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  التأثیرات الرومانیة في منشآت فیلیب العربي بمدینة شھبا
  •قاسم المحسن عبد عبیر/ د 

  تمھید
، و قد بمدینة شھبا ھو عنوان ھذا البحث التأثیرات الرومانیة في منشآت فیلیب العربي

ارتبط اسم مدینة شھبا أو كما عرفت قدیماً باسم فیلیبوبولیس باسم مؤسسھا 
أسباب اختیار ھذا تكمن و. العربي األول أي فیلیب لیب اإلمبراطور الروماني فی

الوافیة الدراسة ال والكافي ھذه المدینة لم تحظَ إلي اآلن باالھتمام  كون فيالبحث 
التي أقیمت بھا علي مر العصور خاصة في ولیق بھا أو بمنشآتھا المختلفة تي الت

تعد  كونھا كمن فيالسبب الثاني ی .فیلیب العربي الروماني عصر اإلمبراطور 
قدیمة وماتحویھ من مباني كانت تخطیط المدن الرومانیة الاً جیداً ومتكامالً عن نموذج
مجرد  لم یكنفیلیب العربي ثالثاً وأخیراً إن .  في أي مدینة رومانیة الطابع ةأساسی
كان قائداً متمیزاً بشخصھ وإنما ، تولي الحكم في اإلمبراطوریة الرومانیة  رجالً 

میزتھ عن غیره من األباطرة التي أصولھ العربیة ه اتضح من خالل تمسكھ بفكرو
وثیق بالروح الرومانیة رتباطھ الال، وكذلك اإلمبراطوریةتاریخ ن في الروما

ذلك علي طریقة تصویره كل  فإنعكس. العاشقة للعمارة الرومانیة العسكریة 
، طوریة بصفة عامةرافي أنحاء اإلمب منشآتھعلي  وبالتاليفي الفن الشخصي 

  .البحثومنشآتھ في شھبا بصفةٍ خاصة وھي موضوع 
أقامھا الدراسة سوف یجیب البحث عن ماھیة المنشآت المختارة التي ھذه ومن خالل 

ارتباط ذلك بشخص مدي و؟ وماھو مدلولھا المعماري والرمزي ؟ بتلك المدینة  فیلیب
الص العناصر الرومانیة في تلك ھذا باإلضافة إلي استخ. فیلیب العربياإلمبراطور 

  .والتعرف أیضاً علي العناصر المحلیة والیونانیة في حالة وجودھا المنشآت
 ةالمشاكل التى یعانى منھا الدارس لتك الحقب ھاھمأمن وقد واجھ البحث عدة مشكالت 

، إلمبراطور الروماني فیلیب العربيفترة حكم ا تتناولمن قلة المراجع التي التاریخیة 
بصورة شھبا منشآت ، إذ كثیراً ما جاء وصف صف المدینةكذلك تلك التي اھتمت بوو

أثریة متأنیة أو متخصصة لھا علي اعتبار أن ھناك  اتدراسمن خالل عابرة ولیس 
كتدمر والشھرة األوسع ظیت باالھتمام األكبر مدناً سوریة أخري ھي التي ح

تحول بعض الرئیسیة آال وھي ھذا باإلضافة إلي المشكلة  ..غیرھا وأنطاكیة و
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علي أرض  صعب من عملیة دراستھامما یُ  اختفائھاأو المباني إلي مجرد أطالل 
   .١الواقع 

ولیس كل شھبا وجدیر بالذكر أن البحث یُعني بالمنشآت التي أقامھا فیلیب العربي ب
مانیة وذلك للتعرف علي التأثیرات الرو، ینة القدیمة أو الالحقة علي عصرهمباني المد

 مجرد دراسة أثریة أولیس فالبحث ھنا . التي حرص ھذا اإلمبراطور علي وجودھا 
الھدف الرئیسي ، وإنما من أجل الدراسة العلمیة فحسبمباني شھبا أو دراسة لفنیة 

، ل عربیة في المدینة التي ولد بھاأصو لھھو دراسة مباني أقامھا إمبراطور روماني 
، ناحیةإلي التعمق في شخصیة ھذا اإلمبراطور من  لیكون بذلك البحث ھو السبیل

تجدر اإلشارة إلي أنھ كما أنھ . خالل مبانیھ إذ ال نملك لھ كتابات تدل علي فكره ومن 
أو العصور الالحقة ربما  لم یحظ باألھمیة الكافیة من مؤرخي عصرهلألسف 

بمثابة ي ھھبا المنتقاة بشلذلك ستكون آثاره  .ألصولھ العربیة أو لقصر مدة حكمة 
  . روحھلونتاج فكاره ألمرآة 
  فیلیب العربيشخصیة  )١

نتناول بصورة سریعة فكرة عن نشأة ھذا اإلمبراطور وتاریخھ لكي نفھم بعد ذلك 
فیلیب اشتھر اإلمبراطور فیلیب األول باسم . شخصیتھ وظروف اختیاره لمبانیھ 

 Marcus Julius  ماركوس یولیوس فیلیبوسھو  الالتیني واسمھ، العربي
Philippus ٢ عربيالصل األ ذوروماني المبراطور اإل.   

عُرفت ، والشام صريبُ  بالقرب من مدینةشھبا قریة ب م ٢٠٤- ٢٠٠ حواليفیلیب ولد  
 Juliusجولیوس مارینوس سب والده ینو.  مدینة فیلیب أيباسم فیلیبوبولیس  فیما بعد

                                                             
1)http://www
 htm.االمبراطور.الرومانى.فیلیب.العربى.اول.من.اعترف.بالمسیحیة.و.اسس.لثقافة.التسامح.الدینى.فى.التاریخ

الجسدیة والفكریة والشخصیة، إضافة إلى  الروماني، ویبدو أن صفاتھ بالجیش التحق فیلیب)  ٢
لتھ للترقي في صفوف القیادة حتى أصبح أحد قادة الحرس اإلمبراطوري  مواھبھ العسكریة، قد أھّ

أثناء الحروب التي خاضھا وفي . وردیان الثالثجالذي كان یرأسھ قریب اإلمبراطور الشاب 
، فعیّن بدالً منھ فیلیب سھ اإلمبراطوريقائد حرقتل  اإلمبراطور غوردیان الثالث ضد الساسانیین

شیوخ بالموافقة على الاتجھ فیلیب بعد ذلك إلى روما إلقناع مجلس و وردیانج ثم أُغتیلالعربي، 
تحقیق بعض اإلصالحات االجتماعیة لعدد من القرارات وقد أصدر . تعیینھ إمبراطوراً 

تذكر بعض و طھدین من السیاسیینواالقتصادیة، مما أكسبھ عطف الطبقات الفقیرة، وكذلك المض
، أخباراً عن تسامحھ مع المسیحیین، الذین كانوا یعانون اضطھاد أباطرة  مصادر تاریخ حیاة فیلیب

 ، یفسرون ذلك دلیل إعتناقھهبعض المؤرخین المسیحیین من القرن الرابع وما بعد مما جعل  روما،
 :راجع ، عن فیلیب العربي ونشأتھ وحیاتھ للمزید .  بالمسیحیة

Bloch , G. , L’Empire Romain , Paris , 1922 , p. 181 ;  Rostovtzeff, M., The social and 
economic history of the Roman Empire , Oxford , 1957 , p. 442-443 ; Bowersock, Glen W., 
Roman Arabia, Harvard University Press, 1994, pg. 122  ; Adkins , Lesley & Adkins , Roy 
A., Handbook to life in Ancient Rome, USA., 1994, p. 27.; 
http://www.فیلیب.العربي.اكتشف.سوریة.htm ; http://www.Philippe.l'Arabe-Wikipédia.htm 
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Marinus اً من الذین حملوا أسماء وكان، ٣ إلى عرب منطقة اللجاة السوریة 
لقبیلة عربیة اتسع نفوذھا وازداد  رئیساً كان و، أحد شیوخ البدوھو والده . ٤رومانیة

لھا دورھا في دعم اإلمبراطوریة ال یستھان بھا وأصبحت قوة فعدد أفرادھا 
لھم جمیع حقوق الذین حصلوا علي المواطنة ورعایاھا من أصبح وھكذا ، الرومانیة
  . ٥مانیةالروالمواطنة 

حد أبناء ملوك غساسنة ومن ألن فلیب یعود من جھة االب أویظن بعض الباحثین 
كان ابنھ فیلیب الثاني قد نما على أخالق و .  ةرستقراطیة إیطالیأسرة أم إلى جھة األ

 أبیھ باسماسم االبن  اقترن، حتى  ثل أبیھ، فشاركھ في الحكم عندما شب ونضجومُ 
                      ریة، كما أن زوجتھ مارینا سیفیر اإلمبراطو عمالتبعض على 

 وأنھا ھي منمن أسرة سیبتیموس سیفیروس  یُعتقد أنھا كان) زوجة فیلیب العربي(
  .٦ لھا تكریماً تحمل صورتھا  عمالتمارینا علي ظھرت قد و.  حكمالساعدتھ في 

م من ذلك نعرف أنھ علي الرغوتعتبر المعلومات الموجودة عنھ قلیلة إلي حدٍ ما ، و
قد خاض حروباً كثیرة حتي أنھ عندما جنح إلي السلم بعد حروبھ المتكررة مع 

 pax fundata cum: أصدر عملة احتفاالً بتلك المناسبة حملت عبارة و، ٧الفرس
Persis ٨.  

                                                             
سمیت باللجاة ألنھا أصبحت ملجأ لكل ھارب أو مظلوم حیث كانت تحفھا الصخور العالیة ) ٣

  والشطب الصخریة 
http://www.منتدیات.ستار.تایم.htm 

الشھیر بمنح الرعویة  مرسومھ)  م ٢١٧-١٩٨(إصدار اإلمبراطور كركال كان ذلك نتیجة ) ٤
 ، وھكذا حمل والد المتوسط دون استثناءالبحر أقالیم حوض بالرومانیة إلى مواطني الدولة كافة 

 :  للمزید راجع  .اسم ماركوس یولیوس فیلیبوس ابنھحمل ثم ولیوس مارینوس یاسم  فیلیب العربي
 http://www.فیلیب.العربي.اكتشف.سوریة.htm ; http://www.Philippe.II.empereur.romain-
Wikipédia.htm 
http://www.Philip.the.Arab_World.Public.Library-eBooks_Read.eBooks.online.htm 
http://www.Philippopolis-modern.Shahba.in.Syria.htm ( photo 1 ) 
5 ) http://www.Philippe.l'Arabe.htm ;  
http://www.Museums.for.Intercultural.Dialogue-
Coin.of.Roman.Emperor.Philip.the.Arab.htm 
6 ) http://www.Empereurs.romains-Philippe.l'Arabe.M.julius.philippus.htm 
http://www
 DNA.m.االمبراطور.الروماني.ماركوس.یولیوس.فیلیبس.العربي.الغساني.القحطاني.األرشیف.موقع.السالالت.العربیة.
http://www.Philip.the.Arab-Wikipedia.the.free.encyclopedia.htm 
7)http://www.MARCUS.JULIUS.PHILIPPUS.PHILIPPE.L'ARABE-
Encyclopædia.Universalis.htm 
8  ) http://www.Philip.the.Arab_World.Public.Library-eBooks_Read.eBooks.online.htm ; 
Gerard Delaforge , Philippe 1er. L’Arabe , Empereur du Millenaire de Rome , article pdf., p. 
5-8 
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  ٩م٢٤٩ و ٢٤٤واإلمبراطوریة الرومانیة خمسة أعوام مابینروما فیلیب العربي حكم 
 عام یزت بكثرة المنازعات والصراعات األھلیة التي انتشرت فیما بینفترة تموھي 
،  قضوا نحبھم بالقتلقد أغلب أباطرة تلك الفترة قد تبین أن و. م ٢٨٤ حتيو ٢٣٥

أن سبب نُدرة الكتب یري سلیم نزال و. ١٠ تل علي ید جنودهحتي فیلیب نفسھ قُ 
شخصیة لمتعمداً  اً تغییبك أنھ كان ھناوالمراجع التي تحدثت عن ھذا اإلمبراطور 

حتي ، والمسیحیین دوره المھمّ في إیقاف اضطھاد المسیحیة ل ، وإغفالفیلیب العربي 
 أیضاً ویري  . االعتراف بھا كدیانة مع سائر أدیان اإلمبراطوریة الرومانیة تم الحقاً 

ومع ذلك ، فقط  أعوام خمسةإلمبراطور لم یحكم سوى  اً مھم اً إنجاز أن ذلك یعتبر
ة على مستوى اإلمبراطوریة الرومانیة  نجح خاللھا فى إحداث نقلة حضاریة مھمّ

، لما كان ممكناً لإلمبراطور  لوال جوّ التسامح الدیني الذي أوجده فیلیب، فككل
أھم مصدر تاریخي جاء على لعل و.  المسیحيالدین أن یتبنّى بعد ذلك قسطنطین 

المؤرخ یوزابیوس القیصري ھو حیة بالنسبة للمسی ذكر دور اإلمبراطور فیلیب
وقد  .١١  Ecclesiastical Historyفي كتابھ   Eusebius Pamphili المعروف باسم

