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 :الملخص
يتنااو  ذاااا ال اان الناااار ال اارو الااي لواااا  الوسيوسااف الرومانيااة فاي اااما  رفريديااام ايان يعت اار  ايد ا سااما  ماا  

ويعت اار جاامف  ماا  الاياااة اليوميااة سااعي  وراف  مرقاادا الراارت التااا ارفسااا ا نسااا  منااا الداادا لكااا يا اا  الااا ااجتاا  ماا  الرعاااا
رذمياة ك ارو فاا الع ار الروماانا لعادة رسا اب   داياة ما   ايار ال ايادي  الااي  و الدادرة الاا ال داافا كاا  لل ايد  الرعااا 

كاااانوا يعتمااادوا الاااا ال ااايد مااا  رجااا  رااناااة اسااارذا ال اااييرة  رو مااا  يااام  تجاااار ا ساااما  ا  نيااااف الااااي  يتاكماااو   تجاااارة 
ال ايد و ا ذتمااا  ال ايادي  و ا سما م ك  ال  يرت ر  رريدة رو  أيرو  ا قت اد الروماناا اار  الروماا  الاا تااجي  

كانااا  الاكوماااة تاااوفر لساااا  عاااع ا متيااااما  و تعمااا  الاااا ت اااريا ااااالو  ال ااايادي  و مناااا   عاااع التساااسيم  فاااا دفااا  
إاتا  ال اار مكاناة يا اة اناد رذا  السااا  ا فريداي ايان اات ار ال اار م ادر  للييارم ايان  اور  العدياد ما   الضاراالبا

 اة ر  ال اار المتوسار  فااا الع ار الروماانا ندراة و ا  ل ف ا م ررلات اليا  الرومااا   قرا  الوسيوسااف  ايد ا ساما  يا
 ارنا ا سااد  ررضيا  الوسيوساف الي معرفة رنواع السو  و كال  رساليب ال يد المت عة في ال  الوق م و رنواع  السما  

لوااا  الوسيوسااف الرومانياة ويا اة فاا منرداة  و الكاالنا  ال ارية التي كاا  ياتا ا اريادذا فاي ال اار المتوسارم لاال  تعت ار
 اما  رفريديا  مثا ة الم در الموثت ا  ردوا  ال يد و ررت ال يدم و رنواع ا سما  و الدواق  م  الم ادر ا د يةا

 :دالةالكلمات ال
 اال ار المتوسر  اما  رفريديا   السو    ارکة المماة و التجارة    يد ا سما    الناار ال ارو  الوسيوساف الرومانية 

Abstract: 

    Fishing is one of the oldest methods that people know throughout the history to get their 

food. Moreover, it’s considered part of their daily life routine to get food and to survive. 

Fishing played an important role in the Roman era for several reasons: Beginning with small 

fishermen who were dependent on fishing for the support of their small families or through 

rich fish merchants who controlled the fish trade, all of this is linked in one way or another to 

the Roman economy. Thus, Romans were keen to encourage Fishing and were concerned for 

fishermen. Furthermore, the government used to provide them with some privileges and work 

to manage the fishermen's affairs. Moreover, some facilities were granted to paying taxes. 

    The sea occupied a special place among the people of the African coast, where the sea was 

considered a source of good, so many mosaic pieces depicted fishing, especially the 

Mediterranean Sea in the Roman era was a connection point not a separation, which the 

Romans called “our sea”.  The mosaics helped to know the types of ships as well as the fishing 

techniques used at that time, and the types of fish that were caught in the Mediterranean Sea, 

so the Roman mosaic, especially in North Africa, is considered a second source for 

documenting fishing, fishing tools and methods, types of vessels. Besides literary sources. 
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 المقدمة: 

ا  ااااايع المتوسااااار فاااااا الع ااااار الروماااااانا ندراااااة و ااااا  ل ف ااااا م ررلااااات اليااااا  لداااااد كاااااا  ال اااااار 
النااااااار ال اااااارو الاااااي لوااااااا  الوسيوسااااااف الرومانياااااة  الروماااااا     ارناااااا ا مااااا  ذناااااا جااااااف  فكااااارة  ال اااااان 

نااااا   مثا اااااة لوااااااا  لتوثيااااات إفاااااي منرداااااة ااااااما  رفريدياااااا م ويا اااااة لماااااا لوااااا  الوسيوسااااااف مااااا  رذمياااااة ايااااان 
اليوميااااااةم و معتدااااااداتسا الدينيااااااة ماااااا  ياااااام   فاااااا  ميرفااااااة ا رضاااااايا  و  الاضااااااارا  ماااااا  ت ااااااوير للاياااااااة

ساااااااتيداا ماااااااواد االجااااااادرا   لوااااااااا  مع ااااااارة مميرفاااااااة  مياااااااارا ذندسااااااايةم رو ن اتياااااااةم موضاااااااواا  متنوااااااااة  
اااااا ا  ميتلواااااة لتعراااااا ساااااار  راااااار الجيرافااااااا وذاااااو منرداااااة اااااااما  يتياااااار اإلاتاااااا  وقااااااد مالاااااا المكاااااا   ايا  

قت ااااااديةم اسياساااااية و  ام ررورياااااة الرومانياااااة رااااااداثفاااااا ال ور يااااامت  رفريدياااااا لماااااا ااااااسدت  المنرداااااة مااااا  د
ااااار  الرومااااا  الااااا  اااا   المنردااااة  ااااالرو  و  و منعكساااا  الااااا فاااا  الوسيوساااااف فااااا ذاااااة المنردااااةاقااااد 

لاااااا يكااااا  الروماااااا  رو  مااااا  ناااااار العمااااارا   م والثدافاااااة الرومانياااااةم وناااااار العمااااااالر اا  الراااااا   الروماااااانا 
سا الوينيدياااااو  ايااااان كانااااا  قرراجاااااة التاااااا تأسسااااا  فاااااا الدااااار  الساااااا   تاا فاااااا ااااااما  رفريدياااااام فداااااد سااااا د

ااااااعاع الاضاااااارة فاااااا ااااااما  رفريدياااااام و الااااا  تلعاااااب دورذاااااا الاضاااااارو و التجاااااارو  مثا اااااة الوناااااار ا و  إل
لاااااااا إ لااااااا  المنرداااااااة إلاااااااا ا م ررورياااااااة الرومانياااااااةم التاااااااا قسااااااامتسا  اتاا 146إلاااااااا ر  دمرذاااااااا الروماااااااا  
و ولياااااااة  مو ولياااااااة رفريدياااااااا ال روقن ااااااالية   تاااااااون  االيااااااا   منياااااااا   لي ياااااااا االيااااااا  ثااااااامن ولياااااااا    تري وليتا

 نوميديا   الجماالر و جمف م  الميرب االي   ا

لواااا  الوسيوساااف فااا منردااة اااما  لااي الناااار ال ااارو الااي لداااف الضااوف اإفااا   ااانترجا  رذميااة ال
ا تاتويا  ما  لوااا  فسيوسااف  اياة مالا الر ا مرفريدياا تل  المنردة التا لا تن  ما تستاد  م  الدراسة   

  منردة اما  رفريدياا رك ار مناارت العاالا فاا تواجاد فا  الوسيوسااف إيتمام اين و الة فا الرواة و الكثر 
     الاو ييرا ررضيا  م انيسا

ماا  واااا الييااا  را رناا  نداا  الواقاا م  الناااار ال ااارومعرفااة مااا كااا  الونااا   ااور   ااانالساادا ماا  ال
و الكاالنا  ال اريةم رنواع السو  المستيدمة في الناار  عرفة ررت ال يد وردوات م رنواع ا سما  و الدواق م

 ال ارو في المنردةا 

يندساا النااار ال اارو الم ااور الاي لوااا  الوسيوساااف إلاي لوااا  م ااور اليساا ال ايد ال اااروم و 
 االند  ال اروو السو  لواا  م ور اليسا 
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 الصيد البحري : :  أولا 
نسااا  منااا الداادا لكااا يا اا  الااا ااجتاا  ماا   اايد ا سااما  ماا  رقاادا الراارت التااا ارفسااا اإل ُيعااد  
كااا  لل اايد رذميااة ك اارو فااا ا وراف الرعاااا و الداادرة الااا ال داااف اماا  الاياااة اليوميااة سااعي   اجاامف   ُتعاادو  مالرعاااا

ااناة إكاانوا يعتمادوا الاا ال ايد ما  رجا    داياة ما   ايار ال ايادي  الااي م الع ار الروماانا لعادة رسا اب
ك  ال  يرت ر  رريدة م سرذا ال ييرة رو م  يم  تجار ا سما  ا  نياف الاي  يتاكمو   تجارة ا سما ر

