا استعماليا لبناء مباني أخرى 

لـ يوجد فيو أي معبود مكرس لو. في فترات الحقة. والشيء المحير في ىذا المبنى أنو 

                                                           
1
- Ballu (A), Les ruines de Timgad, IntiqueThamugadi, Paris, 1897, Pp 189 – 191. 

2
- Gsell (S) et Joly (Ch-A), Op. Cit, Pp 72. 
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مبنى وظيفتو تبقى دينية ودليؿ ذلؾ وجود نقيشة في مدينة تيبيميس فالشيء المؤكد أف ىذا ال
 1عمى باب المدخؿ تدؿ عمى أنو معبد.

باإلضافة إلى المعبد نجد الكابتوؿ المتوقع في الجية الجنوبية لمدينة تيبيميس حيث 
يقع جنوب الشارع الرئيسي شرؽ غرب وىو يطؿ عمى البوابة الشرقية. يعود بناؤه مف 

 .(43:رقـ ة)صور أي في فترة متأخرة فاديوكمسيالمحتمؿ في عيد 
شكؿ مستطيؿ لـ نتمكف مف معرفتو أما مف الناحية المعمارية فقد صمـ الكابتوؿ عمى 

لوال مخططات القديمة ألنو يعاني مف االندثار وىو في حالة سيئة حيث لـ يبقى منو سوى 
أصبح كومة مف الحجارة المختمفة الشكؿ  حيزمالمح بعض الجدراف وبعض التيجاف وحتى ال

 .(5اؿ )شكؿ: رقـ والحجم
يظير منيا سوى الجزء القميؿ كما نجد بعض القواعد معظميا مطمور في األرض ال 

ـ 24ات ىذا الكابتوؿ بحوالي قاسوتقدر م .2والجدراف المتبقية ال ترتفع كثيرا عف األرض
ويتـ الدخوؿ إلييا  3ـ13ـ عرض، أما الجية الغربية أو ما يعرؼ بالجية فتقدر بػ 16طوؿ و

درجات ثمانية منيا متمركزة في الجية اليمنى  11عف طريؽ عتبات صغيرة تتمثؿ في 
 4وثالثة في الجية اليسرى.

، كما نجد الكابتوؿ يحتوي عمى العديد مف الحجرات 2ـ377وتقدر مساحة المبنى بػ 
و حجرة  حجرات في الغرب ستةحجرات في الشرؽ و  خمسحجرات في الوسط و  ربعأمنيا 

واحدة موجودة تحت الدرج أو السمـ عمما أف ىذه الحجرات تتموقع في األسفؿ ويوجد الطابؽ 
العموي الذي يحتوي عمى ثالث غرؼ رئيسية تقسيماتيا تختمؼ عف الجزء السفمي طوؿ 

ـ أما بالنسبة لمغرفة الغربية فطوليا 7.45ـ وعرضيا 7.65الوسطى والشرقية حوالي  الغرفة
باإلضافة إلى ما يحتويو المعبد نجده يحتوي عمى أبواب تفتح  7.40يا ـ وعرض7.45

" كما تـ العثور عمى مذبح مف الحجر الكمسي. وجدت عتبة 8" والحجرة رقـ "3الحجرة رقـ "
ـ 2.85أف تكوف عتبة الدخوؿ إلى الكابتوؿ حيث مقاساتيا  حليست في مكانيا األصمي يرج

وكؿ ىذه المعمومات مأخوذة مف الدراسات  (42)صورة رقـ: ـ عرض 2.10طوؿ عمى 
والمؤرخات التي قاموا بيا الباحثوف وعمى رأسيـ قزاؿ حيث أف الوضعية الحالية ليذا المبنى 

                                                           
1
- Cagnat (E), Ballu (A), Op. Cit, Pp 155 – 156. 

2
- Ballu (A), Rapport sur les feuilleséxécutés en 1909, bultin de comité, P 75. 

3
- Gsell (S) , Joly (Ch.A), Op. Cit, P 70. 

4
- Ballu (A), Op. Cit, P75. 



 الفصل الثاني:                               دراسة وصفية ومعمارية لفوروم تيبيليس ومالحقه
 

87 
 

األساسية لممبنى مثؿ المذبح  جزاءاألإذ لـ نتمكف مف معرفة ( 41)صورة رقـ: في حالة سيئة 
وبعض البقايا المعمارية، كما يذكر غزاؿ أف ىناؾ سمسمة مف األعمدة كانت تعمو الجدار 

ـ مف اليميف واليسار وقد عثر 6الخمفي لمجزء السفمي لمعمارة والذي يرتفع عف العتبات حوالي 
ؽ والقاعات الثالث. عمى جدار مطابؽ مقاسو أربعة أمتار كاف يحمؿ الجدار الواقؼ والروا

أما العتبات ذكر بأنيا مف الرخاـ وأف األعمدة كاف ارتفاعيا عشرة أمتار حسب القواعد 
 والتيجاف، أما مادة التيجاف كانت جيدة ولكف تقنية الصنع كانت رديئة.

 
 
 
 
 
 

 (: بعض االجزاء المعمارية لمبنى الكابتوؿ40الصورة رقـ)
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 الكابتوؿ (: عتبة مدخؿ42الصورة رقـ)  لة مبنى الكابتوؿ        (: حا41الصورة رقـ)
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 (: منظر عاـ لمعبد تيبيميس44الصورة رقـ)      (: مدخؿ مبنى الكابتوؿ 43الصورة رقـ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: مخطط الكابتوؿ لمدينة عنونة 05الشكؿ رقـ)
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 مجمس الشيوخ: 3-1-2
ممحقات الفوروـ حيث نجد فيتروؼ يقوؿ في كتابو، يعتبر مجمس الشيوخ ممحقا مف  

خرى سواء كاف في أولكنو يختمؼ شكمو مف مدينة إلى  1أف يكوف شكمو مستطيال أو مربعا
الشكؿ أو المساحة وحسب الدراسات التاريخية، أشارت إلى أف نشأتو تعود إلى الفترة الممكية 

عالجة األمور المتعمقة بشؤوف المدينة الثالثة حيث يعتبر مكاف يجتمع فيو أعضاء المجمس لم
المجمس في ونجد نموذج ىذا . (45)صورة رقـ:الكوريااف يطمؽ عميو قديما اسـ كالرومانية و 

شرؽ الفورـو يتـ الوصوؿ إليو عبر ثالث درجات  يالمدينة الرومانية تيبيميس الذي يقع ف
مف ثالث قاعات حيث كانت إحدى ىذه القاعات  مبنية بالرخاـ األبيض كما نجده يتكوف

ـ 7.25ـ وعرضيا 7.75تقابؿ مركز ساحة السوؽ العامة الذي كاف يبمغ طوليا حوالي 
ـ، وىي مبمطة بالرخاـ ويوجد بيا قاعدتاف لتمثاالف في آخر القاعة كتب 9وارتفاعيا حوالي 

ف المتاف عة تتموقع القاعتاى يميف ىذه القاعمى القاعة اىداء إلى اإلمبراطور ىادرياف وعم
بصغر مساحتيما بالنسبة لمقاعة األولى وحسب الدراسات واألبحاث يعتقد أنيا يتميزاف 

مكاتب إدارية وبيف آخر ىذا المبنى الشارع الرئيسي الذي يجاور الفوروـ توجد أربع قاعات 
يذه القاعات لأخرى في حالة سيئة وحسب دراسات قزاؿ يشير أف ال عالقة 

.بالف  (05)مخطط رقـ:2ورـو
 
 
 
 
 
 
 

 
 (: ساللـ لمدخؿ الكوريا 45الصورة رقـ)               

                                                           
1
- Vitruve, Les dix livres d’architectures  devitruve corrigé et ,traduits Claude Prault, Paris, 1673, 

revues corrigé sur les textes latins et présenté André Dalmas, P 175. 
2
- Gsell (S) Joly (A), OP, Cit, P 64. 
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 (: المجمس البمدي وبعض مف ممحقاتو 05مخطط رقـ )
 