یة حیث كان یخاف الرب كثیراً ، و حذكر إیوسیبیوس أن فیلیب ربما كان معتنقاً للمسی
اً حتي اآلن غامض ، مازال ھذا األمر یس الحقاً نفس الفكرة، ومع ذلكأكد جوردان

وبالرغم من الصراعات والمعارك الحربیة التي خاضھا  .١٢ضعیفة  الشواھد علیھو
  .١٣إال أنھ یعتبر رجل سالم ھذا اإلمبراطور

                                                             
9)http://www.موقع.سوریة.الحلم.محافظة.السویداء–أثار.مدینة.شھبا.htm ; http://www.Philip.the.Arab-
Wikipedia.the.free.encyclopedia.htm ; http://www.Suwayda.City-Syria.Homs.Online.htm 
http://www.mosaic-Shahba-Philippopolis(syrie).htm ; Zahran, Yasmine. 2001. Philip the 
Arab: A Study in Prejudice. The Arabian library. London, UK: Stacey, pp.22-24 
10  ) Haywood , John , Les sources de la civilization Occidentale , Paris , 1999 , p. 261.   
http://www.Biographie.de.Philippe.II.l'Arabe.htm 

أنّ اإلمبراطور ھو مؤكد ال، وإن كان بالمؤكد  ٣٣٩ال یعتبر رأي یوزابیوس الذي توفي عام ) ١١
  : راجع. اعترف بالمسیحیة وأوقف اضطھاد أتباعھا منأول فیلیب 

http://www.االضطھاد.العربي،المزمن.اإلمبراطور.الروماني.فیلیب.نمـوذجاً _األخبار.htm 
http://www.االمبراطور.الرومانى.فیلیب.العربى.اول.من.اعترف.بالمسیحیة.و.اسس.لثقافة.التسامح.الدینى.فى.التاریخ.
htm 
http://www.Empereurs.romains-Philippe.l'Arabe.M.Julius.Philippus).htm 
Eusebius , Ecclesiastical History , VI.34 ;  Cruse, C.F., translator. Eusebius' Ecclesiastical 
History, Hendrickson Publishers, 1998 (fourth printing, 2004), pp. 220–221. 
12  ) http://www.Philippe.l'Arabe-Wikipédia.htm ;  
Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique , VI, 34 ; Jordanès, Getica, XVI, 89 . 
13) He was called (( Imperator Caesar Marcus Julius Philippus Pius Felix Invictus Augustus 
Germanicus Maximus Carpicus Maximus, Pontifex Maximus, Tribuniciae Potestatis VI, 
Imperator VI, Consul III. )) 
http://www.Il.y.a.eu.Philippe.l'arabe.empereur.des.romains.à.quand.un.Pape.Arabe.htm 
http://www.Persée.Portail.de.revues.en.sciences.humaines.et.sociales.htm 
Nony , Daniel , La Nobilitas de Philippe l’Arabe , ar�cle , year 1997 , Vol. 6 , Issue 152 , pp. 
47-51. 
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تطرقت  التيمصادر التظل العبارة المكررة مقترنة باسم فیلیب العربي وھي قلة و
  .١٤عنھم والكثیر بعكس أباطرة آخرون سجلت الكتابات القدیمة الكثیر  تھإلي حیا

 ، فكانت في الفن فیلیب العربي اإلمبراطورصورة  إنعكاسإلي طریقة  أما بالنسبة
  .من خالل عنصرین ھامین ھما بورتریھاتھ الشخصیة وعمالتھ 

ف عنإفبالنسبة  اھتمامھم بفن البورتریھ حیث الرومان  لي صوره الشخصیة ، عُرِ
العصر الجمھوري یعبر كان البورتریھ في ف، روه دلیالً واضحاً علي إنجازاتھم اعتب

عن المكانة السیاسیة واالجتماعیة ، بینما في العصر اإلمبراطوري بدأ البورتریھ في 
   .١٥ ةالصارمالوجھ مالمح اھتماماً خاصاً بالرأس و ي الفنانونالتضخم ، وأول

یظھر صنعت من البازلت و؛ رأس فیلیب  إلمبراطورومن أمثلة الصور الشخصیة ل
ویتمیز .  شكل رجل ناضج ، لھ وجھھ بیضاوي یتناسب مع ذقنھ فياإلمبراطور  یھاف

فرت في خطین من الداخل ، بینما الجفن الالعیون الصغیرة ب البورتریھ لوزیة وقد حُ
و بصورة عامة إمتأل الجبین بالتجاعید ، . العلوي ثقیل یغطي جزء من إنسان العین 

أنفیة مع طیات  أنفھ فبدا معقوفاً  أما.  الجبھةعلى  تجعیدتین أفقیتین عمیقتینمع وجود 
 وظھر الشعر مجعداً  .وظھر الفم مستقیماً بشفاهٍ كاملة .  تتدلي عند الزوایاجانبیة 
من الزھور من  بإكلیلٍ  تبارزة ، وتوجكبیرة وذان اآلو ،صاً علي الجبھة ومرص
ف الخل ربط اإلكلیل منویُ یدالیة موجد تفي منتصف اإلكلیل و .التوت الغار ونبات 

  )١صورة( ١٦ سم ٣٤.٩ویبلغ ارتفاع الرأس . بعقدة شریط ینتھي ب
تمثال نصفي یبلغ  لھ وھومن أشھر القطع الفنیة یعتبر البورتریھ الثاني لفیلیب العربي 

لي منتصف القرن الثالث المیالدي وھو مصنوع من الرخام إیرجع سم و ٧٠إرتفاعھ 
براطور فیلیب مرتدیاً خیتون یصور التمثال اإلمو . ١٧ومحفوظ بمتحف الفاتیكان

وقد ظھر شعره  .عالمات للخیاطةأیة بھما ولیس ممسوكین من أعلي وھیماتیون 
القصیر وذقنھ المحلوق وبدت المالمح الصارمة علي وجھھ وھي سمة رومانیة مثلھ 

  )٢صورة( .١٨ أباطرة الرومانأغلب في ذلك مثل 
                                                             

، اإلسكندریة نظام اإلمبراطوري ومصر الرومانیة، اإلمبراطوریة الرومانیة المصطفي العبادي) ١٤
  . ٢٣، ص  ١٩٩٨

  . ٢٣٩ – ٢٣٨. ، ص ٢٠٠٤ر المعرفة الجامعیة ، حسین الشیخ ، الرومان ، دا) ١٥
Strong , Eugenie , Art in Ancient Rome , London , 1929 , p. 243. 
16  ) http://www.christies.com/lotfinder/ancient-art-antiquities/a-roman-basalt-portrait-head-
of-the-5747627-details.aspx ; http://ettuantiquities.com/Philip_1/Philip1-Description.htm 

 Maximus Deciusالتمثال النصفي مع الصورة الشخصیة لماكسیموس التراقي  یتشابھ ذلك) ١٧
الذي حكم  Pumpienusوكذلك الصورة الشخصیة لبومبینوس . م ٢٣٨-٢٣٥الذي حكم من 

            وأخیراً تتشابھ مع الصورة الشخصیة أیضاً لإلمبراطور فیلیب العربي . لبضعة أشھر فقط
 . ) . م ٢٤٩- ٢٤٤(

  ١٧٨. ، ص ٢٠١٠اإلسكندریة عزیزة سعید محمود ، النحت الروماني ، : اجع للمزید ر
18) http://www.Art.works.htm ; Henig , Martin , A Handbook of Roman Art , Phaidon , 
1983 , p. 91. 
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بھة وعلي جانبي الفم ، ثم الخط المحفور في وسط الج وقد بدت صرامة الوجھ من
الذقن البارزة ، ونظرة العین الضیقة وكأنھا نوع من الحدة والدقة التي تصل إلي حد 

رتوش مع ویأتي بعد ذلك تصویر الشعر علي شكل طاقیة . ١٩التعبیر عن األلم 
  .٢٠بسیطة محفورة تشیر إلي ذقن خفیفة 

یري بعض علماء والتي صورتھ بالبساطة الممزوجة بالقسوة  اتسمت وبصفةٍ عامة
وقد . اتضحت من خالل الشعر القصیر واللحیة الخشنة والجبھة المتغضنة اآلثار أنھا 

 .٢١ الملقاة علي عاتقھ اعتبرت تلك المالمح معبرة عن وقت األزمة والمسئولیة الثقیلة
عن براعة النحات في التقاط اللحظة التي یحرك فیھا فیتحدثان راماج الزوجان  أما

الضیقة رأسھ قلیالً إلي الجانب بعد أن كان شاخصاً إلي األمام مع نظرة العین  فیلیب
حدة األنف الضخمة ، مما جعل من ھذا البورتریھ أحد أھم وأكثر األمثلة كماالً في و

أن ھذا شة ثروت عكا ویضیف .٢٢ ككل نحت البورتریھات في القرن الثالث المیالدي
الشخوص أن  يتاوة ووحشیة لم یسبق لنحالبورتریھ یعكس شخصیة ذات جموح وفت

  .٢٣علي تصویرھا  ؤاجر
اإلمبراطور علي وجھھا أما بالنسبة إلي عمالتھ ، فقد سكت لھ عمالت عدیدة ظھر 

عمالت األباطرة الرومان  علي شائعاً كان الذي المشع  إكلیل الغار أو التاجمرتدیاً إما 
منھ جزء عند الرقبة  ظھرالذي وقد ارتدي اإلمبراطور الخیتون . ٢٤) ٣صورة (

 IMP Mوكتب حولھ . ه ثنایاه واضحة بما یضفي الھیبة والوقار علي منظر وبدت
IVL PHILIPPVS AVG.   أي اإلمبراطور ماركوس یولیوس فیلیبوس أوغسطس. 

وھي تمسك بالتاج لتتوج المجنحة فصورت علیھ إلھة النصر ، أما ظھر العملة 
عملة أخري . ٢٥ أوغسطس المنتصر = VICTORIA AVGحولھا  تكتبو المنتصر

اً تؤكد الطابع الروماني لإلمبراطور فیلیب العربي من األنطونینوس الفضي أیض
ر وقد ظھ.  AEQUITASعلي الظھر نجد ربة العدالة وتصوره متوجاً بالتاج المشع و

 لھصدرت  كما) . ٤صورة (لعدالة األوغسطیة معھا قرن الخیرات والمیزان رمز ا
                                                             
19) Wheeler , Mortimer , Roman Art and Architecture , New York , 1991 , p. 171. 

  . ١٧٨. عزیزة سعید محمود ، المرجع السابق ، ص) ٢٠
  ٤٢. ، ص ٢٠١٠حسین عبد العزیز ، العملة الرومانیة والبیزنطیة ، اإلسكندریة ) ٢١

http://www.forumancientcoins.com/catalog/roman-and-greek-coins.asp?vpar=717 
22  ) Ramage Nancy H. & Ramage , Andrew , Roman Art , Cambridge 1995, p. 260. 

، ص ١٩٩٣، الھیئة المصریة العامة للكتاب ١ثروت عكاشة، الفن الروماني، النحت ، مجلد ) ٢٣
٣٦٠  

  . ان من نوع األنطونینوس لإلمبراطور فیلیب العربي ھي عملتان فضیت ٨- ٧الصورتان ) ٢٤
http://www.13-Monnaies.RomainesIRANTIK.com.htm 
http://www.Monnaies.romaines.Philippe.I.l'arabe,piece,monnaie,monnaies,numismate,numi
smatique,boule.eu.htm ; http://www.Le.monnayage.de.Philippe.Ier.et.sa.famille.htm  
http://www.Les.antoniniens.d'Antioche.sous.le.règne.de.Philippe.l'Arabe-
La.frappe.des.monnaies.htm 
25 ) http://www.13-Monnaies.Romaines(de+235à+500)IRANTIK.com.htm 
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 .م٢٤٨ل لھا تقویما خاصا یبدأ بعام تحمل اسمھ وجعوكانت بشھبا كت سُ خري أ عملة
صورتھ تمثلت في التي عملة تعكس الواقعیة الشدیدة أیضاً سكت لھ   .٢٦) ٥صورة (

ومتوج بإكلیل مربوط  وجھ ، فظھر بلحیةالمالمحھ الشخصیة علي علي تلك العملة ب
في حین . الالتینیة حول الرأس كتب اسمھ بو ةعابس وبدت المالمحخلف الرأس ، 

 .٢٧ )٦صورة (  یحمل غصناً جناحیھ و اً ظھر العملة نسر مجنح فارد صور علي
كت لإلمبراطور فیلیب العربي عمالت عدیدة غالباً  أحداث  لتخلیدوبصفة عامة سُ

عسكریة كالحروب ، وكثیراً منھا كان من البرونز ، وقد ظھر علي وجھھا بمالمح 
 .٢٨معابد رموز أو عمالت فكان یتنوع ما بین صور آلھة أو صارمة أما ظھر ال

 بصورة سریعةوموضوعاتھا زھا فیلیب ھدفھ ھو معرفة طرعمالت  واستعراض
 الرغم من أصولھ العربیةب تھالطابع الروماني الذي تمیزت بھ شخصی للتعرف علي

  . دراسة أثریة مستفیضة دراستھا للیس و
  ؟لماذا شھبا  )٢

 جنوب .كم ٨٥على بعد السویداء بجنوب سوریا  في محافظةران بمنطقة حُ تقع شھبا 
. ٢٩متر فوق سطح البحر ١٠٥٠ علي ارتفاععند أطراف جبل العرب  ،دمشق

  )٧صورة (
قال یُ قریة من قرى حوران ، نجد أنھا كانت ھ شھبا أو شبَ  تسمیةإذا بحثنا في أصل 

التسمیة أیام الفتح ھذه  اكتسبت أو لعلھا" ھبيخلد الشُ مُ "ینسب إلیھا الزاھد أنھ 
بولیس إلى شھبا نسبة إلى المتصوف الزاھد اسمھا من فیلیبو حیث غیرتاإلسالمي 

، أیام الخلیفة عمر بن  المنطقةب اإلسالمالذي سكن المدینة بعد انتشار " مخلد الشھبي"
بفنھا المعماري وسورھا  المدینة وتمیزت .م  ٦٣٦الخطاب رضي هللا عنھ عام 

وترجع عالقة . ٣٠ بالحجر البازلتي األسودالتي شیدت باتھا األربع الضخم وبوا
نتیجة ضعف . م.ق ٦٤عام  علیھاالقائد الروماني بومبي  سوریا بروما عندما استولي

                                                             
26)http://www.-مدینة.الشھباء.أو.فیلیبوبولیس.قصورھا.ومعابدھا.وساحاتھا.تشھد.على.غناھا.وتنوعھا.وحضارتھا
 htm.منتدیات.السیاحة.العربیة
27)http://www.Museums.for.Intercultural.Dialogue-
Coin.of.Roman.Emperor.Philip.the.Arab.htm 
28 ) Douste-Blazy , Philippe , Periple Mediterraneen , Musee’ Saint-Raymond , Musee’ des 
Antiques de Toulouse , 2003 , p.141-142. 

