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    ضوابط وھي: أربع من خالل أم الجمال عن علم اآلثار في دروس لتعلیم منھجي دلیل

  یا، والتاریخوالجیولوج الحیاة المدنیة ،العمارةالفنون و
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  المقدمة
  شكر وتقدیر

  شكر وتقدیر        

  

ھو تطور عن مشروع مشترك بین  الجمالأم  ثارآ لمدرسي علم التعلیم دلیل إن
م بة عن وزارة التربیة والتعلیالمفتوحة" بالنیا ید"و"إستدیوھات ال أم الجمال "مشروع

ل خال لیةوفرق من طالب كلیة كالفن جمع البیانات والكتابة األأكملت . ردنیةاأل
 تكونت ھذه الفرق من سارة ،م٢٠٠٩في ینایر  الجمال، في أم موسمین من التوثیق

میشال جونز  ،م٢٠١٠في ینایر  ؛رد، ماري ركمان، آدم كوستر وماثیو سیتسماأو
ونیك فاندر لوكت. بیرت دي فریز، مدیر مشروع أم الجمال، أشرف على كال الفریقین 

  .التي قدموھا مساھماتكافة ال وقام بتحریر

االردني على الرعایة الرسمیة لمشروع كتابة المناھج م وافق وزیر التربیة والتعلیم ٢٠٠٩في عام 

لجمال ا الدراسیة، وفي السنة الالحقة قام شركاء المشروع بكتابة خطط دراسیة لتدریس ماضي أم

اساسیة في مجاالت المناھج الدراسیة في المدارس العامة  معاییر أربعوتراثھا الحالي من خالل 

   .، الجیولوجیا والتاریخالحیاة المدنیةوالعمارة، و الفنون :في األردن

  ھیلقامت بدور كبیر في تس ،للیونسكو الوطنیة االردنیة اللجنة وكیلة توجان برمامت الدكتورة

 أخصائیو جردات الكریم وعبد العبداالت كل من منتھى ساھم كما .المعاییر ھذا على االتفاق

 ةییكلاإلرشادیة والھ الخطة في وضع كبیر حد إلى ،والتعلیم التربیة وزارة في الدراسیة المناھج

  .لھذا الدلیل

 بعنوان "المتحف االفتراضي والمركز التعلیمي ألم الجمال ،األمریكیة اآلثار معھد من سخیة منحة

  .القیام بالتحریر النھائي وتكوین دلیل المناھج الدراسیة مكنتنا من" 

 حدأ الكتابة للمشروع بینما قام جیف دیكوك وھو إعادةقام بیرت دي فریز بعمل التحریر النھائي و

 دأح قام بدوره بول كرستیان وھو ایضا حیث المفتوحة بعمل التصمیم والواجھة الید اعضاء

 االلكتروني أم الجمال المفتوحة بدمجھا في موقع الید اعضاء

http://www.ummeljimal.org.العربیة بترجمة النصوص الى األستاذ عبدهللا ھزاع قام ثم 

ال تقدر بثمن ویعود لھ  ومعلومات ثار المحلي موفق ھزاع للمشروع نصائحعالم اآل قدم بینما

  .ألمويا اللذین تم تحویلھما الى مسجدین في العصر أم الجمال الفضل ایضا لنظریة المنزلین في

ح معا في انجا اللذین ساھما الجمال وأھالي أم األردنیة اآلثار دائرة إلى یذھب امتناننا أحر ،وأخیرا

  .ھذا المشروع

  

http://www.ummeljimal.org.��/
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  الدراسیة المناھج دلیل استخدام كیفیة  

  مرجعي دلیل بمثابة لیكون أم الجمال ثارآ لمدرسي علم الدراسیة المناھج دلیل ت كتابةتم
وھدفھا  ،"األساسیة المعلومات" وھو لواأل الجزءویتكون ھذا الدلیل من جزئین ، للمدرسین 

 الجزء في لھ سنتطرق ما وھذا الدروس خطط إلعداد الالزمة األساسیة المعلومات المعلمین إعطاء
یتم  لتيا المناھج بقیة مع االثار علم تدریس یتم ان ھو الدلیل لھذا الرئیسي الھدفوبما أن  الثاني.