 
 
 
 
 

 

 الكوريا
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 :القضائية ةالبازيميك 3-1-3
في أحد الجيات المجاورة  ىتعتبر البازيميكة مف المرافؽ الرئيسية لمفورـو وعادة تبن 

لمفورـو لكف البازيميكة الموجودة في مدينة تيبيميس لـ تراعي ىذا التخطيط حيث تقع في 
بنيت عمى سفح اليضبة  1الجية الشمالية لممدينة وبالتحديد جنوب غرب القمعة البيزنطية

ومف ـ عرض 15متر طوؿ و (20( إلى )14تأخذ شكؿ مستطيؿ تتراوح قياساتو ما بيف )
لـ يبقى منيـ حتى  خالؿ الدراسة الميدانية نالحظ أف جدرانيا مف الجيتيف الغربية والشمالية

ؿ عمى ذلؾ حيث كاف سمؾ الجدار دلتي تحية الشرقية بقيت بعض البقايا اأثر أما مف النا
)مخطط رقـ: 2حوالي نصؼ متر وكانت ىذه الجدراف مبنية بحجارة ذات تقنية البناء اإلفريقية

6) . 
يتكوف ىذا المبنى مف عناصر معمارية متمثمة في المدخؿ الذي يعتبر المدخؿ 
الرئيسي لمبازيميكا وال يوجد أثر يدؿ عمى وجود مداخؿ أخرى ثانوية، إذ يفتح ىذا المدخؿ 

ـ أما ارتفاعو فيو 1ويبمغ عرضو حوالي ( 48)صورة رقـ:لمحنيةعمى الجناح األوسط المقابؿ 
غير معروؼ نظرا لعدـ وجود أثر لمجدراف كما نجده يتكوف مف حيز العبادة ىذا األخير 

عمى ثالث أجنحة الجناح األيمف والجناح األيسر والجناح األوسط الذي يبمغ بدوره يتكوف 
ـ وتقدر أبعاد 6لي ـ أما األوسط يبمغ حوا3عرض كؿ مف الجناح األيمف والجناح األيسر 

عرض كما توجد ىناؾ األعمدة التي تفصؿ 3ـ 13.55ـ طوؿ و14.55ىذا الحيز بحوالي 
دعائـ متموضعة في كؿ صفيف وىي مصنوعة مف الرخاـ ونوعيا  6بيف األجنحة وعددىا 

مف الطراز األوتيكي أما الجذوع فنجدىا مصنوعة مف الرخاـ ومف الحجر الكمسي، يوجد 
" إضافة إلى بالقرب مف  األجنحة جزء صغير مف التبميط يحتمؿ أف يكوف مكاف "الكيبوريـو

، الذي ذلؾ نجد بيت التعميد المتخصص إلدارة الطقوس المتواجدة بالقرب مف البازيميكا
بالديانة المسيحية مرتيف  يحتوي عمى حوض التعميد التي كانت تقاـ فيو الطقوس الخاصة

عرض وىذا مف  6.50طوؿ عمى  12.50در بحوالي انت أبعاد تقحيث ك ،4في السنة
ـ 1.60الخارج أما مف الداخؿ فمازالت عتبة الباب في مكانيا األصمي حيث يتراوح طوليا 

                                                           
1
- Gsell (S) Joly (A), OP, Cit, P 95. 

2
-Ibid, P 96. 

 .216عصماني العمري، المرجع السابؽ، ص  -3
4
-Gsell (S) Joly (A), Op. Cit, P 97. 
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سـ ونجد الحوض يتمركز في الغرفة وكاف يغطي بالبيكيبوريوـ  37أما عرضيا يبمغ 
ة سوى قاعدتيف ومحموؿ فوؽ ستة أعمدة وىي اآلف ال أثر ليا حيث بقيت في ىذه الغرف

يتـ النزوؿ إلى ىذا الحوض عف طريؽ سمـ داخمي و غير موضوعتيف في مكانيما األصمي، 
يتكوف مف ثالث درجات، أما العناصر المعمارية ليذا الحوض ال أثر لو، وكؿ ىذه 

 1المعمومات ذكرىا قزاؿ وجولي أثناء الحفريات التي قاما بيا.
ضاءات متالصقة مع بعضيا البعض لـ ثالث ف كما وجدت جنوب ىذه البازيميكة

ـ عرض، 6ـ عمى 9يوجد أي مدخؿ بينيما حيث كاف الفضاء األوؿ مبمط كميا ذو أبعاد 
ـ عرض وىو يتصؿ بالمدخؿ األوؿ ودليؿ ذلؾ 4.30ـ طوؿ عمى 7.30والفضاء الثاني 

د مف وجود عتبة تفصؿ بيف الفضاء األوؿ والفضاء الثاني وقد كاف ىذا الفضاء مزيف بالعدي
، أما 2األعمدة عمى طوؿ جدرانو الجانبية مف الشماؿ والجنوب أي وجود أريحة مف كؿ جية

ـ 3الفضاء الثالث فقد وصفو الباحث قزاؿ عمى أنو فضاء أرضية مبمطة وعرضو حوالي 
بالفضاء الثاني حيث كاف لو مدخؿ رئيسي مف الجية الغربية أما مف لكنو لـ يكف يتصؿ 

يتجو نحو قمة  الجية الشرقية فقد عثر عمى مدخؿ صغير بو سمـ يؤدي نحو الخارج والذي
 . (47،46الصورتاف رقـ )3اليضبة ويحتمؿ أف يكوف لو مدخؿ نحو الجنوب

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
-Gsell (S) Joly (A), Op. Cit, P 99. 

2
- Ibid, P98. 

3
- Ibid, P 99. 
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 (:47الصورة رقـ )    (:                       46الصورة رقـ)
 البازيميكافي العمود الوحيد المتبقي            حامؿ تمثاؿ مف الرخاـ الموجود في البازيميكا 
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:06المخطط رقـ )                                        (:48الصورة رقـ )
 المخطط التفصيمي لمبازيميكا                  زيميكا          جانب مف حنية البا
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 : المالحق الثانوية 3-2
 :الدكاكين -3-2-1

نشاء ىذه الدكاكيف في الفترة الممكية حيث كاف مكانيا في الساحة العامة إيعود  
 Tabrense المقابمة لمكوميتوـ، والتي لقبت بالدكاكيف القديمة مرة في الجية ألوؿ وتموقعت

Vetersتيديـ الكوميتـو ومجمس الشيوخ، لقبت تحت اسـ الدكاكيف الجديدة  ، وبعدTabernse 

Novse، وقد شممت عدة تخصصات وحرؼ وصناعات وكما قمنا سابقا فإف تراكـ المتطمبات
، اضطر إلى نقميا إلى أماكف قريبة مف الفورـو وىذا ما نجده في مدينة  في ساحة الفورـو

دكاكيف متمركزة في الجيتيف  7تيبيميس حيث أصبحت في األسواؽ والتي نجدىا تتكوف مف 
 الشرقية والغربية وىي كاآلتي:

( ويقابمو 4يقع في الزاوية الشمالية لمسوؽ يطؿ عمى الرواؽ )ج والذي الدكان األول: -
الدكاف الرابع ويوجد جدار مشترؾ بيف الدكاف األوؿ والدكاف الثاني، أرضيتو غير مبمطة 

ـ، ويتربع عمى 2ـ وعرضو 2.20يبمغ طولو  مبني بتقنية الغير منتظمة شكمو مستطيؿ
حالة الحفظ جد سيئة وجدرانو ميدمة  ـ وىو في2.60ويبعد عف البيو بػ 2ـ40.4 مساحة

 يرجح أنو أعيد استعمالو.
يقع في الجية الشرقية، يتوسط الدكاف األوؿ والدكاف الثالث يطؿ عمى  الدكان الثاني: -

