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 إناء خزفى من أكتشافات حفائر ما تحت البحار بمدينة مهدية 
 *عزيزة حسن السيد

 سبب أختيار البحث

كان الغرض من أختياار ذا ا الث او ذات الت كيا  هتاا أذتماام العاالم العرثاا ثعتام ا  اار    
الغارقة، تلتكن تتنس خير م ال لت قيق ذ ا الغارض هىاا مان أتلاا  تل العاالم العرثاا هاا 

لث و هن ا  ار الغارقة ت ت مياا  الث اار،    ت ثات ال قاانق أن   ار  ا  اار الق يماة مجال ا
هاتر  خاتل الماتا  المجمعاة مان ا هماال ا ثت انياة لتث او هان ا  اار ت ات مياا  -ها تتنس

، ق  أنشغتت ثا ق ام هتا ال فاانر التاا راارت شاينا هشاينا ثالنعاثة لعتام -الث ار ها  يازتىا
ال ينتىا تال يمل منه، تتالقت كل من   ار  ا  ار الق يمة ت  ار  ال ماية ال تلية ا  ار شينا 

مم تاين  هاما   تمعااان   لكال منىمااا، تثاا لين أقرااا ماا هااا تعاعىما  تااا تراث  ا ث اااو 
الشاقة تالراعثة ميعار  هاا اال الاارتال المالنماة،ت لغ ثاالرلم مان الراعا  الناتجاة مان 

 .عط الث ر تتجت  التيارات العنيفةالعمق تضرتر  التنفي  ها ت
 الهدف من البحث

 .أ ثات أن هتم ا  ار ال يىتم هقط ثالث و  هن ا  ار المتجت  هتق أت ت ت ا رض-1 
أ ثات أن العياعة تاإلقترا  من أذم ا عثا  التا تارثط العاالم ثثعضاه ثطريقاة مثاشار  -2 

  .أتلير مثاشر 
لتاريخ متعتقين ثثعضىما ها  ر يعطاا أت يككا  معتتماة أ ثات أن كل من هتما ا  ار تا-3 

 تاريخية
 نتائج البحث

الت قاق مان الىا ال ا تل لتث او    أن ا  اار الغارقاة تعا  ا ن مان أذام المجااالت التاا -1 
 .تشغل أذتمام تهكر العامتين تالمىتمين ثعتم ا  ار

رات التاا  ققىاا القاا   الرتماان الت قق من الى هين ال انا تال الاو لتث او    أن ا نتراا-2 
هااا عااثيل ت قيااق عياعاااتىم التااا كاناات ترناات  لااا العاايطر  هتااا الع ياا  ماان الماا ن اليتنانيااة 
تليرذااا، مكنااتىم ماان ال رااتل هتااا الك ياار ماان الت ااال الفنيااة ماان الماا ن التااا أعااتعمرتذا 

   الك يار مان ت رعالىا  لا ثال ذم، تأ ت ها التقت  اته  لا الرتاج اإلقتراا   تال ارال لا
الرتمانيين، ا مر ال   مكنىم من ال راتل هتاا ماا يرلثار  مان ت اال تليرذاا، تأن كاان 
أذتمامىم ا كثر ذت ال رتل هتا الت ال، هثاإلضاهة  لا أعتخ أمىا ها الزينة كان منىاا ماا 
يعتخ م ها همتيات الثنال لتتعثير هن الفخامة تال ارال، تليار  لاغ مان ا هماال التاا كانات 

ت  هتيىم ثالنفع لت قيق مث نا المنفعة تالق ر  التنايمية ال ان ترثا هتيىما الرتمان، تلاتال تع
ا طماع العياعية لما هكر قان  م ل ثتمثا]ال   كانت معاام المعاتعمرات الشارقية لترتماان 
ت ت عيطرته[ ها همل طريق من ثال  اليتنان  لا  يطاليا هثر  هريقيا، تا  ار التا تج ت 
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أعاتنتاج أناه ثجانا  -3                            .مياا  ث اار مى ياة تككا  كال ماعاثق  كار هاا 
                      مقدمة .الرعا  التا ق  نج ذا هن   الت رغ ها الث ار، تتج  مناهع ك ير 

