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الفهر�س

نتائج التنقيب يف مدفن من الع�صر الربونزي املبكر
تل الري ال�شمايل  /ال�شونة ال�شمالية 2009
�إ�سماعيل ملحم
النتائج الأولية للتنقيبات الأثرية يف طبقة فحل 2008-2007
�إ�سماعيل ملحم
كني�سة الكاهن «جيوني�سيو�س» يف جر�ش /نتائج �أعمال ال�صيانة والرتميم
كاترينا احلمارنة وعبد املجيد جملي
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نتائج التنقيب يف مدفن من الع�صر الربونزي املبكر
تل الري ال�شمايل  /ال�شونة ال�شمالية 2009
�إ�سماعيل ملحم
للتنقيب يف املدفن الأثري ،وقد تبني انه مدفن جماعي ب�شكل كهف
منحوت يف ال�صخر الرملي هدم جزء كبري من �سقفه نتيجة �أعمال
التجريف ،وتبلغ �أبعاده حوايل (�265سم × �200سم) ،نحتت يف
زاويته اجلنوبية الغربية حجرة �صغرية بقيا�س (�160سم × �80سم
ب�إرتفاع �110سم) ،كما ر�صفت �أر�ضيته بحجارة كل�سية م�سطحة ذات
�أ�شكال غري منتظمة ،ووجدت عظام ب�شرية مبعرثة و�أوانٍ فخارية
معظمها فوق م�ستوى �سطح هذه الأر�ضية ،مما يدل على ا�ستخدام
الكهف لغايات الدفن اجلماعي ،وت�ؤرخ الأواين الفخارية للع�صر
الربونزي املبكر/املرحلة املبكرة (ال�شكل .)4 ،3 ،2
وقد وجدت الأواين الفخارية والعظام الب�شرية مبعرثة ،بع�ضها
�أ�سفل حجارة الر�صفة احلجرية ،ولعل هذا حدث يف ع�صور الحقة
للع�صر الربونزي نتيجة العبث مبحتويات املدفن ،ومن املحتمل
�أن العبث قد وقع يف �أواخر الع�صر البيزنطي لوجود ك�سر فخار
ومكعبات ف�سيف�سائية بالقرب من املدفن ت�ؤرخ لهذة الفرتة.

املوقع والأهمية الأثرية
يقع تل الري يف اجلهة ال�شرقية من بلدة ال�شونة ال�شمالية التي
تنخف�ض عن �سطح البحر حوايل  100مرت ،وهي منطقة خ�صبة رغم
ارتفاع حرارة الطق�س فيها �صيفا ،وتغذيها عدة م�صادر مائية ب�شكل
ينابيع ،كما يبعد عنها نهر الأردن غربا حوايل 4كم ،ونهر الريموك
�شماال حوايل 6كم (ال�شكل .)1
وقد دلت التنقيبات الأثرية من عدة مواقع يف ال�شونة ال�شمالية
على الإ�ستقرار فيها منذ الع�صر احلجري احلديث (الألف اخلام�سة
قبل امليالد) كما يف تل ال�شونة ال�شمايل� ،إ�ضافة �إلى الك�شف عن
مراحل ح�ضارية �أخرى يف هذا التل من الع�صر احلجري النحا�سي،
والع�صر الربونزي املبكر ،والع�صر الهلين�ستي والع�صر الأيوبي
(كرمي .)89 :1995
كما �أجرت دائرة الآثار العامة يف عامي 2001م و2002م
تنقيبات �أثرية يف تل ال�ساخنة ك�شفت عن عدد كبري من املدافن
اجلماعية املنحوتة يف ال�صخر يقدر عددها ب�سبعني مدفنا والتي
تعود غالبيتها للع�صر الربونزي املبكر (هنداوي  2002تقرير �أويل)
و(هارون .1)14-11 :2005
وقد �أ�شارت امل�سوحات الأثرية يف وادي الأردن �أن تل الري
ال�شمايل وجدت به دالئل �أثرية على ا�ستقرار من الع�صور :احلجري
النحا�سي ،الربونزي املبكر ،الربونزي املتو�سط ،احلديدي،
البيزنطي ،الأموي ،الأيوبي وي�شار �إلى �أن موقع مدفن تل الري
يجاور موقع ذراع اخلان الذي �شملته امل�سوحات و�أظهرت به دالئل
من الع�صور :الأيوبي واململوكي والعثماين

املعثورات
عرث يف املدفن على عدد من الأواين الفخارية ال�سليمة وعددها
 35قطعة �إ�ضافة �إلى ك�سر فخارية مختلفة ،وعدد قليل جدا من
االدوات ال�صوانية امل�شغولة ،وجزء من حجر طحن بازلتي ،وفتات
لك�سر عظمية ب�شرية ،وجزء من جرن بازلتي �صغري ومدق بازلتي.
كما عرث يف املوقع على جرنني احدهما بازلتي والآخر كل�سي �صلب
جزء منه مك�سور ومفقود (ال�شكل .)5

(.)Ibrahim and Sauer and Yassine 1976: 41-66

الأباريق الفخارية ال�صغرية
غالبية هذه الأباريق ال�صغرية (وهي من منط الأكواب) طليت
باللون البني املحمر ،لها يد واحدة حلقية تربط فوهة الإبريق بنهاية
البدن وقاعدة دائرية م�ستوية ،وبع�ض هذه الأباريق جاء بفوهة
�صغرية بقطر حوايل �5-3.5سم ،وبفوهات اكرب حوايل -5.5
�6.5سم ،ويبلغ عددها � 17أبريقا ،وتتميز بتنوع حجومها ،كما

�سري العمل
ظهر املدفن نتيجة قيام �أحد املواطنني ببناء منزل يف طرف التل،
وقد قام ب�إبالغ مكتب الآثار بذلك� ،شكل املكتب على �أثرها فريقا
من مكتب �آثار الأغوار ال�شمالية ب�إ�شراف الدكتور ا�سماعيل ملحم

ال�شمالية على ح�سن تعاونها وحماية موقع التنقيب .كما ا�شكر الر�سام �أ�سامة
احلموري من مكتب �آثار اربد على قيامه بر�سم عدد من الأواين الفخارية املكت�شفة.

 .1ا�شكر ال�سيد  /هاين بني �صخر على تعاونه مع دائرة الآثار العامة يف احلفاظ
على موقع االكت�شاف الأثري يف تل الري ،كما ا�شكر الأجهزة الأمنية يف ال�شونة
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 .1خريطة الأردن وعليها موقع ال�شونة
ال�شمالية.

تعد من الفخاريات املميزة للع�صر الربونزي املبكر/املرحلة الأولى
(للمقارنة انظر �أباريق من مواقع الفارعة ال�شمايل و�أ�ساور يف
فل�سطني ( )Amiran 1969: 41-45ال�شكالن ( ،)7 ،6اال�شكال :3
.)5 :3 ،2 :3 ،1
�إبريق ذو فوهة وعنق طويل وثالث م�صبات
عرث على �إبريق واحد كامل من هذا النوع ارتفاعه حوايل �20سم
تتوزع يف بدنه ثالث م�صبات ،ارتفاع كل واحدة �12سم ،يف فوهته
خم�سة ثقوب وثالثة مقاب�ض بارزة قليال يف بدنه ،قاعدته دائرية
م�ستوية ،لونه بني محمر ( ال�شكل  ،3 :3والأ�شكال .)11 ،10 ،9 ،8
وقد عرث على �أباريق م�شابهة له يف تل ال�ساخنة الواقع جنوب
ال�شونة ال�شمالية يف القرب  ،T58والقرب  ،EB18ويف وادي زقالب
املوقع  130وت�ؤرخ جميعها للع�صر الربونزي املبكر/املرحلة الأولى،
للمقارنة انظر

 .2م�سقط �أفقي للمدفن ،تل الري-ال�شونة ال�شمالية.
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�إ�سماعيل ملحم :تل الري ال�شمايل/ال�شونة ال�شمالية

 .3ر�سم لعدد من الأواين الفخارية املكت�شفة
يف مدفن تل الري.

 .4كهف املدفن بعد انتهاء �أعمال التنقيب.

 .6جمموعة الأباريق الفخارية املعثور عليها يف املدفن.

 .5جرن حجري بازلتي من موقع املدفن.

� .7إبريقان فخاريان من املدفن.
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� .8إبريق بثالث �صبابات ،مدفن تل الري.

� .10إبريق بثالث م�صبات ،منظر جانبي.
� .9إبريق بثالث م�صبات� ،صورة �أفقية علوية.
( )Banning and Harun and Klassen 2008 : 1-11

الزبادي وال�صحون
�أ -خم�س زبادي عميقة ،ويبلغ قطر الفوهه �9-8سم والعمق �8سم
(ال�شكل .)12
ب� -أربع زبادي بفوهة وا�سعة (�صحن) ،ويبلغ قطر الفوهه -15
�17سم ،والعمق �8-7سم ،ذات قواعد م�ستوية (ال�شكل ،7 :3
وال�شكالن .)14 ،13
ج� -صحنان �صغريان ،بقطر �10-9سم ،وعمق �2سم والقاعده
م�ستوية (ال�شكل .)15
د -زبديتان �صغريتان ،قطر الفوهة �7سم�8.6-سم والعمق حوايل
�4سم (ال�شكل.)8 :3
لون الزبادي وال�صحون :الكرميي ،البني املحمر ،الأ�سود.
اجلرار
�أ -جرة فخارية �صغرية كروية ال�شكل :قطر الفوهة �3سم يتو�سطها

 .11الإبريق ذو الثالث م�صبات قبل الرتميم.
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� .15صحنان �صغريان احدهما مرمم.

 .12زبدية عميقة.

(ال�شكل  3:6وال�شكل .)16
ج -جرة فخارية �صغرية لها مقب�ضان وفوهة حلقية وقاعدة م�ستوية،
ذات �شكل كمرثي ،ارتفاعها �18سم ،طليت باللون البني املحمر
(ال�شكل .)17
ت�أريخ املدفن
يتميز فخار مدفن تل الري ب�أنه من منط فخار الع�صر الربونزي
املبكر املرحلة الأولى ،وهي ذات الفرتة التي �أرخت لها مدافن تل

 .13زبدية وا�سعة (�صحن).

 .16جرة فخارية �صغرية مرممة لها مقب�ضان مثقوبان.

 .14جمموعة زبادٍ وا�سعة (�صحون).

فتحة بقطر �1سم ،ويبلغ ارتفاع عنقها �2سم� ،أما ارتفاع اجلرة
حوايل �12سم لونها كرميي ،وقاعدتها م�ستوية (ال�شكل .)4 :3
ب -جرة فخارية �صغرية لها مقب�ضان مثقوبان للتعليق ،القاعدة
م�ستوية والفوهة حلقية بقطر �7سم ،ارتفاع اجلرة �12سم

 .17جرة فخارية �صغرية مرممة لها مقب�ضان.
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ال�ساخنة الواقعة على بعد كيلو مرت واحد جنوب �شرق موقع تل الري،
ومتثل هذه املدافن منط ثقايف �ساد يف تلك احلقبة الزمنية بو�ضع
املرفقات اجلنائزية مع الأموات .كما تدل الأواين والأدوات املعثور
عليها على تطور ال�صناعات املحلية الفخارية با�ستخدام الدوالب
وبتح�سن نوعية الأفران التي كانت حترق بها عجينة الفخار� ،أ�ضف
�إلى �أن الأدوات احلجرية القليلة التي عرث عليها يف املوقع ت�شري �إلى
ممار�سة ال�سكان املحليني لطحن احلبوب بوا�سطة الأجران واملدقات،
و�إلى اتقانهم دهان الأواين بتغطي�سها بالألوان .من ناحية �أخرى فان
الدرا�سة املقارنة ت�شري �إلى �أن مواقع تل الري وتل ال�ساخنة ووادي
زقالب ومواقع الع�صر الربونزي املبكر /املرحلة الأولى الأخرى يف
الأردن وفل�سطني متيزت بت�شابه الفخار امل�ستخدم ،وخا�صة ما مت
العثور عليه من �آنية مميزة ،وهي �إبريق فخاري بثالثة م�صبات.

 .138 -85جامعة دم�شق.