فضاء )ج( يقابمو البيو أرضية غير مبمطة وىو أيضا ذو شكؿ مستطيؿ إذ يبمغ نفس 
ا إذ لـ يبقى مف جدرانو إال الدعائـ مقاسات الدكاف األوؿ وىو في حالة حفظ سيئة أيض

 1.ةمنتظمر الخمفي وىو مبني بتقنية غير المتكونة مف الحجر الرممي مع بقاء جزء مف الجدا
يقع في الجية الشرقية يجاور الدكاف الثاني، يتميز بأف جداره ممتصؽ  الدكان الثالث: -

( أرضية غير مبمطة وىو يحتوي عمى نفس شكؿ 3المدخؿ الثانوي وكذلؾ بالرواؽ )ج بعتبة
ويتربع عمى نفس المساحة وىو في حالة حفظ سيئة بقيت بو بعض  الدكاكيف األوؿ والثاني

 إلى تواجد طاولة البيع عند مدخمو. ضافةإلباالدعائـ وأكواـ مف الحجارة 
( وىو 2الية مف مجمؿ السوؽ يطؿ عمى الرواؽ )جيقع في الزاوية الشم الدكان الرابع: -

يقابؿ الدكاف األوؿ في الجية الشرقية. يشترؾ في الجدار مع الدكاف الخامس أرضيتو غير 
سات الدكاكيف األخرى إلى انو يختمؼ في بعده عف البيو حيث عمى نفس قيامبمطة، يحتوي 

                                                           
 .363 – 261عصماني العمري، المرجع السابؽ، ص ص  -1
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ال بعض الدعائـ المكونة ـ وىو في حالة حفظ سيئة أيضا لـ يبقى منو إ1.40 يقدر بػ
 لمجدراف كذلؾ توجد عند مدخمو طاولة البيع.

نجد ىذا الدكاف في الجية الغربية لمسوؽ وىو يتوسط دكانيف الرابع  الدكان الخامس: -
والسادس ويقابمو البيو يحتوي عمى نفس قياس الدكاف الرابع، أرضيتو غير مبمطة وىو في 

 حالة حفظ جد سيئة واآلف يمثؿ كتمة تتكوف مف مجموعة مف األحجار.
ة لمسوؽ وىو يتوسط الدكاف يتموقع ىذا الدكاف في الناحية الغربي الدكان السادس: -

( يحتوي عمى نفس قياسات الدكاكيف الرابع 2الخامس والدكاف السابع، يطؿ عمى الرواؽ )ج
 والخامس وىو في حالة حفظ جد سيئة إذ لـ تبقى منو سوى بعض الدعائـ.

يتموقع ىذا الدكاف في الناحية الغربية لمسوؽ وىو يتوسط الدكاف السادس  :الدكان السابع -
( ويقابمو المدخؿ الثانوي 3الجية األخرى نجد الفضاء )و( وكذلؾ يطؿ عمى الفضاء )ج وفي

يحتوي عمى نفس قياسات الدكاكيف الرابع والخامس والسادس أما حالة حفظو فيو في حالة 
 1سيئة مكانو يحتوي عمى كومة مف الحجارة.

 :المنازل -3-2-2
ؽ.ـ حيث عثر  3و  4حوالي القرف ترجع أولى بوادر ظيور المنزؿ الروماني إلى  

وتنحدر أصؿ ىذه المنازؿ مف  2( Pompiéعمى أقدـ منزؿ روماني في مدينة بومبي )
الحفارة األوتريسكية والحفارة اإلغريقية حيث أخذت شكميا مف نماذج المقابر وكاف المنزؿ 

تريوـ الروماني البدائي شكمو مستطيؿ مسقؼ يتكوف مف غرفة رئيسية وحيدة تدعى باأل
(Atirum.)3 

توجد المنازؿ في أي مدينة رومانية وعمى غرارىا نجد مدينة تيبيميس حيث أف  
التنقيبات والحفريات التي أجريت بالمدينة برزت لنا العديد مف المنازؿ وىي تحتؿ الجانب 

أجريت عمى ىذه 4وىذا نسبة لممخطط فيي تحتؿ نسيج عمراني معتبر زىايحاألكبر مف 
المنازؿ الكثير مف التغيرات وىذا حسب ما جاء في المراجع التاريخية مف خالؿ الحفريات 
التي قاموا بيا الباحثوف حيث وجدت بعض األجزاء المعمارية قد أعيد استعماليا في فترات 

                                                           
 .263 – 262عصماني العمري، المرجع السابؽ، ص ص -1
 .204، ص 2004حامد قادوس، مدخؿ إلى عمـ اآلثار اليونانية والرومانية، جامعة االسكندرية، عزت زكي  -2

3
- Cagnant (R), Chapot (V), Manuel D’archéologie Romaine, Op. Cit, P 237. 

4
- Ballu (A), Rapport Sur Les Traveaux De Feuilles Opérés En 1904, Ball De BCTH, 1905, P 81. 
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ا الحقة إضافة إلى وجود مباني لـ تحافظ عمى شكميا العاـ وطبيعة بنائيا في فترة بنائي
ضؼ إلى أنيا مع مرور الزمف تدىورت وسقطت معظـ أسوارىا مما غير شكميا واآلف 
أصبحت عبارة عف كومة مف الحجارة المتكدسة يصعب عمينا معرفتيا ومعرفة نياية وبداية 
 1المبنى وتفاصيمو. وكذا ال يوجد  ما يدؿ عمى ذلؾ كوجود نقائش أو رموز تدؿ عمى ذلؾ

نجد مف بيف المنازؿ األكثر أىمية ويحتوي عمى بعض  لكف مف خالؿ مخطط المدينة
الذي يقع  الشواىد والكتابات والزخارؼ المعمارية التي أمكنت مف دراستو ىو منزؿ األنتيستي
 2(Forum) بالحي الشرقي لمدينة تيبيميس عمى طوؿ الطريؽ الذي يؤدي إلى ساحة السوؽ

يعرؼ باسـ صاحب المنزؿ، شارع يحده مف الشماؿ الشارع القادـ مف الفورـو والذي 
األنتيستي، أما الجيات األخرى فيي غير معروفة. ولقد سمي باسـ األنتيستي نسبة إلى 

التينية يقرأ  كتابةالكتابة المعثور عمييا في وسط البناية حيث كتبت عمى أحد جوانب المذبح 
 ."يمي: كوينتوس " أدفنتوس، بوستوميوس، أكميمينيوسمف خالليا ما

 :3ـ حيث نجد قياسات أطوالو كالتالي1129وبالنسبة لمساحتو اإلجمالية فتقدر بػ  
  األنتيستيقياسات منزؿ  08جدوؿ رقـ :

 الطول اتجاهه حسب المخطط الضمع
(A et B) 
(C et D) 
(B et D) 
(A et C) 

 طوؿ الواجية الجنوبية
 طوؿ الواجية الشمالية
 طوؿ الواجية الشرقية

 الغربيةطوؿ الوجية 

 ـ39
 ـ37
 ـ31
 ـ35

وعرؼ ىذا المنزؿ عف طريؽ وجود نقيشة عثر عمييا بالداخؿ وىو مختمؼ عف  
المنازؿ المعروفة في شماؿ إفريقيا ذات الفناءيف، ونجد ىذا االختالؼ مف الناحية المعمارية 

بانعداـ التناظر كما ىو  فيو مكوف مف شكميف شكؿ مستطيؿ وشكؿ شبو منحرؼ يتميز
معروؼ في العمارة الرومانية إضافة إلى توزيع المداخؿ، يطؿ منزؿ األنتيستي عمى أربعة 

 واجيات المتمثمة في:

                                                           
1
- Gsell (S) Joly (A), Op. Cit, P 81. 

2
- Poulle R.S.A.C. Announa (Thibilis), 1890, Pp 330 – 354. 