وماني ، القسم عزت زكي حامد قادوس ، آثار العالم العربي في العصرین الیوناني والر) ٢٩
  ٨٣، ص  ٢٠٠٣اآلسیوي ، اإلسكندریة 

Stillwell , Richard , The Princeton Encyclopedia of Classical sites , Princeton University 
Press , 1899, p. 705- 706 ;  http://www.Yulian.Tours&Travel.htm 

شیدت معظم مباني المدینة من حجر البازلت الذي تم إحضاره من منطقة تل شیحان الذي ثار ) ٣٠
للمزید . بھا بركان قدیم عرف باسم بركان تل شیحان ، و أدي إلي وجود البازلت ھناك بوفرة 

  :راجع كلٍ من 
http://www.منتدیات.ستار.تایم.htm 
http://www.mosaique.Suite9.htm 
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بعد ذلك علي سوریا بصفة عامة توالت أحداث سیاسیة عدیدة ، ثم األسرة السلیوقیة 
نسبة إلى االمبراطور بوبولیس بإسم فیلیشھبا اشتھرت و .٣١لي شھبا بصفة خاصة وع

وأراد أن یجعلھا بعد تولیھ السلطة أعاد تأسیسھا الذي ومدینة الابن  فیلیب العربي
وكان فیلیب قد انتصر أثناء فترة تولیھ والیة سوریا علي . ٣٢روما نسخة مصغرة من
طور جوردیان ثم استطاع التغلب علي اإلمبرا .٣٣ .م ٢٤٣عام  جیوش الساسانیین

وفي عام تولیھ  .م٢٤٩لي حكم اإلمبراطوریة حتي عام توو. م ٢٤٤عام الثالث 
وأھتم بھا  مسقط رأسھ في حوران) شھبا(السلطة أسس من جدید مدینة فیلیبوبولیس 

تحمل كل صفات المدینة تقویماً مستقالً وجعلھا  ھاواعتمد ل.٣٤ اھتماماً خاصاً 
  .٣٦ .مقفیة في القرن الرابع استمرت مزدھرة حتي أصبحت مقراً لألسف. ٣٥ الرومانیة

أثار إنسان العصر  حیث عثر عليتاریخ شھبا إلى العصر الحجري ،  یرجعو
یستخدمھا في عدة  واووجدت االدوات الصوانیة التي كان، الحجري في مناطق عدیدة 

العدید من الكھوف والتشكیالت الطبیعیة في  باإلضافة إلي،  مواقع حول المدینة
مثلھا مثل وقعت  .م.ق ٣٣٣وفي عام  .٣٧لھ نت موطن ومسكن كا ومحیط المدینة 

البیزنطیین ومن الرومان ف تال ذلكثم  .٣٨ الیونانیینتحت حكم باقي أنحاء سوریا 
في كافة الحضارات التي مرت  ھاماً  دوراً المدینة  ولعبت. ٣٩األنباط العرب  ھمبعد

                                                             
لممالك الھللینستیة ، فرانك ولبانك ، العالم الھللینستي ، حملة اإلسكندر علي الشرق ونشأة ا) ٣١

ص  ، الفصل السابع ، السلیوقیون والشرق ، ٢٠٠٩الروبي ، المركز القومي للترجمة ترجمة آمال 
  ؛  ١٤٣

مني حجاج ، اآلثار الیونانیة والرومانیة في العالم العربي ، الجزء األول ، & عزیزة سعید محمود 
  ١٨قارة آسیا ، اإلسكندریة ، ص 

http://www.شھبا.وتاریخھا.االثري.htm 
32)http://www.شھبا.السوریة.مدینة.االمبراطور.فیلیب.العربي.روما.الصغرى.الغنیة.باآلثار.ولوحات.الفسیفساء.htm 
http://www.Shahba-Wikiwand.htm ; http://www.Shahba-
Wikipedia.the.free.encyclopedia.htm 
Segal , Arthur, Roman Cities in the Province of Arabia , The Journal of the Society of 
Architectural Historians 40.2 (May 1981:108-121) p. 111. 

  . Carrhaeو كارھاي  Nisibisحدث ھذا االنتصار في موقعتي نیسیبیس )  ٣٣
34) Robertson , D.S. , A Handbook of Greek & Roman Architecture , Cambridge University 
Press, 1954, p. 345; http://www.Roman.Syria.and.the.Near.East-Kevin.Butcher-
Google.Books.htm 
http://www.Roman.Sites.and.Roman.Ruins.htm 
35  ) http://www.mosaic-Shahba-Philippopolis(syrie).htm 

  ٨٤عزت زكي حامد قادوس ، العالم العربي ، ص )   ٣٦
37  ) http://www.شھبا.ویكیبیدیا.الموسوعة.الحرة.htm ;  http://www.Al-Hakawati.htm 
38)http://www.The.Hellenistic.Settlements.in.Syria.the.Red.Sea.Basin.and.North.Africa.Get
zel.M.Cohen-Google.Books.htm  

العنصر المھیمن على المنطقة خالل ھم كان العرب ،  شھبا في عصر األنباط بالنسبة إلي )   ٣٩
عھد طویل رغم األحداث السیاسیة التي تعاقبت علیھا و رغم الھجمات المتعددة و االحتالل الذي 

فقد ظل العرب المالك الحقیقیین لھذه البالد ، ) یونان و رومان(حصل من قبل قوى سیاسیة أجنبیة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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،  م.ق ٣٣٣عام منذ  اسوری سیطروا علي منذالیونانیین وجدیر بالذكر أن  .المنطقةب
اما الكتابات الیونانیة التي عثر  . كانوا متأثرین بالثقافة الشرقیة السائدة في المنطقة

برنستون األمریكیة وكذلك ھا البعثات األثریة لجامعة تعلیھا بعض الرحالة وجمع
عن عن تلك البحوث  منمئات ال ، فقد كتبوااستكشافات رینیھ دوسو وفریدریك ماكلر 

وازي والتي تممیزة لمدینة شھبا في العصر الیوناني الھمیة الفترة والتي أكدت األ
  .٤٠ أھمیتھا في القرن الثالث المیالدي
، أن  المصادر والمكتشفات األثریةكثیر من الؤكد تولإلجابة عن سؤال لماذا شھبا ؟ 

 تھ، عن طریق عنای عن عمیق انتمائھ ووفائھ لوطنھ فیلیب عبَّر، خالل فترة حكمھ
، لدرجة دفعت بعض اآلثاریین إلى القول إنھ أراد  فائقة بمسقط رأسھ فیلیبوبولیسال

أحاطھا باألسوار المنیعة ف،  روما عاصمة العالم المعروف وقتئذ بھاأن یباھي 
لمحصنة باألبراج الدفاعیة والمزینة بالبوابات الفخمة المبنیة على أشكال أقواس ا

حیث یخترق المدینة شارعان رئیسان بالنصر، وخططھا على الطریقة الشبكیة 
في الغرب والشرق والشمال  اربع لھا بواباتو دیكومانوس و كاردو ھمامتعامدان 
مجموعة شید بھا قد و .٤١ مرصوفان بالحجارة البركانیة المنحوتة كانت، ووالجنوب

فخمة المزینة بأجمل لوحات من المباني العامة والخاصة كالمعابد المھیبة والقصور ال
كل ذلك ..  الفلیبیونو النصب التكاري والفسیفساء والحمامات والمالعب والمسارح 

قنوات مغطاة كأفضل  عبرالمدینة  إلي تصل المیاه كانتكما  . على الطراز الروماني
  .ما یكون تخطیط المدن في ذلك العصر

ید من أسر القادة و النبالء لحقت بھ العد، مع استقرار اإلمبراطور في شھبا و 
فشھدت المدینة حركةً عمرانیة نشطة خالل السنوات الخمس لحكم فیلیب الرومان 

  .٤٢ظلت قائمة ومتمثلة في المنشآت الباقیة بشھبا العربي و آثار ھذه الفترة 

                                                                                                                                                           
فاألنباط شعبٌ عربي خرج من شبھ جزیرة .  حیث شھدت حضارتھم و تطورھم اإلقتصادي و الفني

وكانت عاصمتھم البتراء في زمن حكم ، منطقة شرقي األردن و جنوب سوریا بالعرب و سكن 
م .ق٨٨في عام و. ي دمشق و جبل العرب الملك الحارث الثالث و كانوا قد سكنوا في نفس الزمن ف

زمن الملك عبیدة األول جابھ األنباطُ الیونانیین السلوقیین في معركة دامیة في موقع موثو أو موثانا 
أو حسب روایة مؤرخین آخرین قرب امتان حیث قتل الملك السلوقي )  قنوات حالیاً (قرب كاناثا 

و بعد ھذه الھزیمة تم تفكیك . وشھ انطیوخوس الثالث عشر خالل المعركة وتشتت جی
لكن و. اإلمبراطوریة السلوقیة و انتشر األنباط في المنطقة مسیطرین على كافة المدن ومنھا شھبا 

خالل بدایات المیالد بنى  فيلسوء الحظ لم یعثر على أي مبنى نبطي محفوظ أو قائم في شھبا بینما 
ة في المنطقة الغربیة الھابطة باتجاه منطقة اللجاة األوائل مجموعة من األبراج الجنائزیة المنتشر

  : للمزید راجع . الصخریة
http://www.شھبا.وتاریخھا.االثري.htm 
40)http://www.-مدینة.الشھباء.أو.فیلیبوبولیس.قصورھا.ومعابدھا.وساحاتھا.تشھد.على.غناھا.وتنوعھا.وحضارتھا
 htm.منتدیات.السیاحة.العربیة
41  ) http://www.شھبا.اكتشف.سوریة.htm 
42  http://www.شھبا.وتاریخھا.االثري.htm 
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عھد  يھھا فترة الحضاریة الھامة من تاریخالولماذا كانت  ،وھكذا نفھم لماذا شھبا 
صل ھذا اإلمبراطور ذو األ.  فیلیب العربي اسمالمعروف بالروماني  االمبراطور

في االمبراطوریة جعلھا تضاھي أھم المدن اھتم بمدینة نشأتھ اھتماماً خاصاً عربي ال
 مھا مركزٍ تحولت في عھده إلي  بل ، الرومانیة حتي أصبحت بمثابة روما الصغري

كانت و، المدن الرومانیة أھم من اعتبرت ف.  للقیادة على مستوى االمبراطوریة
  .واثارھا  للمدن التاریخیة بكل مقوماتھا اً رائع اً نموذج
  :تخطیط مدینة شھبا  )٣

وقد شیدت . لمقامة علیھا شھبا من الغرب إلي الشرقتنحدر المساحة الصخریة ا
تخطیط المعسكر  یشبھ ، وكان٤٣) الشبكي ( الھندسي الھیبودامي  المدینة علي النظام

مع الشارع الطولي  Cardoالروماني المكون من تقاطع الشارعین العرضي 
Decomanus یطلق علیھما اسم و ،داخل مساحة مربعة غیر منتظمة األضالع 

  . ٤٤) ٨صورة ( ع األعمدةشوار
وكان ھناك باب یخترق كل ضلع من أضالع السور األربعة ، باإلضافة إلي بابین 

وكانت ھناك بوابة من النوع الثالثي .  ثانویین في كلٍ من الضلع الشمالي والجنوبي
وكانت المباني . خل عند الشارعین الرئیسیینأي ثالثة أقواس كمدا  tetrapyleالمدخل 
وبالنظر  .٤٥ة بالمدینة تقام حول ھذا التترابیل أو تقاطع الشارعین الرئیسیین الرئیسی