هارون ،جهاد
 2005تل ال�ساخنة ،الأغوار ال�شمالية  2001/9/30-2/12م.
حولية دائرة الآثار العامة .14-11 :49
هنداوي ،ن�ضال
 2002تقرير �أويل عن حفرية ال�ساخنة  2002م (غري من�شور).
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النتائج الأولية للتنقيبات الأثرية يف طبقة فحل 2008-2007م
(الكني�سة الغربية واملدرج)
�إ�سماعيل ملحم
الينابيع على مدار العام (ال�شكل .)1
ويربز يف املوقع معبد من الع�صر الربونزي ومدرج روماين
وثالث كنائ�س بيزنطية وجتمعات �سكنية رومانية وبيزنطية و�أموية
وعبا�سية ومدافن من فرتات مختلفة.
جتري يف املوقع التنقيبات الأثرية منذ عام 1958م ،وما زالت

موقع طبقة فحل
تقع بلدة طبقة فحل (بيال) يف الغور ال�شمايل لوادي نهر الأردن
�شرقي بلدة امل�شارع بحويل 2كم ،وتنخف�ض عن �سطح البحر حوايل
31م ،وقد �شهد موقعها ا�ستمرارا ح�ضاريا ابتداء من الع�صور
احلجرية وحتى الآن� ،ساعد يف ذلك موقعها اجلغرايف املمتاز وتدفق

 .1خريطة تبني موقع طبقة فحل اجلغرايف.
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م�ستمرة حتى هذا التاريخ� ،أ�سهم فيها البعثات الأمريكية واال�سرتالية
ب�شكل رئي�سي � ،1إ�ضافة �إلى م�شاريع دائرة الآثار العامة ،ويحتاج
املوقع �إلى مزيد من احلفريات و�أعمال الرتميم ،كما ي�شهد حركة
�سياحية ن�شطة يف ف�صل الربيع.

فوزية ح�سني ومتام املجغف وثروة محمد م�شرفات مربعات ومحم ــد
روا�شدة ر�ساما يف املـ ــو�سم الثاين (ال�شكل .)3 ،2
وقد �أظهرت التنقيبات مخطط الكني�سة التي تتخذ �شكال بازليكيا
م�ساحته 36م × 25م ،وتتكون من ثالثــة �أورقه بثالث حنيات،
وقد زودت �أر�ضيات الرواقني ال�شمايل واجلن ـ ـ ـ ــوبي ببالط ملـون
بالأبي�ض والربتقايل املحمر والأ�سود والرمادي ،ورتب البالط
ب�أ�شكال هند�سية متنا�سقة �أما الرواق الأو�سط فقد ر�صفت �أجزاء
من �أر�ضيته بالرخام امل�صقول ،و�أجزاء �أخـ ــرى بالف�سيف�ساء امللونة
املزدانة بالأ�شكال الهند�سية واحليوانية ،وقد عرث على �أجزاء قليلة
مـ ـ ـ ـ ــن الأر�ضيات الف�سيف�سائيه ،يف حني فقد معظمها للآ�سف ،ومل
يبق �سوى ر�صفه الأ�سا�س وهي عبارة عن حجارة �صغرية ،وهذا
م�ؤ�شر على �أن الأر�ضيات الف�سيف�سائية قد �أزيلت ب�شكل متعم ـ ـ ــد
منذ ا�ستخدام الكني�سة لل�سكن يف القرن الثامن امليالدي .وقد �ضمت
الأ�شكال املكت�شفة على الف�سيف�ســاء بع�ضا من �أ�شكال احليوانات
كاملاعز وثور و�أنواع من الطيور ،و�أ�شكال هند�سية ،وتعطينا هذه
الأجزاء املتبقية فكرة ح�سنة عن التقنية الرفيعة يف عمل الأر�ضيات
الف�سيف�سائية ودخول الف�سيف�ساء املزججة كعن�صر �أ�سا�سي يف
ت�شكيل هذه الأر�ضيات (ال�شكالن .)5 ،4

الكني�سة الغربية
تقع الكني�سة الغربية يف اجلزء الغربي من موقع طبقة فحل
الأثري ،وقد لفت موقعها �أنظار الرحالة وامل�ستك�شفني منذ بداية
القرن التا�سع ع�شر امليالدي ،حيث تعر�ضوا لها بالو�صف والتوثيق
�أمثال �أيربي وماجنليز 1818م وادوارد ربن�سون 1852م،
و�شوماخر  1887وري�شموند 1933م. 2
�أجريت احلفريات الأثرية يف موقع الكني�سة الغربية لأول مرة
يف عام 1967م من قبل كلية وو�سرت الأمريكية ب�إ�شراف روبرت
�سمث ،وعاودت �أعمال التنقيبات والرتميم اجلزئي يف عامي 1979م
و1980م ثم توقفت بعد ذلك .3
يف عامي 2007م و2008م �أجرت دائرة الآثار العامة مو�سمني
من التنقيبات الأثرية يف موقع الكني�سة الغربية ا�ستكماال لإعمال
التنقيبات ال�سابقة وحفاظا على املعامل االثريه املكت�شفة ،وا�ستك�شاف
بقية �أجزائها ،حيث ت�شكل جممعا معماريا مهما يحتاج �إلى ا�ستك�شاف
وترميم ،فهي واحدة من �أكرب جممعات الكنائ�س البيزنطية امل�شيدة
يف �شمال الأردن.
يغلب �أن بناءها حدث يف مرحلته الأولى يف والية الإمرباطور
جو�ستنيان الأول 565-527م حيث زودت الكني�سة ب�أر�ضيات
ف�سيف�سائيه وتزويق داخلي ا�ستخدم فيه احلجارة امللونة يف
الأر�ضيات والف�سيف�ساء ،وعلى الأغلب �أن الغزو الفار�سي للمنطقة
يف حوايل �سنة 610م ت�سبب يف دمار �أجزاء م ـ ـ ـ ـ ــن الكني�سة جرى
�إعادة ترميمه الحقا ،كما �أدخلت �إ�صالحات وترميمات على الكني�سة
يف الفرتة 660م713-م يف �أعقاب زلزال حدث عام 658م ،و�أ�ضرت
الزالزل التـ ـ ـ ــي حدثت يف حوايل 717م بالكني�سة و�أحدثت دمار
كبريا نتج عنه توقف عملها ككني�سة ،حيث �أعيــد ا�ستخدامها الحقا
لغايات �سكنية حتى عام 747م �إلى �أن �ضرب املنطقة زلزال قوي �آخر
دم ـ ــر املباين وظهرت �أثاره جلية يف طبقة فحل حيث هجر املوقع
الأثري والكني�سة متاما .4
ركزت تنقيبات دائرة الآثار العامة يف مو�سميها الأول 2007م
والثاين 2008م على ا�ستكم ـ ــال ا�ستك�شاف حنيات الكني�سة الثالثة
و�أروقتها ،حيث و�ضع مخطط �شبكي ق�سم منطقة العمل �إلــى جز�أين
على معظـ ـ ـ ـ ــم م�ساحة قطعة الأر�ض املقدرة بحوايل  5دومنات ،وقد
تكون فريق العمل من متام امل ـ ــجغف وثروة محمد وخالد داللعة
م�شرفو مربعات وغزالة ح�سني ر�سامة يف املو�سم الأول ،ومـ ـ ــن:

 .2مخطط الكني�سة الغربية /طبقة فحل.
1. Homes – Fredricq and Hennessy 1989: 406-441.
2. Smith 1973: 2-14.

3. Smith 1973: 137.
4. Smith 1973: 164-167.
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 .3منظر عام للكني�سة الغربية بعد التنقيب.

 .4جزء من الأر�ضيات الف�سيف�سائية عليها
�شكل ثور و�أ�شكال هند�سية.

من املالحظات اجلديرة باالنتباه �أن احلنية ال�شمالية يف الكني�سة
قد وجد فيها خالل تنقيبات عـ ــام 1967م تابوت حجري حوى هيك ًال
عظمي ًا ب�شري ًا لكهل يعود تاريخه حلوايل 655م اعتمادا على درا�سة
الراديو كربون ،ورمبا كان عائدا لأحد رجاالت الدين يف الكني�سة �أو
�شخ�صية ذات اعتبار ديني ،وقد نقل من مكانه بعد �أعمال التنقيبات.
ويتو�سط واجهة هـ ــذه �أحلنية واحلنيات الو�سطى واجلنوبية نحت
نافر خلطوط �شعاعيه متثل ال�شم�س على الأغلب (ال�شكل .)6
روعي يف ت�صميم هذه الكني�سة ات�ساعها لأكرب عدد ممكن من
امل�صلني ووجود ت�سعة مداخل يف اجلهات الثالثة :الغربية واجلنوبية
وال�شمالية �سهلت على امل�صلني الدخول واملغادرة بدون تزاحم .من
ناحية �أخرى فقد زودت الأروقة خارج الكني�ســة بالأعمدة كالرواق
الأمامي (بقي منه �أربعة �أعمدة مت �إعادة ن�صبها)� ،أما الأعمدة يف

 .5جزء من الأر�ضية املبلطة يف �أروقة الكني�سة.
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 .8طابون ( فرن خبز) ،الرواق ال�شمايل اخلارجي.

 .6احلنية ال�شمالية للكني�سة.

الرواق ال�شمايل اخلارجي فقد وجدت منهارة �أثر الهزات الزلزالية
(الأ�شكال  )7 ،3 ،2ومن املرافق الأخرى املكت�شفة خزان مياه �ضخم
يقع �شمال الكني�سة م�ساحته 11م × 5م بعمق 5م ،وهو مزود بدرج
جانبي و�سقف �أ�سطواين دمر الحقـ ـ ـ ــا ،وي�شري حجم هذا اخلزان �إلى
حر�ص القائمني على رعاية الكني�سة على جتميع املياه لال�ستخدامات
املختلفة لقاطنيها من الرهبان ورجال الدين �أو م�ستخدميها من
امل�صلني والتالميذ (ال�شكالن .)33 ،2
�أما املكت�شفات املعمارية الالحقة من القرن الثامن امليالدي فقد
ا�شتملت على �أربع حجرات متجاورة بنيت يف الرواق اجلنوبي
للكني�سة ،وواحدة يف الرواق ال�شمايل وحجرة يف الرواق الأمامي
اخلارجي .بنيت جدرانها ب�شكل ب�سيط وغري متقن ،وا�ستعمل فيه
حجارة الكني�سة و�أجزاء الأعمدة والقواعد احلجرية (ال�شكل ،)2
وقد ا�ستخدمت هذه احلجرات لغايات ال�سكن بدليل العثور على
بقايا طابونني للخبز يف اجلهة ال�شمالية خارج الكني�سة (ال�شكل ،)8
وت�ؤرخ من خالل ك�سر فخارية وقطع عملة و�أدوات �شملت منجل
حديدي ،ومرود كحل ،وجرار فخارية للفرتة الأموية ،وقد هجرت
هذه امل�ساكن يف �أعقاب زلزال عام 747م ،ووجدت �أثار التدمري
الزلزايل وا�ضحة يف �سقوط الأعمدة ،وحددت قوة دفع الزلزال
باجتاه ال�شرق(.اال�شكال .)13 ،12 ،11 ،10 ،9

 .9مبخرة حجرية �أموية.

 .10جرة فخارية �أموية.

 .7الرواق ال�شمايل اخلارجي وتظهر الأعمدة املنهارة.
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 .13مرود كحل �أموي.

ويذكر �أن هذه الفرتة الأموية املبكرة وما �سبقها ا�ستخدمت فيها
�أي�ضا عمالت بيزنطية ورومانية �ضمـن التداول النقدي اليومي مثل
ما عرث عليه يف الكني�سة الغربية مـن قطعة عملة برونزية رومانية
يف املربع ( )48يف ال�شاهد الأثري  ،001وهي بقطـر �2سم ووزن
3.71غم ،وحالتها العامة ح�سنة با�ستثناء اختفاء بع�ض احلـ ـ ـ ــروف
املنقو�شة عليها وت�ؤرخ للقرن الثالث امليالدي يف عهد الإمرباطور
ماركـو�س بروبيو�س (276م282-م) ،وميكن قراءتها كالتايل :6

 .11جرة فخارية �أموية.

 )1الوج ـ ـ ــه
النطاقPROBVS AVR M C IMP :
AVG PF

(هذه الكتابة تذكر الإمرباطور بروبيو�س ،ومت الرمز للإمرباطور
بالأحرف  IMPولقبه الآخر (قي�صر) باحلرف )C
املركز:
�صورة ن�صفية للإمرباطور بروبيو�س وعلى ر�أ�سه التاج ويتجه
بنظره نحو اليمني ،كما يرتدي درعا.

 .12منجل حديدي �أموي.

كما عرث على قطعة عملة برونزية �أموية وجدت يف املربع ()57
ال�شاهد الأثري  ،002قطرها �1.6سم ووزنها حوايل 4.28غم كتب
على وجهها عبارة (ال اله �إال الله وحده) وعلى الظهر عبارة (محمد
ر�سول الله) وهي متـ�ضررة يف احلواف� ،أما فئتها فهي من الفلو�س
و�سكت على الأغلب يف ع�صر اخلليفة عبد امللك بن مروان (-684
705م) مع بداية تعريب العملة ( 5ال�شكل .)14

 )2الظهر
النطاق:
�أ�سفل النطاق

BIS OR RESTITVT
EA

 .14عملة برونزية �أموية.
6. Robertson 1982: 199-201.

