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 عمان -الرومانيةتقييم األثر البيئي للمقالع الحديثة على المقالع األثرية 

 )تل السور( والزرقاء
 *د/ محمــــد وهيب
 د/ هاشم الزعبي

 
 فهرس المحتويات

 فهرس اللوحات -
 مقدمة -

 منهج الدراسة -

 أهداف الدراسة -

 أحجار البناء -

 الدراسات السابقة -

 نيالمحاجر في عمان وحولها خالل العصر الروما -

 (1موقع رقم ) -

 (2موقع رقم ) -

 (3موقع رقم ) -

 الخاتمة -

 قائمة المراجع -

 قائمة اللوحات -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*
 معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث الجامعـــة الهاشميــــة 
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 :1لوحة رقم 
 بقايا من الكتل الحجرية التي تم قطعها من المحجر ( أ

 

 محجرثمقطعالحجارةمنه (ب
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 :2لوحة رقم 
 .1منظر عام للمحجر رقم  ( أ

 
 .1كتل حجرية ما زالت في مكانها في محجر رقم  ( ب

 
 :3لوحة رقم 
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 محجر األعمدة المتوسطة الحجم ما زالت عملية قطعها غير مكتملة. (أ

 
 

 :4لوحة رقم 
 قطع من عمود كبير الحجم ما زالت غير مكتملة. ( أ

 
 :5لوحة رقم 
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 .مجموعة من قطع األعمدة غير مكتملة القطع (أ

 
 

 :6لوحة رقم 

 أعمدة متوسطة الحجم )الموقع بحاجة ألعمال تنقيبات(.( أ

 

 (قطعتين متصلتين بسبب عدم إكتمال عملية القطع.ب
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 :7لوحة رقم
 عمود متوسط مع قاعدة لم يكتمل قطعة. ( أ

 

 .1جزء من عمود وجد ملقى على السطح السفلي للمحجر رقم ب(
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 :8لوحة رقم 
 منظر يوضح نوع الصخر الذي استخدم كمصدر لصناعة األعمدة. ( أ
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 مقدمـــة:
لقة بمصادر الحجارة التي استخدمت في أعمال اإلنشاءات للعديد ال زالت الدراسات المتع

من المباني األثرية تخضع لمزيد من التفحص والتمحيص لذلك إن أمااكن المحااجر التاي 
تم قطع حجارة البناء منها ما زالت غامضة وبحاجة إلى جمع معلومات لتأكيد مواقع تلك 

جير المتبعة والمجتمع الذي كاان ينتماي المحاجر القديمة ومن ثم التعرف عن وسائل التح
إليه أولئك العاملون في هذا المجاال  حياث كانات الطبقاة االجتماعياة المتدنياة تتكاون فاي 
معظمها من الحرفين الذين يعملون في المهن الشاقة التي تتطلب بذل جهد كبيار  وأحياناا 

المعاادي للدولاة فياتم  ما يكون العاملين في هذا المجال من األسرى الذين يمثلاون الجاناب
 استعبادهم في مجال األعمال الشاقة مثل التحجير.

ويرتبط بالمحاجر أيضا األدوات الالزمة لعمليات قطع الحجارة حياث كاان معادن الحدياد 
المعاادن الاارئيس فااي هااذا المجااال وتعااددت األدوات مااا بااين المطااار  واألزامياال وأدوات 

عامال ماع الصاخر ضامن إطاار ناوع الكتلاة الشحذ  ومان ثام ياتم وضاع مخطاط لكيفياة الت
المراد قطعها بحيث يتم اعتماد أسلوب القطع بناء على نوع الشكل المطلاوب  وغالباا ماا 
يقوم بهاذ  الخطاوات األولياة الهاماة مهنادس أو حرفاي ذو كفااءة عالياة بحياث ياتم تحدياد 

ثام العماال أو المعالم الرئيسة في الموقع ومان ثام ياتم توجياة اإلرشاادات للمشارفين ومان 
 العبيد الذين سيقومون بقطع تلك الكتل الحجرية.