. متراصة البازلت النالحظ طریقة البناء المكونة من أحجار  إلي البوابة الجنوبیة
وعلي الرغم من عدم وجود زخارف علي البوابات إال أن ذلك لم یمنع المشاھد من 

 .٤٦ة من طریقة البناء وكذلك األقواس االحساس بھیبة المكان ومناعتھ الواضح
وتشابھت البوابة الشمالیة مع الجنوبیة من حیث طرز البناء والمادة المستخدمة بھا آال 

، كانت كل بوابة تتكون من برجین في الوسط و ) ١٠-٩صورة (. ٤٧وھي البازلت 
علي یوجد ثم شكل قوس عظیم الوسطي تأخذ فتحات تستخدم كمدخل فیتخللھما ثالث 

 قرونعلي شكل البوابة تحمل تیجاناً أعمدة وكانت . حجماً  ا قوسین أصغرجانبیھ
وكذلك السقف أي رأس الكبش  Buccrania الكبش المعروفة بزخرفة البوكرانیا

وكلھا شواھد تعبر عن الطراز النبطي الذي ظل مستخدماً . المقبب للبوابة الوسطي

                                                             
، ضحي عرفة، العمارة الرومانیة:شبكي للمدن الیونانیة والرومانیة، راجع عن نظام التخطیط ال) ٤٣

  ٧، ص  ٢٠٠٦اإلسكندریة 
ثم انتشر بعد ذلك في آسیا . م.الخامس ق انتشر التخطیط الھیبودامي المدن الیونانیة في القرن) ٤٤

وكان النظام المطبق بسوریا في العدید من مدنھا في فترة حكم . الصغري ومختلف األنحاء 
و استمر ذلك أیضاً في الوالیات التي وقعت تحت حكم . السلیوقیین والمدن التي أنشئوھا بسوریا 

 ، ٢٣، ص  ١، المرجع السابق ، جزء  جمني حجا& للمزید راجع ، عزیزة سعید محمود . الرومان
٢٧   http://jean.dif.free.fr/Images/Syrie/Notes9.html  

45  ) http://www.mosaique.Suite9.htm 
46  ) http://www.Capital.of.Roman.Arabia.Philippopolis(Shahba).htm 
47  ) http://www.mosaique.Suite9.htm 
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من  اً مكون اً تذكاری اً ط المدینة نصبوسبوكان یوجد . في سوریة. م ٢٤٤حتي بعد عام 
ویؤدي ھذا النصب من الناحیة الغربیة إلي مركز  Tetrapylonأربعة أعمدة من نوع 

  .٤٨ المدینة
في الوالیات الرومانیة الذي كان متبع  الرومان علي نفس النظام الھیبوداميوقد حافظ 

بتجمیل الشوارع  وافاھتم. ٤٩  عامة وفي الوالیات الشرقیة ومنھا سوریا بصفة خاصة
 ببواكي معمدة ونافورات ومباني ضخمة كالمسرح والحمامات والبازیلیكات

 تحملكانت ذات الطراز الكورنثي وكذلك تلك التي وانتشرت األعمدة . ٥٠وغیرھا
تحقیق لإنشاء البوابات الضخمة وأقواس النصر  ولم یكن.  تذكاریة تماثیالً  فوقھا

منشآت الأیضاً لجذب األنظار نحو كان ، وإنما  حسبفالقیمة الجمالیة بمدن سوریا 
وأصبحت األعمدة حاملة التماثیل . دلیالً علي القراء والقوة ضخمة التي شیدوھا 

عنصراً زخرفیاً في عمارة المدن في العصر علي وجھ الخصوص التذكاریة 
اً وبالتالي كان وجود البوابات واألعمدة التي تزین شوارع شھبا أمر.  الروماني

  .٥١سوریابخاصة الرومان في والیاتھم الشرقیة  من قبل أباطرة ومألوفاً طبیعیاً 
 یقابلھ مدخا المدینة، كان لداخل إلى المدینة من مدخلھا الشمالي وجدیر بالذكر أن ا

وبطرز معماریة مماثلة لألبواب الثالثة األخرى ، الذي أقیم على شكل أقواس النصر 
التي تتوسط األسوار الدفاعیة من الجھات األربع  في الجنوب والغرب والشرق
عرض وكان  .متر لكل ضلع ١٥٠٠بطول ، و ذلك للمدینة التي انشأھا الرومان 

عرض فتحة  بینما بلغ، م  ٨.٧٥بارتفاع  .م ٤.٥حوالى یبلغ الباب الرئیسي األوسط 
 ةساحإلي ال الزائردخل یوما أن . رتفاع ستة أمتارإب األبواب الجانبیة ثالثة أمتارٍ 

، وعلى بعد خمسین  غرباً في شارع مبلط بحجارة بازلتیة یسیرحتى للمدینة العامة 
ترتفع ثالثة أعمدة مع كانت ،  متراً على بدایة ھذا الشارع ومن الجھة الشمالیة

                                                             
، م في الجمھوریة العربیة السوریةقبل اإلسال ، آثار مارست كلینكل ، آثار سوریة القدیمةھو) ٤٨

، ؛ عزت زكي حامد قادوس١٨٩، ص ١٩٨٥سم طویر، منشورات وزارة الثقافة، دمشق ترجمة قا
  . ٨٤العالم العربي ، ص 

عن الوالیات الرومانیة بصفة عامة و مقدونیا كمثال یقع بین الوالیات الشرقیة والغربیة إلي حدٍ ) ٤٩
  :ما ، راجع 

Paliouras , Athanasios , Macedonia History , Athens 1998 , Vol. A., pp. 70 , 72-74 
انتشرت ظاھرة الشوارع المعمدة ذات البواكي في فترة الحكم الروماني في مختلف الوالیات ) ٥٠

واستمرت . م.ق ١٦٨وعلي سبیل المثال والیة ثیسالونیكي التي وقعت تحت حكم الرومان عام 
احتوت أیضاً علي وكانت تزخر بالشوارع المعمدة واإلمبراطوریة الرومانیة  اھمیتھا في عصر

  :مسرح روماني وفسیفساء ، راجع 
Tsaktsiras K.,Papanthimou G.,Mantziou N., Kalogirou ,Thessaloniki , The city and its 
monuments, p 48-9 

  . ٣٠-٢٩، ص  ١ مني حجاج ، المرجع السابق ، جزء& عزیزة سعید محمود )   ٥١
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الجزء الظاھر من المعبد الذي تختفي بقایاه تحت بیت  لتمثلتیجانھا الكورنثیة الجمیلة 
 .٥٢مجاور

موصولة بشبكة طرق رومانیة مبلطة ومرصوفة كانت لمدینة ار فإن اوباختص
ى عصرنا ھذا وھي مازالت قائمة حت، ازلتیة كبیرة منذ العھد الرومانيببالطات ب

كما الیزال الشارعان الرئیسیان اللذان یقطعان شھباء ، شاھدة على ذلك العصر
ن سور المدینة أعراني الش ویذكر .٥٣ جنوبا وشماال وشرقا وغربا في حالة سلیمة

.  من األعداء تھادفاعیة لحمای یحتوي على أبراجٍ  بشكلھ المستطیل كانالحجري 
مھدم اآلن ولم یبق منھ سوى بعض اآلثار وما تبقى من وبالرغم من كون السور 

، إال أن آثاره تؤكد أھمیتھ وتكوینھ المعماري البوابات األساسیة والفرعیة للمدینة
 .٥٤ األسوار مصنوعة من حجر البازلت مما یؤكد علي صالبتھاوكانت . الممیز

  )١١صورة (
تتألف من ، وكانت البوابة بوابات رئیسیة ةللمدینة أربع ھ كانتنأالشعراني  ویضیف

على جانبیھ ممران صغیران بعرض  الوسط عرضھ أربعة أمتارممر كبیر في 
  .٥٥.م٢.٥

ثم  اً رومانی اً نت في األصل معسكرأن مدینة شھبا كاومني حجاج عزیزة سعید  وتعتقد
. موطن اإلمبراطور فیلیب العربي ھاإلي مقر إمبراطوري ضخم نظراً لكون تحولت
لوالد  المخصصالفیلیبون والمعبد كعلي ذلك من وجود المباني الشامخة  اواستدلت

  .٥٦اإلمبراطور
  :منشآت فیلیب في مدینة شھبا  )٤

سواء  في مدینة شھباالعربي فیلیب براطور المعماریة التي خلفھا اإلم تعددت المنشآت
، المباني ومن أبرز ھذه اآلثار. ھداءاً لھ التي أقامھا بنفسھ أو أمر ببنائھا أو بنیت إ

  :التالیة
  

  :Kalybe الكلیبة: أوالً 
وفقاً أطلق علیھ اسم كلیبة و ران ن المعابد الذي كان منتشراً في حوالكلیبة ھي نوع م

سبت قدیما للرعاة كاألكواخ التي نُ  مؤقتال ریفيال مسكنالتسمیة یونانیة تعني ل
  .٥٧ وحوریات الماء

                                                             
52)http://www.شھبا.السوریة.مدینة.االمبراطور.فیلیب.العربي.روما.الصغرى.الغنیة.باآلثار.ولوحات.الفسیفساء.htm 
53)http://www.-مدینة.الشھباء.أو.فیلیبوبولیس.قصورھا.ومعابدھا.وساحاتھا.تشھد.على.غناھا.وتنوعھا.وحضارتھا
 htm.منتدیات.السیاحة.العربیة
54  ) http://www.Capital.of.Roman.Arabia.Philippopolis(Shahba).htm 
55)http://www.-مدینة.الشھباء.أو.فیلیبوبولیس.قصورھا.ومعابدھا.وساحاتھا.تشھد.على.غناھا.وتنوعھا.وحضارتھا
 htm.منتدیات.السیاحة.العربیة

  ٤٦، ص  ١مني حجاج ، المرجع السابق ، جزء & عزیزة سعید محمود )   ٥٦
57) http://www.-مدینة.الشھباء.أو.فیلیبوبولیس.قصورھا.ومعابدھا.وساحاتھا.تشھد.على.غناھا.وتنوعھا.وحضارتھا
 htm.منتدیات.السیاحة.العربیة
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حیث یري أن منطقة حوران وتراخون  الكلیبة ماھیة مبنيأرثر سیجال  ویشرح
 .٥٨مباني من نوع المعابد التي صنفت تحت مسمي كلیبة بسوریا كانت تضم سبعة 

أثناء سفریاتھ إلي سوریا فرنسي عثر عالم الال De Vogueیقول سیجال أن دي فوج ف
 Umm Iz بنفس االسمبقریة یعرف باسم كلیبة أم عز زیتون علي نقشین بمبني 

Zetun  قصة المواطنین القدامي اللذین أنشأوا الكلیبة  یحكیانوكتبا باللغة الیونانیة  و
  . )١٢صورة ( ٥٩ المقدس الدیني تمیزت بصفة المكان و

ةكلیبة  وتسميالثانیة كلیبة ال:ھم عنونفس المن عثر علي ستة مباني  كما  شقَ
Shakka١٣صورة (٦٠( .الحیاة الثالثة كلیبة كلیبة والIl Haiyat ٦١ ) ١٤صورة (. 

                 Temple C at Kanawatناوات اقفي  C معبد وتمثلالكلیبة الرابعة 
  . ٦٣)١٩- ١٨صورة (الكلیبة الخامسةھي وكلیبة بٌصرة ثم . ٦٢)١٧-١٦- ١٥صورة(

                                                             
58  ) Segal , Arthur , The "Kalybe Structures" – Temples for the Imperial Cult in Hauran and 
Trachon: An Historical-Architectural Analysis , Zinman Institute of Archaeology, Haifa 
University, pp. 91-118 

بة وكانت تلك الكلی. كم من شھبا  ١٠بجنوب منطقة التراخون علي بعد  أم عز زیتونتقع كلیبة ) ٥٩
تتكون من قاعة واحدة مربعة و تغطیھا قبة ، وكان المدخل عبارة عن  –وفقاً لوصف دي فوج  –

 , Segal  :قوس وتسبقھ عدة ساللم وقد زینت جدران الواجھة بحنایا نصف دائریة ، للمزید راجع 
Arthur , The "Kalybe Structures" op.cit., pp. 93 , Fig 2. 