" "Mahdiaمى ياااااة  م يتاااااة                                                                               
" تراافاق  "Sousseذااا   اا   الماا ن الرااغر  هااا تااتنس، تتقااع ثااين ماا ينتا عااتس 

"Sfax ،يو تشغل طرها طتيال ت قيقا يتق م هن  الشااطال هتاا الطارال الشارقا لتاتنس  "
(، تق  كانت 1" ا هريقية) Monacoتأطاللىا هتا ثع  ه   كيتت مترات من م ينة متناكت "

( هتا ي  ران   ا عفنج،  ينما كان 2م)19.7ار الغارقة ها ث ارذا هام ث اية أكتشاال ا  
هريق الغتارين اليتنانيين المراهقين لعفن رفاق  يمارعاتن همتىام هتاا الجانا  الشارقا 
لتتنس هن  رأس أهريقيا، تال ا أ  ذم تجت  أشيال ت ت الماال، اان أنىاا ما اهع، لكان ثعا  

ها ذ ا المكان لتتضاي  ذا ا الغماتض، تثاين أنىاا أهما    التنقي  تأجرال ال فانر ت ت المال
يتنانية آ رية،  يو تم أكتشاال عتين همت  متثاينين ها ا ثعا  تالخاماات ت لاغ هتاا هماق 

م، ثاإلضاااهة  لااا الع ياا  ماان ا همااال الفنيااة ا  ريااة ا خاار ،  اام تتالاات ثعاا   لااغ عاات 39
م  لاااا هاااام 19.8مرت مااان هاااام  ماااالت متعاقثاااة لتتنقيااا  هااان ا  اااار ت ااات الماااال، أعااات

( تأ ماارت هاان نتااانج م ذتااة، تأتضاا  أن ا شاايال التااا ه اار هتيىااا كاناات ضاامن 3م)1913
(، ياا كرنا 4م تذاا ا التاا)ريخ). متلااة عاافينة ترجااع  لااا النرااال ا تل ماان القاارن ا تل ق

 لقانا اهاا يا   .م.ق 86(    تقعات أ يناا هاام 5ثا   او التا مرت ثىا أ ينا هاا ذا ا التقات)
، تقام منف   ا همال الفنياة تمىن عاا المعماار تالقاا   الرتماان المنترارين سوالالرتمانا 

ث رعال الع ي  من العفن الم متة ثالت ال من أ ينا  لا  يطاليا، ترلم أنه من لير المككا  أن 
تكتن العفينة التا نت  و هنىا من ضمن العفن التا أرعتت  لا  يطاليا،  ال أنه تتج  هالقة 

ينىم،    كان عتال ق  أعتفا  من لنانم الم ن اليتنانية تمن الجماهاات التاا هاا ت معاه مان ث
الشاارق، تكااان ماان الممكاان أن تقااتم ثعااض الماا ن أت ا شااخا  ث  ضااار طتثيااة ماان ذاا   
ا همال الفنية، أت أن يقتم عمعار ثثيع المخزتن لترتمان ال ين نعرال هن  تقىم تهاا اتىم 

(، تكانتا مىتمين ثشرال ا همال 6انتا هشاقا لألهمال الفنية اليتنانية)ها  لغ العرر أنىم ك
الفنية من اليتنان نفعاىا، همان الم تمال أناه مان أجال أرضاال شار  أ رياال الرتماان تالتجاار 
تالمتلعين ثى   ا شيال، أخ ت العفينة طريقىا  لا أيطاليا هثر الطرياق الث ار  الا   أقاماه 

 Syrtesهااا أهريقيااا، لكاان مخاااطر ا ث ااار تضاايق ث اار عاايرتس القاناا  الرتمااانا ثااتمثا 
(، تثعا ما 7تالعتارال تالرياح الجنتثية الشارقية المرا تثة ثالضاثا  ذا  ت أمان العافن)