ويتبااع العمليااة أعمااال تشااذيب نهائيااة يااتم بعاادها عمليااة رفااع الكتلااة ماان مكانهااا بواسااطة 
الرافعات والحبال ثم يتم بوسائل أخرى نقل هذ  الكتل إلى الموقع المراد بنائها فيه بحيث 

 حالة وتبدأ مهمات حرفيين آخرين.تنهي مهمة حرفيي قطع الحجارة في هذ  ال
وممااا ال شااك فيااه أن منطقااة جبااال السااور قاارب منطقااة الرصاايفة لاام تخضااع لحفريااات 
وتنقيبات أثرياة واقتصار العمال فاي األجازاء ال ربياة الجنوبياة مان المنطقاة علاى أعماال 
ى مسوحات نفذها المعهد األلماني لآلثار على أن االهتمام بهذ  المنطقة يجب أن يكون عل

درجة عالية بسبب ندرة مثل هذ  المحاجر في تاريخ الشار  القاديم  وعلياه فاكن اكتشااف 
هذا المحجر يشكل نقطة هامة ضمن حلقة مفقاودة فاي سابيل دراساة التقنياات البدائياة فاي 
أعمال التحجير في المناط  المجاورة لمدينة عمان  فلقد ط ت المنشآت الحديثة والطر  

كاال مااا هااو قااديم  وعلينااا حمايااة هااذا الموقااع ليبقااى شاااهدا علااى والمحاااجر الحديثااة علااى 
خاالل فتارة االزدهاار مصادر التحجير وأساليبه كرمز هندسي في فن العماارة الرومانياة 

 هدتها عمان والمدن الرومانية األخرى حول عمان.شوالرقي التي 
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 **:منهج الدراسة
أعمال المسح مدة أسابوع واحاد  تم اعتماد أسلوب المنهج للمسارب المستطيلة واست رقت

وتاام التقاااط كافااة األدوات والكساار  000 50ـاا1اسااتخدمت خاللهااا خاارائط  ذات مقياااس 
المتناثرة على سطح األرض وتثبيت المواقع على الخرائط وأجراء دراساة لكافاة المبااني 

والتوصاايات بمااا يكفاال للمواقااع  ةوالمخلفااات العمائريااة المكتشاافة ووضااع الخطااط الالزماا
 .ثرية الحماية والديمومةاأل

وقد تم ربط المواقع المكتشفة بالنتائج التي تم الكشف عنها في مناط  شر  عمان لذا فان 
تفصاايالت الدراسااة سااوف تكااون شاامولية لكافااه المناااط  الشاارقية والشاامالية ماان عمااان 
وسوف يتم إصدارها ضمن مجلد تحت عنوان )مسوحات شر  عمان (على أن يتبع ذلك 

يدانية ومسوحات في األجازاء الشامالية وال ربياة والجنوبياة لمديناة عماان لياتم دراسات م
 .إصدار خارطة أثرية شاملة تتضمن كافة المواقع األثرية في مدينة عمان وحولها

 أهداف الدراسة:
ضاامن أعمااال المسااح األثااري لمنطقااة شاار  عمااان تاام التركيااز علااى األجاازاء الشاامالية 

وراً بوادي القطار  ومن ثم وادي العش حيث ما زال بقايا الشرقية من العاصمة وذلك مر
المحجر مائلة في الموقع الذي يطل  علية منطقة السور قرب قرياة تسامى ) أباو صايا ( 

 وتمثلت أهداف الدراسة بما يلي:
إجراء توثي  علماي للمخلفاات التاي تام الكشاف عنهاا مان حياث الرسام التصاوير وإعاداد  .1

عمااان والرزقاااء  فاايالمسااتخدمة  حجااارةالالتااي قطعاات منهااا التقااارير لمعرفااة المحاااجر 
 .قديماً 

وتقييم اآلثار البيئية  جراإجراء مسح أثري شامل للمناط  المجاورة المحاذية لمواقع المح .2
 .للمقالع الحديثة على المقالع القديمة

تثبياات المواقااع المكتشاافة علااى الخاارائط والسااير بااكجراءات تسااجيلها ضاامن ملكيااة دائاارة  .3
 ثار العامة.اآل

 حماية المكتشفات ومنع المحاجر الحديثة من االمتداد نحو المنطقة. .4

 وضع شيك حماية للمنطقة ووضع الالفتات اإلرشادية. .5

تطااوير الموقااع بحيااث يعتباار نموذجاااً فريااداً لدراسااة أساااليب قطااع الحجااارة والتااي تمثاال  .6
 أساليب التقنيات البدائية في منطقة عمان خالل العصر الروماني.