 .281 – 280عصماف العمري، المرجع السابؽ، ص ص  -3
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الواجية الشمالية التي تطؿ عمى الشارع الذي يوصؿ إلى الفورـو والمعروؼ بشارع 
األخير يحتوي عمى مدخؿ  ىذا األنتيستي، أما المدخؿ الرئيسي في الزاوية الغربية إضافة أف

ثانوي كما نجد بو ثالث عتبات في الخارج وواحدة في الداخؿ وىو مفتوح عمى الحيز وفي 
وتختمؼ عف الواجيات األخرى فيي تعتبر أكبر  الواجية الجنوبية نجدىا غير محدودة

بالنسبة غير منتظمة. و الالواجيات لممنزؿ وتأخذ شكؿ منحنيا نوعا ما وىي مبنية بالحجارة 
لمواجية الشرقية التي نجدىا تطؿ عمى طريؽ ثانوي وتحتوي ىذه الواجية عمى أربعة مداخؿ 

ات حجرية عتبغزاؿ إثناف مف المداخؿ مازالتا يحتوياف عمى  وفيذا حسب مخطط الذي قاـ ب
اف بساللـ في الزاوية الجنوبية يحتمؿ أف يكونا محالت أو دكاكيف ومف المالحظ نجد تمسبوق

 .1ىذه الواجية لـ يبؽ غير أحجار متناثرةدار ج أف
وفي الواجية الغربية نجدىا تطؿ عمى بناية مجيولة وظيفتيا لحد الساعة بو عتبة  

ـ والعتبة مازالت تتواجد بيا ثقب، دليؿ عمى أف ىناؾ باب خشبي كاف 2كبيرة ويبمغ طوليا 
ربما لكثرة استعمالو في  يغمؽ في ىذه الواجية، كما نالحظ أف معالـ ىذا المنزؿ تالشت
مصدر عمىث و يـ بالبحمالفترات المتتالية وىذا ما تحدث عنو غزاؿ وبعض الباحثيف أثناء قيا

 2وتاريخ ىذا المنزؿ.
مداخؿ، المدخؿ الرئيسي يتواجد في الزاوية الشمالية  6كما نجد في ىذا المنزؿ  

 ـ وىذا يبيف قيمة المنزؿ.2الغربية وعرض المدخؿ 
في ىذا المنزؿ في وسط مساحة مربعة الشكؿ مذبح مصنوع مف مادة الرخاـ كما وجد  

واآلف ىو محفوظ في متحؼ قالمة وكانت ىذه الساحة محاطة بأربع أعمدة مصنوعة مف 
، والقواعد التي وجدت في ىذا المنزؿ ىي قواعد أوتيكية الطراز والتيجاف الرخاـ األبيض

 اسات غزاؿ.محمية الصنع وكؿ ىذا حسب ما جاء في در 
ؿ مع مستوى المنازؿ األخرى صاحالتبايف الإف ىذا المنزؿ يبيف ولو بصورة مختصرة  

التي ىي جد بسيطة في بنائيا وفي مواد المستعممة فييا والمالحظ في ىذا المنزؿ وجود 
 فجؿ جدار  فأبالطة عمى شكؿ نقيشة جنائزية تـ دمجيا في عممية التبميط وكذا نالحظ

                                                           
 .284 – 282عصماف العمري، المرجع السابؽ، ص ص  -1

2
- Ballu (A) Bull, du comité, 1903, P 81. 
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تعرضت لميدـ نتيجة العوامؿ الطبيعية وىو في حالة حفظ سيئة حيث نجد بو المنزؿ ىذا
 1العديد مف أكواـ الحجارة في وسط مساحتو.

 الحمامات:  -3-2-3
عرفت الحضارات السابقة استعماؿ الحمامات منذ عيد طويؿ ولكف أصبحت 

ال توجد مدينة استعماليا في الفترة الرومانية أمر ضروري ال يمكف االستغناء عنيا حيث 
رومانية إال واحتوت عمى وجود ىذه المرافؽ سواء كانت حمامات خاصة أو حمامات 

 عمومية.
. كما أف بنائيا يتـ عبر 2وكانت معظميا موجية إلى الشماؿ مف ناحية تخطيطاتيا 

 3شروط وتصاميـ تتحكـ فييا مجموعة مف العوامؿ كالمساحة وكذلؾ العوامؿ المناخية
باإلضافة إلى أنيا تتكوف مف الناحية المعمارية عمى وجود قاعات تتمثؿ في القاعة الباردة 
تمييا اقاعة الدافئة تمييا القاعة الساخنة، كما توجد أحواض لمسباحة ومراكز لمتسمية وىذا 

لكف الشيء المحير يمكف في أف مدينة تيبيميس  4دليؿ عؿ أف الروماف كاف شعب مثقؼ
بذاتيا تتكوف عمى جؿ المرافؽ كقوس النصر وساحة السوؽ، وطرؽ في منتيى  مدينة قائمة

التشييد فكيؼ ال يمكف أف تكوف ليا حمامات ىذا السؤاؿ المطروح يمكف أف تجيب عميو 
الحفريات مستقبال فقد يفترض أنو مازاؿ تحت األتربة كما يفترض الباحث غزاؿ عمى  ىو س

ابتوؿ لكف ال يوجد دليؿ يبرىف صحة قولو، حيث ال أف ىناؾ حمامات بالقرب مف معبد الك
توجده مادة اآلجر التي تعتبر كدليؿ يستعمؿ بكثرة في الحمامات كحمامات جميمة وحمامات 
تيمقاد وىناؾ فرضية أخرى تكمف في أف حماـ المسخوطيف )حماـ دباغ( حاليا ىو قريب جدا 

يمكننا القوؿ أف مدينة تيبيميس ال  كمـ كما أنو حماـ ساخف طبيعي فال9بحيث ال يبعد سوى 
تحتوي عمى حمامات فيي تتميز بوفرة المياه باإلضافة إلى أنيا قدمت شخصيات مرموقة 

وأنيا  5وصمت إلى أعمى المراتب في دواليب الحكـ عمى سبيؿ المثاؿ نذكر عائمة األنتيستي
 لشواىد األثرية.كانت جد غنية بالثروات الطبيعية كؿ ىذا ذكر في المصادر األدبية وا

 

                                                           
1
- Gsell (S) Joly (A), Op. Cit, P 81. 

2
- Grenier (A), Op. Cit, P 239. 

3
- Gagnant (R) Chapot (V) Manuel D’archéologie romaine, T1, Paris, 1916, P 239. 

4
- Gagnant (R), Carthage, Timgad, Tebessa, les villes antiques de l’Afrique du nord, Paris, 1929, P 96. 

5
- Poulle (M), Op. Cit, Pp 101-109. 
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 األسواق: -3-2-4
يعتبر السوؽ كذلؾ مف المرافؽ التي تتوفر في أي مدينة رومانية حيث أنو مشتؽ  

الحيز ( الذي يقصد بو Meracatusمف الكممة الالتينية اإلغريقية ماكيوـ ومف مصدر )
فقد كاف  1واالقتصادياري مف أجؿ التعامؿ التج طنوفاالتجار والمو  ييف تقاءلإللالمخصص 

( تتموقع في وسط Forumالسوؽ غير موجود عند الروماف حيث كانت الساحة العامة )
ادية وبعد أف استقر االقتص و ةيالمدينة وكانت تؤدي مجموعة مف الوظائؼ ومنيا التجار 

زدىرت المدف وتوسع نسيجيا العمراني أصبح الفورـو عاجزا عمى تمبية حاجيات إاإلنساف 
فحتـ عمى التجار مغادرتو واالستقرار في أماكف قريبة مف ساحة السوؽ وىذا لتسييؿ  الناس