أعتطاهت العفينة الفرار من الزتثعة التا تعرضات لىاا هنا  الشااطا الشارقا  هريقياا، ثا ا 
ثااة ماانىم ه اااتلتا أنقااا  العاافينة لكاان لراكثيىااا ماان خااالل الضااثا  أن رأس أهريقيااا هتااا مقر

م ثفعال ضاغط 39( ثشكل رأعا هتا هماق 8ثعرهة لرقت العفينة ثكل  متلتىا تراكثيىا)
ا هم   ال   كان يشكل ال ركة الطثيعية لتث ر، تتفككت العفينة تعقطت جتانثىا ها الث ر 

ان ، هاا  اين أن ثعي ا مرط ثة معىا جزل من ال متلة التا كانت مجاتر  تماما لى   الجت
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اىرذا ق  هرل تذثط ها مكانه نتيجة  قل ا هم  ،  م شاينا هشاينا ك ارت تتجمعات أنقااض 
   .العفينة

 وصف اإلناء

م، 715,1، أرتفاهااه C12.21ثارقم Bardo  ناال مان الخاازال م فاتا  الياا ثمت ااال ثاار ت 
ز  مرهتهاة م، تذت  ت هتذة تاععة م ل كم الزذتر، تله أق ام  ات خطاتط ثاار.,63تقطر  

هتا قاه   مرثعة، تمزت  من هن  القاه   ثمقثضينمرقتلين من الختال، تق  تج  اإلناال هاا 
 الة عينة تأ تاج  لا مجىت ات كثيار  لتجمياع أجزاناه  لاا أن أراث  مكاتمال، تعااه  هتاا 
 لااغ مقارنااة ا شااكال المرااتر  هتااا ذاا ا اإلنااال مااع ا شااكال المرااتر  هتااا أ اا  ا تانااا 

م، تم فاتا 1566ال   يرجع  لا هرر النىضة تتم أعتخراجه من رتما ها هاام الفخارية 
أيضا ثمت ال ثار ت، ت ثت أن المنااار المراتر  هاتق أعاط  اإلناانين تكاا  تكاتن متطاثقاة، 
تتمكننا أن نعتنتج أن هنانا العرتر التعطا ق  أقتثعتا من أهماال عااثقيىم  تن أ  تخاتال 

  .(9جه لىم)من ا نتقا ات التا يمكن أن تت

                                                          وصف المناارر المصاورة فاوط ساطن اإلنااء

أعفل  Silene"يث ت تجه اإلنال منفرال هن الاىر، ت لغ لتجت  زتجان من أقنعة عيتينا" 
ان المنطقااة التعااطا ماان اإلنااال، التااا كاناات ت ماال المتضااتع الرنيعااا، هىاا ا المتضااتع كاا

يشااتمل هتااا مجمتهااة أعاعااية نشااغل تعااط التجااه، تهتااا أشااخا  يت ركااتن طثقااا لاارنيم 
مااتزتن جاا ا، تمعااام رااتر ا شااخا  كاناات تما ياال رااغير  ثالن اات الثااارز،  تالمشاااذ  

  -المرتر  يمكن أن تر  كالتالا:

( ثنار  م   كني ، 10ها التعط، نر  اإلله " يتنيعتس" الشا  يت مل م ثتثته "أرينا")-
تنرفه ا هتا هاريا،    أن الىيماتيتن متضتها هتا كتفه ا يعر تمت لا  لا أهتاا الفخا ، 
هال يغطا عت  العايقان تجازل مان الاىار، تثا لغ نجا  أن الجازل ا يمان مان الجعا  هارياا 
تماما، الجثىة م اطة ثعرثة تمتتجاة ثفارع مان التاثال  المازين ثاا تراق تال ثيثاات، اإللاه 

المزين ثرثاط )تال يرس هثار  هن رتلجان  Thyres( 11منا هتا ال  يرس)يعتن  ثي   الي

م اط ثا لران تيعتت   نال مان الرانتثر(، تيعاتن  ثيا   اليعار  هتاا كتاال رهيقتاه أريناا 
 ات الشعر المرهتع هتاا الارأس هتاا شاكل جا انل منتراثة رأعاياد، تترتا   قماي  طتيال 