 .5للمقارنة �أنظر :الق�سو�س والطراونه .57-47 :1991
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املركز:
�صورة الإمرباطور بزيه الع�سكري يقدم كرة المر�أة �أمامه بينما
تعطيه �أكليال من الورد ،ورمبا هي زوجته امللكة نظرا لوجود تاج على
ر�أ�سها (ال�شكل .)15
�أما دار ال�ضرب فهي على الأغلب �أنطاكيا.
من ناحية �أخرى فان ما �أ�شار �إليه املنقبون ب�أن (امل�سلمني
حولوا الن�صف اجلنوبي من هيكل الكني�سة �إلى محراب �أو مئذنة
ب�سيطة)  ،7مل يثبت خالل التنقيبات وجود هذه الظاهرة ،ومل يعرث
على �أي محراب �أو مئذنة ،وكل ما عرث عليه عبارة عن ر�صفه داخلية

موازية للحنية الو�سطى بعر�ض حوايل �150سم وارتفاع حوايل
�60سم عملت يف فرتة الأ�شغال ال�سكني الأموي ،ورمبا كان الهدف
منها عمل ر�صفة للجلو�س �أو لو�ضع حاجيات البيت ،كما ال يوجد
م�ؤ�شرات معمارية لوجود م�أذنة (ال�شكل .)16
املدرج (االوديون)
يقع مدرج طبقة فحل (االوديون) يف جمرى وادي اجلرم الذي
يتو�سط املوقع الأثري ،وهو �أحد املعامل الرئي�سية يف طبقة فحل
التي تعود للفرتة الرومانية يف موقع املجمع املدين الذي كان ي�ضم

 .15عملة برونزية من عهد الإمرباطور
بروبيو�س.

 .16احلنية الو�سطى للكني�سة.
7. Smith 1973: 142.
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بالإ�ضافة للمدرج معبدا �أو قاعة اجتماعات عامة (بازليكا) – حتولت
يف الع�صر البيزنطي �إلى كني�سة � 8إ�ضافة �إلى وجود بقايا حمام،
وميتاز هذا املدرج ب�صغر حجمه قيا�سا �إلى املدرجات وامل�سارح يف
املواقع الأثرية الأخرى ك�أم قي�س وجر�ش وعمان وب�صري .وقد
فقدت كمية من حجارة املدرج نتيجة نقلها ال�ستخدامها لإغرا�ض
مختلفة.
�أجريت التنقيبات الأثرية يف املدرج لأول مرة عام 1979م من
قبل البعثة الأثرية الأمريكية التابعة لكلية وو�سرت برئا�سة روبرت
�سمث وتبعها مو�سمان يف العامني 1980م 1981م ،وقد مت التنقيب
يف حينه رغم وجود مياه الينابيع املتدفقة التي كانت تغمر �أجزاء
من املوقع ،وقد �أظهرت احلفريات الأثرية ال�شكل العام للمدرج
رغم ت�ضرره وفقدان �أجزاء منه ،حيث يتخذ �شكال ن�صف دائري،
كما بقيت اجلدران الرئي�سية التي كانت تقوم عليها درجات املدرج

واملداخل اجلانبية التي احتفظ احدها بكامل �سقفه الربميلي،
وقد �أرخ املدرج وفقا لنتائج التنقبب لنهاية القرن الأول امليالدي،
وتعر�ض للإهمال منذ �أواخر القرن ال�ساد�س �إلى بداية القرن ال�سابع
امليالدي( 9الأ�شكال .)20 ،19 ،18 ،17
�أجرت دائرة الآثار العامة وبالتعاون مع وزارة التخطيط
والتعاون الدويل حفريات �أثريه يف �صيــف وخريف عام 2008م،
ب�إ�شراف د� .إ�سماعيل ملحم وفريق مكون من فوزية عبد الله ،متام
خالد ،ثـروة عواد وعمر ربابعة م�شريف مربعات ومحمد روا�شدة
ر�سام وحوايل  50عامال محليا ،ا�ستمرت �أعمال التنقيب خالل الفرتة
من �آب �إلى كانون �أول 2008م .وتركز الهدف الرئي�سي للم�شروع
علــى ا�ستكمال ك�شف املدرج بهدف �إعادة ترميمه م�ستقبال.
مت االعتماد على مخطط �شبكي ملوقع املدرج لغايات التنقيب
املنهجي وذلك بعد تثبيت املحورين الأفقي والعمودي ،وق�سمت

 .17املخطط العام ملدرج طبقة فحل.
الرومانية ،و�أن اجلدار اجلنوبي الذي ي�ؤ�س�س لبناء الكني�سة هو ذو طراز روماين
من نوع احلجر النافر ،وقد مت الك�شف عنه يف حفريات دائرة الآثار العامة �سنة
1999م ب�إ�شراف يو�شع العمري مما ي�ستدعي �إعادة النظر يف اال�ستنتاجات
ال�سابقة ملزيد من االطالع راجع (( )Smith 1973: 34ال�شكل .)22 ،20 ،19

� .8إن مو�ضوع حتول البازليكا الرومانية �أو املعبد �إلى كني�سة يف الع�صر البيزنطي
مو�ضوع خاليف ،حيث ذكر املنقبون الأمريكيون ب�أن العنا�صر املعمارية الرومانية
امل�ستخدمة يف عمارة الكني�سة كالأعمدة وجدران الكني�سة مثال وغريها ما هي
(�إال �أثار �سرقها البناءون و�أ�ضافوها لبناء الكني�سة) غري �أن هذا االفرتا�ض محل
نقد باعتبار �أن البازليكا �أو املعبد هما من العنا�صر الرئي�سية يف تخطيط املدينة

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

-19-

حولية دائرة الآثار العامة )2009( 53

يبلغ قيا�س املقاعد امل�ستخدمة كالتايل :عر�ض الدع�سة �70سم،
�أما ارتفاع الدرجة االخرى حوايل �25سم وهي ما متكن ال�شخ�ص
املتفرج من اجللو�س ب�شكل مريح ،وترتفع درجات اجللو�س بزاوية
ْ 45تقريبا (ال�شكل .)17
كما عرث على بقايا ملمرين بني املقاعد لت�سهيل حركة املتفرجني،
ووجدت دالئل على وجود �صف مقاعد حجرية كانت حتيط بالدرجة
الأولى العلوية من املدرج بقي منها مقعدان يف مكانهما� ،إ�ضافة �إلى
العثور على العديد من املقاعد احلجرية املتناثرة .كما يتوقع �أن من�صة
العر�ض (خ�شبة امل�سرح) واقعة يف اجلهة اجلنوبية من املدرج ،وكان
ي�ؤدي عليها فقرات التمثيل واملو�سيقي والرق�ص وغري ذلك ،ونظرا
الن تنقيبات املو�سم الأخري 2008م مل ت�ستكمل فلم يتم الك�شف عن
معامل هذه املن�صة.
فرتات الإ�شغال ال�سكني يف املدرج
مت الك�شف من خالل التنقيبات عن �أ�سا�سات جدران حلجرات
ا�ستخدمت يف نهاية الع�صر البيزنطي والع�صر الأموي من بداية
القرن ال�سابع امليالدي حتى منت�صف القرن الثامن امليالدي ،بنيت
غالبيتها من حجارة غري م�شذبة ،كما ا�ستخدمت فيها بع�ض حجارة
املدرج ،وتتكون على الأقل من ثالثة حجرات وما يعتقد �أنه مرافق
�أخرى كمطبخ وممر وحجرة تخزين و�ساحة �سماوية ،وعرث على
ك�سر فخارية وقطع عملة برونزية وجرة تخزين �شبه كاملة وا�سورة
برونزية جمدولة وخامت برونزي ،وقد هجرت هذه امل�ساكن بعد زلزال
عام 747م  --على الأغلب � --إذ يت�ضح حجم الدمار واالنهيارات
يف املوقع واحلجارة والأعمدة املنهارة (اال�شكال ،27 ،26 ،25 ،2
.)28
ظهر من خالل حفريات مو�سم 2008م �أن فرتة هجران املدرج

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

مناطق العمل �إلى منطقتني �شرقي املحور العمودي ومنطقة غربي
املحور العمودي وتركزت احلفريات يف و�سط املدرج.
يتخذ املدرج �شكال ن�صف دائري بطول (38.50م) �شرق-
غرب وطول (31.20م) �شمال -جنوب ،ويتكون هذا املدرج من
جدار خارجي وممر داخلي (دهليز) وجدار داخلي ومقاعد و�ساحة
(االورك�سرتا) �أو (حلبة املدرج ) واربعة مداخل جانبية ا�سطوانية
ال�شكل ومن�صة العر�ض (خ�شبة امل�سرح) غري مكت�شفة �إلى الآن
(ال�شكالن .)18 ،17
تركزت املقاعد يف منت�صف املدرج ب�شكل ن�صف دائري ،تتكون
من ع�شرة درجات ،ما بقي منها ب�شكل جزئي وا�ضح هو ثمانية،
وا�ستخدم يف ت�شكيلها حجارة كل�سيه م�شذبة بقيا�سات كبرية ن�سبيا
(اال�شكال .)24 ،23 ،22 ،21

� .19صورة للمدرج قبل التنقيب.
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� .20صورة للمدرج بعد التنقيب.

� .21صورة للجدران التي ت�أ�س�ست عليها
الكني�سة الو�سطى.

و�إهماله متاما امتدت حلوايل ن�صف قرن من نهاية القرن ال�ساد�س
امليالدي �إلى بداية القرن ال�سابع امليالدي ومل تتجاوز ذلك ،حيث
يعتقد ان املدرج ا�ستخدم مكبا للنفايات حتى منت�صف القرن الثامن
امليالدي  ،10ولكن املكت�شفات االثريه اكدت ب�أن املدرج قد ا�شغل
�سكنيا يف �أواخر الع�صر البيزنطي والع�صر الأموي ،وهجر يف
�أعقاب زلزال عام 747م ،وبقي مهمال بعد ذلك حتى القرن الرابع
ع�شر �أو اخلام�س ع�شر امليالديني ،حيث �أ�شغل جزء منه ب�شكل
حجرات ب�سيطة دالئلها جدران ازيلت لظروف التنقيب املت�سل�سل
 11وعرث من �آثار هذه الفرتة الأخرية (بداية العثمانية) على غليون
فخاري (ال�شكل .)29

� .22صورة عامة للمدرج بعد التنقيب تت�ضح فيه الدرجات والقبو ال�شرقي.

10. McNicoll et al. 1982: 78-82.

11. Smith and Day 1989: 9.
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 .24جدار االورك�سرتا.

القطع النقدية الربونزية وواحدة ف�ضيه ،ورغم �أن غالبيتها مت�آكل
�إال �أن تنوعها من حيث التاريخ الزمني ي�شري �إلى فرتات الإ�شغال
التي �شهدها هذا املدرج واملنطقة املجاورة باعتبار �أن عددا من القطع
النقدية رمبا جاءت بفعل جريان مياه ال�سيول نظرا لوقوع املدرج
يف جمرى وادي اجلرم ،وتعود هذه القطع �إلى الفرتات الهلين�ستية،
الرومانية ،البيزنطية والأموية .ومن �أبرز هذه القطع قطعتان
�أحداهما ف�ضيه والأخرى برونزيه مطلية بالف�ضة ،القطعة الف�ضية
من طراز العمالت اليونانية ال�سلوقية وظهر على وجهها �صورة امللك
ملتحيا بينما على الوجه الآخر �صورة ن�سر فاردا جناحيه وواقف
على قدميه ويف فمه �إكليل وهي من �ضرب مدينة �أنطاكيا ،وتعود
لعهد امللك انطيخو�س الرابع امللقب ابيفانو�س (املتجلي) حوايل -215
 163ق م  ،12وهي من فئة الترتادراخما (�أربعة دراخمات) التي مثلت
الوحدة الأ�سا�سية يف التداول املحلي ( 13ال�شكالن .)31 ،30
وتعد هذه القطعة من العمالت نادرة االكت�شاف يف الأردن ،

 .23درجات املدرج وجزء من �أر�ضية االورك�سرتا.

القطع النقدية املكت�شفة يف املدرج
مت العثور خالل مو�سم التنقيب 2008م يف املدرج على عدد من

 .25اجلدران الالحقة يف املدرج.
 .13العابد .365 ،247 ،255 ،120 :1993

 .12قام الزميل عبد القادر احل�صان من مكتب �آثار املفرق م�شكورا بامل�ساعدة يف
قراءة قطعة العملة.
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 .26اجلرة املكت�شفة يف �أر�ضية احلجرة رقم.4

 .28ا�سوارة برونزية جمدولة وخامت برونزي.

 .27اجلرة املكت�شفة يف �أر�ضية احلجرة رقم  4بعد ا�ستخراجها.

 .29غليون فخاري عثماين و�صليب فخاري بيزنطي مت�أخر.

