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موقع طبقة فحل

تقع بلدة طبقة فحل )بيال( يف الغور ال�شمايل لوادي نهر الأردن 

�شرقي بلدة امل�شارع بحويل 2كم، وتنخف�ض عن �شطح البحر حوايل 

الع�شور  من  ابتداء  ح�شاريا  ا�شتمرارا  موقعها  �شهد  وقد  31م، 

احلجرية وحتى الآن، �شاعد يف ذلك موقعها اجلغرايف املمتاز وتدفق 

الينابيع على مدار العام )ال�شكل 1(.

روماين  ومدرج  الربونزي  الع�شر  من  معبد  املوقع  يف  ويربز 

وثالث كنائ�ض بيزنطية وجتمعات �شكنية رومانية وبيزنطية واأموية 

وعبا�شية ومدافن من فرتات مختلفة.

جتري يف املوقع التنقيبات الأثرية منذ عام 1958م، وما زالت 

النتائج الأولية للتنقيبات الأثرية يف طبقة فحل 2007-2008م

)الكني�شة الغربية واملدرج(

اإ�شماعيل ملحم

1. خريطة تبني موقع طبقة فحل اجلغرايف.
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م�شتمرة حتى هذا التاريخ، اأ�شهم فيها البعثات الأمريكية وال�شرتالية 

اإلى م�شاريع دائرة الآثار العامة، ويحتاج  ، اإ�شافة 
1

ب�شكل رئي�شي 

حركة  ي�شهد  كما  الرتميم،  واأعمال  احلفريات  من  مزيد  اإلى  املوقع 

�شياحية ن�شطة يف ف�شل الربيع.

الكني�شة الغربية

فحل  طبقة  موقع  من  الغربي  اجلزء  يف  الغربية  الكني�شة  تقع 

بداية  منذ  وامل�شتك�شفني  الرحالة  اأنظار  موقعها  لفت  وقد  الأثري، 

القرن التا�شع ع�شر امليالدي، حيث تعر�شوا لها بالو�شف والتوثيق 

1852م،  ربن�شون  وادوارد  1818م  وماجنليز  اأيربي  اأمثال 

. 
2
و�شوماخر 1887 وري�شموند 1933م

مرة  لأول  الغربية  الكني�شة  موقع  الأثرية يف  احلفريات  اأجريت 

روبرت  باإ�شراف  الأمريكية  وو�شرت  كلية  قبل  من  1967م  عام  يف 

�شمث، وعاودت اأعمال التنقيبات والرتميم اجلزئي يف عامي 1979م 

.
3
و1980م ثم توقفت بعد ذلك 

يف عامي 2007م و2008م اأجرت دائرة الآثار العامة مو�شمني 

لإعمال  ا�شتكمال  الغربية  الكني�شة  موقع  يف  الأثرية  التنقيبات  من 

التنقيبات ال�شابقة وحفاظا على املعامل الثريه املكت�شفة، وا�شتك�شاف 

بقية اأجزائها، حيث ت�شكل جممعا معماريا مهما يحتاج اإلى ا�شتك�شاف 

وترميم، فهي واحدة من اأكرب جممعات الكنائ�ض البيزنطية امل�شيدة 

يف �شمال الأردن.