ث راهىا ا يمن ال   ال مكشتها  ال من  مالة مش ت  من ت ت ال    مثاشر  ثشريط تمعكه 
رهيعة، تكانت أرينا تنار  لا اإلله ثكل ذيثة تتقار تذا تتع  هتا القي ار ، تت ت ق ميىا 

  .نر  هى ا راق ا تمتتفا ثرأعه تيمعغ   ال  يرس

هتا الجان  ا يمن ثجان  اإلله ترهيقته يتجا  شخراان عاكيران يرقراان، تهتاا يمينىماا -
هار ، يارق  هاا  ركاة تجعتاه يثا ت مقتعاا، هىات منتراثا هتاا طارال  Saterعاتيريتج  

رجته اليمنا تيرجع عاقه اليعار  ثكال قات   لاا الختاال كماا لات كاان يريا  أن يضار  أعافل 
همت   الفقر  ثكعثه، تق  أعت ار ثخفة تها  ركة قتياة جعتتاه ين ناا  لاا الختاال هاا  تجاا  

هتا كتفه ا يمن، تهتا  راهه ا يعر يفر  جت  هى ،  اليمين، تذت يمعغ ال  يرس ثالعرض
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  ا   المايناا يس م اياات  يتنيعاتس(، Manade"(ت لا يعار الراقراين نار  مايناا   "
ترت   قمي  طتيل ث تن أكمام تمتترق ثالجعم تم ثت أعفل ال    ثشريط، تهتقه معطاال 

رق  مرااا ثة لتعاااتير يشااثه التشاااح يتاا لا ثرخااات   تلىااا تيرتفااع ثتاعااطة خطتاتىااا، تتاا
ثتاعطة أراطكاغ ا جاراس التاا تمعاكىا ثيا يىا، تتميال قتايال ن ات عااتير أخار ي مال هتاا 
اىر  عيتينا عكران، يت رج  هتا اىر  جت  هىا ، تذات  ت شاعر تاقاال هتاا شاكل جا انل 
كثير  مشع ة تيمعغ ثي   اليعر  ال  يارس، ت تاا ال يقاع هتاا ا رض يمعاغ ثيا   اليمناا 

  جثىة رتعال متتجة ثاالتثال ، تيغطاا عايقانه تهخا   ا يعار هقاط، تكاان ين ناا عيتينا  
هتا الجان  ا يعر -           .ثرعتثة لي ضر الك س ال   هتت من ي يه تتقع هتا ا رض

(، تذااا 12ناار  م ايااة أخاار  تاثعااة لتمجمتهااة التعااطا التااا تضاام  يتنيعااتس تأرينااا)
هاان الكتااال ا يعاار كتااه تمرثااتط هتااا  راهىااا ترتا   قمااي  طتياال يكشااال هاان  راهيىااا ت

ثطارال  راهىاا ا يمان  -ا يعر ثشريط، تنراذا من اىرذا، تذا تعت ير ثرشاقة تذا تىاز
ألاة العانطير المتعايقية التاا تشاثه الا ال، تهاا  ركاة متكتفاة ترهاع -ال   تمرر  هتا رأعاىا

  ثخطاتات ثي ذا اليعر  طرال قميراىا، تثجتارذاا عااتير مراتر مان اىار ، تذات يارق
تتماشا مع نغمات ا نثتثتين التتين ينفخ هيىما ثكل قت ، تي مل  يتان تت رج  رأعه تأرجته 
أمام ر ر ، تأ   أرجته الختفيتين ت يته يت رج تن هتق هخا   ا يعار، تثينىماا نار  عااتير 
تشخران عكيران يرقران، تذ ا العاتير يت لا مان هتاا كتفاه ا يعار جتا  هىا ، تذات يىاز 