وتتميز ب�شكل الن�سر الذي جاء على الطراز امل�صري فاردا جناحيه،
على عك�س غالبية العمالت اليونانية التي يكون فيها الن�سر �ضاما
جناحيه ،بالإ�ضافة �إلى ظهور �ألقاب امللك مثل (ابيفان�س) مبعنى
املتجلي �أو الظاهر و(تيمارخو�س) مبعنى احلاكم و( ثيو�س) مبعنى

امل�ؤله ،كما ظهر رمزان �أ�سفل ا�سم مدينة ال�ضرب �أنطاكيا رمبا
ي�شريان �إلى ور�شة الت�صنيع انطاكيا �أو �إلى مديري الور�شة .من
ناحية �أخرى فان العثور على هذه القطعة يف طبقة فحل ي�شري �إلى
فرتة �سيا�سية ح�سا�سة وانتقالية يف الع�صر الهلين�ستي وهي بداية
-23-

حولية دائرة الآثار العامة )2009( 53

 .30قطعة عملة ف�ضية يونانية من عهد انتيخو�س الرابع  /وجه العملة.

 .32قطعة عملة برونزية رومانية مطلية بالف�ضة من عهد جالينو�س.

 .31قطعة عملة ف�ضية يونانية من عهد انتيخو�س الرابع  /ظهر العملة.

وقوع بيال حتت النفوذ ال�سلوقي وزوال احلكم البطلمي عنها.
�أما القطعة الربونزية املطلية بالف�ضة فهي من عهد الإمرباطور
الروماين جالينو�س (268-353م) وهي متثل دينار ًا من النحا�س
املطلي بالف�ضة ،حيث �أ�صبح الدينار يف عهد هذا الإمرباطور ي�سك
من النحا�س املطلي بطالء خفيف من الف�ضة ،وهو ما يعك�س حالة
اقت�صادية غري م�ستقرة ( 14ال�شكل .)32

 .33خزان املياه يف الكني�سة الغربية.
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كني�سة الكاهن “جيوني�سيو�س” يف جر�ش
نتائج �أعمال ال�صيانة والرتميم
كاترينا احلمارنة وعبد املجيد جملي
تك�شف حتوالت فريدة يف املجتمع خالل القرن ال�سابع امليالدي يف
جوانبه الإقت�صادية والروحانية واملعمارية.

املقدمة
تبنت دائرة الآثار العامة يف العام ( )2005م�شروع جديد متثل
يف توثيق الأر�ضيات الف�سيف�سائية يف محافظة جر�شّ ،1مت خاللها
الك�شف عن املواقع ذات الف�سيف�ساء و�إجراء �أعمال ال�صيانة والرتميم
الالزمة قبل �إعادة طمرها للحفاظ عليها .خالل هذا امل�شروع مت
وتبي
العمل على ك�شف �أر�ضية كني�سة الكاهن «جيوني�سيو�س» ،نّ
من خالل �أعمال التنظيف والتدعيم للأر�ضيات الف�سيف�سائية وجود
مميزات معمارية وفنية لهذه الكني�سة ت�ستحق �إعادة درا�ستها كونها

املوقع
تقع كني�سة الكاهن «جيوني�سيو�س» يف املنطقة الغربية الو�سطى
من املدينة الأثرية ،وتبعد عن جممع كنائ�س «يوحنا املعمدان» حوايل
(59م) ،يف حني تبعد عن ال�سور الغربي الأثري حوايل (74م) �إلى
ال�شرق (ال�شكل .)1

 .1مخطط مدينة جر�ش.
 .1للمزيد �أنظر .Hamarneh et al. 2008: 146- 139

-25-

حولية دائرة الآثار العامة )2009( 53

( .)Davis 1952: 91-92تت�ألف من الكني�سة الرئي�سية ويحف بها
ومن اجلانبني ال�شمايل واجلنوبي م�صليان بنيا على مخطط كني�سة
القاعة (ذات الردهة الواحدة) (ال�شكالن  3و.)4

نبذة تاريخية عن التنقيبات املبكرة
جاء اكت�شاف الكني�سة يف الثالثينيات من القرن املا�ضي خالل
�أعمال التنقيبات امل�شرتكة ما بني جامعة «ييل» الأمريكية واملدر�سة
الربيطانية للآثار ( .)Horsfield 1930: 21و�صف “كروفت” –
امل�شرف على �أعمال التنقيب يف حينها – �أعمال التنقيب التي متت
بعدم الإنتظام ،حيث وزعت مربعات احلفر بطريقة ع�شوائية غري
منتظمة ،كانت الغاية منها الك�شف عن املوقع وحتديد طراز البناء
(.)Crowfoot 1938: 249
ترك املوقع دون � ّأي تدخل حتى اخلم�سينيات من القرن املا�ضي،
حني ح�صل �إنهيار يف جزء من اجلدار ال�شمايل بت�أثري مياه الأمطار
و�إنحدار املنطقة الرتابية خلف اجلدار ال�شمايل ،بالإ�ضافة لزيادة
حجم الرتاكم الرتابي بت�أثري مياه الأمطار مما ترتب عليه �إزدياد
الأحمال على اجلدار ،ويف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي �إنهار
جزء ب�سيط من اجلدار نف�سة ،مما حدى بامل�شروع ال�سياحي الك�شف
عن جزء من املوقع لرفع احلجارة املنهارة ،وت�سوية املنطقة العلوية
وحتويل جمرى املياه عن اجلدار ال�شمايل.
ّمت جمددا الك�شف عن املوقع خالل العام ()2007/2006
و�ضمن م�شروع توثيق الأر�ضيات الف�سيف�سائية يف محافظة جر�ش
الذي �أطلقته دائرة الآثار العامة خالل العام ( ،)2005حيث ّمت �إزالة
الطمم املرتاكم من داخل الكني�سة بهدف �إعادة توثيقها و�صيانتها
و�إعادة ت�أهيلها (ال�شكل .)2

كني�سة الكاهن «جيوني�سيو�س»
دعيت بهذا الإ�سم بناء على كتابة الإهداء التي تذكر بنائها �أثناء
�أ�سقفية الكاهن «جيوني�سيو�س» .وتت�ألف الكني�سة من الأجزاء
املعمارية التالية:
احلنية
تت�ألف منطقة احلنية من املحراب واخلور�س (املنطقة الأمامية
حلاجز الهيكل) .جاء املحراب ن�صف دائري وبارز عن ج�سم الكني�سة
ومنفرد� ،أي ال حتف به على اجلانبني غرف اخلدمة .يبلغ قطره
(4.25م) ،و يرتفع مبقدار درجتني عن م�ستوى اخلور�س ،يتو�سط
احلنية �أربعة �صفوف ب�شكل درج �أقيم فوقها مقعد الأ�سقف ،و حتف
باملقعد من اجلانبني مقاعد جانبية ذات م�ستوى �أدنى �أ�ستعملت
جللو�س باقي الأكلريو�س (الكهنة).
ب ّلطت �أر�ضية املحراب ببالط حجري ذي قيا�سات كبرية ،تراوح
طول البالطة ما بني (0.90-0.60م) ،وعر�ضها (0.60م).
بنيت جدران احلنية من احلجارة الكل�سية امل�شذبة ،وغطيت بطبقة
من الق�صارة ،ال تزال �آثارها ماثلة يف الأجزاء الداخلية من اجلدار.
كما ظهرت يف اجلدار ثقوب وجدت فيها �آثار مل�سامري برونزية رمبا
ا�ستخدمت لتثبيت الألواح الرخامية التي كانت تك�سو اجلدران.
�أما اخلور�س ،وهي املنطقة املح�صورة ما بني املحراب وحاجز
الهيكل ،فبلغت �أبعادها (4.05 × 8.90م) ،يف�صلها عن �أروقة

الو�صف املعماري
بنيت الكني�سة على نظام املخطط البازيليكي املت�أخر الذي �إعتمد
خالل فرتة حكم الأمرباطور «جو�ستني الثاين» (578-565م)

 .2املوقع قبل الك�شف عنه.
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 .3موقع الكني�سة بعد ك�شفها.

 .4مخطط الكني�سة.
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الكني�سة �أربع ركائز حجرية حملت �أقوا�س ال�سقف� ،أقيم بينها
احلاجز الإيقوين ،الذي �أ�صبح �سائد ًا يف الكنائ�س الأورثوذك�سية،
وقد ثبت على قواعد رخامية ملونة نقلت على الغالب من �أحد املعابد
القريبة .بلطت �أر�ضية اخلور�س ببالط حجري �صغري احلجم بلغت
قيا�س البالطة (0.25 × 0.25م) لت�شكل �أ�شكا ًال هند�سية.
�أن�ش�أت يف اجلدار ال�شرقي للكني�سة املحاذي ملنطقة اخلور�س،
ك ّوتان� ،أبعاد الك ّوة ال�شمالية (0.40 × 0.75 × 1.10م) ،فيما مل
يتبق من الك ّوة اجلانبية �إال القاعدة .غطيت الك ّوات بطبقة من الق�صارة
ال تزال بع�ض �أجزائها ماثلة ،يف حني ظهرت على بع�ض �أجزائها �آثار
لل�سناج مما يعتقد ب�أنّها كانت ت�ستخدم مل�صابيح الزيت املقد�س.
�أقيم يف اجلدار ال�شمايل املتعامد مع اجلدار ال�شرقي قو�س بلغت
�أبعاده (0.85× 3.10 × 8.50م) يرجح ا�ستخدامه كخزانة حلفظ
م�ستلزمات الكني�سة ،حفر اجلزء الأ�سفل منه بال�صخر حتى �إرتفاع
(1.80–1.40م) ،يف حني ا�ستكمل اجلزء املتبقي باحلجارة ،وغطي
بطبقة من الق�صارة (ال�شكل .)5

�أثناء �أعمال التنقيبات املبكرة.
تيجان الأعمدة �أيونية� ،أبعادها (0.37 × 0.63 × 0.63م)،
وقد �أجريت عليها تعديالت حيث �أزيلت الزخارف وثقبت لغايات
تلبي�سها ب�ألواح رخامية ،يف حني ظهرت تاجيتا �أعمدة الركيزتني
مختلفتني باحلجم� ،إذ يبدو �إنهما كانتا من الطراز الكورنثي ،وبلغت
�أبعادها (0.65 × 0.63 × 0.63م)� ،شذبت لإزالة كافة الزخارف
منها وثقبت لتثبيت الألواح الرخامية اجلديدة.
الرواق اجلنوبي
يبلغ طول الرواق اجلنوبي (19.30م) وعر�ضه (4.50م).
ر�صف الرواق ب�أر�ضية ف�سيف�سائية ،ت�ألفت من �إطار زخريف
مال�صق للجدار زخرف مبعينات هند�سية مكونة من مكعبات زجاجية
يف �أر�ضية من املكعبات الكل�سية البي�ضاء ،يليه �إطار زخريف ت�ألف
من مربعات متتالية� ،صورت فيه �أ�شكال هند�سية لل�صليب املعقوف،
و�أ�شكال املربعات ذات الأبعاد الثالثية املتداخلة ،تتعاقب مع مربعات
زخرفت فيها �أ�شكال نباتية لثمار كالعنب والرمان و �أوراق �شجر
وداخل الإطار ر�صفت �أ�شكال حر�شفية بي�ضاء يف مركز كل منها
ر�صف �شكل الوردة البيزنطية.
تعر�ضت هذه الأر�ضية للتدهور ظهر على �شكل فجوات وا�سعة
بعمق (0.20-0.15م) تراكمت فيها الأتربة التي �أدت لنمو النباتات.
�أثناء �أعمال ال�صيانة التي متت لإزالة الأتربة والنباتات وتثبيت
احلواف ظهرت معامل لأر�ضية �أقدم ممتدة �أ�سفل الأر�ضية الأولى
تبي �إنها ر�صفت با�ستخدام مكعبات ف�سيف�سائية �أكرب
ومن املعاينة نّ
3
حجم ًا (> �1سم ) ملونة (�أحمر� ،أ�صفر� ،أ�سود ،وردي و�أبي�ض)
كانت ت�شكل ،على الأغلب� ،أ�شكاال هند�سية ب�سيطة من خطوط
ومعينات ومكعبات (ال�شكل .)6

الرواق الأو�سط
يبلغ طول الرواق الأو�سط (19.30م) وعر�ضه (7.40م) ،بلطت
�أر�ضيته ببالط حجري ذي قيا�سات كبرية ،بلغت �أبعاد البالطة (1.00
× 0.60م) ،ومل يتبق من البالط �إال �أجزاء ب�سيطة مك�سورة ،يف حني
بقيت �آثارها ماثلة يف املالط  ،ويف�صل الرواق الأو�سط عن الأروقة
اجلانبية �صفان من الأعمدة ،بلغ عددها �سبعة �أعمدة على كل جانب
وركيزتان عند مدخل منطقة املحراب ،ويتك ّون ّ
كل عامود من �أربع
قطع ،ما عدا العامودين اللذين يحفان مبدخل الكني�سة من الغرب
�إذ ت�ألفا من قطعتني .وعلى جميع الأعمدة �آثار الت�شذيب والتثقيب،
داخل الثقوب �آثار لقطع ر�صا�صية ،ا�ستعملت لتثبيت قطع نحا�سية
ا�ستخدمت لتلبي�س الأعمدة ب�ألواح رخامية .و قد وجدت كافة الأعمدة
�ساقطة عن محورها داخل منطقة الرواق الأو�سط نتيجة زلزال ،وبقي
بع�ضها يف مكانه ،يف حني ظهرت بع�ضها متجمعة مع ًا يبدو �إنها نقلت

الرواق ال�شمايل
يبلغ طول الرواق ال�شمايل (17.90م) و عر�ضه (4.00م).