 ذكرھا بقس اسس أربع على وممنھجة منظمة لتكون الدراسیة خططال كتابة تم ، فقدفعلیا ھاسیتدر
 توفیر الى یھدف الدلیل ھذا زال ما ناآل حتىو. االردنیة الحكومیة المدارس في حالیا تدرسو

 وقدراتھم، واحتیاجات عمارھمأ على اعتمادا لطالبھم محتویاتھ تدریس على قادرین معلمین
  التدریس. الدراسیة، واسالیب الفصول

 المواقع من العدید من واحدة وھي-ونموذج  كمثال أم الجمال ثارآ یتناول المنھاج ھذا نأ وبما
 يأ لىالمنھاج ع لھذا اسیةالدر خططال تطبیق من سھولة وبكل یمكننا- االردن في الكثیرة ثریةاأل

  .خرأي مكان آ أوفي األردن  خرآ موقع

 أمع لمشرو لكترونياإل الموقع مع جنب الى جنبا ستخدامھال الدراسیة المنھاج دلیل تصمیم تم
 ومعتمدا مجاني نشر ھذا الدلیل علیھ، وبشكل، ولذلك -www.ummeljimal.org- الجمال

 ینباللغت) ....لصورا، الفیدیوھات(المتعددة  الوسائط من العدید ومقدما المعیاریة سساأل على
 لتدریسھ، ىنسع الذي الدراسي الدلیل لھذا مكمال اإللكترونيھذا الموقع  یعتبر واالنجلیزیة العربیة

یعرض ف ؛المشروع وتاریخ والمنطقة، الجمال، أم حول واسعة تربویة معلومات یتضمن وھو
 وایاتوالر القصیرة األفالم من أرشیفا ویقدم األزیاء مثل المتحف في األثریة والقطع المباني
 یمكن لتيا المنشورات من العدید فیھا مكتبة على ویحتوي فیدیو)، ھیئة على المصورة( الشفویة
 بما الرقمیة العناصر ھذه إدراج في أحرار نوالمعلمو. PDF شكل على تنزیلھا أو قراءتھا
 خطط يف المدرجة الموقع وصفحات أقسام إلى یشیر ما وسیجدون الدراسیة، فصولھم مع یتناسب

  .الصلة ذات الدروس

 المصادر خذان في التطور بما یشملآ االلكتروني والموقع الدراسي الدلیل من كل ألن ونظرا
 اءً بن تنظیمھا تم الموقع في موجودة معلومات على تدل إشارة فإن أي اللغات المتعددة والموارد

 لھذه االلكتروني متبوعة بالرابط ستكون تلقائیا معلومة اي تجد فحالما والصفحة القسم على
 الموقع في القصیرة لألفالم االشارة تم لو المثال سبیل على االلكتروني الموقع على المعلومة
  : التالیة بالطریقة لھ سیشار العربیة للدلیل أواإلنجلیزیة  بالنسخة

.)http://www.ummeljimal.org/en/films.htmlMuseum > Short Films (  

 في حتى تخدمھتس الذي المتصفح في واللصق النسخ أو المباشر للنقر قابلة الروابط كل ان للعلم   
 موقعبال سابقة درایة على اللذین االشخاص ماأ كامل بشكل ظاھرة الروابط ستكون الطباعة حالة

  .یفضلونھا التي بالطریقة تصفحھ فبإمكانھم

 ربیةالت وزارة مدارس قبل من محدد بشكل استخدامھ لیتم تجھیزه تم الدلیل ھذا نأ من الرغم على
 يأل متاحا الدراسي الدلیل ھذا لجعل یھدف نترنتاأل على یضاأ نشره فإن االردنیة، والتعلیم
  .العالم في مكان يأ في أم الجمال ثارآ علم بتدریس مھتم شخص

  

http://www.ummeljimal.org/
http://www.ummeljimal.org/en/films.html
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  المحتویات جدول

  األساسیةالمعلومات 

  ٠٣ ..............................................................المقدمة

  ٠٧ ................................................األساسیةالمعلومات 

  ١٢ العام............................................... أم الجمالتاریخ 

  ١٤.النبطیة.......................................................الفترة 

  ١٨..............الفترة الرومانیة.......................................

  ٢٢..............................الفترة البیزنطیة.......................

  ٢٧..............................ة والعباسیة اإلسالمیة..األمویالفترة 

  ٣٣.............................الفترة الحدیثة..........................

  ٣٧............................الجیولوجیا..............................

  ٣٩...........................الزراعة..................................

   

  خطط الدروس

  

  ٤٣....................................................والعمارة الفنون

  ٤٤.............................أم الجمال. مباني ١الدرس           

  ٥٣................أم الجمال في البناء أسالیب. ٢الدرس           

  ٧٠............أم الجمال في الفخاریة انيواأل. ٣الدرس           

  ٧٥ .......................الحیاة المدنیة..............................