هيه تيرجع جزهاه  لاا الاترال، تيمعاغ ثيا   اليعار  أ ا  أطاراال أتشا ة م اياة  ات  را
شعر هتا شكل  تك  مجمعة هتاا الارأس تنتىاا هنا  ماكخر  الارأس، تذاا تمعاغ ثقي اار  

تىاا، تيتجا  أهتاا الراقراين العاكار  هاا المعااهة تث تش تىا التا تتطااير مان عارهة  رك
التا تفرل ثين الم اية هازهة ا جاراس تالعااتير راا   أنثاتثتين الانفخ، زخاارال ثشاكل 
أكتيل ثيضات  مكتن من هرهين من أتراق الكرتم تهنقت ان ثىما عثع  ثاات، التا ا  مانىم 

عاافل هازهااة القي ااار ، متجااه هكااس ا خاار تماارتثطين جماايعىم ماان هناا  أطااراهىم، تينتىااتن أ
تنقطة أنطالق تتغ الزخارال مالنمة  طراال التكتين تنقطة التالقا ها التعط، تكال منىماا 

، تيثتغ طتل ا كتيل  تالا m.,12ي يط ثاإلنال، هعرض المعا ة التا يشغتتنىا يثتغ  تالا 
14,.m-15,.m ر مان طااتل ركتس الراقراين الاا ين يتمعاتن ال  ياارس الا   يمعااكه العاااتي

، تلقاا  ثاا   الطاارال الاا   رماام كااامال، هىاات ,m-.65m.,51.المن نااا، تالاا   يثتااغ  ااتالا 
، مكاتن مان راال مان ال لاال m.,85.ين نا  لا الخارج تمزين هتا هرض يثتاغ  اتالا 

، m.,25تعطر ثيضات ، هى ا الطارال يم ال ثالنعاثة  رض الراقراين ثارتزا يثتاغ  اتالا 
(،    أن ا كتيل الثيضات   ت 13)m.,83ثية تثتغ  تالا تالمعاهة التا ذا ثين ا عط  النع

مان هنا   .,53mهن  الجازل العتات  لتمنطقاة المضاتعة، ت اتالا  من m.,225ثرتز  تالا 
عاق ال  يرس ال   يمعكه  يتنيعتس هثار  هان قراثة مجار   مان           .الطرال العفتا

ل ياارس  نااال راانتثر قاه تااه الااترق تماازت   ثخمااس هقاا ، تجزنىااا العاافتا ماا ث ، تيعتتااا ا
م اطااة  تااا تااتمكن ماان  عااتيعا  راافزق ك ياار  ماان أتراق التااثال ، تأعاافل  نااال الراانتثر 
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مرثااتط ثعرااثة، تال  يرعااين الخارااين ثالعاااتير المن نااا تالفىاا  الراقاا  ت اات أقاا ام أرينااا 
مان  متشاثىين مع ذ ا ال  يرس، تلكن عيقانىم م نية تمتعرجة قتيال، تتشتمل هتا ها   قتيال

 يااو أن  يتنيعااتس تأرينااا  m.,55ت   m.,.6العقاا ، تطااتل ا شااخا  يتااراتح مااا ثااين 
، m.,.6تالعازال هتا أنثتثتا النفخ أطتل من الماينا يس الم ايات، تأطتالىم تثتاغ  اتالا 

، تطتل الم اية هازهاة m.,57ها  ين أن طتل العاتير المن نا تهازهة ا جراس  تالا 
هثرفة هامة كانت تما يتىم الرغير   تات ثرتز معات ير،  ياو أن  ،m.,55القي ار   تالا 

 تو تتغ التما يل كان معشقا ها  اخل اإلنال، تالثرتز ثالمقارنة ثالطتل ال قيقا لتتم اال كاان 
، تثالنعاثة لتعااتير المن ناا تهازهاة ا جاراس m-.8,.m.,7.ثالنعثة لعازهة العنطير  تالا 
، تثالنعاثة لتعااتير راا   أنثاتثتا الانفخ  اتالا m-.6,.m.,5.ت يتنيعتس تأرينا  تالا 