                                                 
جااءت هاذ  الدراسااة بهادف اإلجاباة عاان العدياد ماان األسائلة المطروحاة بخصااوص مصاادر الحجااارة *

المتنوعة التي استخدامها في مبنى سبيل الحوريات خالل العصار الرومااني حياث تنوعات الصاخور ماا 
إال إن  بين الحجارة الرخامية الصلبة البيضاء والحجارة الكلسية  وحجاارة التماثيال البشارية والحيوانياة 

 .تم الكشف عنة في تل السور محجرا نموذجيا لصناعة األعمدة بأشكالها المتنوعة
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استكمال أعمال الدراسات ضمن نطا  مشروع مسح األجزاء الشارقية والشامالية لمديناة  .7
 عمان الكبرى تمهيداً لتثبيت كافة المواقع األثرية.

تااوفير مقااال أو بحااث يتناااول مصااادر الحجااارة التااي اسااتخدمت قااديماً فااي مدينااة عمااان  .8
اية اآلن مثل جبل القلعاة  وخاصة في بناء أهم المخلفات العمائرية التي ما زالت مائلة ل 

 المدرج الروماني  سبيل الحوريات وغيرها.

دعوة طلبة الجامعات المتخصصون في هندسة البناء والعماارة لزياارة الموقاع والتعارف  .9
 على مراحل البناء المختلفة إبتداًء من عمليات ووسائل قطع الحجارة.

 حجارة البناء:
والرملية الصلبة في األردن منذ العصور القديمة  والبازلتية كلسيةالبناء ال حجارةتستعمل 

بقايا المخلفات العمائرية منذ العصور الحجرية واساتمرارا خاالل العصاور  لحيث ال تزا
 .الرومانية واإلسالمية منشرة في العديد من أالماكن في المملكة

ى فاي ي التابعاة للعصار الطباشايري األعلاساويتم التركيز حاليا على الحجار الجياري الكل
 .سييأغراض البناء بشكل رئ

ويوجااد احتياااطي هائاال جاادا ماان أحجااار البناااء فااي األردن ت طااي مساااحات شاسااعة فااي 
األردن وقااد تاام أجااراء دراسااات حااول نوعيااة الحجااارة فااي األردن وخاصااة الحجااارة 
المسااتخدمة حاليااا فااي إغااراض البناااء والتااي هااي نفااس أنااواع الحجااارة التااي سااب  أن 

( )الشاااريف 1986ياااة األثرياااة خاااالل العصاااور الساااابقة )قااااقيش :اساااتخدمت فاااي األبن
( ويعتباار حجاار البناااء بشااكل عااام المسااتخرج ماان األردن ماان أفضاال 1983 وقاقسااش :

أحجار البناء في الوطن العربي وخاصة من حيث الوزن النوعي العالي وانخفااض نسابة 
 .امتصاصها للماء وقدرتها وقوتها على التحمل

عااة فيمااا يتعلاا  بخااواص حجااارة البناااء حيااث يعتباار حاليااا الحجاار وهناااك تاادرجات متنو
المستخرج من معان وعجلاون مان أفضال الحجاارة المساتعملة للبنااء إذ أناة توجاد هنالاك 
عوامل متعددة تؤثر على نوعية الحجارة ومان هاذ  وجاود الشاقو  والفواصال والجياوب 

والكااوارتز   وعليااة فااان  والمتحجاارات والعاارو  المملااؤة بمعااادن ثانويااة مثاال الكالساايت
يجاب أن يراعاي هاذ  الناواحي حياث أن  األثرياةاستخدام تلك الحجارة في عمارة األبنياة 