وكانت تماثل كلیبة . كم شرق أم عز زیتون  ٨نطقة التراخون علي بعد بجنوب م شقةتقع كلیبة ) ٦٠
وقد . أم عز زیتون في وجود قاعة واحدة مربعة تغطیھا قبة ولھا مدخل واسع لھ شكل القوس

أضیفت حوائط جانبیة قصیرة علي جانبي المدخل وكأنھا أجنحة ، وزینت الواجھة بحنیتین فوق 
ویسبق المدخل . ة عن شكل مربع یعلوه نصف دائرة وھكذا بعضھما البعض عند كل جانب عبار

 .Segal, Arthur, The "Kalybe Structures" op.cit., pp. 94 , Fig 3  :للمزید راجع. ساللم عدد من ال
وتمیزت بالمساحة المستعرضة حیث تكونت من ثالث . بجنوب التراخون الحیاةتقع كلیبة ) ٦١

. وكانت القاعة الوسطي ھي الوحیدة التي تغطیھا قبة. الصفقاعات متساویة متتالیة علي نفس 
وقد قسمت القاعتین الجانبتین إلي طابقین ، وكان للقاعة السفلي .وتفتح جھة الشمال بمدخل لھ قوس 

ولھا درجات ساللم كالمعتاد ، باإلضافة إلي الساللم .  مدخل خاص ، وفي القاعة العلیا نافذة
  .بق الثاني من القاعات الجانبیة الداخلیة المؤدیة إلي الطا

 .Segal, Arthur, The "Kalybe Structures" op.cit., pp. 94-95 , Fig 4  :للمزید راجع 
بقاناوات علي یسار مخطط  Cوتقع كلیبة معبد . قاناوات ھي إحدي أكبر المدن بوسط حوران ) ٦٢

مستطیل الشكل ، لھ مدخل مكون  Cد وكان معب. وتؤرخ بالقرنین الثاني والثالث المیالدي. المدینة 
ویعرف ھذا النظام باسم . ذات أربعة أعمدة موزعة بین دعامات الجانبین  porticusمن بوابة 

tetrastylon in antis  . وقد احتوي المعبد علي تمثال لإلمبراطور ، . ویواجھ المدخل جھة الشمال
 Segal , Arthur , The "Kalybe Structures" op.cit., pp. 98 , 101 , Fig 11-12      : للمزید راجع 

وكانت عاصمة لوالیة عربیة في بدایة القرن الثاني . بُصرة في جنوب غرب حوران تقع ) ٦٣
ومن بین أمثلة الكلیبة المختلفة والسالف تقدیمھا ، تعد كلیبة بصرة ھي األفضل من حیث . المیالدي 

وقد أخذت كلیبة .  الشارعین المعمدین الرئیسیین بالمدینة انتقاء الموقع ، فقد كانت تقع عند التقاء
وھي . بصرة شكل الجناح وفي الوسط یوجد حنیة تغطیھا نصف قبة ثم حوائط ممتدة علي الجانبین

  :للمزید راجع  .تشبھ إلي حدٍ كبیر كلیبة شھبا
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بشھبا ، األولي منھما عُرفت باسم  ویقعاننصل أخیراً إلي الكلیبة السادسة والسابعة 
السداسي ، بینما الثانیة اشتھرت بمعبد فیلیب والتي سوف نتناولھا مباشرة كلیبة شھبا 

Hexastyle Temple of Philippe   ،الحقاً منفصلة نتناولھا  سوفو .  
تقع بحالة جیدة من الحفظ و" كلیبة شھبا " السابعة  كانت الكلیبةفوفقاً ألرثر سیجال ، 

وقام الباحثون واألثاریون وعلماء الترمیم  .بوسط فیلیبوبولیس بالقرب من السوق 
شف عنھا في بدایات القرن العشرین وصنفھا باتلر بدراستھا واالھتمام بھا حیث كٌ 

أو كانت بمثابة مالذ أنھا  Gawlikowskiبینما ذكر جاولیكوفسكي " كلیبة " علي أنھا 
وقد أخذت كلیبة شھبا شكل الحنیة وكان یوجد بوسطھا قوس أو حنیة  .ھیكل ملكي

تغطیھا نصف قبة ، بینما وجد علي جانبیھا حجرات مستویة لتكون في النھایة شكالً 
ا ملھ انالجانبی ائطانوكان الح. وكان یسبقھا ساللم أمامیة بعرض المبني .  مستطیالً 

. تقعان علي جانبي الحنیة الوسطي الرئیسیة  لة تؤدي إلي حجرتینمداخل مستطی
 مقاساتھاوھكذا تعتبر كلیبة شھبا وفقاً ألرثر سیجال ھي األكثر تمیزاً لیس فقط بسبب 

  )٢٠صورة (  .٦٤والمنفذة من البازلت  نتیجة لعمارتھا الممیزةوإنما أیضاً وحجمھا 
عبارة عن  كانتختلفة أن كلیبة شھبا وبعیداً عن أرثر سیجال ، ذكرت المراجع الم

ساحة كبیرة مبلطة واقعة إلى الشمال  تطل عليمنتظمة مجموعة معماریة كبیرة و
       اسم  ا البناءعطي لھذو قد أُ  ، دیكومانوس يبي من الطریق الروماني الرئیسالغر

سلسلة أطلق الكونت ملكیور دوفوغییھ ھذا التعبیر على  ١٨٦٠ففي عام  .) )ة لیبك ((
كتابات قدیمة متعلقة  في ةلیباسم كقد وجد و.  من المباني الدینیة و منھا مبنى شھبا

أكواخ المؤقت كالمسكن الریفي  - كما سبقت اإلشارة  –ھو یعني بالیونانیة بالمنطقة و
المباني الدینیة المكرسة  تعنيشھبا ، فكانت منطقة أما في . ریات الماءحولرعاة وا

   ٦٥.ماثیلھالسكن اآللھة أو ت
 .متر ٣٠ كان یبلغ أو الكلیبةواجھة المعبد عرض ، نجد أن وصف الكلیبة وبالنسبة ل

 ، ثالث غرف تشكل الوسطى محراباً كبیراً علي فتح توعلى الساحة من الغرب  یطلو
م تشبھ المسرح ومزخرفة ١.٢٥كبیرة بعلو  تقدمھا منصةتتعلوه قبة مستدیرة و 

ھذه المنصة على منصة أخرى تطل و. ٦٦ مستطیلةوى بكُ بمحاریب نصف دائریة و
قد أدت الحفریات و. تنتھي بدرج ینزل إلى الباحة المبلطة بنفس عرض الواجھة و

 ،  األثریة إلى إظھار عناصر معماریة مقببة ارتكزت علیھا المنصة و األدراج
یعبر عن طریق حجرة واقعة تحت المحراب بنى ومال ھذاإضافة إلى ممر كان یقطع 

یصل إلى الحجرة الشمالیة حیث یقوم بقربھا درجاً أخر مخترقاً ما تحت قبة ل
المبنى الباحثین لالعتقاد أن ھذا المعبد باألعمال المنفذة دعت  وقد .المحراب األوسط

                                                                                                                                                           
Segal , Arthur , The "Kalybe Structures" op.cit., pp. 101 , 103 , Fig 14-15-16 
64 ) Segal , Arthur , The "Kalybe Structures" op.cit., pp. 97-98 , Fig 8-9-10 
65  ) http://www.شھبا.وتاریخھا.االثري.htm 
66)http://www.شھبا.السوریة.مدینة.االمبراطور.فیلیب.العربي.روما.الصغرى.الغنیة.باآلثار.ولوحات.الفسیفساء.htm 
http://www.Yulian.Tours&Travel.htm 
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المعروفة في مناطق لیست بعیدة عن شھبا كشقا  ةلیبتصنیف مباني الكال یدخل ضمن 
  ٦٧..البناء في شھبا وأسالیبالمخططات ھناك اختلفت الزیتون و الھیات حیث و أم 

أنھ قد عثر في منطقة شھبا علي مجموعة من المباني األثریة  یقولوھناك رأي آخر  
ال یمكن تحدید  ، إال أنھومع أنھا دینیة . لھا صفة مشتركة ، وھي الطابع الدیني 

ا كلیبة شھبا فھي أبرز أمثلتھمن  وكان. وظیفتھا بدقة ، فأطلق علیھا جوازاً اسم كلیبة 
أصبحت بعد ذلك النموذج المعماري الذي تم االعتماد علیھ ، فاألكثر وضوحاً وحجماً 

  .٦٨في بناء الكنائس البیزنطیة
یوضع داخل الحجرة الرئیسیة في مباني الكلیبة فال وعادة لم یكن تمثال اإلمبراطور 

cella ، ة كلیبة شھبا فقد وضع أما في حال. وإنما كان یقام أمام المعبد أو الكلیبة
وكانت  .٦٩وأقیمت الكلیبة في مواجھة مبني الفیلیبون. التمثال بالحنیة المركزیة 

. بالكامل  البناءبعرض مقامة تكون من ساللم توغرب الشارع الرئیسي تقع  الكلیبة
.  إلي حجرة رئیسیة ذات حنیة كبري تأخذ شكل نصف دائرة الساللمھذه تؤدي و
 ،التي تحتوي علي عدد من المناظر المنحوتة ة بحنیتھا الكبیرة الحجرھذه ت میزوت

، الحنیة الكبري  وعلي جانبي. وفي وسطھا تمثال كبیر لإلمبراطور فیلیب العربي
   . یوجد بابان یؤدیان إلي حنیتین أصغر حجماً من الحنیة الرئیسیة

تم في دراسة   Gawlikowskyو   Amerظھرت بعض اآلراء ألثریین مثل قد و
براطور فیلیب العربي إلمأن الھدف من ھذا المبني كان تمجید ا ١٩٨٥نشرھا عام 

  )٢٢-٢١صورة (.٧٠كان مخصصاً أیضاً لعبادة اإلمبراطور  كماوأسرتھ ، 
وبدراسة مباني الكلیبة السبع ، وجد أرثر سیجال أنھم یشتركون في عدد من النقاط 

ران  أھمھا إقامتھم كلھم إما بجنوب منطقة التراخون النقطة الثانیة . أو بجنوب حُ
كانت المادة التي شیدت منھا ھذه المباني وھي البازلت والذي كان متوفراً بكثرة بتلك 

النقطة الثالثة وھي العنصر الزمني فقد شیدت ھذه المباني خالل القرن . المنطقتین
سط المدینة النقطة الرابعة تبین أن خمسة منھن قد تم تشییدھم بو. الثاني المیالدي 

أما النقطة الخامسة فھي بمثابة خالصة لدراسة تلك . وإثنتان فقط شیدا في قري
  :المباني معماریاً حیث تبین اآلتي 

 Temple with roofedوجود مباني كلیبة تمثل معبد لھ حجرة خلفیة مغطاة   - أ
adyton شقة والحیاةمثل كلیبة أم عز زتون ، و. 

                                                             
67  ) http://www.شھبا.وتاریخھا.االثري.htm 

  :للمزید راجع. في الھیات وفي شقا عثر علي نماذج أخري من الكلیبة بكلٍ من أم الزیتون و)  ٦٨
Hakawati.htm-http://www.Al    

http://www.المنشآت.األثریة.في.جبل.العرب.الحكواتي 
69  )  http://www.Capital.of.Roman.Arabia.Philippopolis.(Shahba).htm 

٧٠   (Gawlikowsky M. – Amer, Ch, DAM 2, 1995-1997 , pp. 1-10  عزت زكي حامد قادوس؛ ،
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 : شكل نصف دائري ولھ بھو مدخل  مباني لھا كمعبد لھ ھیكل یأخذ   - ب
Temples with a naos shaped like a semi-circular hall and a porticus at 
the entrance 

" الھیكساستایل " في قاناوات ومعبد فیلیب السداسي  Cوقد تحقق ھذا في معبد 
  .في شھبا

بُصرة و شھبا مثل كلیبة  Open exadra like templesحنایا مفتوحة وكأنھا معبد    - ت
ران . وكانتا األكثر اتساعاً وزخرفةً  )فیلیبوبولیس( وكان سكان منطقتي حُ

علي المعابد المفتوحة لدیھم والتي كانت والتراخون ھم من أطلقوا ھذه التسمیة 
في رأیھم لخدمة عبادة اإلمبراطور وتختلف عن غیرھا من المعابد التي أقیمت 

 .ریة الرومانیةلألباطرة الرومان بشرق اإلمبراطو
یجعلھا تختلف عن لسماء والذي یمیز مباني الكلیبة عنصر الجزء المفتوح ل  - ث

في  naosالیونانیة والرومانیة حیث كانت حجرة الناوس المعابد الكالسیكیة 
یوضع  والمعبد الیوناني تعتبر بمثابة حجرة اإللھ أو اإللھة وتقع بمركز المعبد 

في عدم السماح للمتعبدین بدخول المعبد والبقاء  بھا تمثالھ ، ومن ھنا كان السبب
ھو  pronaosوكان المدخل الواقعة أمام المعبد  temenosفي المساحة المقدسة 

  .الواقع بین المتعبدین وحجرة االلھ 
وجدیر بالذكر أن العالم الكالسیكي عرف عبادة القائد ثم اإلمبراطور و شیدت لھا 

سوي ھنا از والشكل و لم تختلف عابد اآللھة في الطرنت مماثلة لمالمعابد ولكنھا كا
علي أرض البازلت فأقیمت معابد لألباطرة بشكل مختلف في منطقتي التراخون 

ران فظھر ما عرف باسم معابد الكلیبة  .٧١ وحُ
في إحدي الحنایا لیراه الكل من الخارج و  كان تمثال اإلمبراطور یقف فیھا شامخاً و

  .كان الوضع في معابد اآللھة سواء الیونانیة أو الرومانیةلیس في حجرة اإللھ كما 
  

  )ضریح آل فیلیب (  الفیلیبون: ثانیاً 
ھي مقبرة منسوبة ألسرة اإلمبراطور الروماني فیلیب العربي لكنھ لم یدفن بھا وتقع 