الإمرباطور  الأولى يف ولية  بناءها حدث يف مرحلته  اأن  يغلب 

باأر�شيات  الكني�شة  زودت  حيث  527-565م  الأول  جو�شتنيان 

يف  امللونة  احلجارة  فيه  ا�شتخدم  داخلي  وتزويق  ف�شيف�شائيه 

للمنطقة  الفار�شي  الغزو  اأن  الأغلب  وعلى  والف�شيف�شاء،  الأر�شيات 

يف حوايل  �شنة 610م ت�شبب يف دمار اأجزاء مـــــــــــن الكني�شة جرى 

اإعادة ترميمه لحقا، كما اأدخلت اإ�شالحات وترميمات على الكني�شة 

يف الفرتة 660م-713م يف اأعقاب زلزال حدث عام 658م، واأ�شرت 

دمار  واأحدثت  بالكني�شة  717م  حوايل  يف  حدثت  التــــــــي  الزلزل 

اأعيــد ا�شتخدامها لحقا  كبريا نتج عنه توقف عملها ككني�شة، حيث 

لغايات �شكنية حتى عام 747م اإلى اأن �شرب املنطقة زلزال قوي اآخر 

املوقع  هجر  حيث  فحل  طبقة  يف  جلية  اأثاره  وظهرت  املباين  دمـــــر 

.
4
الأثري والكني�شة متاما 

ركزت تنقيبات دائرة الآثار العامة يف مو�شميها الأول 2007م 

والثاين 2008م على ا�شتكمـــــال ا�شتك�شاف حنيات الكني�شة الثالثة 

واأروقتها، حيث و�شع مخطط �شبكي ق�شم منطقة العمل اإلــى جزاأين 

على معظــــــــــم م�شاحة قطعة الأر�ض املقدرة بحوايل 5 دومنات، وقد 

دللعة  وخالد  محمد  وثروة  املـــــجغف  متام  من  العمل  فريق  تكون 

ومــــــن:  الأول،  املو�شم  يف  ر�شامة  ح�شني  وغزالة  مربعات  م�شرفو 

فوزية ح�شني ومتام املجغف وثروة محمد م�شرفات مربعات ومحمـــد 

روا�شدة ر�شاما يف املــــو�شم الثاين )ال�شكل 2، 3(.

وقد اأظهرت التنقيبات مخطط الكني�شة التي تتخذ �شكال بازليكيا 

حنيات،  بثالث  اأورقه  ثالثــة  من  وتتكون  25م،   × 36م  م�شاحته 

ملـون  ببالط  واجلنـــــــــوبي  ال�شمايل  الرواقني  اأر�شيات  زودت  وقد 

البالط  ورتب  والرمادي،  والأ�شود  املحمر  والربتقايل  بالأبي�ض 

اأجزاء  ر�شفت  فقد  الأو�شط  الرواق  اأما  متنا�شقة  هند�شية  باأ�شكال 

امللونة  بالف�شيف�شاء  اأخــــرى  واأجزاء  امل�شقول،  بالرخام  اأر�شيته  من 

قليلة  اأجزاء  على  وقد عرث  واحليوانية،  الهند�شية  بالأ�شكال  املزدانة 

مــــــــــن الأر�شيات الف�شيف�شائيه، يف حني فقد معظمها لالآ�شف، ومل 

وهذا  �شغرية،  حجارة  عن  عبارة  وهي  الأ�شا�ض  ر�شفه  �شوى  يبق 

متعمـــــــد  ب�شكل  اأزيلت  قد  الف�شيف�شائية  الأر�شيات  اأن  على  موؤ�شر 

منذ ا�شتخدام الكني�شة لل�شكن يف القرن الثامن امليالدي. وقد �شمت 

احليوانات  اأ�شكال  من  بع�شا  الف�شيف�شــاء  على  املكت�شفة  الأ�شكال 

هذه  وتعطينا  هند�شية،  واأ�شكال  الطيور،  من  واأنواع  وثور  كاملاعز 

الأجزاء املتبقية فكرة ح�شنة عن التقنية الرفيعة يف عمل الأر�شيات 

يف  اأ�شا�شي  كعن�شر  املزججة  الف�شيف�شاء  ودخول  الف�شيف�شائية 

ت�شكيل هذه الأر�شيات )ال�شكالن 4، 5(.

1. Homes – Fredricq and Hennessy 1989: 406-441.

2. Smith 1973: 2-14.

3. Smith 1973: 137.

4. Smith 1973: 164-167.

2.  مخطط الكني�شة الغربية/ طبقة فحل.
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من املالحظات اجلديرة بالنتباه اأن احلنية ال�شمالية يف الكني�شة 

قد وجد فيها خالل تنقيبات عــــام 1967م تابوت حجري حوى هيكاًل 

عظميًا ب�شريًا لكهل يعود تاريخه حلوايل 655م اعتمادا على درا�شة 

الراديو كربون، ورمبا كان عائدا لأحد رجالت الدين يف الكني�شة اأو 

�شخ�شية ذات اعتبار ديني، وقد نقل من مكانه بعد اأعمال التنقيبات. 

نحت  واجلنوبية  الو�شطى  واحلنيات  اأحلنية  هــــذه  واجهة  ويتو�شط 

نافر خلطوط �شعاعيه متثل ال�شم�ض على الأغلب )ال�شكل 6(.