.5,.m  تا جزال المجتهة  اخل اإلنال ذا ال راع ا يعر لعازهة العنطير، تالا راع ا يمان ،
 ريناااا تلعازهاااة ا جاااراس، تثخاااالال  لاااغ هىنااااغ أجااازال متعااا    تعطاااا طااااثع النتاااتلات 

طير تهازهة ا جراس تالعاتير ال   المعت ير ، م ل ركتس  يتنيعتس تأرينا تهازهة العن
مقيااس                                                                                     .ي مال عايتينا

، تذا من النتع ال ارج تلم يكان ثىاا عات  خمعاة أتتاار، رلام m.,17قي ار  أرينا  تالا 
تتغ القي ار  ق  ثتغت أقرا أن ناال لىاا مان أنه من المفترض أن يكتن ثىا عثعة أتتارتقرتن 

هن  منترال ا رتفاع ال   كان تقريثا مر  تنرال من أرتفاع العازال، تالقي اار  تالعانطير 
وسمكه  m.,.8أما قطر السنطير فكان  ،m.,122 ت أ جام رغير ، ه رتفاع القي ار   تالا 

.2,.m.                                                                          (مازت  15قااع اإلناال )
، m.,9.، تهرضااىم ال يتجاااتز m.,41ثاان نين ت ال ااين خطااا مضااتعا، يثتااغ طااتلىم  ااتالا

، m.,295تالعااط ان الاا ان تتجاا  ثينىمااا المنطقااة المضااتعة، كانااا هتااا معااا ة تثتااغ  ااتالا 
تية، تعط  اإلناال المعاا، أماا ثالنعثة لت اهة العف m.,3.5تكانت ال اهة العتتية ثارز  ثمق ار 

منطقة أتراق الكرتم هىا هتا العكس لير المعاة، ترخاام التما يال ناراع الثيااض، ماا ها ا 
المنطقة المجاتر  لألتراق هىا مانتة قتيال  لا الرفر ، العط  ال اختا لإلنال مشغتالثمىار  

 Oinochoe (16)تخات أتينتهناية هانقة، تالخزال المرنتع منه ذ ا اإلنال ي كرنا ثا تانا 

، تكاان معت ير  أت  ات  ال ة تعريجاتته ق  تكتن تهتذو ال  ي، تالتا كانت تشثه اإلثريق 
ترنع من الفخار المزجج ثالخزال  ت ا لتان الزاذية، تكانت تعتخ م هاا الطقاتس الخاراة 

 .ثعثا   ال اكم

 

 التعليط

ال ثاالجزل المجااتر لاه، تهاا مترا -من المناار المرتر  هتاا ذا ا اإلناال-كان كل جزل   
 ات التقت كان مميزا هنه، هق  كان الن اتين م ل الخزهين، يىتمتن ثكل تفاريل ثنية همتىام 
  ا هنن شتتة من العن  أت هرع من التثال  كانتا يشيرتن  لا النقطة التا هيىاا يكاتن العاط  

ن ناال المعااهة، أماا المنااار ال اختا لإلنال همت يا تيعتتا التجت ، مفع ا ث لغ المكان أماام أ
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نفعىا هثال شغ أن تجت  خمعة متعيقيين هازهين هتاا آالت مختتفاة قا  تام طثقاا  هتثاارات 
ذامااة، ال عاايما الرلثااة هااا تنااتع تتغياار تفاراايل التركياا  العاايمتر ، تلاات أن ا تركعااترا 

لم تمال أن نجا   الرغير  لم تت لال من ذ ا الع   من العازهين مطتقا ثى   الطريقة، هننه مان ا
ها  فالت التىت  ات النغمات المتنالماة الراا ر  مان مجااميع المغنياين تهاازها القي اار  أت 
من هازها النا  تالقي ار  أمتزاجا  رتات متناهر  را ر  من ضاجة النقاارات تالعااجات، 
م هالطثيعة التا أت ت  لا اإللريق ثرترذا ليكتنتا م الين تمرترين ذا التاا أت ات الايى