صخور جبل السور تمتاز بقوة هذ  الشوائب في حجارتها مماا كاان دافعاا نحاو مهندساين 
 الرومان الختيار هذ  المنطقة للحصول على الحجارة منها 

 
 :الـدراسات السابقة 

وذلااك بهاادف التعاارف علااى الفوائااد  1903الدراسااات فااي المنطقااة منااذ عااام تركاازت 
( بعمال دراساات جيولوجياة فاي    Bl ake:193االقتصادية للفوسفات حياث قاام باالك )

منطقااااة الرصاااايفة وتبعهااااا تأساااايس شااااركة فوساااافات شاااار  األردن  وقاااادم كاااال ماااان 
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Burteni:1959) ( )Karam:1967 سترخي لفوسافات الما ( بدراسة العمر الكامباني ـ
 الرصيفة .

وتوجد خامات الفوسافات فاي جمياع المنااط  فاي الوحادة الجيولوجياة نفساها مان العصار 
توجد أسفل وحدة الفوسفريت وحدة الطباشاير الماارلي  الطباشيري العلوي )الماسترخي (

 (.67: 1989وتعلوها وحدة الحجر الجيري السيليسي .)خوري 
لم تتطر  إلى المحاجر القديمة المنتشرة في المنطقة بسابب إال أن هذة األبحاث التطبيقية 

التركيااز علااى الجاادوى االقتصااادية لخامااات الفوساافات  وبساابب وعااورة المنطقااة وعاادم 
ومع بداية االساتقرار فاي  وجود تجمع سكاني في تلك الفترة أدى إلى بقائها طي النسيان 

من المزيد األبحاث والدراساات  أخذت الهيئات العلمية تجري المنطقة )قرية أبو صيا  (
في المنطقة بهدف التعرف على خواصها الجيولوجية وتراكيب الصخور واحتوائها علاى 
الخامات والمعادن وكان لقسم الجيولوجياا فاي الجامعاة األردنياة الادور الهاام فاي الكشاف 
باد عن موقع المحجر من خاالل الدراساات الميدانياة التاي قاام بهاا الجيولاوجي الادكتور ع
فاي  هالقادر عابد حيث قدم ملخصا عن هذا االكتشاف إلى دائرة اآلثاار العاماة ليشاارك با

المؤتمر الدولي الخامس لآلثار والتاريخ عقد في جامعة العلوم والتكنلوجيا فاي ارباد عاام 
إال أنة حالت ظروف دون مشاركة الباحث على أنة تم االتفا  علاى تقاديم بحاث   1193

 .1مشترك حول الموضوع
 التاريخ الجيولوجي لصخور المحجر:
  Cretaceous  العصر الكريتاسي )الطباشيري ( 

%من مساحة األردن وتنقسم هذة إلى جزئين 60ت طي صخور هذ  العصر ما يزيد عن 
الجاازء الساافلي القاااري ويتكااون ماان الحجاار الرملااي األباايض الكتلااي والمتعاادد األلااوان 

إماا الجازء العلاوي  Kurnub Sandstone يصاخورة بصاخور الرمال الكرنبا وتعارف
البحري فت لب الصخور الجيرية على مكوناته ويقسم هاذا الجازء إلاى وحادات عديادة ماا 

 يهمنا منها هو 
 Phosphorite Unitـوحدة الفوسفوريت 

وتعاااادل هاااذة الطبقاااات الجااازء العلاااوي مااان تكاااوين عماااان وتتباااع العصااار الكامبااااني 
الفوسااافات والحجااار الجياااري وتتكشاااف بشاااكل  الماساااترخي.وتتكون أساساااا مااان طبقاااات

: 1989اقتصااادي فااي شاامال األردن والرصاايفة والحسااا والقطرانااة والشاادية )خااوري 
 (.68ـ67

                                                 
1
 Abed, A. 1993 Use of Conquinoidal Limestone of the Uppermost Amman 

Formation in Pillars, Tell es-Sur Area, south Ruseifa, Press Rlease, the fifth 

International Conference on the History and Archaeology of Jordan, Irbid. 
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أما التاريخ األثري للموقع فيعتمد بشكل رئيساي علاى دراساة المخلفاات وأجازاء األعمادة 
شف عن مجموعة التي تشبة في طريقة قطعها وتشذيبها األعمدة الرومانية إضافة إلى الك