لأكرب عدد ممكن من  ات�شاعها  الكني�شة  ت�شميم هذه  روعي يف 

امل�شلني ووجود ت�شعة مداخل يف اجلهات الثالثة: الغربية واجلنوبية 

وال�شمالية �شهلت على امل�شلني الدخول واملغادرة بدون تزاحم. من 

بالأعمدة كالرواق  الكني�شــة  الأروقة خارج  اأخرى فقد زودت  ناحية 

يف  الأعمدة  اأما  ن�شبها(،  اإعادة  مت  اأعمدة  اأربعة  منه  )بقي  الأمامي 

3. منظر عام للكني�شة الغربية بعد التنقيب.

4.  جزء من الأر�شيات الف�شيف�شائية عليها 

�شكل ثور واأ�شكال هند�شية.

5.  جزء من الأر�شية املبلطة يف اأروقة الكني�شة.
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الرواق ال�شمايل اخلارجي فقد وجدت منهارة اأثر الهزات الزلزالية 

)الأ�شكال 2، 3، 7( ومن املرافق الأخرى املكت�شفة خزان مياه �شخم 

يقع �شمال الكني�شة م�شاحته 11م × 5م بعمق 5م، وهو مزود بدرج 

جانبي و�شقف اأ�شطواين دمر لحقــــــــا، وي�شري حجم هذا اخلزان اإلى 

حر�ض القائمني على رعاية الكني�شة على جتميع املياه لال�شتخدامات 

من  م�شتخدميها  اأو  الدين  ورجال  الرهبان  من  لقاطنيها  املختلفة 

امل�شلني والتالميذ )ال�شكالن 2، 33(.

الثامن امليالدي فقد  القرن  اأما املكت�شفات املعمارية الالحقة من 

اجلنوبي  الرواق  يف  بنيت  متجاورة  حجرات  اأربع  على  ا�شتملت 

للكني�شة، وواحدة يف الرواق ال�شمايل وحجرة يف الرواق الأمامي 

فيه  وا�شتعمل  متقن،  وغري  ب�شيط  ب�شكل  جدرانها  بنيت  اخلارجي. 

 ،)2 )ال�شكل  احلجرية  والقواعد  الأعمدة  واأجزاء  الكني�شة  حجارة 

على  العثور  بدليل  ال�شكن  لغايات  احلجرات  هذه  ا�شتخدمت  وقد 

بقايا طابونني للخبز يف اجلهة ال�شمالية خارج الكني�شة )ال�شكل 8(، 

منجل  �شملت  واأدوات  عملة  وقطع  فخارية  ك�شر  خالل  من  وتوؤرخ 

الأموية، وقد هجرت  للفرتة  حديدي، ومرود كحل، وجرار فخارية 

التدمري  اأثار  ووجدت  747م،  عام  زلزال  اأعقاب  يف  امل�شاكن  هذه 

الزلزال  دفع  قوة  وحددت  الأعمدة،  �شقوط  يف  وا�شحة  الزلزايل 

باجتاه ال�شرق.)ال�شكال 9، 10، 11، 12، 13(.

8.  طابون ) فرن خبز(، الرواق ال�شمايل اخلارجي.6.  احلنية ال�شمالية للكني�شة.

9.  مبخرة حجرية اأموية.

10.  جرة فخارية اأموية. 7.  الرواق ال�شمايل اخلارجي وتظهر الأعمدة  املنهارة.
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اأموية وجدت يف املربع )57(  كما عرث على قطعة عملة برونزية 

ال�شاهد الأثري 002، قطرها 1.6�شم ووزنها حوايل 4.28غم كتب 

الله وحده( وعلى الظهر عبارة )محمد  اإل  اله  على وجهها عبارة )ل 

ر�شول الله( وهي متـ�شررة يف احلواف، اأما فئتها فهي من الفلو�ض 

-684( بن مروان  امللك  عبد  الأغلب يف ع�شر اخلليفة  على  و�شكت 

705م( مع بداية تعريب العملة 5 )ال�شكل 14(.