ذتماااا  ال اايادي  و كاناا  ااار  الرومااا  الااا تاااجي  ال اايد و ال م اياانقت اااد الرومااانارو  ااأيرو  ال
منااا   عااع التسااسيم  ل ااياد   و و تعماا  الااا ت ااريا اااالونسامتياااما  الاكومااة تااوفر لسااا  عااع ال
 1ا سما  فا دف  الضراالبا

 الصيد البحري و األسماك فى المصادر األدبية  : 

دد فالم ادر ا د ية م در التوثيت الثانا لعملية ال يد ورنواع ا سما   عد لواا  الوسيوسافم  ُتعد  
الكتااب التاسا  فاا موساواة  ليناا  ناواع ا ساما  فاا العدياد ما  الم اادر ا د ياة  داياة ما  راكر ال يد و 

اكر   عع الم ادر ا د ية ا  ال يد كنااار للتسالية للر داا  العلياام  كماا 2ا ك ر ا  التاريخ الر يعا
ماا  موايااة رياارو تناولاا   عااع الم ااادر رذميااة و  م وماا  ياام  ن ااو  مااار  رنرااونا و  لينااا ا  ااير

 اوضاام معتدااد  ي اااال  ا سااما  و الدواقاا  ال اريااة الر يااة العمجيااةم اياان وجااد  الن ااو  الر يااة التااا تُ 
 Hippocratic ر  لألسااما  قاادرا  امجيااةم اساار الاا  ماا  ياام  م اااد ف إ داارار الر يااة اقااديم   اي اار 

Regime ا3المملاة فا امج ا مراع-روضم رذمية ا سما  الرامجةم 

 : نــواع األسمــــاكأ

 فضاا  الرومااا  رسااما  المياااه المالاااة الم ااتادة ماا  ال اااار ااا  رسااما  المياااه ال اياارا  العا ااة و
 ةضواف لو  مميم ل اار إويرج  ال  الا ما تمتع     رسما  ال اار م  ميمة السسولة فا السضا و  4ا نسار

اراالا الر ا م  تعدد رنواع ا سما  فا مياه ال اار المتوسارم إل ر  الروماا  قاد فضالوا 5 كلي  مااددة  انواا 
فاااا   Athenaeus(م قاااد اكرذاااا رثاااانيو  Buglossusسااام  موساااا  - Mullusسااام  ال اااورو مثااا   

                                           
1 MARZANO, A., Oxford studies on the Roman economy : Harvesting the sea :The exoloitation of marine resources 

in the Roman Mediterranean, London: Oxford university press, 2013, 12-13 
2 PLINY, NATURAL HISTORY, 9.30.64 

 https://archive.org/details/naturalhistory03plinuoft/page/n5/mode/2up (Accessed January2, 2021) 
3 ROBERT, I. & CURTIS, R.: «Salted Fish Products in Ancient Medicine», Journal of the History of Medicine and 

Allied Sciences39, N.O. 4, October 1984, 439–440 

 (Accessed January 4, 2021 https://doi.org/10.1093/jhmas/39.4.430 ). 
4 BAKKER-NIELSEM ,T. (ED.), Ancient Fishing and Fish Processing in the Black Sea Region, OXFORD: AARHUS 

UNIVERSITY PRESS, 2006, 36. 
5 LAURENCE, R., Roman Passions: a History of Pleasure in Imperial Roman, PAPERBACK EDITION, NEW YORK: 

CONTINUUM, 2010, 105-106. 
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م اكار  رريداة رسيساا فاي كتااب اا  المرا خ Dinner at Sophists) Deipnosophistas6  كتا ا 
 اRoman Cookery)) Apicius 7 الروماني

مو تدنياااا  منرداااة ااااما  رفريديااااا ناااواع الميتلواااة مااا  ا ساااما  الاااي لوااااا  الوسيوسااااف  هتاسااار ذاااا
نااتمك  ماا  معرفااة ردوا  م التااي سااوا نستعرضااسا فااي ذاااا ال ااانا ماا  ياام  لواااا  الوسيوسااافا ااريادذا 

 ا رياد  ساال يد و ررت ال

(م 1 ال اورة رقاا  Lepcis Magna في اماا فيم الني  في ل ادة الك ارورضية فسيوساف راثر الي 
ا ررضاية مساتريلة الااك  ت اور Opus Tessellatumترجا  إلاي الدار  الثااني المايمدوم منوااة  تدنياة 

مااااسد  ااايدا يماااي  ا رضااايةم ي اااور قاااار ي   ااايد  سماااا  ااايادو م و تجلساااا  الاااي الااااار  سااايدتا  مااا  
ذمااا جالسااتا  الااي  اايرةم رمامسمااا رجاا  فااي الماااف ياماا  ااا كة و الر دااة الراقيااةم  ماا  ارنسماا ماااضاام اليساالو 

 يد الي اراا ا في منت ا ا رضيةم نر   يرة فوقسا ثمثة م  ال يادي  ي الو  ق ارو جسادوذا فاا 
منت اا ا رضاية فاي الجامف  ساب ا كة  يد ك يرة م  الماف و يلوسما الا ال يرة سلة مستديرة للسم م

 رارا اا كة  ا  في الماف ن و  العلوو و  اقا جسده فا المافم يرف  يده اليمنا ممساك االعلووم ي ور  ياد  
فاي رق اا اليساار نارو اثناي  ما  ال ايادي  فاوت اول  مجمواة م  ا سما  الميتلوةا   يد ك يرة و يتدافم

و ينانااي  ماااو  ي ااره ورداف م اايرة اا و   ااياد ااااب يرتاادو الااا ررساا  ق عااة تامياا  ماا  راااعة الااام 
  و ساااق  ا ياارو مثناااه فااا وضااعية تاداات لاا  التااوام  و يساااب  يااده اليساار  تيااالااا رك  الااا ا ماااا مسااتند  إ

يلوا  ا   ملداا(وفاا ياده اليمناا يمسا  اا كة تنتساا رررافساا   ع ااتي م سنارت  التي ا راد  سامكة ك يارة
 م  متددا دلي  الا رن  فا  س م ا  يع  يجل  الا ال يرة   ياد اجومم  ور  لاية و اعر  اللو 

التااا يسااندذا  ااي  اراااا  و جساادهم و إلااا جااواره  8 العماارا يدااوا  وضاا  الرعااا فااي الااا  الموجااود  الساانارة
ا رضااية ياااير  سااا إرااار وااااد ممياارا  ميرفااة الجديلااة منواااة  عاادة رلااوا ا  مر اات  اايير موجااود  اا  الرعااا

                                           
رثينايو  م  مواليد ناوكراتي م مدينة يونانية في م رم   THENAEUS (OF NAUCRATIS) Aناوكراتي  م  رثينايو   6

مجلد   التي تددا الا اك  سلسلة  15ام  روي  ومنتار للياية يتكو  م  م ا 3في  داية الدر   Deipnosophis  كتب
م  الكتاب السا دةم يا ة م  الكتاب م  الكوميديةم م  المناقاا  ومثدوة الا العاافا يام  رثينايو  القت اسا  متكررة 

والتي تعرينا لماة راالعة م  مجمواة واسعة م  الاياة اليونانية الدديمة وا دب او ر يعة الاا م الرعاا والاراب ذي 
فا  الموضوع ا كثر ايواا للادين روا  الوق م ولك  في كثير م  ا ايا  كا  مجرد ندرة انرمت لمسترراد روي 

 اموضواا  ميتلوة
Athenæus, The Deipnosophists, Or, Banquet of the Learned of Athenaeus; Vol. 2, Translated by CHARLES DUKE 

YONGE, New York, 1854, 452. 
7  WALKER, H. (ED.), Fish Food from the Waters: Proceeding of the Oxford Symposium on Food and Cookery 1997, 

London: Prospect Books, 1998, 108-109. 
8   BRABLEY, K., Apuleius and Antonine Rome: Historical Essays, LONDON: UNIVERSITY OF TORONTO, 2012, 17. 