  ٧٦.................  ؟أم الجمالمن عاش في . ١ الدرس          

  ٧٩......................كیف عاش الناس؟ ... ٢ الدرس          

  ٨٩..أم الجمال في تأثیرھا ومجاالت التجارة. ٣ الدرس          

  ٩٥.....الجیولوجیا...................................................

  ٩٦...............والمتحولة الناریة الصخور. ١ الدرس          

  ١٠٠........................الرسوبیة الصخور. ٢ الدرس          
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  ١٠٥ ......................التاریخ.....................................

  ١٠٦ ....................العام أم الجمالتاریخ . ١ الدرس          

  ١١١ الجمال..أم  في الحضارات بین التفریق. ٢ الدرس          

  ١١٩ .............أم الجمال في األدیان تعاقب. ٣ الدرس          

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الكنیسة الغربیة لیالً                                                                                     
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  األساسیةلمعلومات ا

  توصیات

  

 الموارد باستكشاف المعلمین صحنن الثاني، الجزء في الدروس خطط ستخدامال التحضیر إطار في
  :التالیة الطرق خالل من نترنتاأل وعلى الدلیل ھذا في الغنیة

  .الدراسي المنھاج بدلیل الخاصة األساسیة بالمعلومات الخاص القسم بعنایة اقرأ  -١

 على لالطالع ،www.ummeljimal.org االلكتروني، المشروع موقع استكشف  -٢
 كیفیة الطالب تدریس على قادرا لتكون وذلك المتعددة الوسائط من والشاملة الغنیة موارده

  :كمثال. استخدامھا كمورد

  :التالي الرابط في الموجود الفیدیوشاھد 

).http://www.ummeljimal.org/en/oral.htmlCommunity > Oral Histories (  

  

   التالي: الرابط في التفاعلي الزمني الخط شاھد أو 

 Findings > Timeline (http://www.ummeljimal.org/en/timeline.html). 

 

  :الموقع بزیارة قم-٣

  الرابط التالي: زیارة طریق عن الموقع في افتراضیة بجولة وطالبكانت م فلتق .ا

Museum > Virtual Tour (http://www.ummeljimal.org/en/tour.html). 

 

  :انت وطالبك لزیارة الموقع على أرض الواقع اذھب ممكنا، ذلك كان إذا. ب

Museum > Visit the Site (http://www.ummeljimal.org/en/visit.html). 

 

 نظرة: يااللكترون الموقع في التالیة الفروع دراسةب قم الجمال أم آثار علم على معتادا لتصبح-٤
  ).االلكتروني الموقع في موجودة اقسام( والمتحف النتائج المیداني، العمل عامة،

  

  التالي:الرابط على  المكتبة منشوراتزیارة  خالل من التفاصیل من المزید تعلم-٥

Archive > Library (http://www.ummeljimal.org/en/library.html). 

  

 

http://www.ummeljimal.org/en/oral.html
http://www.ummeljimal.org/en/timeline.html
http://www.ummeljimal.org/en/tour.html
http://www.ummeljimal.org/en/visit.html
http://www.ummeljimal.org/en/library.html
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 موقع أم الجمال الحالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مال شرق عمان وشرق المفرق في شمال األردن.، شتقع أم الجمال حالیا : ١الخریطة  
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  التاریخي الزمني الجدول 

  

 جبل يف البركانیة والفتحات التشققات. الجیولوجي التشكیل :مضت سنة الف ٦٥ – ملیون ١٥
 من بطبقة ایاهة مغطی سوریا، وجنوب األردن شمال في حوران سھل طول على تندلع الدروز
  .سمكا متر ٣٠٠ إلى تصل البازلت

 في الصیادین تعاقبإن . القدیم الحجري العصر صیادوا :مضت سنة ١٠,٠٠٠ -٣٥٠,٠٠٠
 اديو ضفاف على الھیري، مخیم في الحجریة األدوات من العدید لنا ترك القدیم الحجري العصر

  .الكوع أبو

 الحجري العصر بدو قطن. الحدیث الحجري العصر بدو: المیالد بعد سنة ٥٠ - ١٠.٠٠٠
 بناء تمقد ف ؛ قلیلة الجمال مأ فيتواجدھم  على الدالئل ولكن ،المنطقة منھ المتاخرة والفترة الحدیث
 مصائد  كونلت نھایتھا في  وتلتقي متاراأل مئات تتعدى لمسافات صغیر بارتفاع متقابلة جدران
  .المحیطة الصحراء في للحیونات كبیرة

 ٩٠ مابین أم الجمال األنباط البدو سكن. المنطقة في األنباط استقرار :المیالد بعد  ١٠٦ -٥٠  
 اصمةع كانت التي -أم الجمال شمال الى تقع التي- بصرى مدینة نفوذ تحت المیالد بعد ١٠٦ الى