ويذكر اأن هذه الفرتة الأموية املبكرة وما �شبقها ا�شتخدمت فيها 

اأي�شا عمالت بيزنطية ورومانية �شمـن التداول النقدي اليومي مثل 

رومانية  برونزية  عملة  قطعة  مـن  الغربية  الكني�شة  يف  عليه  عرث  ما 

بقطـر 2�شم ووزن  الأثري 001، وهي  ال�شاهد  املربع )48( يف  يف 

3.71غم، وحالتها العامة ح�شنة با�شتثناء اختفاء بع�ض احلــــــــروف 

الإمرباطور  عهد  يف  امليالدي  الثالث  للقرن  وتوؤرخ  عليها  املنقو�شة 

:
6
ماركـو�ض بروبيو�ض )276م-282م(، وميكن قراءتها كالتايل 

1( الوجـــــــه

  PROBVS AVR M C IMP  :النطاق

AVG PF                   

)هذه الكتابة تذكر الإمرباطور بروبيو�ض، ومت الرمز لالإمرباطور 

)C ولقبه الآخر )قي�شر( باحلرف IMP بالأحرف

املركز:

�شورة ن�شفية لالإمرباطور بروبيو�ض وعلى راأ�شه التاج ويتجه 

بنظره نحو اليمني، كما يرتدي درعا.

2( الظهر

BIS OR RESTITVT النطاق:  

EA اأ�شفل النطاق  

11.  جرة فخارية اأموية.

12.  منجل حديدي اأموي.

13.  مرود كحل اأموي.

.Robertson 1982: 199-201 .56.  للمقارنة اأنظر: الق�شو�ض والطراونه 1991: 57-47.

14.  عملة برونزية اأموية.
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املركز:

�شورة الإمرباطور بزيه الع�شكري يقدم كرة لمراأة اأمامه بينما 

تعطيه اأكليال من الورد، ورمبا هي زوجته امللكة نظرا لوجود تاج على 

راأ�شها )ال�شكل 15(.

اأما دار ال�شرب فهي على الأغلب اأنطاكيا.

)امل�شلمني  باأن  املنقبون  اإليه  اأ�شار  ما  فان  اأخرى  ناحية  من 

مئذنة  اأو  محراب  اإلى  الكني�شة  هيكل  من  اجلنوبي  الن�شف  حولوا 

، مل يثبت خالل التنقيبات وجود هذه الظاهرة، ومل يعرث 
7

ب�شيطة( 

على اأي محراب اأو مئذنة، وكل ما عرث عليه عبارة عن ر�شفه داخلية 

حوايل  وارتفاع  150�شم  حوايل  بعر�ض  الو�شطى  للحنية  موازية 

60�شم عملت يف فرتة الأ�شغال ال�شكني الأموي، ورمبا كان الهدف 

يوجد  ل  كما  البيت،  لو�شع حاجيات  اأو  للجلو�ض  منها عمل ر�شفة 

موؤ�شرات معمارية لوجود ماأذنة )ال�شكل 16(.

املدرج )الوديون(

يقع مدرج طبقة فحل )الوديون( يف جمرى وادي اجلرم الذي 

فحل  طبقة  يف  الرئي�شية  املعامل  اأحد  وهو  الأثري،  املوقع  يتو�شط 

التي تعود للفرتة الرومانية يف موقع املجمع املدين الذي كان ي�شم 

عملة برونزية من عهد الإمرباطور   .15

بروبيو�ض.

16.  احلنية الو�شطى للكني�شة.

7. Smith 1973: 142.
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بالإ�شافة للمدرج معبدا اأو قاعة اجتماعات عامة )بازليكا( – حتولت 

بقايا حمام،  اإلى وجود  اإ�شافة   
8

اإلى كني�شة  البيزنطي  الع�شر  يف 

وميتاز هذا املدرج ب�شغر حجمه قيا�شا اإلى املدرجات وامل�شارح يف 

وقد  وب�شري.  وعمان  وجر�ض  قي�ض  كاأم  الأخرى  الأثرية  املواقع 

لإغرا�ض  ل�شتخدامها  نقلها  نتيجة  املدرج  حجارة  من  كمية  فقدت 

مختلفة.