من الكسر الفخارية المتناثرة على السطح وبعظها تمثل كسر لقطع من بدن آنية ربما كان 
يستعملها العاملون في المنطقة ويرجاع تاريخهاا إلاى العصار الرومااني  إال أن مجموعاة 
أخرى من الكسر الفخارية قد تم العثور عليها في موقع الساكن الاذي يقاع علاى مرتفعاات 

وما زالت بحاجة إلى أجزاء دراسة شاملة إال غنة يمكن التاريخ بشكل مبدئي  مثل السور
 إلى العصر الروماني. 

 :المحاجر في عمان وحولها خالل العصر الروماني
تحيط بمدينة عمان العديد من أالماكن التي تمتاز بصالبة صخورها ومتانتها حيث تتكون 

نة عمان وخاصة في األجزاء الشرقية من الصخر ألكسلي وتنتشر هذة المناط  حول مدي
 والشمالية الشرقية من عمان 

القدرة على تحديد مواقع  نوبالرغم من الدراسات الميدانية العديدة إال أنة لم يكن باال مكا
المحاااجر التااي قطعاات ماان صااخورها األعماادة والتاجيااات والعناصاار المعماريااة التااي تاام 

ى حرفاة البنااء تلاك وأسااليب قطاع الحجاارة زخرفتهاا  كماا لام تتطار  تلاك الدراساات إلا
 والتقنيات المستخدمة في ذلك .

أن وصااوفات الرحالااة وفاارت معلومااات   North edge 1990:20  جويشااير نااور تااد
ضاائيلة حااول هااذا الموضااوع وخاصااة ماان خااالل تفحااص الخريطااة التااي قاماات بعملهااا 

أشارت  1912عام   Baedekerوكذلك خارطة  1881صندو  استكشاف فلسطين عام 
إلى محااجر فاي منطقاة الجازء الجناوبي مان جبال التااج إلاى الجناوب الشارقي مان سابيل 

 الحوريات.
إال أن هنالك العديد من المحاجر الحديثة في جنوب جبل النظيف وغرب منطقة الوحدات 

 قرب مدينة القويسة ربما تكون أقيمت فو  بقايا محاجر قديمة.
إال أن المحااجر الحديثااة فااي منطقاة وادي القطااار تشااير إلااى إمكانياة قيااام أعمااال تحجياار 

 قديمة في المنطقة نظراً للما تتمتع به صخورها من صالبة وقوة.
كما دلت نتائج المسح األثري األولية فاي المنطقاة وجاود أمااكن اساتيطان بشاري وإذا ماا 

اعة فكن احتمال وجود المحاجر القديمة في أخذ بعين االعتبار عدم صالحية المنطقة للزر
تلااك المنطقااة أمااراً مؤكااد بعااد اكتشاااف محجاار تاال السااور فااي منطقااة وادي العااش مركااز 
أعمال التحجير الحديثة  ويعتبر وادي العش من أهم المناط  الشرقية لمدينة عمان حياث 
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اسااتخدام  تعتباار حاليااا مركاازاً إلنشاااء الصااناعات والمحاااجر وقااد توافاا  ذلااك مااع طبيعااة
 2المنطقة قديماً كونها من المناط  المحاجر الرومانية 

 (1الموقع )
يقااع فااي الجاازء الشاامالي الشاارقي ماان قريااة السااور أبااو صاايا  ويفصاالها عاان الهضاابات 
والمرتفعااات المجاااورة وادي رئيسااي ينشااط خااالل فصاال الشااتاء ويقااع إلااى الجنااوب ماان 

لجهة الشارقية وتمتاد الساهول الزراعياة الموقع  كما يشرف على الموقع بناء )برج( من ا
 في األجزاء الشمالية والشمالية ال ربية حيث تستخدم المنطقة حاليا كمدفن للنفايات.

وتمتاااز المنطقااة بصااالبة صااخورها وهااي هضاابة متوسااطة االرتفاااع ويعلوهااا خطااوط 
 الض ط العالي.