ومف ىنا بدأت تظير البوادر األولية النتشار  2الخدمات وتمبية حاجيات المواطف الروماني
ىذا المبنى. وكاف كؿ سوؽ مختص في بيع شيء ما مثؿ ما وجد في الدراسات واألبحاث 

( أما مف ناحية شكؿ Forum Vinarium( وسوؽ النبيذ )Forum Pisicariumسوؽ السمؾ )
ىذه األسواؽ فيي تختمؼ مف سوؽ إلى آخر فيوجد السوؽ المربع والمستطيؿ، كما يوجد 

ومدينة تيبيميس كغيرىا مف المدف فيي تحتوي عمى السوؽ الذي كاف في  3السوؽ الدائري
ا، بحيث يقع سوؽ تيبيميس في الجية بداية األمر يحتؿ الساحة العامة ثـ أصبح بالقرب مني

( وىو شارع الفورـو أما CMالشمالية الشرقية لممدينة، شماؿ الفورـو يحده مف الشرؽ شارع )
(أما غربا تحده معالـ لكنيا DMمف الشماؿ يحده شارع ليفيوس ومف الجنوب يحده شارع )

ارع مما يسيؿ مجيولة األصؿ يتموقع ىذا السوؽ في مكاف استراتيجي محاط بثالث شو 
أما مف الناحية المعمارية فقد شيد ىذا السوؽ عمى شكؿ مستطيؿ  4الوصوؿ والتنقؿ إليو

بنيت جدرانو الداخمية  2ـ204ـ أما مساحتو فتقدر بػ 13ـ وعرضو 16طولو حوالي 
 والخارجية ليذا المبنى بالحجارة المصقولة يحتوي السوؽ عمى مدخميف:

مدخؿ رئيسي موجود في الجية الشمالية ويفتح الباب عمى شارع ليفيوس ويحتؿ مساحة 
مربعة الشكؿ مبمطة بالحجر الرممي بو عتبة حجرية في وسطيا ثقب وىو المحور الدائري 

تتراوح  التي توضع فيو دعامة الباب وعمى جانبيو نحت عمى شكؿ شريط طوؿ ىذه األخيرة
                                                           

 ناصر بف مسعود، أسواؽ المقاطعة النوميدية، دراسة معمارية، مقارنة ألسواؽ تيمقاد وكويكوؿ )جميمة(. -1
 .244ص  المرجع السابؽ،شارؿ أندري جولياف، -2

3
- Gsell (S) Joly (A). Op. Cit, P85. 

 .257عصماني العمري، المرجع اتمسابؽ، ص 4 -
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البيو  ـ ويبعد عف0.25رتفاعيا فيبمغ إـ أما 1حوالي  1اـ وعرضي1.55حوالي  أبعادىا
 ـ .  2.20

ىذا المدخؿ كاف يغمؽ خارج أوقات العمؿ ودليؿ ذلؾ وجود حزات وثقب عمى العتبة 
 تؤكد غمؽ الباب 

 بوابة السوؽقياسات (: 9جدوؿ رقـ )
 / األبعاد
 م1.55    الطول
 م1 العرض
 م0.25     االرتفاع

 
أما المدخؿ الثاني فيو مدخؿ ثانوي، يوجد في الجية الشرقية لمسوؽ بو باب تنفتح 

، توجد بو درجة قبؿ العتبة ويبمغ طوليا حوالي  شارعلعمى ا ـ ومف 110القادـ مف الفورـو
ىذا المدخؿ يمكننا الوصوؿ إلى جميع الدكاكيف وخاصة في الناحية الغربية والجنوبية 
لمسوؽ، كما نالحظ أف ىذا المدخؿ ضيؽ عف المدخؿ الرئيسي وكال مف المدخميف يوازياف 

المدخؿ الرئيسي، أما الشارع الرئيسي شماؿ جنوب  شارعيف، شارع ليفوس الذي يوازي
( Vestibulumالكاردو يوازي المدخؿ الثانوي، ونجد أيضا مف مكونات ىذا المبنى البيو )

الحجر الرممي وقواعد مف  مفأعمدة موضوعة 6الذي يعد وسط السوؽ مستطيؿ الشكؿ بو 
ـ 5.10وح مقاسات ىذا البيو الطراز األوتيكي مازالت في مكانيا األصمي لحد الساعة تترا

ـ عرض، كما يوجد بو مجموعة مف الدكاكيف وأربعة أروقة نجدىا مطابقة 3طوؿ عمى 
لقياسات غزاؿ وىي مبمطة ببالطات متباينة المقاسات ومازالت في حالة جيدة لحد اآلف. كما 

المياه أو  نجدىا ترتفع عف الفناء وذلؾ لكي ال تتأثر بمياه األمطار نظرا لعدـ وجود قنوات
 نافورة تتوسطو مثؿ ما وجد في األسواؽ األخرى.

 
 
 

                                                           
 .259 – 258لسابؽ، ص ص اعصماني العمري، المرجع -1



 الفصل الثاني:                               دراسة وصفية ومعمارية لفوروم تيبيليس ومالحقه
 

101 
 

 1: مقاسات األروقة لسوق ليفيوس(10رقم )الجدول 
 

 األروقة 
 مقاسات البالطات مقاسات األروقة

 عرضيا طوليا ارتفاعيا بالنسبة لمفناء العرض الطوؿ
 سـ51 ـ1.15 سـ10 ـ3.80 ـ7.73 1الرواؽ 
 سـ50 1.40 سـ25 ـ3.53 ـ10.55 2الرواؽ 
 سـ47 ـ1.35 سـ20 ـ3.30 ـ9.90 3الرواؽ 
 سـ30 ـ0.90 سـ25 ـ3.30 ـ10.57 4الرواؽ 
 

وفضاء )ف( وفضاء  )و( متجاورة فضاءيحتوي ىذا السوؽ عمى ثالث فضاءات كما 
وجدت بو والتي تشبو الطاولة التي وجدت في سوؽ تيمقاد وسوؽ  التي2وطاولة القياس(ي)

ىي مخصصة  و الجيري األزرؽ مف نفس المادة والمتمثؿ في الحجر جميمة حيث صنعت
عمى العمـو لمراقبة األسواؽ وقياسات الوزف وكؿ ما يتعمؽ بالسوؽ مف طرؼ القضاة 

 المكمفوف بذلؾ وجاء النص المكتوب عمى الطاولة كما يمي:
M.MRIVS             MENSURAS 

AIMILIANVS       STRUCTOR ET 

AIDILIS             FABRIL CVRA
3 

بيو وىي مصنوعة مف مادة لباإلضافة إلى القاعدة الشرقية التي وجدت في وسط ا
ـ تحمؿ كتابة التينية ميداة لإللو ماركور 0.50ـ وعرضا 1.12الرخاـ يبمغ طوليا 

(Mercureكاف يوضع ىذا اإللو عمى ا )وىذا  4فيوسر تلقاعدة حسب ما جاء في دراسات في
 :في النقيشةنص الذي جاء ال

 
 
 
 

                                                           
 .261 – 260المرجع نفسو، ص ص  -1

2
- Ballu (A) Bull du comité, Op. Cit, P163. 

3
- Gsell (S) et Joly (A), Op. Cit, P 78. 