 االتحاد العام لآلثاريين العرب حولية   م(2021)  24العدد 

 

19 | DOI10.21608/cguaa.2021.60455.1067 علياء عاطف 
  
 

ادت الونا  تعادد المساتويا  فاا ال اورة  م و قدم  ا سما  في المياه الدرعة مليالة  الايوية و الاركة اتي
 ارارا للماسد واقعية و سااد ريضا تنوع الاركة فا ت وير ال يادي  الا ال  م اين

(م ترجااا  إلاااي الدااار  الثالااان 2 ال اااورة رقاااا  Sousseرضاااية فسيوسااااف مااا  مديناااة سوساااة راثااار الاااي 
م ي ااور اليسااا  اايد ا سااما  فااي  ااار ماياار  الكاالنااا  Opus tessellatumالماايمدوم منواااة  تدنيااة 

الداارب ماا  جسا  اليماي   اا   م اممتلااف   ا سااما  و ا  قار ا اا ي اور  اار  9ال ارياة و ال ايادو  فاي قااوار سا
ميرورية الااك  فاي  ير يدلي ا      ثمن سم يمس   مجدافي  و اآل ااثنا  م  ال يادي  رادذما جالس  

وا  ال اايدم الدااارب اآلياار الااي اليسااار  اا  اثنااا  ماا  ال اايادي  رااادذما يجلاا  فااي الداااربم يمساا  ال ااار ليداا
لياداات التااوام  ليااتمك  ماا  ال اايدم  ة  مثناااتيااياار وقااا راااد قاادماه الااا مددمااة الدااارب ورك  مجاادافي  و اآل

ثع اا   –الساردي   –ال ار ماير  ميتلاا رناواع ا ساما   ال اورو  امرمس  في يده اوكة  ثمثية لي راد  س
السلرعو (م ا ير ور و الا ارم الدواق  ميتلوة ا اجاا   قواقا   –ال ار(م و  عع الداريا   قنود ال ار 

(ا مياا   ااد  الدااوارب  أاااكا  ذندسااية ملونااة  اااللوني  murexالدوقاا  ا رجااوانا  – bivalve اا  الراارفي 
رفرع ن اتية  سيرة تيرج م  فامتي  الي الجان ي   ا ارة ا ا امر و ا  ورا ياير  ا رضية إرار وااد 

 ا10و في وسر الورع في الجوانب الثمثة يوجد اك  يا   تاج ا كانثو 

(م ترجا  إلاي الدار  الثالان 3 ال ورة رقاا  Dougga اثر الي ررضية فسيوساف في راد منام  دوجة
يماااي   .اليساااا رسااااليب ميتلواااة لل ااايد ال ااااروم ي اااور Opus tessellatum تدنياااة المااايمدوم منوااااة 

قدم  فوت  يرة و قد رمس   يده   ا كة يستعد لرميسا فاي المااف و اولا  تسا م  يض م يدا  ياد ا رضية
 اادره ااا م ينتسااي  جااراب  اايير و قااد ااار  جسااده اسااتعدادا لراار    عااع ا سااما م ال ااياد يلااا اااو 

ا في المنت ام يدا  اياد فاي قاارب و قاد جسام فيا  سانارت م و سالة ما  الياو  ي ادو 11في ال ار الا كة
اساره و قاد رمسا   اافاة المركاب ي ادو رنا  يعاد  وضاعسا ق ا   ال اياديوليناا رنساا لوضا  السام   عاد  ايدهم 

 داية ال يدا يسار ا رضيةم  ياد ي راد رير ور  ار ة و قد استند الاي جامف ما  روافاة  اييرة  رك تا  
 ااارياد ا ير اااور م الروافاااة التاااي او ياااده لتاديااات التاااوام  مالااااوكة الثمثياااة  التاااي ي اااراد  ساااا ليساااتري  

 ااور الونااا  ال ااار  ميسااتيدمسا ال ااياد لسااا ا ااا جان يااة ك ياارة يتاادلي منسااا ا اا  ر مااا ليااتاكا فااي اتجاذسااا
ر ماا  الجسااة السااولية فداار ا رضااية  سااا إرااار  اايي  م اااليرور المموجااةم ا سااما  ميتلوااة الاجااا و ا نااواع

 12ا امر( –مميرا  ميرفة الموجة منوا  عدة رلوا   ا يضر 

                                           
9 BEN ABED, A., Tunisian Mosaic Treasure from Roman Africa, TRANS. SHARON GREVET, LOS ANGELES: THE 

GETTY CONSERVATION INSTITUTE, 2006,23. 
10  BLANCHARD-LEMÉE, M., ENNAÏFER, M., SLIM, H., Mosaics of Roman Africa: Floor Mosaics from Tunisia, 

TRANS. KENNETH D. WHITEHEAD, LONDON: BRITISH MUSEUM PRESS, 2006, 213 
 ا304-303 ام1998 الوكرم ملتدي اإلسكندرية م الر يعيةف  الوسيوساف الروماني  المناار  ما ير قاسام 11

12  GROSSMANN, E., Marine craft in ancient mosaics of the Levant, in BAR international Series, Vol.2246, British 

Archaeological Reports International Series, Oxford: Archaeopress, 2011, 77. 
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(م ترجاااااا  إلااااااي 4اثاااااار الااااااي ررضااااااية فسيوساااااااف  مناااااام  روماااااااني فااااااي مدينااااااة سوسااااااة  ال ااااااورة رقااااااا 
م ي ااااااور اليسااااااا  ااااااار ماياااااار  ا سااااااما  tessellatum Opusالداااااار  الثالاااااان الماااااايمدوم منواااااااة  تدنيااااااة

توجااااااد  اااااا  رر عااااااة قااااااوارب لل اااااايدم فااااااا كاااااا  قااااااارب  اااااايدا  ي اااااارادا   راااااارت و الداااااااريا  و الدواقاااااا م 
ميتلواااااة و ردوا  متعاااااددة لل ااااايدا يماااااي  ا رضااااايةم  ي اااااور قاااااارب  ااااايد  مددماااااة و مااااا يرة ترتوااااا  قلااااايم 

  فااااا مااولااااة ماااانسا يدااااا فااااي الدااااارب  اااايادا  ي ااااال  مجسااااود   مة لعدااااالااااا رالااااام ال ااااد  يأيااااا اااااك  الم
اف  ال ااااايد الاااااوفيرم  فاااااا مددماااااة الداااااارب يداااااا  اااااياد ويداااااوا يثناااااا لسااااااب  ررفاااااا اااااا كة ال ااااايد الممتلااااا

اساااااره لسااااااب رااااارا  الاااااا كة و يساااااتند الاااااا رك تااااا  ليااااااافا الاااااا توامنااااا م مااااا يرة الداااااارب يداااااا  اااااياد  
يااااار مااااا  الاااااا كةا الداااااارب   ااااايير  مجااااادافي   مميااااارا  مياااااارا يماااااد ياااااداه رمامااااا  ليسااااااب الرااااارا اآل

رالااااا م م اااااور اثناااااا  مااااا  ال ااااايادي  يدواااااا  فاااااا  ا فاااااا منت اااااا ا رضاااااية مااااا 13ذندسااااية الاااااا جان يااااا 
م مااااااا يرة الداااااااارب Prow عاااااااع الاااااااااف   ااااااااك  ذملاااااااا   امدعااااااار   الدااااااااربم مددماااااااة الداااااااارب تأياااااااا ااااااااكم  

يرفاااا  يااااده م  جسااااد  روناااامو اللااااو   اااااار  انااااد ماااا يرة الدااااارب يدااااا  اااايادا Sternإلااااا رالااااا  ترتواااا  قلاااايم  
 تلعااااا  الرعاااااام وياااااده ا يااااارو يرفعساااااا إلاااااا رالاااااا ا سااااانارة تنتساااااا  سااااامكة قاااااد  ا  لاااااا رالاااااا ممساااااكإاليمناااااا 

 اااا   اااايادا م  افااااا منت ااااا ا رضااااية ماااا  رسااااو م ي ااااور قار  اااا ا ااااريادذااليمساااا   الساااامكة التااااا قاااااا  
يجلاااا  فااااا مددمااااة الدااااارب و يمساااا   مجاااادافي م  ينمااااا يدااااا ال ااااياد اآلياااار انااااد مددمااااة الدااااارب  ارااااادذم

رااااارا الاااااا كة مر اااااور فاااااا مددماااااة الدااااااربا  و يمسااااا   ياااااده اليسااااارو  اااااا كة يساااااتعد لرراساااااا فاااااا ال اااااارم
يداااااا فاااااا مددماااااة الداااااارب و يمسااااا   ياااااداه  االاااااا يساااااار ا رضااااايةم ي اااااور قاااااارب فيااااا   ااااايادا م راااااادذم

 اااارياد  اااا ا فااااا ماااا يرة مر ااااور فياااا  ثمثااااة ماااا  الدااااوارير الويااااارم يسااااتعد ليلدااااا  سااااا فااااا ال ااااار لم ااااا م  
رااااااار إياااااااير  ا رضااااااية  أكملسااااااا  مدالدااااااارب يجلاااااا   ااااااياد يدااااااوا  تورياااااا  الدااااااارورة ممااااااا فيسااااااا ماااااا   ااااااي

 ا 14مميرا  ميرفة ن اتية متدايلة
 في اماا روماني  ويم Frigidariumرضية فسيوساف تيري ررضية اجرة المياه ال اردة راثر الي 