  .أنذاك األنباط

 لقب من أم الجمال احتالل تم. الجمالأم  في الوثنیة الرومانیة الحقبة : المیالد بعد ٣٠٠-١٠٦
 ینةالمد بقیت. المدینة من الرئیسي الجزء في الماء وخزان الوالیة دار بناء یضاأ وتم الرومان

، ةالعربی المقاطعة.  العربیة الرومانیة المقاطعة عاصمة صبحتأ يلتا ، وبصرى نفوذ تحت
 القریة يف عاشوا في أم الجمال الفقراء السكان.المیالدي الرابع القرن الى الثاني القرن من ستمرتا

  .لھیريى اسموالتي ت ،المدینة شرق جنوب المجاورة

 لربما والمحلیة الرومانیة لمستوطناتیر ادمتم ت. التدمیر تسلسل :المیالدي الثالث القرن اخرأو
 وبوابة الماء خزان الوالیة، دار.  میالدیة٢٧٥ في زنوبیا الملكة لتمرد الرومان قمع خالل

  .التدمیر من النجاة استطاعوا كومودوس

 وقاموا أم الجمال احتالل الرومان عادأ. الروماني العسكري االحتالل :المیالد بعد ٣٧٥-٣٠٠
  .صغیر معبد ببناء ایضا وقامو المتقدمة الفترة بحصن سمي لذلك جدید حصن ببناء

 ما أو ةالعسكری الثكنة ببناء البیزنطي الحاكم قام. العسكریة الثكنة :المیالد بعد ٤١٢ – ٤١١
  تم ثم دالعد القلیلة الفرسان لوحدات كحامیة البدایة في استخدم ،المتأخرة الفترة بحصن سمي

  . دیر الى متأخرة فترة في تحویلھ

.                           زنطيالبی العصر في مسیحیة ریفیة مدینة :المیالدي السابع القرن ائلأو حتى الخامس القرن
 لتصبح لأم الجما نمت،  والمسیحیة البیزنطیة الحقبة الى الرومانیة االمبراطوریة لتحول وكنتیجة

 تحوي أم الجمال كانت المیالد بعد ٥٣٠ وبحلول. شخص ٥٠٠٠ال یقارب سكان بعدد كبیرة مدینة
 منذ مطاراأل منسوب ارتفاع ھو النمو بھذا ساھم ما ان المرجح ومن. كنیسة ١٥و منزال ١٥٠
 انتشر الذي الدبلي الطاعون ظھور مع تزامن فقد النمو لكذ من بالرغم میالدیة ٥٤٣ عام بدایة
 عام الیرموك معركة عقب سالمیةاإل الدولة من جزءا أم الجمال صبحتأ. المنطقة في

  .میالدیة٦٣٦
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 والعباسیة ةاألموی الدولة خلفاء حكم. سالمياإل العصر في أم الجمال :المیالد بعد ٩٠٠-٦٦١
 الیةالو دار من لكل وتشكیل تصمیم إعادة حصل الفترة تلك وخالل أم الجمال فیھا بما المنطقة
 نم بالرغم أم الجمال في الزراعة على المعتمدة الریفیة الحیاة استمرت. عشر الثامن والمنزل
  .میالدیة ٧٥٠-٦٠٠ من المنطقة في انتشرا اللذین والطاعون الجفاف

 بھا، ةالمحیط والمنطقة م الجمالأل كبیرة بأضرار كبیر زلزال تسبب. الزلزال :المیالد بعد ٧٤٩
  . الوقت لبعض مأھولة أم الجمال بقیت ذلك من الرغم على

  .العباسي الى األموي الحكم من سالمياإل التحول.  الحكم انتقال : المیالد بعد ٧٥٠

 من مزیجل نتیجة تدریجیي بشكل أم الجمال المتبقین السكان ھجر. الھجر:المیالدي التاسع القرن
  .لذلك دعتھم التي العوامل

 البدو قبل من متقطع بشكل أم الجمال سكنت. السكانیة الفجوة : المیالد بعد١٩٠٠-٩٠٠
 من  لمبكرةا والعثمانیة المملوكیة الفترة باستثناء دائم غیر بشكل ولكن المنطقة في الموجودین

  . المیالدي ١٥-١٣ القرن

أم  سوریا جنوب من نالمھاجرو الدروز إستوطن. الدروز إستیطان :المیالد بعد ١٩٣٥-١٩٠٥
ع التاس و عشر الثامن لمنزل، ا الخاص خدامھمستال المنازل من العدید بناء إعادةب وقاموا الجمال