من أجمل ما المبنى الجنائزي ألسرة اإلمبراطور  یعتبر ھذاو. ٧٢جنوب شرق الكلیبة 
باألعمدة اإلیونیة  مزینو،  فیلیبونسمي ت مدینة شھبا ، و كان یمنشآتبقى من 

جنوب  بمحاذاة المعبد اإلمبراطوريیقع  وكان .٧٣ والمشاھد ذات النقوش الجمیلة
من قدیماً  یتألف و .٧٤عبارة عن مبني مستطیل من األحجار المھذبة  وكان . الكلیبة

                                                             
71  ) Segal , Arthur , The "Kalybe Structures" op.cit., pp. 106-110. 
72  ) http://www.المنشآت.األثریة.في.جبل.العرب.الحكواتي 
73  ) http://www.فیلیب.العربي.اكتشف.سوریة.htm 
74  ) http://www.البدء.بأعمال.ترمیم.مقبرة.فیلیبیون.األثریة.في.مدینة.شھبا.اكتشف.سوریة.htm 
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ھناك رأیاً یذكر أنھ كان في كما أن .   )٢٣صورة (. ٧٥غرفة واحدة مغلقة الجدران 
  .٧٦األصل معبداً استخدم كمقبرة ألسرة فیلیب 

ئطھا مقسمة إلي ثالث حنایا بالمدخل الواسع الذي یؤدي إلي حجرة حواالمبني تمیز و
. یوجد سلم یؤدي إلي سطح المبني ، ومن الناحیة الجنوبیة في الحائط الغربي . عمیقة

عثر بھ علي نقش تذكاري عن و. معبد الرومانيبني في شكلھ العام شكل الویشبھ الم
اإللھ مارینوس یُعتقد أنھ یقصد بھ جولیوس مارینوس والد اإلمبراطور فیلیب 

   .٧٨ بساطة الزخارفبوتمیز المبني بصفة عامة  .٧٧العربي
تدل على ان ھذا المعبد بني  أن اآلثار المتبقیة منھ ، كانتوضح الشعراني وقد أ

اإلمبراطور فیلیب العربي بھدف تألیھ والده كارلوس مارینوس كمعبد جنائزي لعائلة 
الزوایا األربع  عند وجدتفي حین  الصلبمبني من الحجر البازلتي ال وقد شید. 

للمبنى قواعد حجریة منحوتة بإتقان تحمل أعمدة مربعة الشكل تبرز عن المبنى 
یمتد حول  إفریزتاج یعلو الو. بشكل بسیط وتنتھي في األعلى بتیجان أعمدة أیونیة 

الواجھات من الجھات األربع للمبنى كما توجد بعض تزیینات السقف الجانبیة التي تم 
ویعتقد كلینكل أن ھذا المعبد كان مخصصاً  .٧٩ وضعھا بشكل خاطئ أثناء الترمیم
فیلیب تخلیداً لذكرى والده یولیوس  وقد شیده .لعبادة أفراد العائلة اإلمبراطوریة 

   .٨٠اآللھة  مصافعمد إلى وضع أبیھ في  حیث، مارینوس 
وتري عزیزة سعید ومني حجاج أن ھذا البناء ھو في األصل نوع من المقابر المبنیة 

التي ظھرت في آسیا و mausoleoضرحة بالكامل فوق سطح األرض من نوعیة األ
اتخذت ھذه المباني الجنائزیة شكل المقصورة أو المعبد و. في العصر الھللینستي 

وكانت التوابیت توضع في الردھة األمامیة أو في حجرة ال  ، Heroaالصغیر 
cella اً ضریح كانعالمتي اآلثار أن ھذا المبني  تضیف لذلك. المفتوحة علي الخارج 

، من األعمدة  خالي لكنھومقام علي شكل معبد جنائزي لعائلة اإلمبراطور فیلیب 
   .٨١ ربعةاأل المبنيأركان اقتصر علي أربعة دعامات في و

  Hexastyle Templeالسداسي  معبد فیلیب: ثالثاً 
في عام حاكم داً كإمبراطور توجفیلیب العربي أن یكون ماإلمبراطور كان من حظ 

التي أقیمت بمناسبة مرور ألف عام علي إنشاء األلفیة احتفاالت  فترةفي أي . م ٢٤٨
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فیلیب شید اإلمبراطور  و. ئلةاالحتفاالت أمواالً طاتلك وقد تكلفت . ٨٢روما مدینة 
تبقي ، ومعبداً لھ في شھبا من نوع الھیكساستایل أي ستة أعمدة في واجھة المعبد 

 .٨٣منھا عدد یؤكد ذلك وكانت األعمدة من النوع الكورنثي مشیدة علي قاعدة 
الشارع  یقع بحذاء ، وكانمن أھم آثار المدینة یعتبر ھذا المعبد و.  )٢٤صورة (

ثالثة أعمدة ذات  سويبق منھ تال انھ لم یإ ةھ الرومانیاتیزال یحتفظ ببالطالرئیسي وال
   )٢٥صورة ( .٨٤فقط تیجان 

اإلمبراطور أمراً شائعاً بدأه  المخصصة لعبادتھممعابد لوكان تشیید األباطرة ل
، و قد انتشرت تلك العبادة في شرق اإلمبراطوریة واستمرت من بعده أغسطس 

  .٨٥ربھا الرومانیة أكثر من غ
األول .  بدان من نوع الكلیبة بمدینة شھباویذكر أرثر سیجال أن فیلیب العربي شید مع

بالقرب من السوق الروماني الذي كان یقع بقلب المدینة  منھما ھو معبد الھیكساستایل
. وقد تم الكشف عنھ في أوائل القرن العشرین علي ید باتلر . وھو ما نتناولھ اآلن

ھو بعض قطاعات الحوائط و عدد أربعة أعمدة من الستة التي  وكل ما تبقي منھ
وبالرغم من الحالة المتھدمة المتبقیة من . وواقفة بواجھتھ كانت موجودة بمدخل المعبد

حیث كانت تقف  hexastylon prostylon، إال أنھ یتضح أنھ معبد من نوع  المعبد
دة مدخل مالصق للحوائط وكان یوجد خلف تلك األعم. ستة أعمدة بواجھة المعبد 

وكانت األعمدة . الجانبیة الخاصة بالمعبد ثم یوجد بھو وفي آخره حنیة تواجھ المدخل 
وكانت توجد حنیة . الست مقامة علي قواعد أیونیة وتتكون من أعمدة كورنثیة الطراز

وكان یوجد . في الجدار الخلفي من المعبد ، أغلب الظن أنھا كانت مغطاة بنصف قبة 
  .٨٦خللھما كواتٍ صغیرةجانبي الحنیة حائطان یت علي
  مسرح شھبا :  رابعاً 

ویبرز ،  مسرح شھبا األثري من النماذج الجمیلة للمسارح الصغیرة في سوریةیعتبر 
المسرح یقع  و. كأحد النماذج المعماریة الممیزة من العصر اإلمبراطوري الروماني

األبنیة العامة مع وجود ترابط  ضمن تجمع معماري ضخم وسط المدینة حیث كثافة
النصف الثاني من  عنھ في وقد تم الكُشف. ٨٧ الفیلیبیون یةاألثر المقبرةبینھ وبین 

وتتكون مدرجات . م ٤٢ المسرحویبلغ قطر  )٢٦صورة ( .٨٨القرن العشرین
وقد قسمت صفوف المقاعد إلي . في كلٍ منھما تسع صفوف المسرح من طابقین 
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أما . صغیر من الجزء العلوي سوي جزء  یتبقَ ، ولم  أفقیینقسمین بواسطة ممرین 
الجزء السفلي من المدرجات فیوجد بھ ثالث صفوف من درجات السلم في حین یوجد 

  )٢٧صورة ( ٨٩.خمسة صفوف من المدرجات في الجزء العلوي
ثالث أقواس وحنایا وحائط مكون من طابقین  عبارة عنخلفیة خشبة المسرح  وكانت

وتبلغ أبعاد الحائط الخلفي . یتبع المسرح الطراز السائد بمنطقة حورانو. صغیرة 
المالصقة للجدار الشمالي  ، بینما أبعاد خشبة المسرح. م ١٢×  ٤٢مسرح لل

للمسرح شكل بوابات وتشبھ واجھة الحائط الخلفي . م ٤.٣٠×  ٢٠ حواليللكوالیس 
جانبي كل قوس توجد  وعلي. قوسان جانبیان یم في الوسط ثم عظالمدن أي قوس 

وكانت الواجھة الخلفیة للمسرح خالیة من الزخارف  .٩٠ محاریب مستدیرة ومستطیلة
والمنحوتات ، وھي بطول خشبة المسرح ، ویوجد خلفھا كوالیس خاصة بالممثلین 

بھ مداخل مسقوفة أما أسفل المدرجات في الطابق السفلي فتوجد  .٩١لتغییر مالبسھم 
كما .  ات المشاھدینمدرجسترا الواقعة بین خشبة المسرح وركتقود إلي األوبعقود 

صمم ماستغل المھندس المعماري قد و. توجد مداخل جانبیة مخصصة لدخول الممثلین
ویبلغ عرض . المسرح میل األرض في ھذه البقعة كي یستند علیھا جسم المدرج 

 )٢٨رة صو( .٩٢ وللمسرح خمسة مداخل. م ٢.٨٦الممرات المؤدیة إلي المسرح 
ویعتبر حجم . وتكمن أھمیة مسرح شھبا في قربھ من المباني الھامة في المدینة 

المسرح متواضعاً إلي حدٍ ما ، مثلھ في ذلك مثل مسرح بصري مما یؤكد أنھ كان 
. ٩٣مخصصاً لسكان مدینة شھبا فقط ولیس لھ ارتباط بوجوده داخل مدینة إمبراطوریة

لالستخدام المحلي لسكان المدینة ولیس لخدمة وھذا معناه من جھة ، أنھ قد أسس 
كما یشیر ذلك إلي حجم . زائرین أو مشاھدین قادمین من أماكن أخري باإلمبراطوریة

وھناك رأي یقول أن المسرح كانت سعتھ  .سكان المدینة المحدود الذي كان یقطنھا
  .٩٤مشاھد  ١٥٠٠
ارنة مع المسارح مق حجم مسرح شھبا على الرغم من صغر أنھالشعراني  ویذكر

یعكس تقنیة البناء العربیة  نموذجاً نھ یعتبر أاال ، مثل بصرى األخري الرومانیة 
مع المدفن االمبراطوري ارتبط المسرح  قد ذكر أیضاً أنو .خالل العھد الروماني

یقع ضمن تجمع معماري ضخم وسط المدینة حیث كثافة األبنیة  وكان. الفیلیبیون 
أما األوركسترا والقسم . خاصة المنصة ،  لخراب كبیر لمسرحاوقد تعرض . العامة 
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١٨٠  

 فيوبدأ الكشف عنھا  والردمفكانت مطمورة بالتراب ، السفلي من أماكن المتفرجین 
   .٩٥النصف الثاني من القرن العشرین

ووجود المسارح في المدن سواء الیونانیة أو الرومانیة كان أمراً معتاداً في الحضارة 
  .٩٦رص علیھ الیونانییون قبل الرومان الكالسیكیة وح

  الحمامات الكبري :  خامساً 
شرق الشارع الطولي  تقعالتي شیدھا فیلیب المقدوني الحمامات الرئیسیة وكانت 
. ٩٧ بالقرب من منطقة المسرح Decomanus المعروف باسمالجنوبي  الرئیسي

قي من الساحة المركزیة الشمالیة وإلى الجنوب الشرویمتد بین البوابة الجنوبیة الذي و
  )٢٩صورة ( .٩٨ للمدینة الرومانیة القدیمة

، أما و كُسیت جدرانھا بالرخام شیدت جدران الحمامات من الصخور البركانیة 
مداخل  ةویدخل الزائر إلي الحمامات عبر ثالث. ٩٩من الطوب المحروق تكانفالحنایا 

وتمتد أنابیب .  لة عرضیةیؤدي إلي صا اً مقوس جھة الغرب ، وتأخذ المداخل شكالً 
وتظھر أجزاء الحمام الرئیسیة . المیاه في المساحة المستطیلة بین المداخل والحنایا

وبجوارھا حجرة جانبیة مخصصة   Frigidariumبدایة مع حجرات الماء البارد 
 خاصة بالماء الساخن. م٩ذات قبة قطرھا أخري ثم حجرة   Vestariumللمالبس 

وھذه الحجرة مرتبطة بصالة شمالیة ذات حنیتین ھي .  Caldarium ونعرف باسم
  )٣٠صورة (.١٠٠  Tepidarium المعروفة باسم حجرة الھواء الساخن

تملك نظام وصول میاه معقد یضم قاعات مختلفة وجدیر بالذكر أن شھبا كانت 
،  سنة ١٨٠٠، یصل عمرھا إلى حوالي  وقنوات ضخمة ال تزال محفوظة حتى اآلن

وتعتبر حمامات شھبا من أكبر الحمامات  . معبد آللھة المیاهیوجد ا وإلى جوارھ
 )٣١صورة (.١٠١ مالرومانیة في القرن الثالث 