(م ترجااا  إلاااي منت اااا الدااار  الياااام  5 ال اااورة رقاااا  Bizerte15   نااامر فاااي منرداااة  اااالدرب مااا   ايااارة 
م ناارو قااارب  اايد يدااا   اا  رر عااة ا اري اا ام ت ااور ماااسد  Opus Tessellatumالماايمدوم منواااة  تدنيااة 

فاي  . يادي  يمسكو   أرراا ا كة ضيمة  سا العديد ما  ا ساما  التاي تسا م مااولاة السارب ما  الاا كة
 ارياد رير ااور   اااوكة االجاناب ا يماا م نارو  ااياد يداا الااي  ايرة يمساا   سالة ماا  الياو  و يدااوا  

ير يدوام فاي الماافم في المافم و اآل يس م ير   رسنانسا فا رر  ا ير ورم ذنا  اي  ثمثية قد انيرس
                                           

13  FRADIER, G., Mosaiques Romaines de Tunisie , TUNIS: EDITIONS CERES PRODUCTIONS, 2003, 158. 
14  LAVAGNE, H., BALANDA, E., ECHEVERRIA, A., (ED.),  Mosaique: Tresor De La Latinite, Des Origines a nos 

Jours, FRENCH EDITION, PARIS: ARS LATINA, 2000, 216. 
15  THOMSEN, O. (ED.), Classica et Mediaevalia: Revue danoise de philologie et d'histoire, VOL.53, DENMARK: 

MUSEUM TUSCULANUM PRESS, 2002, 229. 
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و اولساااا رساااما   اااييرة و قواقااا  و ا اااارم فاااي الجساااة  16يوجاااد سااامكة ك يااارة الاجاااا سااامكة الساااامور  الوقاااار 
نيا  فاي رالاي ا رضايةم يوجاد يار فا ا  يمثا  الااار  و قاد  ُ  .ا يرو نر  الجمف العلوو لرجا  فاي المااف

متااداد الاااار  داياا  الماااف يوجااد مااا يااا    اايرة يدااا اليسااا اااي  ام 17ااا   ا كااوا  ااييرة تُ  الياا  م ااا   
ا 18يوليناا اساارها فااي رسااو  ا رضااية ماا  ناايااة اليمااي م يوجااد ناا  ك ياارم ذااي ق اايدة تمااد   ااااب المناام 

و اللسا   اللو  ا ساود الاي دد معام  إل في الجمف ا يسر نر   دايا  ميرفة ال كرة رار فُ إ  ياير  ا رضي
 .ررضية  يضافم في ا الا و الجانب ا يم  يوجد  دايا إرار و لكن   ير واضم المعالا

الند  ال ارو  السو ( الجانب الرالي  الاو ااتمد الي  الناار ال ارو في ااوع ال اار المتوسار  ُيعد
ا ساواف لتا اي  الضاراالب التاي فرضاتسا  ذداا اقت ادية ليدماة روما في الع ر الرومانيالاو  ل  اروت  

التااي يااتا تا اايلسا ماا  م اار و منردااة  Annonaرومااا الااي الوليااا  الرومانيااةم يا ااة ضااري ة الدماام 
  19االتجارة ال اريةضافة إلي اما  رفريديام  اإل

فاااا ااااوع ال اااار  مااا  ركاااب ال اااار واالااا رساااو م و مااا  مااا  رذاااا ردوا  ال ااايد وركاااوب ال اااار ذاااا ال
ثااا اداا سا م والاا  ماا  رجاا  التجااارة وفااتم رسااوات ميتلوااة لتجااارتسا ميااارره ذااا الوينيديااو  واوواجساام المتوساار
ليااااة  الااا العكاا  لااا يكاا  للرومااا  اكااره ذااوميرو  فااا اإل ا  ار ياا رساارول    الاااي  كااانوا يمتلكااو  و اليوناااني

 عاادذا  مقرراجااة رساارو   ااارو تجااارو رو ار ااا اياان كاناا  كاا  توسااعاتسا  ريااة اتااا الاااروب ال ونيااة ضااد
اذتا الرومااا   السااو  و المتوساار ور اا م  مثا ااة  اياارة رومانيااةار اكااا الرومااا  ساايررتسا الااا اااوع ال ااار

وند  ال ضاال  واليدما  اللوجساتية  نااتسام تعدد رنوااسا اسب اليرع المراد منسا سواف ار ية رو تجارية 
 اROMAN AMPHITHEATRE لتمويد الايوانا  ال رية إلا المدرج الروماني

 أنــواع السـفن فى العصر الرومانى :  

م قد اسد  السو  الار ية Ramرذا مايميم السو  الار ية ا  السو  التجارية  اليارقة    السفن الحــربية :
اا  رر عاااااة  مTriremesمساااااتويا   ةم اا  ثمثاااااBiremesتعااااادد مساااااتويا  المجااااااديام اا  مساااااتويا  

                                           

  الا رنسا م  ا سما  الموترسة فا اوع ال ار المتوسرم و قد  ورذا لا سمكة السامور  الوقارإالروما  كا  ينار  16 
 م ذا تعيش فا المياه الضالة ا الال   ورذا رنسا ت تل  اي    ار   الا رنسا   واش ال

https://news.stanford.edu/news/2011/september/grouper-art-research-090211.html (Accessed January 12, 

2021(  
17 FANTER, M., La mosaïque en Tunisie,Tunis: ALIF LES EDITIONS DEL MEDITERRANCE, 1994, 152. 
18 YACOUB, M., Splendeurs Des Mosaiques De Tunisie, PARIS: MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET 

DES LOISIORS, 1995, 227. 
19 LEIDWANGER, J., Roman Seas:A Maritime Archaeology of Eastern Mediterranean Economies, LONDON: 

OXFORD PRESS, 2020, 7-8.  

https://news.stanford.edu/news/2011/september/grouper-art-research-090211.html
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انتااار  السااو  الرويلااة نايلااة ال ااد  اا   ااا وااااد ماا  المجاااديا فااا Quadrireme  20مسااتويا  
 نتاار لددرتسا الا المناورة فا الاروباال

 السفن التجارية :

ني   سيك  مرتوا  يسامم  اأك ر رذا ما يميم السو  التجارية ذا ام  رك ر كمية ممكنة م  ال ضاال م  ُ 
 ا21في  و الدفة للتوجيةا اار إلي جانب مجدمسااة فا  ار  السوينة اتعتمد الا ا اراة فا ا 

إل ر  الندا  ال اارو و   و الدراياة  رارت و مواساا الممااة  انو ذاتا الروماا   تراوير الساو  و المااداد ل
المماااة ريلااة اااسور   الناااار ال ااارو تاكماا  فياا  الاااروا المناييااة فكااا  ال ااار المتوساار ييلاات فااا وجاا

قد روضا  الم اادر الرومانياة ر  السانة ال ارياة لل اار المتوسار تتضام  رر عاة مرااا  للممااة  م ومتعددة
  :ذا

   اار  سسولةس تم ر    ال ار موتو  لإل 14مايو إلا   27مرالة م   
 .  اار الماووا  المياررنوفم ر   اإل 11س تم ر إلا  14مرالة م   
ذا مرالة ارفتسا الم ادر  اسا م ا اار ممنوع كلي  مار     اإل 10نوفم ر إلا  11مرالة م   

   Mare Clausum ال ار الميلت
ولك  م  ال  كا  ذنا  م  م  اارمايو   مرالة  الاة لإل 27مار  إلا 15مرالة م   

 . اار فا اسر مار كانوا يتجن و  اإلم   المماي  و المسافري 
الثاانا ف ا  سااف م سا تم ر( 14مار     10مماة م   اني  رادذما جيد لل يمكننا التمييم  ي  ف لي  مت

 اااار ل مااار  ( ياام  ذاااا الو اا  كاناا  جاا  السااو  الك ياارة تتوقااا ااا  اإل 10ساا تم ر    14للمماااة   
   ا22تتار  إل الدوارب ال ييرة التا تعتمد الا التجديا م  ساا  آلير الا مسافة  ييرة

 Althiburusفاا مديناة م Frigidarium ال ااردة هالميا  رفةرضية فسيوساف في رثر الي اُ     
ا ا 4ا و  داياة الدار   3الدار   روايارترج  إلاي  ،Opus Tessellatum(م منواة  تونية الا6 ال ورة رقا 

ررضااية ماا  الوسيوساااف الااا اااك قم تعااد وثيدااة م ااورة لعااالا التجااارة ال اريااة فااا الع اار الرومااانام اياان 
 –سااو  تجارياااة  –سااوينة و قااارب ماااا  ااي  سااو  ار يااة اا  قلاااوع و  ااوارو و مجاااديا  25ي ااور اليسااا 