الأثرية يف املدرج لأول مرة عام 1979م من  التنقيبات  اأجريت 

روبرت  برئا�شة  وو�شرت  لكلية  التابعة  الأمريكية  الأثرية  البعثة  قبل 

�شمث وتبعها مو�شمان يف العامني 1980م 1981م، وقد مت التنقيب 

اأجزاء  تغمر  كانت  التي  املتدفقة  الينابيع  مياه  وجود  رغم  حينه  يف 

للمدرج  العام  ال�شكل  الأثرية  احلفريات  اأظهرت  وقد  املوقع،  من 

دائري،  ن�شف  �شكال  يتخذ  منه، حيث  اأجزاء  وفقدان  ت�شرره  رغم 

املدرج  تقوم عليها درجات  التي كانت  الرئي�شية  بقيت اجلدران  كما 

الربميلي،  �شقفه  بكامل  احدها  احتفظ  التي  اجلانبية  واملداخل 

امليالدي،  الأول  القرن  لنهاية  التنقبب  لنتائج  وفقا  املدرج  اأرخ  وقد 

وتعر�ض لالإهمال منذ اأواخر القرن ال�شاد�ض اإلى بداية القرن ال�شابع 

امليالدي9 )الأ�شكال 17، 18، 19، 20(.

التخطيط  وزارة  مع  وبالتعاون  العامة  الآثار  دائرة  اأجرت 

اأثريه يف �شيــف وخريف عام 2008م،  الدويل حفريات  والتعاون 

باإ�شراف د. اإ�شماعيل ملحم وفريق مكون من فوزية عبد الله، متام 

روا�شدة  ومحمد  مربعات  م�شريف  ربابعة  وعمر  عواد  ثـروة  خالد، 

ر�شام وحوايل 50 عامال محليا، ا�شتمرت اأعمال التنقيب خالل الفرتة 

من اآب اإلى كانون اأول 2008م. وتركز الهدف الرئي�شي للم�شروع 

علــى ا�شتكمال ك�شف املدرج بهدف اإعادة ترميمه م�شتقبال.

التنقيب  لغايات  املدرج  ملوقع  �شبكي  مخطط  على  العتماد  مت 

وق�شمت  والعمودي،  الأفقي  املحورين  تثبيت  بعد  وذلك  املنهجي 

8. اإن مو�شوع حتول البازليكا الرومانية اأو املعبد اإلى كني�شة يف الع�شر البيزنطي 

مو�شوع خاليف، حيث ذكر املنقبون الأمريكيون باأن العنا�شر املعمارية الرومانية 

هي  ما  وغريها  مثال  الكني�شة  وجدران  كالأعمدة  الكني�شة  عمارة  يف  امل�شتخدمة 

)اإل اأثار �شرقها البناءون واأ�شافوها لبناء الكني�شة( غري اأن هذا الفرتا�ض محل 

اأو املعبد هما من العنا�شر الرئي�شية يف تخطيط املدينة  اأن البازليكا  نقد باعتبار 

الرومانية، واأن اجلدار اجلنوبي الذي يوؤ�ش�ض لبناء الكني�شة هو ذو طراز روماين 

من نوع احلجر النافر، وقد مت الك�شف عنه يف حفريات دائرة الآثار العامة �شنة 

ال�شتنتاجات  يف  النظر  اإعادة  ي�شتدعي  مما  العمري  يو�شع  باإ�شراف  1999م 

ال�شابقة ملزيد من الطالع راجع )Smith 1973: 34( )ال�شكل 19، 20، 22(.

9. McNicoll et al. 1982: 78-82; Smith and Day 1989: 20-23.

17.  املخطط العام ملدرج طبقة فحل.
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غربي  ومنطقة  العمودي  املحور  �شرقي  منطقتني  اإلى  العمل  مناطق 

املحور العمودي وتركزت احلفريات يف و�شط املدرج.

�شرق- )38.50م(  بطول  دائري  ن�شف  �شكال  املدرج  يتخذ 

من  املدرج  هذا  ويتكون  جنوب،  �شمال-  )31.20م(  وطول  غرب 

جدار خارجي وممر داخلي )دهليز( وجدار داخلي ومقاعد و�شاحة 

ا�شطوانية  جانبية  مداخل  واربعة   ) املدرج  )حلبة  اأو  )الورك�شرتا( 

الآن  اإلى  مكت�شفة  غري  امل�شرح(  )خ�شبة  العر�ض  ومن�شة  ال�شكل 

)ال�شكالن 17، 18(.

تركزت املقاعد يف منت�شف املدرج ب�شكل ن�شف دائري، تتكون 

ثمانية،  هو  وا�شح  جزئي  ب�شكل  منها  بقي  ما  درجات،  ع�شرة  من 

وا�شتخدم يف ت�شكيلها حجارة كل�شيه م�شذبة بقيا�شات كبرية ن�شبيا 

)ال�شكال 21، 22، 23، 24(.