 .5مخطط الواجهة ال�شمالية من الكني�سة.
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 .6فجوة يظهر من خاللها طبقتي الف�سيف�ساء.

جاءت �أبعاده مختلفة عن �أبعاد الأروقة الأخرى نظر ًا ملا �أجري عليه
من تعديالت خالل الفرتات املتالحقة لإ�ستخدام الكني�سة� .أولى هذه
التعديالت تتمثل يف تو�سعة منطقة احلاجز الإيقوين الذي غطت
قاعدته جزء من كتابة الإهداء الف�سيف�سائية و�أما التعديل الثاين فتمثل
يف اجلدار ال�شمايل ،الذي �أعيد بنا�ؤه ،و�أ�ضيفت �إليه مقاعد حجرية
بطول (10.30م) ،بلغ �إرتفاعها (�60سم) وبعمق (�65سم) ،فوق
الأر�ضية الف�سيف�سائية للرواق ،تت�سع جللو�س (� )20-18شخ�صا،
ورمبا تكون هذه الإ�ضافة قد متت خالل الفرتة الأموية املبكرة بت�أريخ
النقود التي وجدت بني املداميك �أثناء �أعمال التنظيف .والتعديل
الثالث الذي جرى على الأر�ضية فتمثل يف الزاوية ال�شمالية الغربية
من الرواق� ،إذ �أن�ش�أ حو�ض مائي بلغت قيا�ساته من الداخل (0.68
× 0.55 × 0.80م) ،يزود باملاء عن طريق الأنابيب الفخارية
ويرتبط بالبئر املقام داخل الكني�سة.
ر�صف الرواق ب�أر�ضية ف�سيف�سائية م�شابهة يف الت�صميم لأر�ضية
الرواق اجلنوبي ،حيث ت�ألفت من �إطار زخريف م�ؤلف من مربعات
متتابعة� ،صورت فيها �أ�شكال هند�سية مثل ال�صليب املعقوف ،مربعات
متداخلة ثالثية الأبعاد بالتبادل مع ت�صوير لطيور نفذت مبكعبات
زجاجية (ال�شكل � .)7أما داخل الإطار فر�صفت �أ�شكال حر�شفية
بي�ضاء يف مركز كل منها �شكل الوردة البيزنطية .يتقدم الأر�ضية
كتابة الإهداء (�أنظر الكتابات اليونانية �ضمن املكت�شفات الأثرية)،
ر�صفت يف املنطقة املحاذية حلاجز الهيكل وتعر�ضت الكتابة للتدهور
بفعل الإنهيار يف حجارة مداميك اجلدار ال�شمايل ،حيث ظهرت عليها
�آثار لل�صيانة متت خالل �أعمال ترميم امل�شروع ال�سياحي ،حيث ثبتت
�أطرافها بالإ�سمنت (ال�شكل .)8

 .7تفا�صيل من �أر�ضية الرواق ال�شمايل الف�سيف�سائية.

�أما املنطقة الغربية من �أر�ضية الرواق تراكمت عليها الأتربة
ب�سبب �إنهيار اجلدار ال�شمايل نتيجة الأمطار ،وعند رفع و �إزالة
الرتاكمات ظهرت طبقة من الق�صارة الكل�سية فوق كامل الأر�ضية
الف�سيف�سائية ،تظهر �أن �أعمال التح�ضري ملونة �أعمال البناء املتالحقة
قد متت فوق الأر�ضية الف�سيف�سائية .وقد دفع وجود هذه الطبقة
الكل�سية البي�ضاء «كروفت» لالعتقاد �أثناء �أعمال التنقيب ب�أن
هذا اجلزء يخلو من الف�سيف�ساء� ،إذ �إعترب الق�صارة ال�سطحية
ب�أنها طبقة مالط الأ�سا�س وب�أن الأر�ضية الف�سيف�سائية قد فقدت
(( )Horsfield 1930: 20; Crowfoot 1931: 27ال�شكل .)9
ك�شفت �أعمال التنظيف ،ورفع احلجارة املنهارة ،عن �أر�ضية
ف�سيف�سائية ملونة لأ�شكال طيور نفذت باملكعبات الزجاجية امللونة
و�أ�شكال هند�سية تتبع ت�شكيلة الإطار الزخريف.
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 .8الكتابة و�آثار الت�صليح ماثلة فيها.

املجاز
يقع املجاز يف املنطقة املح�صورة ما بني الكني�سة الرئي�سية
والباحة ،يبلغ طول املجاز (15.60م) وعر�ضه (2.40م) ،مبلط
ق�سمت الأر�ضية �إلى
ببالط حجري ملون متفاوت الأبعاد� ،إذ ّ
خم�س جمموعات مت�ساوية حددت بوا�سطة بالطات كبرية ،يف
حني بلطت امل�ساحات املح�صورة بينها ببالط �صغري �أبعاده (0.20
×0.20م)�،أما جز�ؤه ال�شمايل فتم ت�سوية املقطع ال�صخري وت�شذيبه
مب�ستوى �أر�ضية الباحة .يحد املجاز من الناحية الغربية �ست قواعد
�أعمدة موزعة على م�سافات غري مت�ساوية مرفوعة فوق مدماك
حجري ،كانت حتمل فوقها مع جدار الكني�سة الغربي ال�سقف،
وي�ؤدي من الناحية ال�شمالية عرب باب �إلى امل�صلي ال�شمايل الذي
يرتفع م�ستواه مبقدار درجتني .يجدر بالذكر �أنه كان للكني�سة �سابقا
جماز �آخر بلغ طولة (15.60م) وعر�ضه (3.70م) ،يرتفع مبقدار
درجة واحدة عن ج�سم الكني�سة ،ب ّلطت �أر�ضيتة ببالط حجري ملون
ب�ألوان :بي�ضاء و�سوداء وحمراء ووردية لت�شكل زخرفة هند�سية
ب�أ�شكال مختلفة مربعة ومثلثة وم�ستطيلة ،حفر جز�ؤه ال�شمايل يف
ال�صخر ،و �أن�شىء فيه بئر للماء .و يبدو �أنه �أثناء �أعمال التو�سعة
التي ح�صلت للكني�سة عدل املجاز لي�صبح جزء ًا من الكني�سة ،ورفع
جداره الغربي وفتح فيه ثالث مداخل رئي�سية ،وزخرف قمط الباب
الرئي�سي الأو�سط بحجر كل�سي م�ستطيل ب�أبعاد (0.66 × 1.56
× 0.29م) ،حفر فيه مثلث ،بداخلة دائرة حفر داخلها �صليب ،فيما
حفت به من اجلانبني زخارف لوردة �أحدها باحلفر النافر واالخرى
بالغائر .و�أ�ضيف على �إثر ذلك للكني�سة املجاز اجلديد .وقد عرث يف
منطقة املجاز على كتابات �إ�سالمية محفورة على البالطات احلجرية
(�أنظر الكتابات الكوفية �ضمن املكت�شفات الأثرية).

 .9الطبقة الكل�سية التي كانت تغطي الأر�ضية.

ال�سقف
يت�ضح من درا�سة العنا�صر املعمارية � ّإن الكني�سة كانت حتوي
على عقود يف الرواقني ال�شمايل واجلنوبي محملة على اجلدارين
والأعمدة بداللة وجود �أحجار الأقوا�س امل�شذبة منهارة يف تلك
املناطق ،كما توجد يف نهاية اجلدار ال�شمايل ركيزة ال يزال �أحد
حجارة العقد مائلة فيها.
وجد يف امل�صلى ك�سر من �ألواح فخارية �أطوالها (× 60
�40سم) ،يبدو �إنها كانت لقرميد ال�سقف ،جمعت �أثناء احلفريات
ال�سابقة وو�ضعت يف الزاوية ال�شمالية ال�شرقية ،كما ووجدت بع�ض
هذه القطع يف امل�صلى ال�شمايل يف الزاوية اجلنوبية الغربية ،كما
وجدت ك�سر متناثرة منها يف الباحة الأمامية ،مما يدعو للإعتقاد �أن
�سقف الكني�سة كان مغطى بالقرميد ،و�أنه �إنهار �أثناء وقوع زلزال.
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امل�صلى اجلنوبي
بني امل�صلى على مخطط كنائ�س القاعة وجد يف الزاوية اجلنوبية
الغربية ملبنى الكني�سة ،ويت�صل مع الكني�سة الرئي�سية عرب بابني وجدا
يف اجلدار ال�شمايل كما وفتح باب يف اجلدار الغربي من امل�صلى
ي�ؤدي خلارج الكني�سة ،جاء م�ستوى امل�صلى �أدنى من م�ستوى
الكني�سة مبقدار درجتني.
بلغت �أبعاد امل�صلى (5.00 × 14.15م) ،بنيت جدرانه من
حجارة كل�سية �سمكها (0.60م) .يت�ألف امل�صلى من احلنية التي
جاءت م�ستطيلة ومرتفعة عن الردهة مبقدار درجة واحدة ،يف�صلها
عن الردهة حاجز بنيت قاعدته من احلجر الكل�سي ،ثبتت فيه �أعمدة
رخامية و�ألواح من الرخام امل�ستورد ذي اجلودة العالية.
بلغت �أبعاد احلنية (5.00 × 3.80م) ويتو�سط جدارها ال�شرقي
ك ّوة بنيت من مدماكني ثبت فوقها غطاء حجري منحوت على �شكل
�صدفة ،بلغت �أبعاد الك ّوة (0.30 × 0.75 × 1.60م)� .أما �أر�ضية
وق�سمت الأر�ضية بوا�سطة
احلنية فر�صفت بف�سيف�سائية ذات �إطارّ ،
�صف من احلجارة الف�سيف�سائية امللونة �إلى معينات مت�ساوية زخرف
يف كل منها �شكل نباتي لأوراق لوزية نفذت مبكعبات ف�سيف�سائية
زجاجية ملونة (ال�شكل .)10
�أما الردهة فكانت م�ستطيلة ال�شكل �أبعادها (5.00 × 8.70م)،
كانت حتتوي على �أر�ضية ف�سيف�سائية مزخرفة ب�إطار على �شكل
�أمواج نفذت بحجارة حمراء ،كان الإطار ي�ضم �أر�ضية من �أوراق
العنب مل يتبق منها �إال جزء �صغري يف الزاوية ال�شمالية ال�شرقية ،وال
تزال �أجزاء من الر�صفة احلجرية واملالط باقي ًا فيها.
متت تو�سعة امل�صلى بفرتة متزامنة مع تو�سعة الكني�سة من
الناحية الغربية ،حيث �أغلق باب من الناحية ال�شمالية الغربية ،وفتح
باب �آخر على بعد 3.10م ،كما نقل اجلدار الغربي ليتوافق يف
م�ستواه مع جدار الكني�سة الغربي ،يف حني بقي �أ�سا�سه ظاهر ًا يف
�أر�ضية امل�صلى.