و  مو الدااواربلااي   نااا و الاا درايااة تاماة  ااأنواع الساو   ا رضااية هذاا وااا نُ قاوارب تعماا   المجاادياا 

                                           
20  PITASSI , M., Roman Warships, Woodbridge: the Boydell Press, 2011, 78-80. 
21

  GREENE, K., The Archaeology of the Roman Economy, LOS ANGELES: UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS, 

1990, 24. 
22  BERSEFORD, J., The Ancient Sailing Season, Leiden: Brill, 2013, 300-302.  
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سا ال أساما ةر ل ساا مساما ماقار  ا 25ما  ر ا   اقار    22اكر اسا  مألاما  ا د ية للاعر المتينا الا دراية 
 ا 23قت اسا  اعرية  ايارو  م رننيو  م ليكيليو  (او ي اا سا 

ا رضاااية منوااااة  ااااللو  ا يضاااار الميتاااونا فاااا اليلويااااة و ال اااار ا ااار اناااا  يراااور مجاااماج  اااااللو  
رالاااا  م ااااللو  ال ناااا و ا ساااما  و الكاالناااا  المايراااة  ساااا  اااا لوا  ميتلواااة داااوارب و الساااو و ال م  ااايعا 

قااد  ااور  رر   مياار  ااور إلاا  ا نسااارا رضاايةم  ااور رر  إلاا  المايرااا   روكيااانو  م وفااا الجانااب اآل
و ييرج م  مددماة ررسا  رج  مس  و لاية و اعر متورع من  ا فرع الن اتية كالمعتادة  ت روكيانو  الا ذيال

 اال و م وفاا ياده  ام  النااية ا يارو  اور إلا  ا نساار يجلا  ماار اا ررج  السلرعو  ماارة  ا سما 
 اليسرو فرع اجرةا

 وثيدة لعالا المماة ال ارية إلا    ُتعدا رضية التي  هيمك  تدسيا ذا
قااااارب يسااااتيدا لنداااا  الييااااو  و  حسااااو  ار يااااة اا  قلااااوع و مجاااااديا ح سااااو  يا ااااة  المماااااة التجاريااااة 

 ا24الايوانا ح سو  لل يد ارااية و  دو  مجاديا ح قوارب  ييرة  المجاديا
 ر(  -6اع السوينة  ال ورة رقا جيمك  ر  تدسا ا نواع اسب  -
  ا Spoon- Shapedم يعرا  اسا   اداالري   (   الجاع مددمة و م يرة السوينة يأيا اكم   7- 2رقا   

 اداالري ااا   الجااااع رويااا  و نايااا م مااا يرة الساااوينة  تنتساااا  ااااكم  ( 25-22-21-19-13-12-10ررقااااا   
 ا ي االمون مرتو  يأيا اكم  

 ي ااااالمون الجااااع رويااا  مااا  ناااا  الاااا ال اااد م ومااا يرة الساااوينة تأياااا ااااكم   ( : 17-16-15-3أرقـــا    
 ا  Vاسر الا اك  ارايللداي  و ررف  داالروم مما جع  الجاع 

-11-5و و اااد وااراع واااد  الساو  ماا  اي  الداوارب   اار  هفاا ذاا م riggingيتلوا  رارت الااا ا
-16-15-14عتماد الاا المجادافي   (م و ماا ي  قاوارب ت4م سو   ارااي  و مجادافي  للتوجيا   (12-13
 ا25(6مجدايا   ة(م ذنا  قوارب تاتوو الا ثمث17

سا م  الندش الموجود في النا م  معرفة رسمام  رنواع السو  فا ا سرو  التجارو الرومانا التي تمك   
ثناااي  مااا   ال اااوارو و ا ااااراةم اب(م تعتماااد الاااا -6 ال اااورة رقاااا  Pontoررضاااية الوسيوساااافم و منساااا  

لسااوينةم تدااوا  جاار مجاادافي  للتوجياا م ال ااارو ا ساسااا فااا وساار السااوينةم و ال ااارو اآلياار قاارب نسايااة ا

                                           
23 BEN ABED, A. (ED.), Stories in Stone: Conserving Mosaics of Roman Africa: Masterpieces from the national 

museums of Tunisia, LOS ANGELES: J.PAUL GETTY MUSEUM, 2006, 75. 
24 FRIEDMAN, Z., Ship Iconography in Mosaics. An Aid to Understanding Ancient Ships and Their Construction, 

British Archaeological Reports, International Series 2202, Oxford: Archaeopress., BAR international 

series 2202, 2011, 146. 
25https://www2.rgzm.de/Navis2/Home/FullImageFR.cfm?ObjectCode=TN_0021&ObjectName=Althiburu

sShips&ShipDepictionCode=TN_0021010 (ACCESSED JANUARY 20, 2021) 

https://www2.rgzm.de/Navis2/Home/FullImageFR.cfm?ObjectCode=TN_0021&ObjectName=AlthiburusShips&ShipDepictionCode=TN_0021010
https://www2.rgzm.de/Navis2/Home/FullImageFR.cfm?ObjectCode=TN_0021&ObjectName=AlthiburusShips&ShipDepictionCode=TN_0021010
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مجااادافي  و ب( ذاااا ساااوينة  ساااا  اااارو واااااد و ااااراعم -6 ال اااورة رقاااا  Corbitaياااروا الساااوينة رساااوينة 
 ا 26 للتوجي

ب( ذا نواية م  الدوارب تعتمد الا المجاديام مددماة الداارب -6 ال ورة رقا  Hippogeالدارب 
ماا  المجاادايام  3الوسيوساااف  ااا ن ااا داالااروم   ااد  اااريع للداااربم  ااور  الااا  و م يرتاا  ريااا  اااكم  

 كان  تستيدا لند  الييو  و الايوانا ا
ب(م  كاناا  -6 ال ااورة رقااا   Myoparoماا  السااو  المسمااة فااا ا ساارو  الرومااانا الار ااا ذااا

 اااار لدراا  سااوينة مساااادة  جانااب السااو  الار يااة الك ياارةم مددمااة السااوينة الااا اااك  قااو  رساسااا فااا اإل
ن ااا ذملااام ذااي سااو  قر ااانةم لداادرتسا الااا المناااورةا السااوينة  يأيااا اااكم  فة ا مااواجم رمااا جسااد السااوين

Actuaria  مددمة السوينة  ماراع و مجدافي  للتوجي ال ارو و  ال ت ارسوينة تجارية  ب(-6 ال ورة رقا
وذاو يداوا   م  ال ااار  ا ور وااد  ي مم يرة السوينة مدعرة للداي  وامودية من ا داالرو مادب تأيا اكم  

 ا اارالا  داية اإل ياسر الاراع ممتلاف  السواف  عع الااف دليم  م  اار  لإل و  ا ا  الاراع استعداد  
ب( قااارب  اايد  اايير يعتمااد فااي ال اااار ماا  -6 ال ااورة رقااا  Horeiaماا  قااوارب ال اايد المسمااة 

للااداي م ما يرة الدااارب  ي ااالمون لااا رالاا و ررفسااا يأياا اااكم  إ يام  مجادافي م مددمااة الداارب مرتوعااة قلايم  
 اtransom stern27 ن ا داالرو اريضة و تأيا اكم  

ا رضااية كاناا  فااي النسايااة  النساا ة لنااا  مثا ااة كتااالوج كاماا  م ااور  ااأنواع السااو  و الدااوارب فااي  هذااا
  .لاياة اليومية للتجارة ال اريةلتوثت العالا الرومانيم و 

وما  الا  فساي تاوفر  مإفريدياا الساو   رريداة ساراية إلاا ااد ماا ُت ور الوسيوساف الموجاودة فاي ااما 
ندلا  لناا الوسيوسااف  اورة اياة واقعياة اا  املياة ندا  ال ضااال م ايان  معلوما  او   عاع ميماتساا الونياةا

(م ترج  إلي الدر  الثالن الميمدوم منوااة  تدنياة 7اثر الي ررضية فسيوساف م  مدينة سوسة  ال ورة رقا 
ميناافا  اور  الساوينة فاا  فاي تورييساا ما  الامولاة ياتا تجارياة ي اور ساوينةم Opus Tessellatumالاا

 اداالري اا  ماا يرة السااوينة تأيااا اااكم   مProw ي اااذمل وساار ا رضاايةم ذااا سااوينة تجاريااة  مددمااة تأيااا اااكم  
ال ارو دلي  الي ر  السوينة  تا إنما الدفةم  الا رالا و توجد فا م يرة السوينة مجدافإ ترتو  قليم   اماد   