الدع�شة 70�شم،  املقاعد امل�شتخدمة كالتايل: عر�ض  يبلغ قيا�ض 

اأما ارتفاع الدرجة الخرى حوايل 25�شم وهي ما متكن ال�شخ�ض 

املتفرج من اجللو�ض ب�شكل مريح، وترتفع درجات اجللو�ض بزاوية 

تقريبا )ال�شكل 17(.
ْ
 45

كما عرث على بقايا ملمرين بني املقاعد لت�شهيل حركة املتفرجني، 

ووجدت دلئل على وجود �شف مقاعد حجرية كانت حتيط بالدرجة 

الأولى العلوية من املدرج بقي منها مقعدان يف مكانهما، اإ�شافة اإلى 

العثور على العديد من املقاعد احلجرية املتناثرة. كما يتوقع اأن من�شة 

العر�ض )خ�شبة امل�شرح( واقعة يف اجلهة اجلنوبية من املدرج، وكان 

يوؤدي عليها فقرات التمثيل واملو�شيقي والرق�ض وغري ذلك، ونظرا 

لن تنقيبات املو�شم الأخري 2008م مل ت�شتكمل فلم يتم الك�شف عن 

معامل هذه املن�شة.

فرتات الإ�شغال ال�شكني يف املدرج

اأ�شا�شات جدران حلجرات  التنقيبات عن  الك�شف من خالل  مت 

بداية  من  الأموي  والع�شر  البيزنطي  الع�شر  نهاية  يف  ا�شتخدمت 

الثامن امليالدي، بنيت  القرن  ال�شابع امليالدي حتى منت�شف  القرن 

غالبيتها من حجارة غري م�شذبة، كما ا�شتخدمت فيها بع�ض حجارة 

اأنه مرافق  الأقل من ثالثة حجرات وما يعتقد  املدرج، وتتكون على 

على  وعرث  �شماوية،  و�شاحة  تخزين  وحجرة  وممر  كمطبخ  اأخرى 

ك�شر فخارية وقطع عملة برونزية وجرة تخزين �شبه كاملة وا�شورة 

برونزية جمدولة وخامت برونزي، وقد هجرت هذه امل�شاكن بعد زلزال 

اإذ يت�شح حجم الدمار والنهيارات  عام 747م -- على الأغلب -- 

يف املوقع واحلجارة والأعمدة املنهارة )ال�شكال 2، 25، 26،  27، 

.)28

ظهر من خالل حفريات مو�شم 2008م اأن فرتة هجران املدرج 

  )Smith and Day 1989: fig. 5( 18.  مخطط املدرج / اإعادة ت�شور نقال عن

19. �شورة للمدرج قبل التنقيب.
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واإهماله متاما امتدت حلوايل ن�شف قرن من نهاية  القرن ال�شاد�ض 

حيث  ذلك،  تتجاوز  ومل  امليالدي  ال�شابع  القرن  بداية  اإلى  امليالدي 

يعتقد ان املدرج ا�شتخدم مكبا للنفايات حتى منت�شف القرن الثامن 

ا�شغل  قد  املدرج  باأن  اكدت  الثريه  املكت�شفات  ولكن   ،
10

امليالدي 

يف  وهجر  الأموي،  والع�شر  البيزنطي  الع�شر  اأواخر  يف  �شكنيا 

الرابع  القرن  ذلك حتى  بعد  مهمال  وبقي  عام 747م،  زلزال  اأعقاب 

ب�شكل  منه  جزء  اأ�شغل  حيث  امليالديني،  ع�شر  اخلام�ض  اأو  ع�شر 

املت�شل�شل  التنقيب  لظروف  ازيلت  جدران  دلئلها  ب�شيطة  حجرات 

العثمانية( على غليون  )بداية  الأخرية  الفرتة  اآثار هذه   وعرث من 
11

فخاري )ال�شكل 29(.

20.  �شورة للمدرج بعد التنقيب.

21.  �شورة للجدران التي تاأ�ش�شت عليها 

الكني�شة الو�شطى.

22.  �شورة عامة للمدرج بعد التنقيب تت�شح فيه الدرجات والقبو ال�شرقي.