 وتتمثل البقايا المعمارية في هذا الجزء على النحو التالي:
 قطع أعمدة كبيرة الحجم.محجر  .1
 محجر قطع أعمدة متوسطة الحجم. .2

 مقطع كتل حجرية لتستخدم كأباريز. .3

 بقايا محاجر تم نقل الحجارة مقطوعة منها. .4

بقايا أعمدة وحجارة مقطوعة ملقاة علاى الساطح وبعضاها متادحرج إلاى  .5
 أسفل الوادي.

ر الروماني ابتاداء مان وتتمثل هذ  المحاجر أساليب وتقنيات التحجير القديمة خالل العص
 المراحل المتمثلة في الموقع وهي:

 اختيار موقع المحجر الذي اعتمد بشكل رئيسي على نوع الصخر وصالبته. .1
 البدء بعمليات قطع الصخر بشكل عمودي مع مراعاة شكل القطعة المرادة. .2

 قطع الحجارة بشكل أفقي تمهيدا لنقل الحجر من موقعه. .3

 التي كانت مستخدمة في ذلك العصر. توفير أدوات ووسائل النقل .4
ومن المعتقد أن عمليات التحجير في هذا الموقع قاد توقفات فجاأة نتيجاة عوامال غيار 
معروفة ل اية اآلن بحيث تركت معظم الكتل الحجرية وقطع األعمدة في مكانها وهي في 

نقاا إلاى  المراحل النهائية من العمال بحياث أن المرحلاة هاذ  كاان لزامااً أن يتبعهاا عملياة
الورش ليتم بنائها إال أن ذلك لم يحصل وعلية بقيات فاي مكانهاا لتمثال هاذ  المرحلاة فاي 

 عمليات قطع الحجارة.

                                                 
2
قامت أمانة عمان بنقال المحااجر ومكتاب النفاياات مان منطقاة وادي القطاار إلاى منطقاة وادي العاش   

وذلك بهادف التخفياف مان التلاوث البيئاي علاى المراكاز الحضاارية الناشائة فاي المنطقاة  كماا تام تنظايم 
ية للمواقع األثرية وذلك بالتعاون مع مكتب آثاار شار  عماان. وتام حالياا توزيع المحاجر بما يكفل الحما

نقل مكتب النفايات من منطقة وادي العش )قرية أبو صيا ( إلى منطقة ال باوي مماا سااهم بشاكل فاعال 
 في حماية المواقع األثرية والسياحية من مخاطر التلوث.



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 

 

 

 

- 321 - 

 (2الموقع )
( ويفصل بين كال المحجرين الاوادي الاذي ساب  ذكار  1يقع إلى الجنوب من موقع رقم )

م مساحة الموقع والذي ينشط خالل فصل الشتاء  وتعتبر مساحة هذا الموقع أكبر من حج
األول ويحد هذا الموقع من ال رب والجنوب والمرتفعات المتكونة مان الصاخور الصالبة 

 أما من الجهة الشمالية والشرقية فيحد  الوادي الرئيسي الذي سب  ذكر .
 وتتمثل البقايا المخلفات األثرية في الموقع بما يلي:

 محجر أعمدة كبيرة الحجم. .1
 .محجر أعمدة متوسطة الحجم .2

 محجر قواعد أعمدة. .3

 محجر كتل حجرية متنوعة. .4
وتنتشر العديد من الكتل الحجرية بعدها ثم تشذيبه والبعض اآلخر ما زال فاي مكاناه ولام 
يكتمل قطعه وقطع أخرى غير صالحة متدحرجة على السفح السافلي للموقاع وتمثال هاذ  

حجاار ألماااكن القطااع بمجموعهااا بقايااا عشاارات أشااكال متنوعااة التااي تاام نقلهااا ماان الم
 مخصصة لها.