  ا مرت و ا امار و ا  ايعا دايا  الساوينة الو أم ميرفا  الساوينة  مااارا ذندساية  ا28ترسو دايا  المينااف
ااا    ااااد ماا  ال ااااارة لياملاااوه الاااا الاااارامااا  اليااااب م يسااتعد إل ايدااا واااااد مااا  ال اااارة يامااا  فاااا يااده لوا 

                                           
26  CASSON, L., Ships and Seamanship in the Ancient World, New Jersey: Princeton University press, 2014, 

170. 
27 CASSON, L., Ships and Seamanship in the Ancient World,  331. 
28 FRIEDMAN, Z., Why are Ships Depicted on the Lod Mosaic, https://books.ub.uni-

heidelberg.de/propylaeum/reader/download/356/356-30-80881-1-10-20180328.pdf (ACCESSED JANUARY 15, 

2021) 

https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/reader/download/356/356-30-80881-1-10-20180328.pdf
https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/reader/download/356/356-30-80881-1-10-20180328.pdf
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اي اا   اوم  ال ضااال  يدواا  رمااا المياما م و يرتااديا   الااارافم الاا الجاناب ا يسار ما  ا رضايةم يداوا
 ا Alicula  29ا افة ق يرة 

ا 4روايار الدار (م ترج  إلاي 8 ال ورة رقا  فا قرراجة  Dermechم  اثر الي ررضية فسيوساف 
ال ارية لتجارة ل يت الوجس ا اري   ام توثت ناار  Opus tessellatumالاالميمدوم منواة  تدنية  5و داية الدر 
رو فااي مواكااب  كوليساايوا رومااا تا إاضااارذا ماا  إفريديااا لتنتسااييااالايااةم التااي م ذااي نداا  الايوانااا  الرومانيااة
ررضية م  الوسيوساف تيرا اجرة مستريلة فا نسايتسا  الة مستديرةم ي ور اليسا نوع م  السو  الن را 

السااوينة  ا30الييااو  و ا فيااا  راا (م تنداا  الايوانااا  و 200-80امولتسااا   م Kerkouroiيرلاات الياا  
مددمااة السااوينة  ا31مميرفااة  ميااارا ذندسااية منواااة  رريدااة المناااور و  ااألوا  ميتلوااة  رامرمريضرمرسااود(

ممي   رر  رسد م  ال رونمم السوينة ممودة   ارو و اراعم   cutwateالاا م bow قو  اداالري   تأيا اكم  
 ومجدافي  الدفة لتوجي  السوينةا

 اااااللو   Aliculaيداااا رر عاااة مااا  ال اااااارة دايااا  الساااوينة  ااااور اثناااا  مااا  ال اااااارة  يل ساااو  ا اااافة 
ااال رتدااالا و اآل يماار الياا  اليياا  لي ااعد الااا  ايااا ي   اياار  لااو  رمااادوم و يمسااكو   ررفااا ا اا  يسااند لوا 

السااوينة يرفاا  يااده ة ياار يااااو  معاااونتسام يدااا ال اااار الرا اا  انااد ماا ير  اساار السااوينةا يدااا يلوسمااا  اااار 
الا توقا السوينة لتاميا  الامولاة  و ذو دلي   او  الياردة  ا ساا قد  ور الاراع ملووف   ا  اليمنا رالا ملوا
 32م  الايوانا ا

ام يمكا  ر  يكاو  ال اار السااالد تسدياد ا اديدي ا إا مفي ال اار ا  ايع المتوسار سسم   لا يك  اإل اار   
توضااام العدياااد مااا   م وال اااار مجساااو  ذاااااالروماااا  ر  المسااااادة اإللسياااة ساااتتيم لساااا السااايررة الاااا  اتدااادا

 الوسيوساف في اما  إفريديا اليوا والااجة إلا تل  المساادة اإللسيةا
(م ترجاا  إلااي الداار  الثاااني 9النياا  فااي ل اادة الك اارو  ال ااورة رقااا  فسيوساااف فاايمررضااية  اثاار الااي   

قرعاة مسااتريلة الااك  ت ااور مجموااة ماا  الكيو ياادا   مOpus Tessellatum تدنياة المايمدوم منواااة 
 مProw ااور ساوينة  مددماة مدعاارة  ااك  ذملااا ي رضايةمفااي منت اا ا  اااو  الداوارب فااا مادي  مينااف

الدفاة  ايوجاد فاا ما يرة الساوينة مجاداف مSternلاا رالاا إ امرتوع ا امااد     اداالري ا أيا ااكم  توم يرة السوينة 
الا اركة السوينة   للتوجي ا ت ار السوينة م  يم  ال ارو و الاراع و ياسر الاراع ممتلاف  السواف دليم  

فااا ا الااا  ااالدرب ماا   كيو يااد يرياار ماثنااا  ماا  الكيو يااد داياا  السااوينةم يجلاا  سااتعداد لااديو  المينااافلم
                                           

29 ROSTOVTZEFF, M., The Social and Economic History of the Roman Empire, vol.1, London, 1926, 287. 
30 CASSON, L., Ships and Seamanship, 331. 
31 BEN KHADER, A., & SOREN, D., (ED.), Carthage: A Mosaic of Ancient Tunisia, NEW YORK, AMERICAN 

MUSEUM OF NATURAL HISTORY, 1981, 60. 
32  JEFFREYS, E., & PRYOR, J., The Age of the Dromōn: The Byzantine Navy Ca 500-1204, Leiden: Brill press, 

2006, 309-310. 
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الاي اليساار ا رضايةم يداا  الالتاا   ا ساما يام  الكيو يد الا كتو  ا اا يتادلا منساا سالتا  ممتم الاراع
كيو يد فوت إناف روي   رموورا  ويمس   يداه ررفا قرعة قماش ممتلاف  السواف و كأنسا اراعا يام  كيو ياد 

فااي ا الااا اثنااا  ماا  الكيو يااد ياارك   فااوت دلوينااي   مياار ا ااا الااا كتواا  يتاادلا منسااا ساالتا   سمااا رسااما  
يار الاا و  ياده اليمناا يمسا  سانارة  ايدم يجلا  الكيو ياد اآل ة  ا يسار سالقافمي  رادذما ياما  الاي كتوا

ا الااي الجسااة اليمااي  ناار  33 يااده اليساارو  مانوااة الاادولوي  يمساا  لااا رالااا وإ  يااده اليمنااا اساار الاادلوي  رافع اا
و ساور ا   ت اميا المعا اد لميناف ك ير يوجد في  م ني او روات معمد و ل   وا ة اا  ت ميا معدد يُ  مديم  

كيو ياد  اين ياسر فا اليلوية  وارو و راراة لسو  قد رسي  دايا  الميناافم يجلا  34مجسم لرسو السو 
  يجلا  فاوت فارع ن ااتي و كأنا  معلات الا ير فدد  كثير م  رجما م وكيو يدا  في مواجسة  السوينة يمس  سور

 في السمافا
و لاااال  كاااانوا يرل اااو  الاماياااة و المسااااادة مااا    فاااي رامتساااا التجارياااة الدرا ااانة يااااي ال ااااارة مااا  

(م ترجا  إلاي 10 ال ورة رقاا  Dougga دوجةم   منم  روديسيو لسةا اثر الي ررضية فسيوساف في ا 
لمعاق ة  اررضية م  الوسيوساف ت ور ماسد   مOpus Tessellatumالدر  الرا   الميمدوم منواة  تونية الا

 ااك  رجا   Silenus المعلاا  اوري مال اار التيراتيناا يداوا  معاق اة الدرا انة فاا -إل  اليمر–  إل   ايو 
 اور  ااعر م عثار  مالررام ال وني م جسد  ادي  و  كارش ستثناف توني  الاا  ا  متددا فا العمر يجل  ااري

لاا رالاا لتأياا إا تتميم  ما يرة ساوينة ماد اة و ترتوا  35 لا ال ل  و لاية  اللو  ا  يع فا سوينتإيمي  
 عااع  امدعاار    الدفااة ليااتاكا  السااوينةم مددمااة السااوينة تأيااا اااكم  Silenus ن ااا داالاارو و يمساا   اااكم  

كلي  م  ورت اليار إو يض  الا ررس   ايدا في مددمة السوينة اإلل   ايو  ااري   36.الااف ليدر  ا مواج
و اااايو م فتاااتي   اااييرتي   silenusيمساا   ع اااا معدوفااةم وتداااا فااا المنت اااا  ااي و فااا يااده اليسااارو 

و اااعرذ   م ا   فساااتي م واااادة ماانسا فسااتا   اااللو  ا يضاار و ا ياارو ماااجر  اااللو  ا مرت الواااتميترتااد
يو م لف الدرا نة المعاادي  ل اا  الا ذ اويوف   ة اللو  ال نا الواتما يدوم النمر م  السوينة اتا يضوا رذ 