 ثالث قاعات كبرى ھي فتقابلھالمدخل الرئیسي ، نجده یدخل من إذا تتبعنا الزائرو
اعات القاعة الوسطى التي تقود إلى قثم ،  قاعة االستقبال الواسعة وھي متھدمة تقریباً 

ي جدرانھا فو یحدھا من الشمال قاعة الھواء الساخنواالستحمام ذات الشكل الدائري، 
نظام وصول  وكان.  مسقوفة بالقبابال الحماماتبصل المیاه أماكن األنابیب التي ت
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یتم بطریقة ھندسیة حیث  األخرى معقداً  واالستخداماتالمیاه المستخدمة في الشرب 
، فكانت المیاه تصل عبر قنوات بازلتیة إلى كل بیت وفقاً  مذھلة قیاساً بذلك العصر
حوالي وفي ذلك الزمان كان عدد سكان المدینة یبلغ .  لنظریة اآلنیة المستطرقة

كل ذلك كان بحاجة إلى توفیر شروط خاصة ، سبعین ألف نسمة داخل السور 
عض ذكرت بقد و )٣٢صورة ( .١٠٢ للنظافة اختصر أحدھا وجود الحمامات الكبرى

وتعد  .كان یجاورھا معبد آللھة المیاه یقع على حافة نفس الطریقالمصادر أنھ 
، حیث كان الناس  الحمامات الكبرى رمزاً من رموز النظافة في المدینة القدیمة

من أجل النظافة الشخصیة واللقاءات العامة، وھو ما بات عرفاً یتخذه الناس  یتوافدون
لیس لھا مثیل ویقال أن حمامات شھبا  .١٠٣ لحمامفي المدن السوریة للقاءات في ا
الحمامات الكبرى على عدد من اللقى بعثر وقد  .١٠٤ سوى حمامات كراكال في روما

 .١٠٥ إلمبراطور فیلیب العربيإلي اتعود و  مصنوعة من الرخام األبیضال المھمة
  :شھبا  ةفسیفساء دار:  سادساً 

كبیرة زینت أرضیاتھا  ةبقایا دار عثر األثریون بالقرب من الحمامات الكبري علي
  ١٠٧.ویقصد بالدارة كلمة القصر الكبیر  .١٠٦ وكأنھا متحف مفتوحبالفسیفساء 

التي عثر علیھا  الفسیفساءاألمثلة علي ن روائع م ة وما بھا من فسیفساءتعتبر الدارو
لوحة ربات الفلسفة والتربیة والعدالة ولوحة  ، ومنھابسوریا وبشھبا بصفةٍ خاصة

رجع تو .١٠٨إلي المتحف ا یوس ولوحة تمجید األرض، وجمیعھا نقلت من شھبورفأ
عام اكتشاف بعض مكعبات الفسیفساء الملونة شھبا إلي  ةبدایة اكتشاف فسیفساء دار

غرفة  ٢٨تألف من ت) قصر(العثور على دارة رومانیة  كان من نتیجتھاو، ١٩٦٣
وكانت .سم ٢٠٠:  ٧٠نھا بین یتراوح ارتفاع جدرا، و٢م ٣٥٢٠ تبلغ بمساحة إجمالیة

جدران یتراوح ارتفاعھا بین  تم العثور على أساساتوقد  .١٠٩ بالحجر البازلتيمشیدة 
المادة المألوفة في أبنیة ھذه  المترین والسبعین سنتیمتراً مبنیة بالحجر البازلتي وھي

   ١١٠ المنطقة البركانیة
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 الفیال ھذه تزیینلات على أربع لوحات فسیفساء ملونة استخدمت كأرضیبھا وعثر 
أنھ ھذا االكتشاف نتیجة كانت و. ١١١ فیلیب العربي"التي بنیت في عھد اإلمبراطور 

متحف فوق جدران الفیال التي ضمت لوحات الفسیفساء األصلیة في تم إقامة 
وتبین أن .  ٢٠١٤عام تلك القطع للحفاظ علیھا إحدي  في ترمیموقد بدأ  .١١٢مكانھا

لوحات ول .١١٣بقطع صغیرة  Opus tessellatumبطریقة  الفسیفساء كانت منفذة
أسماء اللوحات الموجودة في مكانھا األصلي ھي ، وكانت األربعة حكایات وأساطیر 

، وأورفیوس والحیوانات ، وس ستیثیس آلھة البحر، وأعراس آریان ودیونی
  .وأفرودیت وآریس، ولكل لوحة حكایة وأسطورة 

یس وآلھة البحر تمثل تیثیس ربة البحر وھي تتزین لوحة األولى تحمل عنوان تیثلا
التنین برأس كلب یلتف حول عنقھا وھو رمز لمھاول  فیظھربالحیوانات البحریة، 

ومخاطر البحر، ونشاھد نجم البحر فوق جبھتھا محاطة بالزعانف وھي رمز جمال 
البحر، ویزین شعر تیثیس األسماك البحریة وھي رمز لكنوز وخیرات البحر، 

شعرھا یتدلى على كتفھا، وھو بلون رمال الشاطئ ونظرة تیثیس تبدو وكأنھا تدل و
على عمق البحر واتساعھ، وتحمل على كتفھا األیسر مجدافھا الذي یدل على 

 صغار كیوبیدالمغامرة ومعرفة المزید في عالم البحار، ونشاھد حولھا تسعة أطفال 
في عرض البحر بأمر من الربة وھي تمتطي المراكب والدالفین البحریة وتسیر 

 .تیثیس
تیثیس ھي والدة أخیل الذي كان قائد الجیش الیوناني  فتذكر أنأما أسطورة اللوحة 

في حرب طروادة، تتحدث األسطورة عن أن تیثیس أنجبت طفالً أسمتھ آخیل، 
بأنھ سیكون قائد جیش عظیم وسیموت : وعندما سألت العرافین عن مستقبلھ قالوا لھا

دى المعارك، فخوفاً علیھ أمسكتھ والدتھ تیثیس من كعب رجلھ وغمرتھ في ماء في إح
الحیاة، كي تحمیھ عندما یكبر وتبعد عنھ شبح الموت بناء على نصیحة العرافین، 
وعندما كبر أخیل وأصبح قائداً للجیش الیوناني نشبت حرب طروادة التي كان سببھا 

، وقامت مبارزة كبیرة بین ھكتور  انعندما خطف ھیلین زوجة ملك الیون" باریس"
شقیق باریس وآخیل قائد الجیش الیوناني وُقتل في ھذه المبارزة ھكتور وانتصر 
أخیل، فغضب باریس شقیق ھكتور الذي كان یعرف أن أخیل ال یموت إال في أسفل 

                                                             
111  ) http://www.Capital.of.Roman.Arabia.Philippopolis(Shahba).htm 
112  ) http://www.موقع.السویداء.فسیفساء.شھبا.حكایات.اآللھة.وأساطیرھا.htm 
http://www.متحف.شھبا.ویكیبیدیا.الموسوعة.الحرة.htm 
http://www.Aiôn.et.Philippe.l’Arabe-article.%3b.n°1.%3b.vol.72.pg.253-
272.J.Charbonneaux.Autres.htm 
http://www.mosaic-Shahba-Philippopolis(syrie).htm 
113  ) Mohammad Moutaz Alshaieb , A mosaic Panel from Shahba City (Philippopolis), Al 
Swieda province, Syria , 2014 , article  
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رجلھ، ألن والدتھ عندما غمرتھ في ماء الحیاة بقي مكان یدھا لم تُغمس بالماء، فأطلق 
  )٣٣صورة ( .١١٤ سھماً على أخیل فأصابھ في كعب رجلھ وقتلھ

نشاھد على الیمین إلھ الخمر ، فوسسیاللوحة الثانیة ھي أعراس آریان ودیونی
، ویوجد  یوس وعلى یمینھ آلھة النبات آریادنھ، یحتفالن بزفافھما بین اآللھةسدیونی

یوفق بین الزوجین  إلھ حب صغیر یحمل في یده الیسرى شعلة ترمز إلى الرغبة وھو
، ونشاھد في أسفل اللوحة ھرقل إلھ القوة وھو یتكئ على  ویزید المحبة بینھما

األرض ویغطي جزءاً من جسمھ بجلد سبع وھو مبتھج في عرس صدیقھ ویتناول 
الخمر، ومن كثرة شربھ للخمر وصل لمرحلة فقدان التوازن فطلب من الصیاد آمور 

وعلى یمین آریادنھ  . ید ھرقل محاوالً إیقافھبسك مالذي أ أن یساعده على النھوض
، ویدل بإصبعھ على الكأس  رجل عجوز یدعى مارون وھو عاقد قران الزوجین

الذي تحملھ آریادنھ بشكل یثیر االنتباه وكأنھ ینصحھا بالتخلي عن الشراب، وفي 
ان في الزوایا األربع للوحة أربعة وجوه تمثل الفصول األربعة ومراحل تطور اإلنس

وترمز اللوحة إلي ثراء منطقة حوران ونھضتھا التجاریة من خالل  .١١٥ حیاتھ
. وتعتبر اللوحة من أھم مشاھد الفسیفساء المكتشفة بالشرق . تصویر اإللھ ھرمیس

  )٣٤صورة ( .١١٦.وتؤرخ بالقرن الثالث م
دو یب وس الذيتمثل العازف أورفی، و اللوحة الثالثة ھي لوحة أورفیوس والحیوانات 

، ویرتدي القبعة الفریجیة التي  في وسط اللوحة جالساً على صخرة ینظر نحو السماء
، وتجتمع  یعزف على قیثارتھ ذات الستة عشر وتراً و ،  ترمز إلى الحریة في روما

ویعلو اللوحة من الزاویة الیمنى حیوان أسطوري یمثل النسر  . حولھ حیوانات الغابة
.  ي عشرون وجھاً إنسانیاً یرتدون األقنعة المسرحیةاألسد، ویزین اإلطار الخارج

توفیت على إثر لدغة أفعى أنزلتھا  یوسبأن زوجة أورف  :لھذه اللوحة أسطورة تقولو
محباً لزوجتھ وال یستطیع العیش دونھا،  یوس، وكان أورف إلى عالم الجحیم واألموات

اآللھة على ذلك بشرط أال  فطلب من اآللھة أن تعید لھ زوجتھ إلى عالم الحیاة فوافقت
، فوافق أورفي ، ومشیا في الوادي وزوجتھ  ینظر إلیھا وھو یمشي في وادي الجحیم

فغضبت ، نظر خلفھ لیشاھد زوجتھف،  خلفھ، وبعد قلیل لم یعد یسمع خطا زوجتھ
، وحرمتھ من زوجتھ وأعادوھا إلى عالم الجحیم واألموات، وأرسلوا لھ اآللھة منھ

الغابة للقضاء علیھ، فتاه في الغابة وكان یحمل قیثارتھ بعدما حزن جمیع حیوانات 
حزناً شدیداً على فقدان زوجتھ، وجلس على صخرة وأخذ یعزف الموسیقا الحزینة 

                                                             
114)http://www.موقع.السویداء.فسیفساء.شھبا.حكایات.اآللھة.وأساطیرھا.htm ؛ 
http://www.متحف.شھبا.ویكیبیدیا.الموسوعة.الحرة.htm 
115  ) http://www.موقع.السویداء.فسیفساء.شھبا.حكایات.اآللھة.وأساطیرھا.htm 
116) Will, E., Une nouvelle mosaique de Chahba- Philippopolis , in : Annales 
archeologiques de Syria 3 ,  
1953, pp.18 ff.  ؛ ؛ كلینكل ، المرجع السابق ،  ٨٩، ص العالم العربي عزت زكي حامد قادوس ،  

. ١٩٧ص   
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١٨٤  

فالتفت حولھ الحیوانات وانسجمت مع ألحانھ ونسیت وظیفتھا التي كلفتھا بھا اآللھة 
  )٣٥صورة ( ١١٧  .وھي القضاء علیھ
تمثل غرام أفرودیت ربة الحب و وھي لوحة أفرودیت وآریس اللوحة الرابعة 

، وتبدو آلھة الحب والجمال عند الرومان أفرودیت وھي  والجمال وآریس إلھ الحرب
شبھ عاریة، یحیط برأسھا ھالة األلوھیة، وتقف خلفھا حارسة تحمل إكلیالً وتستعد 

لھ آریس كالسیف لتتویجھا، وأمامھا مالك الحب الصغیر كیوبید یحمل أسلحة اإل
والترس، وإلى الیسار یقف آریس إلھ الحرب عاریاً، یضع على یده الیسرى رداءً 

، ترمز  ، وإلى جانبھ امرأة مدثرة بالعباءة ویحمل الرمح، وحول رأسھ ھالة األلوھیة
إلى الحشمة والعفة، وفي أعلى اللوحة من الجھة الشرقیة، تجلس سكوبي متكئة على 

إلى أفرودیت، ویعلو اللوحة في الوسط مالكي حب  صخرة تنظر بإعجاب
  )٣٦صورة ( .١١٨یرقصان

وقد تم عرض تلك اللوحات الفسیفسائیة لیس بغرض الدراسة األثریة المتأنیة لھما من 
حیث التقنیة أو الموضوع وإنما كان بغرض التنویھ غلي أن مدینة شھبا التي أسسھا 