4
- Vitruve, les dix livres, O P. Cit, P 27.  
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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) 

إلى ذلؾ وجود المذبح الذي يقع في وسط الفناء وىو مصنوع أيضا مف مادة  ضافةإ
سوؽ ىو مساحتو حيث يعتبر أصغر األسواؽ في المقاطعة لىذا االرخاـ والشيء الذي يميز 

منتجات كاف سوؽ يتميز ببيع ال ربما وأر منو، بكالنوميدية ويفترض وجود سوؽ آخر أ
تخفيؼ الضغط في في جميمة وتيمقاد أو ربما وضع ل سوؽ األقمشة مثؿ ما نجدهالخاصة ك

ا في سكاف تيبيميس ألني تباطمبداية األمر عف ساحة السوؽ عمما أف صغره يمكف أف يمبي 
 .1اغوس إلى أف أصبحت برتبة مدينة رومانيةبداية األمر كانت عبارة عف ب

 

                                                           
 .267 – 299عصماني العمري، المرجع السابؽ، ص   -1
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  : نظريات فتروف حول الفوروم -1
من خالل الدراسة الوصفية والمعمارية لفوروم مدينتي تاموقادي وتيبيميس اتضح لنا 

إلى المالحق األساسية  أّن ىناك شروط وقواعد يتبعيا المعماري في بناء ىذا المعمم إضافة
قوانين يتبعيا المعماري في كل ما يخص فن العمارة والذي تحدث  ليذا فقد وضع فيتروف

 عنو و وضع شروط بناء الساحة العامة ومالحقيا والمتمثمة فيما يمي :
 الساحة العامة:1- -1

و عمى شكل مربع محاط ابحاث فيتروف فإن الساحة العامة  تبني حسب ما جاء في 
و بصفين واسعين من األعمدة متقاربة لحد ما مسبوقة بسطح من الحجر أو المرمر، مزين 
ممرات المشاة في الّطابق العموي حيث ال تتبع ىذه الّطريقة في المدن اإليطالية لضرورة تبنى 

إجراء عروض المصارعة في الساحة العامة، كما ورد إلينا من أسالفنا، وليذا السبب يجب 
وترتب الشرفات في  ضمكان العر واسعة بما يكفي بين األعمدة حول  افاتأن تكون المس

 عض العائدات.العموي بشكل مناسب وسميم لتحقيق بالطابق 
وعموما يكون حجم الساحة العامة متناسبا مع عدد الّسكان حتى ال تكون عديمة  

تظير كالصحراء القاحمة لقمة السكان،  يرة جًدا، كما يجب أالّ الفائدة، فيما لو كانت صغ
حيث ولتحديد عرضيا، قام بتقسيم الطول إلى ثالثة أجزاء، وخصص اثنين منيا لمعرض،

شكميا مستطياًل، كما سيكون مخططيا األرضي مناسًبا بشكل مالئم لشروط وأحوال يكون 
 العروض.

لسفمية من يجب أن تكون أعمدة الصف العموي أصغر بمقدار الربع عن الصفوف ا 
 .1ون أمتن مما ىو موجود في األعمى(أجل حمل الوزن )فالموجود في األسفل يجب أن يك

 
 

                                                           
1
 Vitruve, Les dix livres d’architectures  devitruve corrigé et , Op. Cit. P225. 
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  المعبد:-  -12
أول المعالم التي عرفتيا المجتمعات القديمة حيث كانت تنعدم المباني  المعبد عتبري

في أحد جيات الساحة العامة ومخططو تموقع فحسب فتروف يجب أن ي العمومية بالمدينة،
تعادل  cellaيكون مستطيل طولو يساوي ضعف عرضو والجية الطولية لقاعدة الصالة 

 خمسة أرباع الجية العرضية أما إتجاىو فعادة ما يكون نحو الشرق.
 الخزينة، السجن،:، مجمس الشيوخ3-1- 
مالصق لمساحة العامة بأبعاد  ،الخزينة، السجن، مجمس الشيوخ يجب أن تكون 

شكل خاص مع األخذ بعين اإلعتبار أىمية بمتناسبة مع الساحة ويبنى مجمس الشيوخ 
المدينة فإذا كان البناء مربعا يكون إلرتفاعو ثابتا بمقدار مرة ونصف عرضو، أما إذا كان 

ا، وخصصو لالرتفاع وتزين ممستطيل، قام بجمع الطول والعرض وأخذ نصف مجموعي
األخيرة تساعد في  ىذه ص كونججدرانيا الداخمية بكورنيشات من العمل الخشبي أو من ال

 وصول الصوت لؤلذن.
 البازيميكة: 4--1
في موقع مجاور لمساحة العامة وفي األماكن  تبنى البازيمكة حسب ما ذكره فتروف  

األكثر دفئا بحيث يتمكن رجال األعمال من االجتماع ضمنيا في فصل الشتاء دون أن 
وال يزيد عن نصفو. يجب أن تكون  ياطولالطقس ويكون عرضيا أكثر من ثمث يعانوا سوء 

األعمدة في الصف  أعمدة البازيميكة مرتفعة والممرات الجانبية عريضة كما يجب أن تكون
 العموي اصغر من تمك الموجودة في األسفل.

عرض الممر و قدم،  60قدم والعرض  120طول السقف الرئيسي بين األعمدة و نجد  
 قدم. 20حول الباحة وتحت السقف الرئيسي وبين الجدران 

 أقدام. 5قدم مع التاج وسمكيا  50وفي الخمف أعمدة من قطعة واحدة يبمغ طوليا  
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األعمدة أربعة منيا عمى عرض السقف الرئيسي من كل طرف بما في ذلك موضع وتت 
األعمدة في الزوايا عمى اليمين واليسار، كما تتموقع ثمانية أعمدة بما في ذلك أعمدة الزوايا 
نفسيا عمى الضمع الطويل المجاور لمساحة العامة أما الضمع الطويل اآلخر تتموضع ستة 

 وايا.( أعمدة مع أعمدة الز 6)
                               : مدينة تاموقادي و تيبيميس فوروم معمميمقارنة بين -2

 : مقارنة بين معممي فوروم مدينة تيمقاد وتيبيميس(11جدول رقم )         
 

 فوروم تيبيميس فوروم تيمقاد 
فوروم تيمقاد عمى ىضبة  زيتمرك الموقع

مستوية تعموا الطريق الدوكمانوس 
 م2ماكسموس بحوالي 

يتمركز فوروم تيبيميس في 
منطقة منخفظة في الجية 
الشمالية لممدينة شرق الّطريق 

 الرئيسي
 شبو منحرف مستطيل الشكل
  م146م و143ما بين  التاريخ

المسااااااحة ايجمالياااااة 
 لممدينة

 ىكتار  20حوالي  ىكتار  44حوالي 

 2م 204 2م3000/ 2م6000 مساحة الفوروم
 م21م/ 31حوالي  م60م/ طول الساحة100 الفورومطول 
 م33م/ 24حوالي  م50م/ عرض الساحة 60 الفورومعرض 

م 4.50م و4.30يتراوح ما بين  عرض الرواق
 عمى كل الجوانب

م 4.40م إلى 3يتراوح ما بين 
 عمى كل الجوانب

عمود دوريا،  25وجود تمثاال  30يحتوي عمى أكثر من العناصاااااار التزيينيااااااة 
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ونقيشة ميداة لآللية واألباطرة  والمتواجدة بالساحة
وشخصيات من المدينة باإلضافة 

 إلى وجود توابت كبيرة وصغيرة.
كما نجد في ىذه الساحة النافورات 
والرسومات والساحة الشمسية دون 

 أن ننسى األعمدة والتيجان.