ياااولو   ا  م  ادو ة  ايو   اين  ور اثني  م  الدرا انة يسا او   عياد ا  الاي  قوموا فا مياه ال ار يوف
و  م ور سوينة  يد ضيمة اليسا ثمثة م  ال يادي  رجا  فا منت ا العمارا يمي  ا رضيةم ي37الورار

                                           
33 UGOLINI, F., Visualizing Harbours in the Classical World: Iconography and Representation, New York: 

Bloomsbury publishing , 2020, 145-146, fig 34. 
34  DI VITA, A.,& LIVADIOTTI, M., I tre templi del lato nord-ovest del Foro Vecchio a Leptis Magna, Rome: ERMA 

dibretschneider,Monografie di Archeologia Libica XII, 2005, 226. 
35 DUNBABIN, K., The Mosaics of Roman North Africa: Studies in Iconography and Patronage, Oxford: 

Clarendon Press, 1978, 42. 
36 BASCH ,L., Le musée imaginaire de la marine antique, Paris: Institut Hellenique pour La preservation de la 

tradition Nautique, 1987, 477. 
37 ANDERSON, M., & OAKLEY, J., Heroes: Mortals and Myths in Ancient Greece, Baltimore: Walters Art 

Museum, 2009, 65. 
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توقواوا لل ايد و قاد  اور اثناي  ما  نساا ر  ارو و اراع لتينا مرفوع و ملماوا دللا  الاا  ةالسوينة م ور 
 الااةويدومااا   اااد ااا كة ك ياارة ممتلم ياار  اااللو  الااوردوا  توناا  رااادذما  اااللو  ا  ااور و اآليال اايادي  يرتااد

لاا مددماة الساوينة ياسار رااد ال ايادي   إ مياسر الدوة فا و العضام  فاا رجساادذا م ا سما  و الداريا 
 م رياد ا ير اورا الرمم و يااو   ا  لا رالا ممسكإ  يده اليمنا إل م  رداف او  ي ره يرف ا  يدا ااري

اا  الواقعياة و كاأ  الساوينة قاد دذنا   الداار رو الاام   لتاماا  ا  و تاسر  ار  الساوينة  االلو  ا ساود تع يار 
 38ياب السوينة م  العو  والروليا  رثر المياه الا اليابا

 الكيو ياد دايا  قاارب لل ايدم فاا ما يرة الداارب تأياد ااكم  ثناا  ما  ايسار ا رضيةم سوينة يدا فيسا 
يااار يداااوا  يداااا كيو يااد  ي اااالمون ن ااا داالااارو يدااا كيو ياااد يمساا   الدفاااةم مددمااة الداااارب التاااا تأيااا ااااكم  

ا رضاية  ه ا   مر ور في  ثامن ما  السام  فاا ال اارا ذاا ا  ستيداا السم  اين  ور ممسكا رياد  ا 
 م  الكتاب الثالن م  التاول اة م  الترنيمة السا عة م  ترانيا ذوميرو م مستواا ا  مأيوا ات ور ماسد  

ا رضااية ذااا الجماا   ااي  الواقاا  و ا ساارورة و ا دبم ا ساارورة فااا ت ااوير إلاا   هرذااا مااا يمياام ذااا
 اارياد االكو يااد و ذااا يدومااو    ااايو  ومعاق ااة للدرا اانة كمااا اكاار  انااد روفياادا فااا نواا  الوقاا  ت ااور 

يار ما  الواقا  ي اور ساوينة ال ايد التاا يداا فيساا يدة السم  و ذا رريدة م  الواق م الا الجانب اآل رر 
الاارمم(ا ندلاا  الواقعيااة ماا   – اارياد  راارت ميتلوااة سااواف  ااا كة ال اايد  ال  ماا  ال اايادي  يدومااو  ةثمثاا

 .ذن   الدار كما ذو فا الواق يم  جع   ار  السوينة  اللو  ا سود وكأنسا دُ 
 بعد دراسة أرضيات الفسيفساء محل البحث، يمكننا أن نستنتج مجموعة من النتائج و هي: 

  لعملة وااادة و ذاي النااار ال اارو الااو  لا  اروتا  فاي ار   يد ا سما  و الند  ال ارو ذما وجس
ايان كثار  الع ر الروماني في منردة اما  رفريديام و يا ة فاي الدار  الثالان و الدار  الرا ا  المايمدوم 

نعكااا  للاالااة امااا الواا  إل و الوتاارة و ي ااور اليسااا موضااواا  الناااار ال اااروم  ها رضاايا  التااي تاا ر  لسااا
 قت اديةاللسياسية و ا 

ماا  يااام  دراسااة قرااا  الوسيوساااف يمكنناااا ر  نجاااا  اااأ  الونااا  ماااا  إلااا الواقعياااة فااي ت اااوير النااااار 
 ال يد و ررت ال يد المستيدمة ردوا  ال ارو و م  يم  ال  تمكننا م  معرفة 

 : أدوات الصيد
  : الشــباك

ج   يد ا سما  الك يرةم اين نجدذا متساعة الوتااا  رستيدا م  ذا ا كة ك يرة الاجام تُ الشبكة الكبيرة:
 دااا الااا الك ياارة منسااام يااتا جااا سا ماا  المياااه  واساارة ااادد ماا  الرجااا م لتسامم  ماارور ا سااما  ال ااييرة  وتُ 

 . يتا فرد الا ا  داي  المياه ما  ي  قار ي  فا اتجاه اك  تيار المياهاادة ما 
                                           

38  http://poseidonsciences.com/teredo-worm.html (Accessed January 20, 2021) 

http://poseidonsciences.com/teredo-worm.html
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سااتيدا ل اايد و اثنااا  الااا ا كثاارم وكاناا  تُ رذااا  ااييرة الاجااام يسااتيدمسا  ااياد وااااد لشــبكة الصــ:يرة: ا
 . ا سما  متوسرة الاجا م  المياه الضالة

 ع اتي  م  ال و م يستيدمسا رجا  واااد ذا ا كة  يد ينتسا  رفيسا  شبكة صيد بعصاتين الملقاف(:
  لم رياد فا المياه الضالةا

ياراج ا ااااف  اريادذام ايان تاات السامكة إلاساتيدا لتنرياا ا ساما   عاد الساكي  تُ  هذاا: سكين الصـيد
 . يتما راجاا ا سما االسكاكي   أاجاا ميتلوة اسب  همنسام كان  ذا

 ا  رياد ا سما  م  المياهستيدا لذا ا ارة ا  اديدة معدوفة تُ الشصوص:
  :يتلو  ررت ال يداو   قد تعدد:  طـرق الصــيـد

لا يتيير اك  السنارة ا  كونسا ا ا رويلة تنتسا  يير  نسايت   مم  رقدا رساليب ال يد :الصيد بالسنارة
 . ا     الرعا
 اتوجد ادة رنواع م  الا ا  مم  رذا وساال  ال يد و ركثر فعالية ُيعد : الصيد بالشباك

اين يتا  مذا رريدة م  الررت الدديمة فا املية  يد ا سما :  الصيد بأستخدا  عصا بها قارورة كطع
 . وض  قارورة مملوف ن وسا  الن يا فا ا ا رويلة فا نسايتسا الدارورة

 وكان  السلة تأيا اكم  م كا  ال يادو  يستيدمو  السم  ماين تكو  المياه ضالة :الصيد بالسالل
جسد السلة نوس  م نوع  متكو  م نواة م  الا ا  ماا  فتاة اليا   فوذ     ييرة مستديرة ي اميرور

تر  السلة فا المياه اتا يأتا السرب م  ا سما  يدي  م  الوتاة العليا م  السلة ول تُ  مم  ال و 
 . يستري  اليروج

 .يا ة  يد ا ير ور  مواستيدم  فا ال يد موم إل  ن تو ذا راد رم:الصيد بالشوكة الثالثية
كان  الار ة اكلسا العاا  م وال يد  الار ة م  الررت التا توضم مسارة ال يادُيعد   : الصيد بالحراب

  سير تتكو  م  ا ا رويلة تنتسا  يراا م نوع م  ااا ايوا ح قرو  ايوا ح معد (ا
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ـــواع األســـماك و  ـــة أن ـــانمعرف ـــى صـــورها الفن ـــي حـــوو البحـــر المتوســـط، الت ـــة ف ـــات البحري ـــي  الكائن عل
 : لوحات الفسيفساء

 

 

 

 سم  ال ورو
 
 
 
 
 
 

 ثع ا  ال ار
 
 
 
 
 
 
 

 سم  السامور
 
 
 
 