( حياث 1وقد تبين معظم حجارة هذا المحجر قد تم نقلها وذلك بعكاس المحجار رقام )
ما زالت أجزاء عديدة من تلاك الحجاارة فاي مكانهاا مماا يشاير إلاى إنتقاال الحارفيين إلاى 

 المنطقة المجاورة لقطع الحجارة وربما يكون ذلك نتيجة 
 ة للحاجة المتزايدة.التوسع في أعمال قطع الحجارة نتيج .1
 ( ومقارنتها.1الرغبة في اختبار صخور الموقع رقم ) .2

 
كما أن يالحظ أن الجازء ال رباي مان الموقاع والاذي يشاكل مرتفعااً شااهداً ع تنتشار علاى 
سطحه العديد من المخلفات العمائرية األمر الاذي يشاير إلاى الموقاع الرئيساي لالساتيطان 

 في الموقع.
م ماان المحجاار المجاااور حيااث إن معظاام حجااارة هااذا المحجاار ويعتباار هااذا المحجاار أقااد

المقطوعة قد تم نقلها وال بد من إجراء دراسات على أنواع الصخور لمعرفة أي المواقاع 
األثرية نقلت اليها حجارة هذا المحجر كما يتميز هذا المحجر بأنه قريب من مكان السكن 

ا الموقع الذي ربما يشاكل المرحلاة لذا فكن معظم حجارة مكان السكن قد تم قطعها من هذ
 األولى في المنطقة ومن ثم تم االنتقال إلى المحجر اآلخر المجاور.

 (3الموقع )
 مركز إقامة الحرفيين والعمال:

على قمة الهضبة المرتفعة المشرفة على ساهول وودياان منطقاة وادي العاش تقاف جباال 
ناء ذو شكل مستطيل يحيط به من الصور وعلى قمتها بقايا مخلفات عمائرية تتكون من ب
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على األطراف ساور طويال مبناي مان حجاارة مشاذبة وأقايم علاى الجاناب  الاداخلي لهاذا 
 السور مجموعة من ال رف والتي تشكل ال رف التي كان يستخدمها الحرفيين.

ويعتبر الجزء الشامالي الشارقي مان البنااء الجازء الهاام حياث يتواجاد بنااء ربماا اساتخدم 
 قبة كونه يشرف على منطقة الوادي.كبرج للمرا

ويالحظ أن البناء أقايم باالقرب مان مواقاع التحجيار وذلاك اساتخدامهم الحجاارة فاي إقاماة 
أماااكن السااكن ولتااوفير الجهااد فااي نقاال الحجااارة كمااا أن الموقااع يعتباار نقطااة اسااتراتيجية 

 بحيث يسهل الدفاع عنها ويتم اللجوء إليها في حالة العدوان. 
 الموقع كان يخدم غرضين رئيسين  لذا فكن هذا

: تأمين طر  المواصالت في المنطقة من هجمات األعراب وتوفير األمن والحماية األول
لقوافل نقل الحجارة إلى المدن الرومانية والمباني األخرى الملحقاة  ويارتبط هاذا الموقاع 

 بسلسلة من األبراج األخرى في المنطقة.
نطقاة )المحااجر( وتاوفير الساكن المناساب لهام حياث كشاف إيواء العاملين في الم الثاني:

 عن بئر ماء كان يتم جمع ميا  األمطار به.
إال أن األغراض الزراعية ال بد أنه كان لها دور فعاال ورغام نادرة تسااقط األمطاار فاي 
تلك المنطقة إال أنه ال يخامرنا الشك بأن الحبوب وخاصة الشعير كانت تزرع في سهول 

قااوم علااى الزراعااة بعااض ماان الاازارعين الااذين أقاااموا فااي تاال السااور أو وادي العااش وي
 المناط  المجاورة.

وقد دلت المخلفات العمائرية وخاصة بناء السور الخاارجي علاى أهمياة الموقاع وأسالوب 
 البناء المستخدم يؤكد قدرة الحرفيين على الت لب على البيئة الوعرة لموقع السكن.

إجراء حفريات تنقيبات أثرية بهدف التعرف على الخصائص وال زال الموقع بحاجة إلى 
المعمارية في الموقع ولتتبع الحقبة التاريخية والتعرف على التقسيمات الداخلية للبناء بما 
يكفل إجراء دراسة شاملة للمنطقة حيث إن دراسة أماكن السكن ربما تاؤدي إلاى الكشاف 

ارية األخارى التاي اساتخدمت فاي عما هاو مفقاود مان حياث األدوات والمكتشافات الحضا
 أعمال التحجير. 