امل�صلى ال�شمايل
بني على منط كنائ�س القاعة ،تبلغ �أبعاده (4.10 × 8.85م)،
ويقع يف الزاوية ال�شمالية الغربية من كني�سة “جيوني�سيو�س” ويرتفع
عنها مبقدار درجتني ويت�صل مع الكني�سة عرب بابني �أن�شئا يف اجلدار
اجلنوبي للم�صلى� ،أحدهما يت�صل باملجاز القدمي ،والآخر مع املجاز
الأحدث ،يف حني فتح يف اجلدار الغربي باب ي�ؤدي �إلى خارج الكني�سة.
يت�ألف امل�صلي من حنية م�ستطيلة ،تبلغ �أبعادها (× 4.10
2.00م) ،ترتفع عن �صحن الكني�سة مبقدار درجة ويف�صلها عنه
حاجز الهيكل احلجري ،وجدت فيه قوائم �أعمدة مربعة ال�شكل
ا�ستخدمت لتثبيت �ألواح حاجز الهيكل الرخامية .ور�صفت �أر�ضية
احلنية بالف�سيف�ساء من مكعبات حجرية كبرية احلجم ملونة� ،شكلت
زخارف هند�سية من مربعات ومعينات تتداخل �إطاراتها على �شكل
ال�صليب املعقوف وثبت داخل الأر�ضية ثالثة �أعمدة رخامية ملونة
�أخذت �شكل مثلث ر�أ�سه نحو ال�شرق ،بلغ قطر العامود الواحد منها
(0.20م) ،رمبا كان يثبت فوقها املذبح (ال�شكل .)11
�أقيم يف اجلدار ال�شرقي حنية �أ�شبه ما تكون بالفتحة امل�ستطيلة،
�أبعادها (0.76 × 0.52م × 0.56م)� ،صحن امل�صلى م�ستطي ًال
(4.10 × 6.85م) ،حفر جزء منه بال�صخر ،كانت �أر�ضيته مبلطة
ببالط رخامي ب�أ�شكال هند�سية ،مل يتبق منها �إال جزء ب�سيط يف
منطقة الو�سط ،وقد عرث يف هذا اجلزء على منكو�ش يعود لبداية
القرن الع�شرين.
بنيت جدران امل�صلى مبداميك غري مت�ساوية ،خا�صة بني اجلدارين
ال�شمايل وال�شرقي ،وغطيت اجلدران بطبقة �سميكة من الق�صارة،
�أما املونة بني املداميك فكانت من الرتبة احلمراء املخلوطة مع ال�شيد،
ولوحظ ا�ستخدام بع�ض احلجارة ذات الزخارف الإ�سالمية خا�صة
عند املداخل ،كما وعرث بني مداميك احلجارة على ك�سر فخارية �أرخت
للفرتة الأموية مما يرجح بناء امل�صلى املت�أخر.
النظام املائي
كانت الكني�سة تتزود باملياه من الربكة ال�صخرية الواقعة �أعلى
الكني�سة من الناحية ال�شمالية بوا�سطة �أنابيب فخارية ،كانت متر
ب�شكل ان�سيابي يف اجلزء الغربي جلدار الكني�سة ال�شمايل بطول
(2.60م) لت�ؤدي �إلى احلو�ض املائي املكت�شف يف الزاوية ال�شمالية
الغربية من الرواق ال�شمايل وبلغت �أبعاده من اخلارج (1.00 × 0.85
× 0.55م) ،وقد غطي من الداخل واخلارج بطبقة من الق�صارة،
ويخرج منه �أنبوب فخاري �آخر يت�صل بالبئر املحفور بال�صخر ،كما
وجد �أنبوب فخاري �آخر معامد للأول يعتقد ب�أنّه كان ممتد ًا على طول
اجلدار ال�شمايل ومت�ص ًال ب�سقف الكني�سة بهدف جمع مياه الأمطار
وحتويلها للبئر ،بلغ طوله داخل الكني�سة (1.80م) بامتداد �شمال
جنوب ،ومت�ص ًال بالبئر الداخلي .و�أن �إمتداد هذه الأنابيب الفخارية
فوق املقاعد احلجرية يف اجدار ال�شمايل يدعو للإعتقاد ب�أنها كانت
�إ�ضافات يف فرتة الحقة لبناء الكني�سة (ال�شكل .)12

� .10أر�ضية حنية امل�صلى اجلنوبي.
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 .11امل�صلى ال�شمايل.

كانا يغذيان البئر مبياه الأمطار .حفر البئر يف املقطع ال�صخري
املمتد طبيعي ًا يف داخل موقع الكني�سة (ال�شكل .)13

البئر
ّمت العثور على بئر للمياه يف الزاوية اجلنوبية الغربية للرواق
ال�شمايل للكني�سة ،جاء فتحة البئر الرئي�سية دائرية قطرها (0.32م)،
فيما جاءت خرزة البئر دائرية قطرها (�25سم)� ،أما حجر البئر فقد
جاء م�ستطي ًال �أبعاده (0.68 × 0.68م) ،يت�صل به �أنبوبان فخاريان

الباحة اخلارجية
تتقدم كني�سة “جيوني�سيو�س” باحة ت�ضم جزء من امل�صلي
ال�شمايل .تبلغ �أبعادها (12.20 × 20.75م) ،ويحيط بها �سور
حجري بلغ �سمكه (1.10-1.00م) ،يتخلله يف الزاوية اجلنوبية
الغربية باب ي�ؤدي �إلى �شارع فرعي .ر�صفت الأجزاء ال�شرقية من
الباحة ب�أر�ضية ف�سيف�سائية ،نفذت مبكعبات حجرية كبرية احلجم
ملونة و�أ�شكال هند�سية ملعينات متداخلة ،جاءت يف و�سط الأر�ضية
ومن اجلهتني ال�شمالية واجلنوبية ،دائرتان ر�صفت فيهما كتابة
الإهداء قد فقدت �أجزاء كبرية من اجلهة اجلنوبية ،يف حني مل يتبق

 .12احلو�ض املائي.

 .13فوهة البئر.
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من ال�شمالية �إال الإطار .ويف�صل ما بني اجلز�أين ال�شمايل و اجلنوبي
مقطع �صخري �شذب ليتوافق مع م�ستوى الأر�ضية� .أما اجلزء
الغربي من الأر�ضية فقد ر�صف ببالط حجري �صغري احلجم.
كما عرث يف حفرة بطول (3م) مال�صقة للجدار اجلنوبي من
الداخل باجتاه �شرق غرب على �أجزاء من �أعمدة رخامية �صغرية
من املحتمل �إنها كانت قواعد للمذبح يف �أحد امل�صليات ،يبدو �إنها
نقلت �إلى هذه احلفرة �أثناء �أعمال التنقيبات التي متت يف الثالثينيات
من القرن املا�ضي وتركت هناك ،كما وجد يف داخل احلفرة منجل
حديث للح�صاد م�صنع محلي ًا.
�أثناء �أعمال التنظيف ظهر يف اجلزء ال�شمايل الغربي من الباحة
بناء ب�شكل ن�صف دائري ،يبلغ قطره (2.40م) ،يرتفع عن �أر�ضية
الباحة مدماكني ،ويوجد على جانبه ومال�صق ًا للجدار الغربي ثالث
درجات ت�ستعمل لل�صعود ،بلط �سطح هذا اجلزء بف�سيف�ساء كبرية
احلجم ملونة ،وعرث فيه على منكو�ش يعود لبداية القرن املا�ضي.

 .15فل�س نحا�سي �أموي رقم  - 1الظهر.

القطر17 :ملم ،الوزن 3.17غم
للمقارنة:
الق�سو�س  ،412 :2004م�سكوكة رقم .522
.Walker 1956: ANS 42, p 270

فل�س نحا�سي �أموي ،يرجح �ضرب طربية �سنة 91هـ (ال�شكالن
 16و )17باملقارنة بالطرز املوجودة على قطع م�شابهة عند (الق�سو�س
)412-409 :2004

املكت�شفات الأثرية
�أثناء �أعمال التنظيف وال�صيانة والرتميم التي متت يف �أرجاء
الكني�سة ّمت العثور على املكت�شفات التالية:
النقود
وجدت خم�سة فلو�س �أموية نحا�سية يف مواقع مختلفة ما بني
املونة يف الكني�سة ،وهي:
فل�س نحا�سي �أموي� ،ضرب طربية ،ال�سنة غري وا�ضحة يرجح
�إنها ما بعد 74هـ694 /م (ال�شكالن  14و.)15
الظهر
			
الوجه
محمد
			
ال �إله
ر�سول
			
�إال الله
الله
			
وحده
املدار ... :بطربية �سنة
			

املدار .... :امل�ؤمنني ...
( �أمري امل�ؤمنني بالوفا)

 .16فل�س نحا�سي �أموي �ضرب طربية  -الوجه.

 .17فل�س نحا�سي �أموي �ضرب طربية  -الظهر.

 .14فل�س نحا�سي �أموي رقم  - 1الوجه.
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الظهر
			
الوجه
محمد
			
ال �إله
ر�سول
			
�إال الله
الله
			
وحده
املدار... :عبد الله ...
املدار :غري وا�ضح
( �أمر عبد الله)
			
القطر18 :ملم ،الوزن 3و 34غم.
فل�س نحا�سي بيزنطي  -عربي ،طراز ثالثة �أباطرة بهيئة الوقوف
(ال�شكالن  18و)19
الظهر
			
الوجه
M
		
هرقل وولديه
قطري
			
القطر18 :ملم ،الوزن2.43 :غم.
الفلو�س التي وردت عليها عبارة قطري وعلى ظهر الفل�س �أ�سفل
حرف � Mضربت يف طربية ،ويرجح �أنها �ضربت قبل 74هـ والقطر
هو النحا�س الذائب  ،قال تعالى “و�أ�سلنا له عني القطر” (�سورة �سب�أ،
الآية .)12
للمقارنة:
(الق�سو�س  ،400 :2004م�سكوكة رقم  487و.)488

فل�س نحا�سي �أموي يرجح �أنه �ضرب حم�ص (ال�شكالن  20و)21
الظهر
			
الوجه
جنمة خما�سية (�شبه مثلثات)
			
000
داخل دائرة
			
الله
وحده							
املدار :غري وا�ضح
		
املدار :مم�سوح
القطر18 :ملم ،الوزن 5,58 :غم.
� ّإن �شكل النجمة ذات املثلثات هي يف العادة �ضرب حم�ص لذا
يرحج �أن يكون هذا الفل�س قد �ضرب هناك.
للمقارنة:
(الق�سو�س  ،371 :2004م�سكوكة رقم .)423
فل�س نحا�سي بيزنطي  -عربي ،طراز الإمرباطور واقف ًا� ،ضرب
طربية (ال�شكالن  22و)23
الظهر
				
الوجه
M
		
الإمرباطور (هرقل) واقف ًا
زخرفة الثوب ت�شبه ورق النخيل لله
(الوفا لله)
				
القطر20 :ملم ،الوزن3,91 :غم.

 .20فل�س نحا�سي �أموي �ضرب حم�ص  -الوجه.

 .18فل�س نحا�سي بيزنطي �أموي  -الظهر.

 .21فل�س نحا�سي �أموي �ضرب حم�ص  -الظهر.

 .19فل�س نحا�سي بيزنطي �أموي  -الظهر.

-34-

كاترينا حمارنة وعبد املجيد جملي :كني�سة الكاهن «جيوني�سيو�س» يف جر�ش

 .22فل�س نحا�سي بيزنطي �أموي  -الوجه.

 .24ر�سم لك�سر �آنية فخارية.

 .23فل�س نحا�سي بيزنطي �أموي  -الظهر.

 .25ر�سم لك�سر �صحن فخاري �أموي �أ�سود اللون وعليه زخارف بالطالء الأبي�ض.

تعود الفلو�س امل�ضروبة على الطراز البيزنطي للفرتة ما بني 60هـ
 74هـ 694-680 /م (�أنظر الق�سو�س .)112 :2004الفخار
وجدت ك�سر لأواين فخارية يف عدة �أماكن وخا�صة يف املنطقة
الواقعة ما بني الطبقات الف�سيف�سائية .كما ووجدت عدة ك�سر فخارية
يف الزاوية اجلنوبية الغربية من امل�صلى ال�شمايل حتت الكتل
احلجرية املنهارة.
ينتمي الفخار للفرتة الأموية (القرن ال�سابع امليالدي) ،وهو
عبارة عن فخار �أ�سود اللون عليه زخارف بالطالء الأبي�ض ،وك�سر
لفخار �أواين و�صحون متنوعة ذات لون �أحمر (الأ�شكال .)28-24
وجميع هذه الك�سر تنتمي لنمط الفخار التقليدي امل�صنّع �ضمن
�أفران فخار جر�ش خالل الفرتة الأموية.

 .26ر�سم لك�سر �آنية فخارية.

عميقة .كما وجدت قاعدة مل�صابيح �إ�ضاءة الزيت ()Polycandella
(ال�شكل .)29
املكت�شفات املعدنية
جاءت معظم املكت�شفات املعدنية على �شكل م�سامري معدنية
(حديدية) ،جاء �أحدها مزخرف ًا ب�إ�ضافات ،كما ووجدت م�سامري
ذات ر�ؤو�س كبرية م�ستطيلة ،بالإ�ضافة لق�ضبان برونزية م�سطحة

الزجاج
وجدت ك�سر زجاجية مه�شمة متفرقة يف اجلزء ال�شمايل الغربي
من امل�صلى ال�شمايل ،على الأغلب �إنها �أجزاء لأواين و�صحون و�آنية
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وم�ضلعة الر�أ�س �أ�ستخدمت لتثبيت احلجارة الزخرفية على املعامل
املعمارية.
كما وجدت بع�ض الأدوات املعدنية احلديثة كقفل باب معدين،
منجل ح�صاد ومنكو�ش معدين (ال�شكل .)30
الزخارف احلجرية
وجدت معامل زخرفية مختلفة مبعرثة يف �أرجاء الكني�سة ،كانت
ت�شكل جزء من البناء املعماري للكني�سة ،نقلت على الأغلب من املباين
املعمارية الرومانية القريبة.
حجر كل�سي �أبعاده (0.35 × 0.60 × 0.65م) ،زخرف عليه
بالنحت النافر وردة مع ورق نبات ودالية ،فوقها �صف كامل من
حبات الزرد .وجد يف الباحة (ال�شكل .)31
حجر كل�سي �أبعاده (0.42 × 0.40 × 0.40م) زخرفت عليه
وردة من �ست بتالت بحفر نافر داخل دائرة ،كما ووجدت قطعة
�أخرى م�شابهة لها مك�سورة مل يتبق منها �إال جزء ب�سيط (ال�شكل
.)32
حجر كل�سي م�ستطيل �أبعاده (0.15 ×0.23× 0.30م) ،حفر

 .27ر�سم لك�سر �أواين فخارية مزخرفة من الفخار الأحمر مل�صابيح.