مجموعة من قواعد تماثيل 
مقابمة لمكورياو، قاعدة من 

 األتيكي، نقيشات إىدائيةالنوع 
لؤلباطرة والشخصيات البارزة 

 في المجتمع العّنوني.
وجود خزان مائي بالساحة  -

إضافة إلى قناة في الساحة من 
المحتمل أنيا قناة تصريف مياه 

 األمطار في فصل الشتاء
توافاااق بنااااح السااااحة 

 في موقعها
يوجد توافق بناء الساحة العامة 

الطريقين في موقعيا عند إلتقاء 
(CM(و )DM) 

عدم توافق بناء الساحة العامة 
في موقعيا وذلك لوجود العديد 
من االفتراضات التي سندركيا 

 فيما بعد.
بنت الساحة العامة لتيمقاد بحجارة  مواد وتقنيات البناح

وألوانو  الجيري من النوعمبمطة 
األزرق الى الرمادي  منتختمف 

 .النظام الكبير تقنيةب

بنيتتتتت الستتتتاحة العامتتتتة لتيبيمتتتتيس 
بحجارة مبمطة من النوع الجيتري 
الرممتتتتتتتتي والوانتتتتتتتتو تختمتتتتتتتتف متتتتتتتتن 

تقنيتتتتتتة بالرمتتتتتتادي إلتتتتتتى البنتتتتتتي و 
النظتتتتتتتتتتتتتتتام الكبيتتتتتتتتتتتتتتتر و التقنيتتتتتتتتتتتتتتتة 

 اإلفريقية.
الطاااااااااراز المعمااااااااااري 
الغالاااا  فااااي الساااااحة 

 العامة

 .الطراز الكورنتي رنتي.الطراز الكو 
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فوروم  معمم بين المتمثل في المقارنة جدولالما جاء في نظريات فتروف و من خالل  
استطعنا استنباط أوجو الشبو وأوجو االختالف الذي سبق ذكره مدينتي تيمقاد وتيبيميس 

 الموجود بين المعممين حيث نجد:
  أوجه الشبه: -2-1

 فوروم تيمقاد وتيبيميس يتشابيان في بعض الجوانب أىميا:نجد معممي 
رومانيتان قامت عمييما حضارات سابقة  مدينتانتيبيميس تعتبران إن مدينة تيمقاد ومدينة 

من خالل الدراسات واألبحاث التي قام بيا الباحثون أثناء الحفريات التي خمفت وراءىا وذلك 
الكثير من الشواىد واآلثار والمتمثمة في الكتابات والمسكوكات والفخار وغيرىا من الشواىد 

 األثرية. 
جان لمعمارة الرومانية من حيث التخطيط والبناء وكذا طريقة عيش تعتبران نموذكما  

 السكان المدينتان وخضوعيما لنفس القوانين الرومانية.
ونيما موقعين ىامين من خالل الطرق الموجودة فييما وكذا توفرىما كتتشابيان في و  

لك وجود ينابيع المياه ضافة إلى ذإعية والمواد الطبيعية والمنتوجات الغابية اعمى الثروات الزر 
والمقالع الحجرية كل ىذه الظروف ساعدت في تواجد الرومان بالمنطقة والتوسع فييا ودليل 

 لى يومنا ىذا.إذلك بقاء أثارىا 
كما نجدىما يحتويان في تخطيط المدينتين عمى عناصر مشتركة في وجود مختمف  

مدينة رومانية فيما يشتركان في المعالم وعمى أساسيا نجد الفوروم التي تعتبر جوىر كل 
عناصر تزيينية كالنقيشات والتماثيل واألعمدة من  وجود ىذا المعمم إضافة إلى كل ما يحتويو

جان دون أن ننسى أنيما يشتركان في تقنيات ومواد البناء التي بنيت بو ىاتين الساحتين يوالت
تحتويان عمى نفس المرافق الرئيسية سواء كانت  ونجد أن فوروم مدينتي تيمقاد وتيبيميس

د ومجمس الشيوخ  والبازيميكة التي منحت بدينية أو سياسية أو قضائية والمتمثمة في المع
 لمواطنييا كل خدمات الحياة اليومية.
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كما نجد تموقع  الساحتين في تقاطع الشارعين الكاردو ماكسيموس والدكمانوس  
عمى طرق ثانوية تؤدي إلى مختمف المرافق التي تجاور  كسموس، وكالىما تحتويانام

وعناصر  رنتيو أعمدة من الطراز الكعمى  يحتويانبياتين الساحتين رواقين  يوجدالساحتين، و 
العناصر و مختمف نيما يتشابيان في نوع الطراز المعماري الغالب فإبالتالي  وتزيينية أخري 

 التزينية الموجودة في الساحتين.
يبني في الساحة العامة وذلك راجع باإلضافة إلى أنيما يشتركان في كون معبد الكابتول لم 

ربما لصغر مساحة الفوروم أو طبوغرافية الموقع ال تسمح بذلك وعموما يحتويان عمى نفس 
 أقسام المعبد.

 :أوجه ايختالف -2-2
الكثير من الجوانب  تضح لنا أن فوروم مدينة تيمقاد وتيبيميس ال يتشابيان فيكما إ 

سواء كانت في تخطيط الساحة العامة وكذا المالحق الموزعة عمى ىذه الساحة إضافة إلى 
 أىمية المدينة حيث نجد أنيما يختمفان في مايمي:

بينما ، تعتبر تيمقاد نموذًجا لمعمارة الرومانية وىي مستعمرة ذات نشاط اقتصادي ىام -
وبعد مرور الزمن ارتقت إلى بمدة   (pagusباغوس )تيبيميس فيي كانت مجرد  مدينة

 (.municipuim) مونيكيوم
السيمي الشمالي لجبال  ة الطريقبدأت مدينة تيمقاد بمركز عسكري مكّمف بحراس 

بأمر  م أصبحت مستعمرة رومانية103و  100وراس الرابط بين لمباز وتيفاست وما بين األ
رتقت إلى أن تيبيميس فيي بدأت بمجمع ريفي ثم إاإلمبراطور تراجانوس، أما مدينة من 

في القرن الرابع ميالدي وىذا حسب ما جاء في دراسات غزال ويعود سبب أصبحت مستعمرة 
بالثروات الطبيعية  ذلك ربما لمموقع الجغرافي التي تتواجد فيو المنطقة ألنيا غنية جدا 

 الجانب الزراعي .وخاصة 
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بذاتيا فيي نموذج لمخططات المدن الرومانية ويظير مة مدينة قائ تعتبر مدينة تيمقاد
 دليل ذلك في فخامة المباني التي احتوتيا ومازالت أثارىا في الموقع إلى يومنا ىذا.

فيي مدينة صغيرة وىذا راجع ربما لقمة الّدراسات فييا والبحوث  أما مدينة تيبيميس
التي تتوالى من الحفريات التي يقوموا بيا الباحثون فقد يكون جزء كبير من المدينة مازال 

 تحت األتربة.
أجريت الحفريات في مدينة تاموقادي من طرف باحثين ومختصين في ىذا المجال 

في مدينة تيبيميس كان ىدفيم سرعة الحفر والمساحة الكتشاف معالم ىذه المدينة لكن 
المكتشفة وتمت العممية في غياب المختصين، مما أدى إلى فقدان صفحات ىامة من مدينة 

 تيبيميس.
كما نجدىما يختمفان في كون أن مدينة تيمقاد من المدن الّداخمية التي بنيت بفضل 

 ية التي بنيت بفضل الدور التجاري.الدور العسكري، أما تيبيميس فيي من المدن الداخم
تحتوي عمى جميع المعالم والمرافق التي تعتبر تيمقاد مدينة  أن نجد إضافة إلى ذلك

 كما قمنا سابقا النموذج المثالي لممدينة الرومانية.
فيي ال تحتوي عمى معممي المسرح والحمامات إلى جانب  نقص المعالم  أما تيبيميس

الترفييية وبذلك فيي من المحتمل أنيا لم تصل إلى رتبة مستعمرة، وىذا حسب ما ورد في 
أبحاث لويس لسكي فقد ذكر المدن التي اصبحت مستعمرات التي كانت تابعة لمكنفدرالية 

 إن شيدت ىذا التحول. السيرتية لكنو لم يذكر مدينة تيبيميس
ومن بين المعالم المميزة في المدينتين نجد الساحة العامة التي تعتبر قمب ومنطمق 

 المدينة الرومانية حيث:
أما فوروم  م2بحوالي  DMيتمركز فوروم تاموقادي عمى ىضبة مستوية تعمو الطريق  -

 تيبيميس فيي تتواجد في منطقة منخفظة.
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 ما فوروم تيمقاد تتواجد في قمب المدينة.ألممدينة  ي الجية الشماليةف تيبيميس تتموقع فوروم 
م  60م وعرضو 100الشكل طولو  نجد أن فوروم تيمقاد مستطيلو بالنسبة لمشكل المعماري 