11. Smith and Day 1989: 9.10. McNicoll et al. 1982: 78-82. 
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القطع النقدية املكت�شفة يف املدرج

مت العثور خالل مو�شم التنقيب 2008م يف املدرج على عدد من 

متاآكل  غالبيتها  اأن  ورغم  ف�شيه،  وواحدة  الربونزية  النقدية  القطع 

الإ�شغال  فرتات  اإلى  ي�شري  الزمني  التاريخ  حيث  من  تنوعها  اأن  اإل 

التي �شهدها هذا املدرج واملنطقة املجاورة باعتبار اأن عددا من القطع 

املدرج  لوقوع  نظرا  ال�شيول  مياه  جريان  بفعل  جاءت  رمبا  النقدية 

يف جمرى وادي اجلرم، وتعود هذه القطع اإلى الفرتات الهلين�شتية، 

قطعتان  القطع  هذه  اأبرز  ومن  والأموية.  البيزنطية  الرومانية، 

الف�شية  القطعة  بالف�شة،  مطلية  برونزيه  والأخرى  ف�شيه  اأحداهما 

من طراز العمالت اليونانية ال�شلوقية وظهر على وجهها �شورة امللك 

وواقف  جناحيه  فاردا  ن�شر  �شورة  الآخر  الوجه  على  بينما  ملتحيا 

وتعود  اأنطاكيا،  مدينة  �شرب  من  وهي  اإكليل  فمه  ويف  قدميه  على 

لعهد امللك انطيخو�ض الرابع امللقب ابيفانو�ض )املتجلي( حوايل 215-

، وهي من فئة الترتادراخما )اأربعة دراخمات( التي مثلت 
12

163 ق م 

13 )ال�شكالن 30، 31(.
الوحدة الأ�شا�شية يف التداول املحلي 

 ، الأردن  يف  الكت�شاف  نادرة  العمالت  من  القطعة  هذه  وتعد 

23.  درجات املدرج وجزء من اأر�شية الورك�شرتا.

24.  جدار الورك�شرتا.

25.  اجلدران الالحقة يف املدرج.

اآثار املفرق م�شكورا بامل�شاعدة يف  12.  قام الزميل عبد القادر احل�شان من مكتب 

قراءة قطعة العملة.

13.  العابد 1993: 120، 255، 247، 365.
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وتتميز ب�شكل الن�شر الذي جاء على الطراز امل�شري فاردا جناحيه، 

�شاما  الن�شر  فيها  يكون  التي  اليونانية  العمالت  غالبية  عك�ض  على 

مبعنى  )ابيفان�ض(  مثل  امللك  األقاب  ظهور  اإلى  بالإ�شافة  جناحيه، 

اأو الظاهر و)تيمارخو�ض( مبعنى احلاكم و) ثيو�ض( مبعنى  املتجلي 

رمبا  اأنطاكيا  ال�شرب  مدينة  ا�شم  اأ�شفل  رمزان  ظهر  كما  املوؤله، 

من  الور�شة.  مديري  اإلى  اأو  انطاكيا  الت�شنيع  ور�شة  اإلى  ي�شريان 

اإلى  القطعة يف طبقة فحل ي�شري  العثور على هذه  اأخرى فان  ناحية 

بداية  الهلين�شتي وهي  الع�شر  وانتقالية يف  �شيا�شية ح�شا�شة  فرتة 

27.  اجلرة املكت�شفة يف اأر�شية احلجرة رقم 4 بعد ا�شتخراجها.

28. ا�شوارة برونزية جمدولة وخامت برونزي.

29.  غليون فخاري عثماين و�شليب فخاري بيزنطي متاأخر.

26.  اجلرة املكت�شفة يف اأر�شية احلجرة رقم4. 
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وقوع بيال حتت النفوذ ال�شلوقي وزوال احلكم البطلمي عنها.

الإمرباطور  عهد  من  فهي  بالف�شة  املطلية  الربونزية  القطعة  اأما 

النحا�ض  من  دينارًا  )353-268م( وهي متثل  جالينو�ض  الروماين 

اأ�شبح الدينار يف عهد هذا الإمرباطور ي�شك  املطلي بالف�شة، حيث 

حالة  يعك�ض  ما  وهو  الف�شة،  من  خفيف  بطالء  املطلي  النحا�ض  من 

14 )ال�شكل 32(.
اقت�شادية غري م�شتقرة 
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