ثىمعااىا ترااخثىا تشاا ت طيرذااا ليكتنااتا متعااقيين، هاا ثتكرتا ا تزان الضاااثطة تاإليقاهااات 
المتعقة تالميتت ية الع ثة، هجانت متعيقاذم متفقاة تمياتل النااس مان  اتلىم يعاتر تن  ليىاا 
تيطرثااتن ثىااا، تمااا  ن تتالقااا الرااتر الفر يااة تتااك   جماهيااة هااا ا  تفاااالت ال ينيااة تمااا 

 خاا  طاثعااا آخاار جماهيااا يختتااال هاان طاثعااا الفاار  ، تمعاافرا هاان الغنانيااة شاااثىىا،  تااا ت
الجماهية التا أرتثطات ثاالعرتض المعار ية، تالعارض المعار ا كاان اليقاام  ال ماع يقااة 
 يتنيعتس، تالعقي   ال يتنيعية تعتم  هتا هنرران ألعاتير لترجل تالماينا يس لتمرأ  تالفن 

لنعال تالرجال، تالقي اار  التاا يعازت المكرخاتن  ثتكارذاا اإللريقا ثعامة  اهل ث شت  من ا
م تهااتىم أن الشارق قا  .ق 675هاام  Trepender of Lesbos( 17 لا تريين ر التيعثتس)

قا  راترت هتاا ثعاض ا تان هاا -.م.ق ...2، ...3هرهىا قثال  لاغ ثك يار هيماا ثاين أهاتام 
العازهين تذم معتتاتن منراات،  مرر، تها كريت تار  هتا  راع أثتلتت، تتار  هتا أ رع

تتار  هتا م ث   يتنيعتس ها المعرح اليتنانا هنا  تعاتيم أكاليال  الغاار مان رثاة النرار، 
تتااار  هتااا أتان هخاريااة، كمااا أن  ا تلااتس أت المزامياار المز تجااة ا ناثياا  التااا كاناات 

يان من  القرن  تر   تق يم القراثين تالمتاك  تجماهة الراقرين، كان ث ل أعتخ امىا هيما
، تكااانتا ك ياارا  مايعاامتنىا النااا  )الفتااتت(، تأذاام مايميزذااا أنىااا تتركاا  ماان .م.العاااثع ق

أنثتثتين معقت تين معا هيما يشثه آلة ا تثتا ال  ي ة، تكان أتثاع هقيا    يتنيعاتس يك رتنىاا 
    انمااة هتااا ليرذااا ماان ا الت، أمااا ثالنعااثة لزخرهااة ا تانااا ثالنثاتااات تالزذااتر هىااا هااا

تمعتمر ، تأقتثعت من الشارق، هفاا مرار )هتاا عاثيل الم اال( كانات ا تاناا منا  العرار 
الفرهااتنا تطااتق ثااالزذتر أعااتمرت هثاار العراار الىتتينعااتا تمااا تااال  ماان هرااتر، تخياار 
أم تتىا، ذا أتانا ال ضر ، تك لغ الع ي  من ا تاناا التاا كانتات لارقاة هاا ث اار مى ياة، 

لزخارال النثاتياة ذاا الشاغل الشاالل لتفناانين، الا   أراث  يتزايا  تينمات تلق  أرث ت ذ   ا
  .تيز ذر ها ال اإلمثراطترية الرتمانية
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 (  1شكل )   

 لمنار هام لإلنا
 (2شكل )                                      

 هتا الة العنطيم تتاىر هتا منار لتم طية التي تعزال                                         
 الجان  االيعر من مجمتهة  يتنيتس تارين                                      

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ( 3شكل )          
 منار لتعاتير ال   ي مل هتا اىر  عيتينا

 عكران تيمعغ ثي   اليمنا عتينا
  ت تجه رتعال

                                          
 (4شكل )                                                          

 منار لتم اية التي تعزال هتا العانتير                                              
 ال ي يتج  هتا كتفه االيعر جت  الفى                                               
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 (5شكل )

 اكتيل الكرم تهناقي  العن  –خارال النثاتية منار لتز

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6شكل )

 منار را   االنثتتين
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