ول رض توفير مزيد من الحماية لمركز إقامة الحرفيين العمال تم الكشف عن عادد كبيار 
ماان األبااراج المتواجااد علااى الااتالل المحيطااة بالمنطقااة والتااي يمكاان ماان خاللهااا مراقبااة 

 خطوط المواصالت وأي تحركات أخرى.

 الخاتمــــة:
المحجر في منطقة تل السور جنوب بلدة الرصيفة وشمال مدينة عماان الكشف عن موقع 

يؤكد قدرة الحارفيين والمهندساين الروماان علاى االساتفادة مان الصاخور المحلياة بدرجاة 
كبيرة من حيث االعتماد عليها وقطعها وتشذيبها بما يكفال لهاا أن تاؤدي ال ارض الماراد 

 منها.
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الموقع فتراوحت ما باين أمادة وقواعاد وابااريز وقد تنوعت األشكال المراد صناعتها في 
كتاال حجريااة  إال أن التركيااز كااان منصااباً علااى صااناعة األعماادة ذات الحجمااين الكبياار 

 والمتوسط.
وأن الكشف عن أمااكن الساكن التاابع لمحااجر المكتشافة يؤكاد أن هنالاك إمكانياة لدراساة 

وهاي طبقاة العبياد أو الطبقاة  إحدى الطبقات التي كان المجتمع الروماني يتماون منهاا إال
األخيرة في منطقة محددة بحيث أن الدراساة شامولية لهاذ  المنطقاة يمكان أن تعكاس دور 

 الطبقة تلك في الحياة االجتماعية وعالقتها بالتنظيم االجتماعي بشكل عام .
 ةويأتي الكشف عدد من أباراج المراقباة فاي المنااط  المحيطاة باالموقع ليؤكاد أن المنطقا

وباادون شااك تمثاال مصاادرا هامااا لتوريااد الحجااارة لبناااء العمااائر الرومانيااة وكااذلك  كاناات
لتوفير األمن والحماية للطر  التجارياة حياث كانات تلاك المنطقاة تشاهد حالاة اضاطراب 

 بسبب هجمات األعراب على طر  القوافل التجارية .
عماان كاان  ومما الشك فياة أن جاودة الصاخر المتواجاد فاي األجازاء الشارقية مان مديناة

دافعا للرومان الست اللة واستثمارة وكذلك في العصر الحاديث حياث أن معظام المحااجر 
الحديثااة التااي تعتمااد علااى الصااخور المحليااة أقاماات لهااا مراكااز عدياادة ممااا يوكااد نجااا  

 الصخور ضمن اختبارات الجمعية العلمية الملكية .
فعاة تسامح لهاا بالزراعاة ورغم أن المنطقة قاد حرمات مان معادالت ساقوط األمطاار مرت

الناجحاة إال أن جااودة الصااخور قاد عوضاات ذلااك وأصاابحت ثروتهاا تتركااز علااى نوعيااة 
 الصخر.

والزالت المنطقة بحاجة إلى مزيد من الدراسات الجيولوجية واألثرية وذلك لمحاولة تتبع 
طقاة بقايا المحاجر القديمة وتاريخها بشكل دقي  ووضع الخطط المتتالية للتعامال ماع المن

( مؤقتا على أن تكتمل أعمال المسح والدراساات  1بحيث يصار إلى حماية المحجر رقم )
الميدانية إضافة إلى وضع الالفتات والشواخص اإلرشادية للموقع نظرا الهميتة فاي تلاك 

 المنطقة.
أن المحاااجر المكتشاافة فااي منطقااة تاال السااور تعتباار نموذجااا فرياادا ونااادرا علااى صااعيد 

ة وأنة مثال حاي يؤكاد كيفياة قطاع الحجاارة وتشاذيبها مان الصاخر المحلاي العمارة القديم
 شمالي مدينة عمان.
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