  .البناء إعادة على ممتازة امثلة األربعون

 الجیش من صغیرة مفارز. العسكریة الثكنة ستیطانا إعادة  :١٩٣٠ اخرأو الى ١٩٢٠ منتصف
ثم سكنھ الدروز  منو الغربیة والكنیسة العسكریة الثكنة مؤقتة ولفترة شغلت والبریطاني الفرنسي

   .والمساعید

 المساعید عشیرة عائالت استوطنت. المساعید عشیرة استیطان: المیالد بعد ١٩٥٠-١٩٣٥
  .الفترة تلك في االثریة المدینة

) USAID(للتنمیة االمریكیة الوكالة مشروع قام. الرئیسي الخزان ترمیم :المیالد بعد ١٩٦٠
  . القدیم للحصن المجاور الرئیسي الخزان ترمیمب

 طیةالبیزن ثریةاأل ماكناأل بتسییج العامة اآلثار دائرة قامت. اآلثار سیاج :المیالد بعد ١٩٧٢
  . الرئیسیة ةاألمویو

 البدو من قلیلة مجموعة من أم الجمال نمت.الحدیثة أم الجمال:نآلا حتى -المیالد بعد ١٩٥٠
 ٤٠٠٠ یقارب ما تضم حدیثة مدینة الى بھا المحیطة والمنطقة ثارھاآ یسكنون كانو اللذین الرحل
  .نسمة

 اریخوت أم الجمال في حدثت التي الرئیسة االحداث عن تتحدث التي المتعددة الوسائط لمشاھدة
  :التفاعلي الزمنيجدول ال لمشاھدة التالي الرابط زیارة في تتردد ال بھا المحیطة المنطقة

Findings > Timeline (http://www.ummeljimal.org/en/timeline.html). 
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المبكرة بنیت تماما فوق الموقع النبطي الروماني شمال  اإلسالمیةة والبیزنطی المدینة : ٢الخریطة 
غرب القریة الرومانیة المبكرة والمتأخرة المدمرة كلیا، الجریان السطحي الذي كان یغذي ھذه 

  .أم الجمال يالمجتمعات وحدائقھا القادم من جبل الدروز كان یأتي عبر وادیین یلتقیان جنوب
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  العام التاریخ

  الــمــالج أم

 طيالنب النفوذ مظلة تحت البدو العرب وسكنھا المیالدي لواأل القرن في أم الجمال قریة نشأت
 رالمبك تاریخھا في أم الجمال ظھرت ،آنذاك النبطیة العاصمة تمثل كانت حیث الشام لبصرى

 نسمة، ٣٠٠٠ الى ٢٠٠٠ بین ما سكاني وبعدد عوائق يأ دون نسبیا ومزدھرة ھادئة ریفیة كقریة
 القبور اھدشو على والیونانیة النبطیة النقوش من كثیر في الحضارة ھذه على أدلة على العثور تم

  .والمذابح

  

  أم الجمالأحد النقوش العدیدة في                                                                      

 یة،العرب مقاطعتھم إلى األنباط مملكة الرومان تحویل بعد

 .جمالأم ال أیضا احتلوا ،"الوقت ذلك في العربیة المقاطعة"

 جدارا الرومانیة اإلمبراطوریة شیدت م، ١٨٠ وفي

 أم في الوالیة ودار كبیرال خزانال بناء تالھا وبوابة،

 تمرد على ردا الرابع، المیالدي القرن وخالل الجمال

أم  الرومانیة السلطات حولت تدمر، في زنوبیا الملكة

  .ھناك قواتھا تمركزت حیث عسكریة ثكنة إلى الجمال

 قوة بتضاؤل مدنیة بلدة الى عسكریة محطة كونھا من م الجمالأل التدریجي التحول بدأ

 لمیالديا الثامن الى الخامس القرن بین ما البیزنطي العصر بروز لیبدأ الرومانیة اإلمبراطوریة

 الى والتحول االزدھار ھذا أدى حیث تجاریة و زراعیة ریفیة كبلدة الجمالأم  زدھرتحیث ا

 والسادس الخامس القرن اخرأو في كنیسة ١٥ فیھا بني فقد الكنائس من العدید بناء الى المسیحیة

 خالل شخص ٨٠٠٠ و ٦٠٠٠ بین ما إلى أم الجمال سكان عدد نما قد انھ المرجح من و المیالدي

 رموز كلش على الموقع أنحاء جمیع فيالدینیة   الثقافة ھذه على أدلة على العثور تم و الوقت لكذ