 سم  السردي 
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اياااااة  كااااا  توا ااااايلسا  ا  اااااار  الوناااااا  الاااااي الواقعياااااة الااااااديدة فاااااي ت اااااوير اللوااااااا م ايااااان ندااااا   اااااور  -
مااااا  الايااااااة اليومياااااة للنااااااار ال اااااارو ساااااواف فاااااي اركاااااة ال ااااايادي  و النااياااااة التاااااارياية فاااااي رجساااااادذا و 

الواقعياااااااة فاااااااي كافاااااااة  هاسااااااار  ذاااااااا م كماااااااااركاااااااة العضااااااام  رثنااااااااف ال ااااااايد و مم ساااااااسا و ردوا  ال ااااااايد
 التوا ي  اين تدرج ا لوا  و تعدد ا  عادا

ااااااا ا    لواااااااا  الوسيوساااااااف م اااااادر  النساااااا ة للسااااااو  و الدااااااواربم فكاناااااا - فااااااي معرفتنااااااا  أاااااااكا  السااااااو   مسم 
المسااااتيدمة فااااي النداااا  ال ااااارو التااااي جاااااف اكرذااااا فااااي الم ااااادر ا د يااااةا  ااااار  الونااااا  الااااي نداااا  كافااااة 
توا ااااي  المماااااة فااااي لواااااا  الوسيوسااااافم اساااار الاااا  ماااا  ياااام  تااااأثير اركااااة الريااااا  الااااي اااااك  راااااراة 

اااااالساااااو  اناااااد الاااااديو  و الياااااروج مااااا  ال راسااااار المياااااارا السندساااااية التاااااي يميااااارا  ساااااا  اااااد   اميناااااافا ريض 
التوا اااااي  التااااي ندلساااااا  هضااااافة إلاااااي رريدااااة تورياااا  وتاميااااا  الامولااااة فااااي الساااااوينةا كاااا  ذاااااالسااااوينةم و  اإل

ة للمماااااااة ال اريااااااة فااااااي الع اااااار متكاملااااااالونااااااا  الااااااي لواااااااا  الوسيوساااااااف كافيااااااة لاااااااد مااااااا لرسااااااا  ااااااورة 
 الرومانيا 
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 ملحق الصور
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (1ال ورة رقا  
 ماووا في متاا ررا ل ا ندأل ا   –ا 2ترج  إلي الدر   -اثر الي  ل دة الك رو -ماسد  يد م  فيم الني 

https://www.livius.org/pictures/libya/villa_nile/villa-of-the-nile-mosaic-third-mosaic-2ح 
(Accessed January 29, 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (2ال ورة رقا  
 ماووا في متاا  –ا 3ترج  إلي الدر  -Sousseاثر الي  مدينة سوسة  -ال ار الماير و ال يادو 

 https://www.romeartlover.it/Musousse.htmlسوسة ح ندأل ا   

(Accessed January 29, 2021) 

 

 

https://www.livius.org/pictures/libya/villa_nile/villa-of-the-nile-mosaic-third-mosaic-2/
https://www.romeartlover.it/Musousse.html
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 (3ال ورة رقا  

ماووا  متاا  اردوح ندآل ا     –ا 3ترج  إلي الدر   –اثر الي   مدينة دوجة  –ال يد  الررت الميتلوة 
https://www.shutterstock.com/editorial/image-editorial/art-archaeology-various-

5850742ia 
(Accessed January 29, 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4رقا   ال ورة
ماوواة في متاا سوسةا ندآل ا     –ا 3ترج  إلي الدر   –اثر اليسا في مدينة سوسة  –ال يد في الدوارب 

https://www.akg-images.com/archive/-2UMDHU3UYA1P.html 

(Accessed January 30, 2021) 

 
 
 

https://www.shutterstock.com/editorial/image-editorial/art-archaeology-various-5850742ia
https://www.shutterstock.com/editorial/image-editorial/art-archaeology-various-5850742ia
https://www.akg-images.com/archive/-2UMDHU3UYA1P.html
https://www.akg-images.com/archive/-2UMDHU3UYA1P.html
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 (5ال ورة رقا  

 ماووا  متاا  اردوا -ا5الدر   -اثر الي  في مدينة  نمر  -ماسد  يد
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mosaic_of_Lac_de_Bizerte.jp دأل ا   ن

(Accessed January 29, 2021) 

 
 
 
 

 (6ال ورة  
ماووا في  –ا 4ا و  داية الدر 3ترج  إلي رواير الدر   – Althiburusاثر الي  في مدينة إلت روم  –كتالوج السو  

 متاا  اردوح ندآل ا 
ageFR.cfm?ID=19280150&ShipDepictionCodhttps://www2.rgzm.de/Navis2/Home/FullDetailIm

e=TN_0021001&ObjectName=AlthiburusShips  

(Accessed January 29, 2021) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mosaic_of_Lac_de_Bizerte.jp
https://www2.rgzm.de/Navis2/Home/FullDetailImageFR.cfm?ID=19280150&ShipDepictionCode=TN_0021001&ObjectName=AlthiburusShips
https://www2.rgzm.de/Navis2/Home/FullDetailImageFR.cfm?ID=19280150&ShipDepictionCode=TN_0021001&ObjectName=AlthiburusShips
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 ر(-6ل ورة  ا

  –ا 4ا و  داية الدر 3ترج  إلي رواير الدر  -Althiburusاثر الي  في مدينة  -رسا توضياي  رضية كتالوج السو 
 https://zaherkammoun.com/2017/02/20/la-mosaique-dalthiburosندآل ا   ماوواة في متاا  اردوا

(Accessed January 5, 2021) 

 

  
 ب(-6ال ورة  

ا و  داية 3ترج  إلي رواير الدر  -Althiburusاثر الي  في مدينة  -رسا توضياي لنمااج في ررضية كتالوج السو  
ماوواة في متاا  اردوح ندآل ا   –ا 4الدر 

https://www2.rgzm.de/Navis2/Home/FullDetailImageFR.cfm?ID=19280150&ShipDepictionCode=TN_00

21001&ObjectName=AlthiburusShips 

(Accessed January 5, 2021) 

 

https://zaherkammoun.com/2017/02/20/la-mosaique-dalthiburos
https://www2.rgzm.de/Navis2/Home/FullDetailImageFR.cfm?ID=19280150&ShipDepictionCode=TN_0021001&ObjectName=AlthiburusShips
https://www2.rgzm.de/Navis2/Home/FullDetailImageFR.cfm?ID=19280150&ShipDepictionCode=TN_0021001&ObjectName=AlthiburusShips
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 (7ال ورة رقا  

 ماوواة في متاا  اردوا -ا 3ترج  إلي الدر   –اثر الي  في مدينة سوسة  –ند  ال ضاال  
-https://www.agefotostock.com/age/en/details-photo/unloading-of-the-ship-mosaic-fromندآل ا    

hadrumetum-sousse-tunisia-roman- tunis-musee-national-du-bardo-archaeological/DAE-BL022847/1 

(Accessed January 22, 2021) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (8ال ورة  
ماوواة في متاا  –ا  5ا و  داية الدر  4رواير الدر   – فا قرراجة  Dermechاثر الي    –سوينة ند  الايوانا  

 content/upload-http://www.ancientportsantiques.com/wpندآل ا       اردوا
(Accessed January 23, 2021) 

 

https://www.agefotostock.com/age/en/details-photo/unloading-of-the-ship-mosaic-from-hadrumetum-sousse-tunisia-roman-%20tunis-musee-national-du-bardo-archaeological/DAE-BL022847/1
https://www.agefotostock.com/age/en/details-photo/unloading-of-the-ship-mosaic-from-hadrumetum-sousse-tunisia-roman-%20tunis-musee-national-du-bardo-archaeological/DAE-BL022847/1
https://www.agefotostock.com/age/en/details-photo/unloading-of-the-ship-mosaic-from-hadrumetum-sousse-tunisia-roman-%20tunis-musee-national-du-bardo-archaeological/DAE-BL022847/1
http://www.ancientportsantiques.com/wp-content/upload
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 (9ال ورة  
 .ماوواة في متاا ررا ل  –ا 2ترج  إلي الدر   –اثر الي  في ل دة الك رو  –سوينة في مدي  الميناف و اولسا الكيو يد 

 حhttps://www.pinterest.com/pin/314055774006409059ندآل ا    

(Accessed January 19, 2021) 

 
 

 
 (10ال ورة  

ماووا في متاا  اردوا ندآل ا     –ا 4يرج  إلي الدر   –اثر الي  في مدينة دوجة  –معاق ة  ايو  للدرا نة 
https://www.romeartlover.it/Thugga3.html 

(Accessed January 29, 2021) 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/314055774006409059/
https://www.romeartlover.it/Thugga3.html
https://www.romeartlover.it/Thugga3.html