لرومانیة ، كانت تضم روائع في فن فیلیب العربي كانت مثلھا مثل أعظم المدن ا
العمارة وكذلك في الفنون األخري خاصة التي زینت الجدران واألرضیات كفن 

وھكذا كانت تلك اللوحات لخدمة الغرض من البحث وھو التأكید علي . الفسیفساء 
 .تمسك فیلیب بشخصیتھ الرومانیة حتي في مدینة نشأتھ العربیة

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
117  ) http://www.موقع.السویداء.فسیفساء.شھبا.حكایات.اآللھة.وأساطیرھا.htm 
118  ) http://www.موقع.السویداء.فسیفساء.شھبا.حكایات.اآللھة.وأساطیرھا.htm 
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  تخلصة من الدراسةالنتائج المس
ما بین في مجال الدراسات األثریة التي توصل إلیھا البحث الجدیدة تنوعت النتائج 

 : و نوضحھا فیما یلي. رومانیة وأخري محلیة ویونانیة وھللینستیة تأثیرات 
الكالسیكیة والھللینستیة باعتبارھما تأثیرات قدیمة متوارثة من  تأثیراتال: أوالً 

  :یة وقد اتضحت في عدد من النقاط الحضارة الیونان
العصر الكالسیكي  فياستمرار استخدام عدد من المنشئات التي كانت أساسیة  -١

 .تقام علي النظام الھیبودامي القدیمكانت ثم الھللینستي في أي مدینة 
لمدینة وھو جود بوابات لومن مالمح التخطیط العمراني في العصر الھللینستي  -٢

موضع ومنھا مدینة شھبا بسوریا الرومانیة المدن ما ظھر في العدید من 
 . ١١٩الدراسة 

من مالمح التخطیط العمراني في العصر وجود المسرح كآداة للتثقیف كان  -٣
 . ١٢٠ونفذ بصورة جیدة للغایة وقد وجد بمدینة شھبا الھللینستي 

لألسرة اإلمبراطوریة لفیلیب العربي ، كان أمراً الفیلیبون ھو مقبرة إن وجود  -٤
 .أصول ھللینستیة ظھرت من قبل في الماوسولیوملھ 

  :النقاط  عدةاتضحت في والمحلیة النبطیة التأثیرات :  ثانیاً 
ران وھو ما سبق شرحھ وكیف أنھ ظھر في منطقتي التراخون وحُ  مبني الكلیبة -١

من المباني ذات األصل العربي یعد بسوریا دون غیرھا من األماكن ، حیث 
وما حوتھ من تماثیل  تجلت في الحنایاالتي رومانیة الصبغة المع الحیراني 

 .لإلمبراطور فیلیب
كان من األحجار المحلیة ذات  حیثاستخدام البازلت بكثرة في منشآت شھبا  -٢

  .القیمة مما یدل علي ازدھار المدینة في عھد فیلیب واھتمامھ الواضح بھا
  :تھاودالال من عصر فیلیب العربيرومانیة التأثیرات ال: ثالثاً 

 .آن ذاكتدل كثرة المباني علي البذخ العمراني الواضح واالزدھار االقتصادي  -١
 .االھتمام بالفنون والترفیھ من خالل وجود كلٍ من المسرح والحمامات الكبري -٢
 .االھتمام بالمرور في الشوارع وتزیین الشوارع باألعمدة -٣
لتذكاري و عائلتھ من خالل النصب اي اإلمبراطور االھتمام بتخلید ذكر -٤

 .والضریح الخاص بأسرتھ
مبراطور إلتدعیم الطرق بالبواكي واألعمدة ھي ظاھرة رومانیة سار علیھا ا -٥

  .فیلیب العربي
مما یدل  خمسة أعوام شید فیھا العدید من المنشئات في مدینتھ شھبافیلیب حكم  -٦

 .علي قوة شخصیتھ

                                                             
  . ٢٦، ص  ١جاج ، المرجع السابق ، جزء مني ح& عزیزة سعید محمود )   ١١٩
  . ٢٧، ص  ١المرجع السابق ، جزء )   ١٢٠
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الشخصیة من مالمحھ خلیط بالنسبة إلي تماثیلھ أو بورتریھاتھ فقد عكست  -٧
 .الشرقیة ذات البشرة الداكنةمع الرومانیة الصارمة 

 .یؤكد السمة الرومانیة في المدن التي أقامھا األباطرة المخطط الھیبودامي للمدینة -٨
 .االھتمام الواضح ببناء الحمامات وقنوات المیاه الخاصة بھا -٩

 وجود أسوار للمدینة سمة من سمات المدن الرومانیة - ١٠
 ي المباني المختلفة ھو تأثیر رومانيكثرة الحنایا ف - ١١
 .وجود معبد لعبادة اإلمبراطور أو ألبیھ ھو تقلید روماني شاع عند الرومان - ١٢
استخدام األعمدة الكورنثیة في المباني المختلفة وكان من أبرز سمات العمارة  - ١٣

 .الرومانیة مما یؤكد تمسك فیلیب بالطابع الروماني
صر المسرح الروماني من مدرجات و وجود المسرح وقد تحققت بھ كل عنا - ١٤

تعدد المداخل وممرات المشاھدین وخشبة المسرح وخالفھ یدل علي وعي تام من 
  .المھندس المعماري ألھمیة المسرح
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  خاتمة
تبرز أھمیة استخالص الخصائص المعماریة والفنیة المختلفة للمنشآت التي  وھكذا

. والتي تركھا بصمة شامخة في مدینة شھبا لیب العربي فینسبت إلي اإلمبراطور 
المدینة ، وأكدتھا الروح بالتأثیرات الرومانیة علي طبیعة المباني فالمالحظ ھیمنة 

وعلي الرغم من قلة الكتابات التي . الرومانیة لشخصیة اإلمبراطور فیلیب في مبانیھ 
وعمالتھ وتماثیلھ تؤكد أنھ كان  تناولت تاریخ وأعمال ھذا الرجل ، إال أن بقایا آثاره

شخصیة مثیرة وجدیرة بالدراسة ، وصنفھ التاریخ علي أنھ إمبراطور روماني ، لھ 
أصول عربیة مع تمسكھ الواضح بالروح الرومانیة ، فانعكس ذلك بدوره علي اعمالھ 

جعل  المعماریة والفنیة بمدینة شھبا أو كما أطلق علیھا تیمناً باسمھ فیلیبوبولیس ، مما
  .من ھذه المدینة مكاناً ممیزاً یعكس شخصھ ویخلد ذكراه ویستحق التوقف عنده

ھامة غیر رومانیة االصل مثل فیلیب  ةظھور شخصیأن نستطیع القول وأخیراً 
، فإن ذلك  العربى تمكنت من الوصول الى الدور االول فى االمبراطوریة الرومانیة

خصیة عادیة ذات قوة عسكریة أو بدنیة یؤكد أن شخصیة ھذا الرجل لم تكن مجرد ش
. الذكاء والفكر وكذلك عنصر الوفاء و إنما كان رجالً ممیزاً تجمعت فیھ عناصر 

ل منھا بل واھتم بموطنھ اإلمبراطور فیلیب العربي احتفظ بأصولھ العربیة ولم یتنصف
ات رسالة ھامة وھي المزج بین الحضار ینقلاستطاع أن مع ذلك إال أنھ األصلي ، 

األصول والتكوینات وذلك من خالل حبھ للعمارة الرومانیة وما حملتھ من .. 
بالعناصر الشرقیة  خصائص میزت فن العمارة الرومانیة ، باإلضافة إلي تأثره

بشموخ  شیدھاوالنبطیة والیونانیة مع الھیمنة الرومانیة الواضحة في تلك المباني التي 
شید إنطالقاً من ھذا ،  .أو شھبا كما تعرف حالیاً  بوبولیسوكبریاء واضحة بمدینتھ فیلی

في واضحة بصمة لھ  وتركالمباني الرومانیة علي أرض أصولھ العربیة فیلیب 
 .التاریخ
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  قائمة المراجع
  المراجع العربیة: أوالً 
، الھیئة المصریة العامة للكتاب ١ي، النحت، مجلد ، الفن الرومانثروت عكاشة .١

١٩٩٣  
  ٢٠٠٤الشیخ ، الرومان ، دار المعرفة الجامعیة ،  حسین .٢
 ٢٠١٠حسین عبد العزیز ، العملة الرومانیة والبیزنطیة ، اإلسكندریة  .٣
 ٢٠٠٦، العمارة الرومانیة ، اإلسكندریة  ضحي عرف .٤
، ي في العصرین الیوناني والروماني، آثار العالم العربعزت زكي حامد قادوس .٥

  . ٢٠٠٣القسم اآلسیوي ، اإلسكندریة 
نیة والرومانیة في العالم ، اآلثار الیونامني حجاج& عزیزة سعید محمود  .٦

  .، اإلسكندریة العربي، الجزء األول، قارة آسیا
 ٢٠١٠، اإلسكندریة یزة سعید محمود، النحت الرومانيعز .٧
الشرق ونشأة الممالك ، حملة اإلسكندر علي لم الھللینستي، العافرانك ولبانك .٨

، ٢٠٠٩بي، المركز القومي للترجمة ة آمال محمد محمد الرو، ترجمالھللینستیة
 . الفصل السابع ، السلیوقیون والشرق 

مصطفي العبادي ، اإلمبراطوریة الرومانیة النظام اإلمبراطوري ومصر  .٩
 .١٩٩٨الرومانیة ، اإلسكندریة 

 ٢٠١٢مني حجاج ، عمارة اإلغریق ، اإلسكندریة  .١٠
م في الجمھوریة  ، آثار ما قبل اإلسالالقدیمة ھورست كلینكل، آثار سوریة.١١ 

   ١٩٨٥، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق طویر ، ترجمة قاسم العربیة السوریة
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http://www. بازلتیة.مستطرقة.آنیة.شھبا.في.الكبرى.الحمامات-السویداء.موقع .htm 

 جزء من الحمامات ٣١
http://www.Capital.of.Roman.Arabia.Philippopolis(Shahba).htm 

.منظر عام لحمامات شھبا ٣٢  
http://www. شھبا.مدینة.أثار–السویداء.محافظة.الحلم.سوریة.موقع .htm 

تیبیس : فسیفساء شھبا  ٣٣  
http://www. وأساطیرھا.ھةاآلل.حكایات.شھبا.فسیفساء.السویداء.موقع .htm 

أعراس أریان : فسیفساء شھبا  ٣٤  
http://www. وأساطیرھا.اآللھة.حكایات.شھبا.فسیفساء.السویداء.موقع .htm 

أورفیوس: فسیفساء شھبا  ٣٥  
http://www. وأساطیرھا.اآللھة.حكایات.شھبا.فسیفساء.السویداء.موقع .htm 

غرام أفرودیت وأریس: فسیفساء شھبا  ٣٦  
http://www. وأساطیرھا.اآللھة.حكایات.شھبا.فسیفساء.یداءالسو.موقع .htm  
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١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

١٩٤  

  اللوحات
  

    
  تمثال نصفي لفیلیب العربي -٢  بورتریھ فیلیب العربي -١

      

  
علي الظھر إلھة / عملة فضیة لفیلیب  -٣

  النصر
علي الظھر / عملة فضیة لفیلیب  -٤

  ربة العدالة

  
  

  عملة لفیلیب بمالمح واقعیة -٦ عملة ذھبیة لفیلیب -٥



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

١٩٥  

    
  مخطط شھبا -٨  خریطة شھبا -٧

  
 البوابة الشمالیة – ١٠ البوابة الجنوبیة -٩

  

  
 Umm كلیبة أم عز زیتون  -١٢ األسوار الغربیة -١١

Iz Zetun  

    
  Il Haiyatكلیبة الحیاة  – ١٤  Shakkaكلیبة شقة  – ١٣



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

١٩٦  

  
  

  في قاناوات Cكلیبة معبد  -١٥
 وھو ظاھر علي مخطط المدینة جھة الیسار

  في قاناوات Cكلیبة معبد  -١٦
 حیث یظھر المدخل والحنایا

    
  كلیبة بصرة -١٨ )رسم تخیلي(كلیبة قنوات  -١٧

  

    
  مخطط كلیبة شھبا -٢٠  بقایا من كلیبة بصرة -١٩



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

١٩٧  

  
  

رسم بن دوف ( رسم تخیلي لكلیبة شھبا  -٢١
( 

  كلیبة شھبا -٢٢

    
 Hexastyleالسداسي  معبد فیلیب -٢٤  الفیلیبون  -٢٣

temple  

 
 

السداسي من زاویة  بقایا معبد فیلیب -٢٥
 أخري

 مسرح شھبا -٢٦

    
  مدخل المدرجات -٢٨  مدرجات مسرح شھبا -٢٧



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

١٩٨  

    
  منطقة الحمامات الكبري -٣٠ مخطط الحمامات من الجو -٢٩

  

  
  

  منظر أخر للحمامات الكبري -٣٢ جزء من الحمامات الكبري -٣١

    
  فسیفساء أعراس أریان – ٣٤  فسیفساء تیبیس - ٣٣

  
  

  فسیفساء غرام أفرودیت و آریس – ٣٦  فسیفساء أورفیوس - ٣٥
  

  