  .والكنائس البیوت في مسیحیة

 في ینمویاأل الخلفاء حكم وتحت اإلسالمي الفتح بعد م الجمالأل المحلیة الزراعیة الثقافة استمرت

 انيالمب من العدید نّ أ الإ كمدینة أم الجمال مساحة تقلص من الرغم وعلى المیالدي السابع القرن

 الھیاكل من العدید تحویل المحتمل أیضا ومن الخاصة، المنازل البناء ھذا وشمل فیھا بنیت الجدیدة

 اءبالفسیفس مزینة وارضیات جداریة بلوحات الوالیة دار وتشكیل تصمیم إعادةو مساجد، الى

 معا الزلزال المدینة ضرب ان بعد كبیر بشكل أم الجمال سكان عدد انخفض الوقت ھذا وخالل

  .العباسي العصر في المیالدي، التاسع القرن خالل تدریجیا المدینة ھجرت و میالدي٧٤٩
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لبازلتي ا البناء فمتانة ؛ودون أي تغیر تقریبا مھجورة القدیمة المدینة بقیت سنة ١١٠٠ من ألكثر

 یقارب ام فھناك الیوم علیھا ھي التي الرائعة حالتھا على الحفاظ من المدینة مكن العالیة الجودة ذي

  .طوابق ستة ارتفاع یصل وبعضھا قائما ھیكال ١٥٠

لدروز ا جبل في واجھوھا التي الصراعات من الفارین الدروز قبل من البدایة في أم الجمال سكنت

 لىواأل العالمیة الحرب في بذلھا التي جھوده خرآ في الفرنسي الجیش المدینة في حل وبعدھا

 لتصبح نائھاب أو استخدامھا عیدأ المباني كافة تقریبا الفترة تلك خالل االردن يشمال على للسیطرة

 صولو سھولة من لكذ حد وسوریا االردن بین الحدود وتحدید لتثبیت وكنتیجة للدروز اكنمس

 الجبل الى الدرزیة العائالت معظم عادتو المدینة فھجروا الشمال في الدروز جبل نحو الدروز

  .واالزرق عمان في ومعظمھا االردن في االخرى تناثرت بینما

 جنب لىا جنبا المدینة تستخدم كانت التي-المساعید قبیلة قامت أم الجمال الدروز لھجر وكنتیجة

 ھممجتمع من جزءا ثاراآل من جاعلین المنطقة في باالستقرار-الموسمي للرعي كمكان الدروز مع

  .فالصی في غالبا امامھا خیامھم ونصبوا الدروز ھجرھا التي المباني استخدام إعادةب قاموا حیث

 وعندما لقدیمةا البیزنطیة المباني في صفیة غرف في تعلیمھم المساعید اطفال تلقى الزمن من لفترة

 لتيا الحدیثة المدینة المساعید شید ثریةاأل ماكنلأل االستخدام ھذا مثل االردنیة الحكومة حظرت

 االردنیة ثاراآل دائرة قامت م١٩٧٢ عام من الحق وقت وفي م الجمالأل القدیم الموقعب تحیط

 مجتمع أصبح ناآل حتى م١٩٥٠ منذ الحدیثة للمدینة المستمر للنمو وكنتیجة االثریة المدینة بتسییج

  .الحكومیة بلدیتھا من جیدة بإدارة نسمة ٤٠٠٠ من یتكون تقریبا أم الجمال

  :التالي بطزر الرا أم الجمال لتاریخ والتفسیر النتائج من لمزید

Findings section (http://www.ummeljimal.org/en/findings.html). 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الكنیسة الغربیة احدى الكنائس الستة عشر في ام الجمال  

http://www.ummeljimal.org/en/findings.html
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الفترة النبطية                                                       

  م ١٠٦- ٥٠ ٤٤
  المعماریة الھندسة

   

 جرح أم الجمال في الصخریة البازلت طبقة شكلت
 الدكتور راي على فبناءً  ،البناء لعملیة ساساأل

 الحجارة استخراج عملیة فإن فریز دي بیرت
 دخالإ خالل من تتم كانت رضاأل من البازلتیة

 مث الصخور في الشقوق داخل الخشبة سافیناأل
 الى ھاوتحویل الصخور تلك لتتصدع بالماء تمریغھا

 مالعمو وعلى ،بھا التحكم سھلة ولكن كبیرة قطع
 الموجودة تلك من أصغر تكان ةحجارال ھذه احجام

 تدوااأل توفر لعدم وذلك بصرى في والمستخدمة
 وألن معھا للتعامل الوقت ذلك في الثمن الباھظة

 يف استخدمت التي الوحیدة االداة ھي البشریة القوة
 اتخزان الى المحاجر اماكن تحویل تم .البناء عملیة
  االلكتروني: الموقع نظرألذلك.  الالزم بالشكل اعدادھا تم حیث الماء لحفظ مائیة

Fieldwork > Architecture (http://www.ummeljimal.org/en/architecture.html). 