 .2م 6000مساحتيا فتقدر بتتتت و 
م، 21، م31م، 24أما فوروم تيبيميس فأخذت الشكل شبو منحرف تتمثل مقاساتو بتتت 

، وبالتالي فإن فوروم تيمقاد من الفورومات الكبيرة المساحة 2م 204مساحتو تقدر بحوالي  و 
و النمط الكامل والكالسيكي لمفوروم الرومان، أما فوروم تيبيميس فيعتبر يو في شمال إفريقيا 

 كما نجد أن عرض رواق تيمقاد أكبر من عرض رواق تيبيميس حيث ،مساحة صغيرة ذو
م 3ما رواق تيبيميس فيو يتراوح ما بين أم  4.50م و 4.30نجد رواق تيمقاد يتراوح ما بين 

 .تينم عمى كل جوانب الساح4.40و
انوس مكو الدو   (CM)و ماكسيموس الطريقين الرئيسيين الكارد ءلتقاإتيمقاد بنيت عند  فوروم

عمو عمى يإال أنو الفوروم نجاز إىم شرطين أساسيين في أالمذان يعتبران  (DM)ماكسيموس 
وذلك راجع لعوامل طبوغرافية محضة او ألغراض مقصودة حيث  م2(بحوالي DMالطريق )

 .كثر ىدوءا و راحة أوىكذا تكون الساحة العامة  تم إنعزالو عن حركة العربات
نجدىا غير ذلك فيي خارج عن ىذه القاعدة والسبب في ذلك راجع إلى  أما فوروم تيبيميس -

يتوافق مع  (CM)و ماكسيموس الكارد الرئيسي رع المكان نجد الشاجغرافية وطبوغرافية 
أسس و قواعد فيتروف فيو يقطع المدينة من الجنوب الى الشمال أما بالنسبة لمشارع 

فعادة نجده يتجو نحو شرق،  (DM)ماكسيموسالدوكمانوس الرئيسي األخر المتمثل في 
ال  أنونالحظ  غرب أما في مدينة تيبيميس فإن ىذا األخير لم يتوافق مع ىذه القاعدة حيث

الغرب وذلك لوجود مبنى في طريقو والمتمثل في البازيميكة وحسب الدراسات  نحويتجو 
الشارع الرئيسي شرق غرب البازيميكة كانت قبل إنشاء الطريقين وليذا نجد  وجود يفترض أن

 يغاير مساره.
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مركز الفوروم ونالحظ أن ساحة  ياتحتل كل من فوروم تيمقاد وتيبيميس ساحتين تعتبر أن
تيمقاد أكبر من ساحة تيبيميس في األطوال وكذا في المساحة كما يختمفان في 

في أنواع وعدد  في الساحتين فيما يختمفان ةجداتو التزيينية الم باإلضافة الى العناصرالشكل.
من العناصر التزيينية و العديد  عمى تيمقاد تحتويحيث نجد  الساحة لفوروم  ىذه العناصر،

قواعد التماثيل المقسمة إلى )تماثيل األباطرة، تماثيل الميتولوجية،  و النافورات المتمثمة في
الشمسية تماثيل شخصية( إضافة إلى الرسومات التي وجدت في الساحة العامة والساعة 

أما ساحة الفوروم لتيبيميس نجدىا تحتوي عمى  ،العمومية دون أن ننسى األعمدة والتيجان
 بعض العناصر فقط.

الرئيسية لفووروم مدينتي تاموقادي وتيبيميس المتمثمة في  مالحقأّما بالّنسبة إلى ال
احة العامة لكن المعبد، مجمس الشيوخ، والبازيميكة، فعادة ما نجد المعبد في إحدى جيات الس

موقع الكابتول خارج المدينة وىذا ينفي إحتمال تطبيق تكما ىو معموم في مدينة تيمقاد 
من ناحية لكنو يتطابق  العبادة الثالثية في الفوروم وىو عمى العموم في حالة حفظ جيدة

وىو في حالة  أّما المعبد المتواجد في تيبيميس فيو كذلك بني خارج الفوروماألبعاد  الشكل و
جد متدىورة حيث لم يبقى منو سوى األساسات وبعض العناصر المعمارية كالتيجان وبعض 

 األعمدة.
ات ومن ىنا نستنتج أن فوروم مدينتي تاموقادي وتيبيميس لم يوفقا في الّنظري 

وبالنسبة لمجمس الشيوخ فيو من المفروض يمحق بالبازيميكة عمى شكل التي وضعيا فيتروف 
وىذا يتوافق مع مجمس الشيوخ الموجود بتيمقاد، كما نعتبر أن مجمس الشيوخ في منصة 

 .مدينة تيبيميس يتوافق مع ذلك إاّل أنيما يختمفان في المساحة
نيا تقابل المعبد أوفي األخير نجد البازيميكة القضائية التي من المفروض  

لتيمقاد ولكن البازيميكة القضائية  ومجمس الشيوخ وىذا ما نجده يتوافق مع البازيميكة القضائية
خارج الساحة العامة )أي أنيا ال توجد  الّنظرية حيث نجدىاىذه لتيبيميس ال تتوافق مع 

 .تتموقع في مكانيا األصمي(
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 :خاتمة

ستطعنا معرفة أصل الفوروم وتطوره وكذا معرفة خصائص إ ةمن خالل ىذه الدراس 
ن المعممين. فمن خالليما ، إضافة إلى مميزات ىذيفورومات مدينتي "تاموقادي" و "تيبيميس"

المجتمع من ستنباط خصائص ا  و  ،تمكنا من معرفة الفترات التي تزامنت عمى ىذه المناطق
دة بيما. وكذاعرفنا مدى تناسق تخطيط الساحة مع المرافق التي تحتوييا و جخالل اآلثار المو 
ستخراج مواطن التداخل والتشابو واالختالف بين المعممين إإضافة إلى  ،كل من المدينتين

 حثون.البامعتمدين في ذلك األبحاث والدراسات وكذا المخططات التي قام بيا 

زدىار إفإن الفورومات الرومانية تحمل مزايا فريدة من نوعيا والتي ضمت فترة  
المجتمع في جميع أنحاء اإلمبراطوريات من خالل البناء وكذا العناصر التزينية التي مازالت 

 .ومنا ىذايآثارىا قائمة إلى 

دي لكن نالحظ من خالل ما تتميز بو فورومات المدينتين، أن فوروم مدينة تاموقا 
ما فورومات مدينة تيبيميس فيي في حالة حفظ سيئة، لذا وجب قائمة إلى حد ما، أمازالت 

أخذ الموقعين بعين االعتبار، وذلك من خالل طمب المساعدات من المختصين في الترميم 
فالبعض من المعالم ال يمكن معرفتيا إال من خالل المخططات  ،إلعادة ما سقط من مكانو

تخبئ لنا تاريخ ىذه الحضارة العريقة، والتي كانت السبب في عدم تقديم  التي الكتاباتأو 
وحسنة لممعممين  وليس ىذا فقط فالحالة المزرية التي آلت بيا مختمف المعالم صورة واضحة 

وجب القيام بعممية التنظيف من األعشاب الضارة والنفايات  ، لذاوالتي شكمت أمامنا عائقا
ما  األخرى ووضع خطة محكمة لتوعية المجتمع البشري لمدى أىمية ىاتو المواقع وحماية

لإلنسان أن يحتفظ عمى تاريخ أجداده. فيذه الحضارة  ريتبقى من اآلثار ألنو من الضرو 
 ة.زدىار األجيال الالحقا  تمثل مرآة عاكسة لتطور و 

و أن وفي األخير نرجو من اهلل عز وجل أن نكون  قد وفقنا ولو نسبيا في بحثنا ىذا  
 .ىذه المذكرةعمى  تطمع يفيد كل من
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