 .28ر�سم لغطاء �آنية طبخ فخاري.

 .30القطع املعدنية.

 .29الك�سر الزجاجية املكت�شفة.

 .31حجر نحت عليه زخرفة علية بالنحت النافر وردة مع ورق نبات ودالية.
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عتبة الكني�سة ،ومن املمكن �أنها نقلت من مكان �آخر �أو �أن الذي قام
بو�ضع النق�ش ال يعرف اللغة العربية و�إال ما و�ضعها عتبة للباب وفيها
لفظ اجلاللة.
يوجد نق�ش باخلط الكويف على بالطة حجرية �ضمن منطقة
املجاز.
القراءة املقرتحة للنق�ش:
يرحمنا
لله يعلم
يدين ؟ �سنة (�سبط)
......................
املهد
من له ح�سنة
مما يت�ضح �إن هذه القراءة ال ت�شكل ن�صا وا�ضحا ومفهوما
(ال�شكل .)34

 .32حجر منحوت عليه وردة من �ست بتالت.

عليه باحلفر �شكلي ( )Xمتتاليان ،وجد يف الزاوية ال�شمالية ال�شرقية
من امل�صلي ال�شمايل (ال�شكل .)33

الكتابات اليونانية
كتابة نق�ش الإهداء الرواق ال�شمايل
و�صف النق�ش :وجد يف املنطقة املحاذية حلاجز الهيكل الإيقوين
نق�ش يوناين ،مر�صوف �ضمن الأر�ضية الف�سيف�سائية يف م�ستطيل،
فيما يعرف بـ “ ،”Tabula Ansataبلغت �أبعادها (× 1.93
0.68م) حتف به من اجلانبني مثلثان تزينها زخارف نباتية م�ؤلفة من
خم�سة �سطور كتبت باللغة اليونانية ،جاءت �أحرفة بي�ضاوية وبطول
احلرف (�9سم) ،وفا�صل (�1سم) ما بني الأحرف غري منقط ،ر�صفت
بحجارة بي�ضاء على خلفية حمراء .تعر�ضت الكتابة للتخريب �أدى

الكتابات

الكتابة الكوفية

مت الك�شف عن نق�ش م�ؤلف من �ستة �أ�سطر غري م�ستوية �ضمن
العتبة امل�ؤدية ل�صحن الكني�سة ،النق�ش الذي جاء بالنحت الغائر
على بالطة من احلجر امللكي القا�سي ،يبلغ طوله (1.05م) وعر�ضه
(0.37م)  .بدت احلروف مهرتئة وغري وا�ضحة للتمكن من قرائتها
ب�شكل �سليم .نحتها رديئ واخلط ال ميثل اخلط الكويف النموذجي �إذ
جاء م�شو�شا مما ي�ستدل �إن اخلطاط ال يتقن اللغة .كما ت�أثر احلجر
بفعل التعرية التي �شوهت النق�ش ،وال ميكن قراءة بع�ض الكلمات
من النق�ش ،واملقروء منها يحتمل عدة قراءات نظرا ل�سوء �صناعة
اخلط وعدم �إلتزامه بالأ�شكال ال�سليمة للحروف وعدم انتظام
الأ�سطر ،والتي تتداخل مع بع�ضها البع�ض نزو ًال و�صعودا ،ونق�ص
بع�ض الكلمات وعدم الإلتزام ب�شكل احلرف ال�سليم جند �إن كل كلمة
حتتمل �أكرث من قراءة ،لذلك ي�صعب الإ�ستدالل على ما نق�ش على
احلجر والغاية من النق�ش ،كما ي�صعب تف�سري وجودها يف �أر�ضية

 .34الكتابة الكوفية.

 .33حجر نحت عليه �شكل حرف .X
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لفقدان �أجزاء كبرية من اجلهة ال�شمالية (ال�شكل .)35
الن�ص باللغة اليونانية:

((ΠНС ΨФНώСЄώС ΟΤ ЄΡΠYЄΠЄС
ЄΝХΟΝΟΡІС …ΨΛΓ..T…HMώΝ ЄΠІСK
…………………………………COХΟΟY- ΚΑІ
…- Tώ ΓΟХ .Є.ТЄ
ΣΑώΛΑ ΚΟ НСCΑMCIOYС
))MHNOC ΣЄΠ…ЄМΒМΟΝ Α ХΡΟ ΙЄΙΝΟ……….

 .36نق�ش الباحة.

ترجمة الن�ص “ :اللهم �إقبل تقدمة ”...
التحاليل املخربية
�أجريت درا�سة على �إحدى ع�شرة عينة من عينات مونة البناء من
املالط والق�صارة من �أماكن متفرقة بهدف حتديد التغريات املعمارية
مع الزمن و�سبع عينات من العنا�صر املعمارية احلجرية ،متت حتليلها
يف مختربات �سلطة امل�صادر الطبيعية.

 .35نق�ش الإهداء اليوناين.

ترجمة الن�ص:
« ّمت الر�صف بالف�سيف�ساء يف عهد �أ�سقفنا الورع «جيوني�سيو�س»
وبتقدمة من ال�صائغ يوحنا و�شا�ؤول ابن كوني�ساميني�س �سنة 673
الأول من �شهر �أيلول ،الإنديكتي اخلام�س ع�شرية» (Welles 1938:
 ،)486-487وهو ما يوافق تاريخ (611/610م) ،وعلى الرغم من
�أن النق�ش قد جاء باللغة اليونانية �إال �أن الت�أثر باللغة الالتينية يبدو
وا�ضح ًا يف ا�ستخدام �أ�سماء ال�شهور ،حيث يذكر �شهر «�أيلول»
� Septemberصريح ًا يف النق�ش عو�ض ًا عن اال�سم املقدوين
اليوناين ( )Goriaios/ Hyperberetaiosالذي كان متعارف ًا عليه
يف الكتابات الأقدم (. )Bieber 1938: 333

 -1درا�سة عينات املونة والق�صارة
متت الدرا�سة با�ستخدام جهاز ت�ألق الأ�شعة ال�سينية (X- Ray
.)Fluorescence
ت ّوزع العينات� :أخذت عينات متفرقة من مونة اجلدران ومالط
الأر�ضيات توزعت على النحو التايل
موقع العينة

و�صف العينة

عددها

مونة بي�ضاء رمادية 2
مونة جدران الكني�سة الداخلية
ق�صارة بي�ضاء 2
مالط ك�سوة اجلدران
متما�سكة
مونة طينية حمراء 1
مونة جدران امل�صلى ال�شمايل
مع حجارة �صغرية
1
مونة رمادية
مونة جدران امل�صلى اجلنوبي
1
ق�صارة بي�ضاء
ق�صارة احلو�ض
طبقة الق�صارة فوق ف�سيف�ساء تر�سبات كل�سية 1
بي�ضاء
الرواق ال�شمايل
3
املالط �أ�سفل الطبقات الف�سيف�سائية متعدد

 كتابات نق�ش الباحة الدائريو�صف النق�ش :نق�ش ف�سيف�ساء جاء يف ميدالية الإهداء يحيط
بها �إطار دائري من املكعبات الف�سيف�سائية احلمراء .ر�صف النق�ش
مبكعبات حمراء على خلفية بي�ضاء ،طول احلرف (�9سم) ذو ا�ستدارة
وفا�صل ما بني الأحرف (�1سم) ،بقي من النق�ش ثالث �سطور فقد من
ال�سطر الثالث �أحرف بدايته ونهايته (ال�شكل .)36
الن�ص باللغة اليونانية:

النتائج
تظهر نتائج التحاليل وجود الرتاكيب التالية للمونة:
 مونة جدران الكني�سة الداخلية :مونة هيدروليكية عاليةاجلودة ،تكونت من اجلري الهيدروليكي و الرمل بن�سبة ()1:1

KYPIЄOθ ЄОθ
MωΝΠΡΟСΔС
…NΠΡС..

-38-

كاترينا حمارنة وعبد املجيد جملي :كني�سة الكاهن «جيوني�سيو�س» يف جر�ش

مع ن�سبة �ضئيلة جد ًا من املواد الع�ضوية (تقريب ًا .)%0.50
 مونة الق�صارة على اجلدران :ق�صارة جريية ،ويت�ضح �إن اجلريا�ستخرج من م�صادر محلية حيث جاءت ن�سبة املغني�سيوم
والكال�سيوم عالية ،مع ن�سبة �ضئيلة جد ًا من الرمل ( ن�سبة
اجلري �إلى الرمل هي .)1:6
 مونة جدران امل�صلى ال�شمايل :تكونت من خليط من الطني،وهو تراب املنطقة نف�سه ّمت تنخليه ،مع ن�سبة من اجلري النقي
والرمل بن�سبة (.)2:1:1
 مونة جدران امل�صلى اجلنوبي:مونة جريية هيدروليكية �أحتوتعلى ن�سبة عالية من املغني�سيوم ،بها ن�سبة من الرمل واملواد
الع�ضوية ن�سبها التقريبية (.)1:1:3
 املالط �أ�سفل الأر�ضيات الف�سيف�سائية :تكونت هذه املونة منخليط من اجلري الهيدروليكي ،رمل وك�سر فخار مطحون بن�سب
(� ،)2:1:1إذ احتوت على ن�سب عالية من �أكا�سيد الأملنيوم،
املغني�سيوم واحلديد ،يف حني �إحتوت طبقة مالط الأر�ضية
الأقدم على ن�سبة عالية من املواد الع�ضوية� ،إذ تكون تركيبها
من  :جري هيدروليكي ،مواد ع�ضوية (ذات م�صدر حيواين
لكون محتوى  )%2 ≥P2O5ورمل ،بن�سبة (.)1 :0.50 :2
 ق�صارة احلو�ض� :شكلت عينة ق�صارة احلو�ض من (>)%50من اجلري النقي ،مع ن�سبة �ضئيلة جد ًا من ال�شوائب.
 طبقة الق�صارة فوق الف�سيف�ساء :ت�ألفت من ن�سبة عالية جد ًا مناجلري النقي (>.)%50

والكل�س ،وامل�صلى اجلنوبي ت�ألفت من مالط هيدروليكي لكن من
نوع �أف�ضل وجدران الكني�سة الرئي�سية مكونة من الكل�س والرمل
والرماد ذو جودة عالية.
�إحتوت مونة اجلدران على ن�سب عالية من اجلري ،رمبا خل�صائ�ص
اجلري الهيدروليكي العازلة للرطوبة وبذات الوقت املانعة للح�شرات.
ا�ستخدم الفخار املطحون كمك ّون �أ�سا�سي يف مونة الأر�ضيات
الف�سيف�سائية كمادة مالئة وعازلة للرطوبة.
ب ّينت التحاليل ان م�صدر اجلري كان من املواد املحلية حيث
ا�ستخدم احلجر الكل�سي الدولوميتي لتكوين اجلري بدليل وجود
ن�سب عالية جد ًا من املعادن الطينية واملغني�سيوم يف الرتكيب املعدين.
جاءت املكونات الع�ضوية امل�ستخدمة من اجلري من حرق بقايا
ع�ضوية مثل عظام احليوانات والنباتات الذي ا�ستخدم كم�صدر للفحم.
 -2درا�سة العينات احلجرية
�أخذت �سبع عينات حجرية لأهم املعامل املعمارية ،متت الدرا�سة
با�ستخدام املجهر امل�ستقطب يف مختربات �سلطة امل�صادر الطبيعية.
ت ّوزع العينات� :أخذت عينات من عنا�صر معمارية متفرقة توزعت
على النحو التايل:
عددها
و�صف العينة
موقع العينة
حجر كل�سي �أحمر قا�سي 1
منطقة احلنية
1
حجر جريي �أبي�ض
اجلدار ال�شمايل للكني�سة
1
حجر جريي �أبي�ض
اجلدار اجلنوبي للكني�سة
1
اجلدار الغربي الداخلي للكني�سة حجر جريي �أبي�ض
1
حجر كل�سي �أ�صفر
بالطة من املجاز الأول
حجر من اجلدار ال�شمايل حجر �أبي�ض طبا�شريي 1
للم�صلى ال�شمايل