  والسیاسیة جتماعیةاال البنیة

الھیري       تجتاز آثار جمال     بین انقسمت أم الجمال القدیمة المجتمعات في الحال ھو وكما
 في النبطیة البیوت المدینة داخل في والفقراء لترى غنیاءاأل

 تىح ودیكور مذھل رائعة معماریة ھندسة ذات البیزنطیة الفترة
 ناھمغ على للداللة عالمة علیھا توضع كانت غنیاءاأل بیوت نأ

 نازلم تقع كانت الھیري موقع في تحدیدا المدینة من وللجنوب
 ینةالمد في غنیاءاأل عند یعملون كانوا بدورھم اللذین الفقراء

 عادي المنحوتة بشكل الصخور من تتكون ومنازلھم كانت
  :االلكتروني الموقع انظر بسیطة. كانت لھا البناء وھندسة

Fieldwork > People (http://www.ummeljimal.org/en/people.html) . 

                                                     
                   الموقع في محجر           

http://www.ummeljimal.org/en/architecture.html
http://www.ummeljimal.org/en/people.html
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   قتصاداإل

 

 تلك يف فیھا قتصادياال الوضع تحدید یمكننا فال أم الجمال في األنباط آثار من تبقى ما لندرة
 لبتراءا بین الحاصلة للتجارة مھمة كانت تحتلھ الذي بموقعھا أم الجمال نأ الممكن من ولكن الفترة

 باطاألن نبأ للمنطقة قلیمیةاإل دلةاأل تشیر ذلك ومع الشمال في ودمشق وبصرى الجنوب في
 كانت حوران سھل فمنطقة للزراعة لمیولھم وجنوب سوریا بصرى نحو البتراء من انتشروا

   نبطیةال دارةاإل نأ المرجح ومن الخصبة وتربتھا الجید المطري ھطولھا بنسبة مراأل لذلك نسباأل

طیة                                      بوابة بصرى النب المیالدي          لواأل القرن اخرأو في االستقرار على الرحل البدو شجعت
 أم الجمال في السكانیة المجتمعات ظھور یفسر ما تقریبا وھذا

 لذلك الدروز جبل وغرب جنوب حوران بسھل المحیطة والمنطقة
 أم الجمال مدینة دعم الذي الزراعي النظام نبأ االعتراف من البد

 النبطیة لفترةا في تأسیسھ تم سالمیةواإل البیزنطیة الفترة في القدیمة
 الن ثاراأل علم بواسطة ثباتاإل صعبة نظریة ھذه تزال ما وطبعا
یة مستقبل دراسات لربما الزمني التحدید صعبة الزراعیة الحقول
 ستتمكن أم الجمال في المحیطة الزراعیة المناطق بدراسة تختص

  .دحضھا أو النظریة ھذه إثبات من

  

  

  الفنیة التحف

 دواتألا من قلیل عدد على العثور تم مأدبا شمال ثریةاأل النبطیة المناطق كافة في الحال ھو كما 
 لیلالد ان الإ القلیل العدد ھذا من وبالرغم أم الجمال في جمیل بشكل والمزینة الممیزة النبطیة

 في اغلبھا دیوج تيلوا النبطیة باللغة المكتوبة النقوش خالل من یبرز األنباط ثقافة على ضحواأل
 طاعاست أم الجمال في واحد نبطي نقش مشاھدة وبإمكاننا والبتراء، كبصرى النبطیة العواصم

  .الزمن مر على النجاة

                                       التالیة: الروابط رأنظ

Fieldwork > Inscriptions 
.)http://www.ummeljimal.org/en/inscriptions.html( 

Fieldwork > Objects 
.)http://www.ummeljimal.org/en/objects.html( 

  Museum > Artifact Exhibit 
.)http://www.ummeljimal.org/en/exhibit.html( 

 

 

 ستخدامھ في المنزل السادسنقش نبطي أعید ا

http://www.ummeljimal.org/en/inscriptions.html
http://www.ummeljimal.org/en/objects.html
http://www.ummeljimal.org/en/exhibit.html
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  الدیانة

  تمثال ذو الشرى في البتراء                                                                            

 لھةاآل بعبادة قاموا أم الجمال سكان أن على قویة دلةأ ھناك
 كرذ وتم المیالدي الرابع الى لواأل القرن من القدیمة النبطیة