اال�ستنتاجات
تبينّ من درا�سة التحاليل وجود �إختالفات يف نوعية املالط
والق�صارة امل�ستخدمة يف نف�س البناء مرده:
ً
وجود �إختالف متعمد يف نوعية املالط (املونة) بناءا على مكان الإ�ستخدام,
ووجود تنوع مرتبط بالزمن يف فرتة ر�صف هذه املونة� ،إذ كانت
مونة جدران امل�صلى ال�شمايل من �أ�سو�أ الرتاكيب مكونة من الطني
النتائج
موقع العينة
منطقة احلنية
اجلدار ال�شمايل للكني�سة
اجلدار اجلنوبي للكني�سة

بالطة من املجاز الأول

و�صف العينة
حجر كل�سي �أحمر قا�سي
حجر جريي �أبي�ض
حجر جريي �أبي�ض

حجر جريي �أبي�ض
اجلدار الغربي الداخلي للكني�سة
حجر كل�سي �أ�صفر
بالطة من املجاز الأول
حجر من اجلدار ال�شمايل للم�صلى ال�شمايل حجر �أبي�ض طبا�شريي
رمادي (�صخر زيتي)
بالطة من املجاز الأول
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رمادي (�صخر زيتي)

1

نوعها
يتكون من معدين الكال�سايت والدولومايت �شبه املتبلور امل�شبع
مبعادن احلديد املت�أك�سد (.)Hematite
يتكون من معدن الكال�سايت املحاط بال�سباريكال�سايت
حجر جريي يحتوي على م�ستحثات الفورامانيفريا (Adams
)et al. 1984: 48
حجر جريي ع�ضوي
حجر جريي طيني يحتوي على ن�سبة من �أكا�سيد احلديد
حجر كل�سي طبا�شريي ح�صلت له جتوية وتعرية �شديدة
�صخر ر�سوبي غ�ضاري ،مكونة من الكوارتز وامل�سكوفايت و
غني بالبايرايت واحلديد واملواد الع�ضوية

حولية دائرة الآثار العامة )2009( 53

تبي من الدرا�سة �إن جميع عينات احلجر امل�ستخدم قد جلبت من
نّ
تو�ضعات ال�صخور املتك�شفة حول مدينة جر�ش الأثرية ،بخا�صة من
تكاوين� :أم الرجام ،وادي ال�سري وتكوين الربج الدولوميتي( (�Ab
 .)delhamed 1995: 5-23ي�ستدل من وجود عينة جمواة �أنّه قد
ّمت ا�ستخراجها من ال�سطح �أو ا�ستخدام حجارة منهارة �أو �ساقطة
من املناطق ال�صخرية على خالف عادة الرومان يف �إختيار ال�صخور
للبناء من املقاطع ال�صخرية الداخلية.

 تنظيف �سطح الف�سيف�ساء تنظيف رطب با�ستخدام املاء املقطروالإ�سفنج.
 عمل مالط حواف لتدعيم جوانب الأر�ضية ال�ضعيفة ،تك ّون املالطاجلديد من الرمل واجلري الهيدروليكي بن�سبة (( )2:1ال�شكل
.)38
 معاجلة الفجوات ال�صغرية (<  20مكعب) با�ستخدام املالطاجلريي.
 تثبيت احلجارة املتخلخلة با�ستخدام املالط اجلريي. �إجراء التنظيف امليكانيكي لإزالة الرت�سبات ال�سطحية بوا�سطة املاءاملقطر وامل�شارط.

�أعمال ال�صيانة والرتميم
وجد على الأر�ضية الف�سيف�سائية دالئل لأعمال ترميم قدمية
تركزت على معاجلة الفجوات التي ح�صلت خالل فرتة الحقة لر�صف
الأر�ضية ،وال ميكن ت�أريخها على وجه الدقة .متثلت �أولى هذه
الرتميمات با�ستخدام مكعبات ف�سيف�سائية بي�ضاء كبرية احلجم (>
�1سم ،)3حيث متركزت يف الرواقني ال�شمايل واجلنوبي .التدخل
الثاين متثل با�ستخدام مالط ذي لون برتقايل محمر ملعاجلة الفجوات
التي ح�صلت كذلك يف �أر�ضية الرواقني .كما و�أجريت �أعمال ال�صيانة
والرتميم لكتابة الإهداء خالل فرتة امل�شروع ال�سياحي ،حيث ّمت
تثبيت �أطراف الكتابة بالإ�سمنت
(.)Kalayan 1978: Registration Card
�أما يف املرحلة احلالية ،فقد مت �أثناء توثيق الأر�ضية الف�سيف�سائية
�إجراء �أعمال �صيانة و ترميم التالية (ال�شكل :)37
 �إجراء التظيف اجلاف با�ستخدام الفرا�شي واملكان�س الناعمة لإزالةالرتاكمات عن �سطح الف�سيف�ساء والفجوات.
 �إزالة جذور النباتات با�ستخدام امل�شارط من بني الطبقات ومداميكاحلجارة للجدران ومن بني الفجوات يف الأر�ضية الف�سيف�سائية.

النتائج
تركزت معظم كنائ�س يف املنطقة الغربية من املدينة ،وا�ستمر

� .38أعمال الرتميم.

 .37مخطط التدخالت.
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ا�ستعمالها حتى الفرتة الأموية .م ّرت الكني�سة مبراحل بناء متعددة،
مرجح �أن اولها كان يف القرن ال�ساد�س امليالدي ،ت�ألف بنا�ؤها من
بناء الكني�سة الرئي�سي ،حينها ر�صفت ب�أر�ضية ف�سيف�سائية ب�سيطة
ب�أ�شكال هند�سية ،لتتعر�ض الحق ًا لكارثة طبيعية (حريق؟) على �أثر
زلزال (551م) ي�ؤدي لتدمريها ،والذي دمر معظم مباين جر�ش
( ،)Russell 1985: 45على �أثر ذلك يتخذ قرار ب�إعادة بناء الكني�سة
يف بداية القرن ال�سابع �ضمن مخطط جديد �أكرب م�ساحة لي�ضم
الكني�سة وبناء امل�صلى اجلنوبي.
تعطي كتابة الإهداء دلي ًال على بروز حتوالت �إقت�صادية على
املجتمع �إذ يتقدم ال�صائغ «يوحنا» بتقدمة جزيلة لر�صف الأر�ضية
بالف�سيف�ساء ،مما يدل على بروز طبقة اجتماعية مقتدرة من احلرفيني،
يف هذه احلالة من ال�صاغة ،تبد�أ بتمويل بناء الكنائ�س بهدف ت�أكيد
موقعها الإجتماعي واحل�صول على مكت�سبات جديدة.
احلر�ص على رفد الكني�سة ب�أف�ضل املعامل الزخرفية التي �أخذت
من املعابد الرومانية و�إعادة ا�ستخدامها يف البناء ،بالإ�ضافة �إلى
ا�ستخدام املكعبات الف�سيف�سائية الزجاجية يف ر�صف الأر�ضيات مما
�أ�ضفى عليها جما ًال وغناء زخريف .كما تنوعت طبيعة وجودة املواد
امل�ستخدمة يف البناء ،حيث جاءت معظم املواد من م�صادر محلية.
جاءت الأر�ضية الف�سيف�سائية ب�سيطة يف ت�شكيالتها الفنية ،حيث
تبتعد عن الزخارف ال�سائدة يف القرنني اخلام�س وال�ساد�س يف
جر�ش ،فال تظهر عليها الأ�شكال الآدمية ،بل تركز على الت�صاوير
النباتية امل�ستوحاة من البيئة املحلية مثل :الرمان والتني والعنب
وغريها� .أما الطيور فتمثل الطيور املهاجرة وامل�ستقرة يف املنطقة،
مع الإبقاء على دالئل الإرتباط مبدر�سة جر�ش الف�سيف�سائية الفنية،
ك�إ�ستخدام الزخارف الهند�سية املعقدة مثل املتاهة الرومانية
واملعينات املتداخلة واملزهريات التي تخرج منها دالية العنب.
� ّإن التفاوت يف �أحجام املكعبات الف�سيف�سائية ،ودرجات �ألوانها،
وتعقيد ر�صفها لريتبط بوجود :احلرفيني املهرة ،املواد والتكاليف
املادية التي خ�ص�صت لر�صف الأر�ضيات .حيث يظهر التذبذب يف
�أر�ضيات الكني�سة ،فجاءت الأر�ضية الأولى املبكرة مبالط عايل
اجلودة لكن بحجارة كبرية ور�سوم ب�سيطة ذات �ألوان محدودة� ،أما
الأر�ضية الأحدث فكانت منفذة بدقة عالية ،مكعبات �صغرية و�ألوان
�أكرث بف�ضل ا�ستخدام املكعبات الزجاجية مما يدل على اختالف
الظروف الإقت�صادية خالل فرتتي ر�صف الأر�ضيتني.
�أثناء مرحلة البناء الثانية متت تو�سعة الكني�سة :امل�صلى اجلنوبي
وبناء الكني�سة بخا�صة :منطقة احلنية ،وبناء احلاجز الإيقوين
و�إ�ضافة مقاعد الإكلريو�س ،واملقاعد اجلانبية مما يدعو للإعتقاد
با�ستخدام الكنائ�س للإجتماعات الدينية واملدنية لإدارة الرعية،
خا�صة مع التحوالت ال�سيا�سية التي طالت املجتمع يف القرن ال�سابع.
كما مت تو�سعة املجاز اجلديد وبناء باحة خارجية جديدة م�سورة
و�إ�ضافة امل�صلى ال�شمايل وبناء الباحة اخلارجية رمبا جاء لإقامة

ال�شعائر الدينية داخل حرم الكني�سة.
جاء بناء امل�صليني ال�شمايل واجلنوبي لغايات ال�صلوات الدينية
اخلا�صة بالإكلريو�س ،ويعتقد �إن امل�صلى اجلنوبي كان ي�ستخدم
للتقدمة حيث كانت تو�ضع التربعات املادية على املذبح ،لتنقل
�أف�ضلها �إلى الكني�سة الرئي�سية ( ،)Crowfoot 1931: 27يف حني
تفرت�ض قاقي�ش �إن وجود امل�صليات اجلانبية كان مرده رغبة �أقارب
�أحد املتوفني �إقامة م�صليات خا�صة عن روح املتويف (قاقي�ش :2007
 ،)126لكن لعدم وجود كتابات الإهداء يف امل�صليني يتعذر ت�أكيد
هذا الر�أي.
املكت�شافات الأثرية ت�ؤكد ا�ستمرارية ا�ستخدام الكني�سة خالل
الفرتة الأموية ،مما يدل على عمق الت�سامح الديني والتوافق ما بني
وتبي كذلك �أن املكت�شفات
املجتمع امل�سيحي وامل�سلم يف املدينة .نّ
الفخارية تنتمي لنمط فخار جر�ش الأموي التقليدي وكذلك الأواين
الزجاجية مما يدل على ن�شاط حريف متم ّيز يف املدينة ووجود عدد
كاف من احلرفيني لتلبية احتياجات ال�سكان املختلفة املدنية والدينية.
يتبي من وجود �إ�صالحات �ضمن الأر�ضية الف�سيف�سائية
نّ
با�ستخدام املكعبات الف�سف�سائية كبرية احلجم تراجع حرفة ر�صف
الأر�ضيات الف�سيف�سائية واقت�صارها على �أعمال بدائية مثل تك�سري
احلجارة ور�صفها دون القدرة على ا�ستكمال الأ�شكال بطرق فنية
ماهرة ،رمبا لرتاجع هذه املهنة يف فرتة الربع الأول من القرن
ال�سابع امليالدي.
�أعمال ال�صيانة والرتميم ت�ؤكد ا�ستمرارية ا�ستخدام املوقع،
و�إن مل ي�ستدل �إن كانت مراحل ا�ستعماله الالحقة لأغرا�ض دينية �أم
مدنية ،لكن من امل�ؤكد �إن املوقع قد هجر متام ًا على �أثر الزلزال الذي
دمر املدينة بتاريخ كانون ثاين (748م) (،)Russell 1985: 47
حيث وجدت �آثار للأعمدة منهارة وال�سقف متهدم ،كما مل توجد �أية
�آثار ملكت�شفات �أثرية تعود لفرتات الحقة للفرتة الأموية.
ال�شكروالتقدير
يتقدم معدا التقرير بال�شكر والتقدير �إلى عطوفة مدير عام دائرة
الآثار لتف�ضله باملوافقة على امل�شروع ،للزمالء هالة ال�سيوف لإعدادها
ر�سوم املكت�شفات الفخارية ،جمال �صايف و حامت العوي�صي لإعداد
املخططات ،عايدة نغوي لقراءة العملة ود .با�سمة حمارنة لقراءة
النقو�ش اليونانية ود .نايف الق�سو�س لقرائته النق�ش الكويف.
املراجع العربية

قاقي�ش ،رندة
« 2007عمارة الكنائ�س وملحقاتها يف الأردن يف العهدين
البيزنطي والأموي» .دار ورد :ع ّمان.
الق�سو�س ،نايف
« 2004منيات نحا�سية جديدة من جمموعة خا�صة» .من�شورات
البنك البنك الأهلي الأردين :ع ّمان.
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