 لھا كرست التي المذابح بعض على ھااسماء نقش تم لھةآ ثالثة
 Zeus آررا)، الشرى ذو(  Dushara Aarra كـ

Epikoos )زیوس (و ایبیكوسSolmos)سولموس.(  

  

  

  نقش مذبح ذو الشرى                                                                          

 وحدھم األنباط على" آررا الشرى ذو" لھاإل  عبادة تقتصر لم
 لذيا المذبح وسط في الموجود النقش خالل من جلیا ذلك ویبدو

 ذو" ماس علیھ نقش وقد الغربیة الكنیسة في علیھ العثور تم
 لشرىا ذو" لھاإل عبادة وتدل، والیونانیة بالنبطیة" آررا الشرى

 نا بعد حصل كذل نإ ،المحلیین العرب السكان قبل من"  آررا
 امالش بصرى باتخاذ الثاني" إیل رب" األنباط ملوك خرآ قام

 الیةاالنتق الفترة ھذه في انھ حیث البتراء من بدال لھم عاصمة
 الموكل" ،آررا" مع البتراء لھإ" الشرى ذو" اإللھ اسم ربط تم

 لمنطقةا في النبطي النفوذ بسط على دلةاأل ومن ،بصرى بحمایة
  .فیھا  لھتھمآ عبادة ھو حولھا وما

 اكتشاف اسمھ تم الذي" ایبیكوس زیوس" وھو خرأ قلیميا إلھ
 لىع العسكریة منقوشا الثكنة من للشرق البیوت أحد ساحة في

 من(یستمع  الذي وسیلز" فیھ كتب وقد مذبح، من صغیر جزء
 نانلب منطقة في شائعة"  یستمع الذي" صفة وإطالق.." k) قبل
 أم الجمال خارج حوران منطقة من أخرى ومناطق سوریا من

 على) یستمع الذي المقدس زوس( استخدام من الرغم وعلى
 ربط الممكن من كان انھ حین وفي المنطقة خارج واسع نطاق

 الشخص خالصإ على یدل فھذا خرآ اقلیمي لھبإ المذبح ھذا
"k "…زیوس" لإللھ وحبھ بعبادتھ."  

 طقوالمنا أم الجمال في عبادتھ تمت الذي" سولموس"  لھاإل وھو أم الجمال في عبادتھ تمت اخر إلھ
 ھذا وكان م الجمالأل الرئیسیة ثاراآل في مذبح نقش في لھاإل ھذا ذكر وجد وقد لھا المالصقة

 قلیلین واكان وعباده محلي إلھ بانھ لالعتقاد یدفعنا مما لھاإل ھذا مثل عبادة وجود على الوحید الدلیل
  نسبیا.
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 بادةع على تدل أم الجمال في المنتشرة الصغیرة والمذابح القبور شواھد على وجدت التي دلةاأل
 عضب سماءبأ المرتبطة االسماء من العدید على احتوت الشواھد تلكف المختلفة ةلھاآل من العدید

 بتلر ھوارد لـ شامین بعل ضریح رسم  الإ اسماء دون بقیت المذابح ان من الرغم وعلى لھةاآل
 اقعمو في وجدت التي الصغیرة المذابح من وكغیرھا  نھاأ
 انتك لھةاآل تلك نأ غلباأل وعلى ما بدیانة ترتبط خرىأ
 ھةلاآل من بدال العائلي أو الشخصي المستوى على لھةآ

                  لھة:باآل سماءاأل ارتباط على مثلةاأل ومن العامة
Taim Yitha)ییثا تیم ،(Wahb-Allahi)وھب 

  ).عبدهللا(and Abd-Allah)، اللھي

 Baal شامین) بعل( لھاإل ضریح تكریس تم وقد
Shamin بلج قمة في سیع موقع في صلخد قریة في 

 ةالمقدس یاماأل في الیھ یحجون الحجاج كان حیث الدروز
 بینھم ولقد من كانوا أم الجمال سكان نأ المحتمل ومن
 المناطق معظم في" شامین بعل" لھاإل عبادة تمت

 يف بما المحیطة المنطقة جمیع في الناس وكان السوریة
أم  شرق یةواالصحر المنطقة( ردنیةاأل البادیة لكذ

 قرانھ منوأ سیع موقع الى الحجاج یسیرون) الجمال
  .الجبال كقمم المقدسة ماكناأل في تقع التي المزارات

  :التالي الرابط انظر

.)http://www.ummeljimal.org/en/religion.htmlFindings > Religion ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  معبد ذو الشرى في البتراء، قصر البنت  القنطرة على المدخل المؤدي إلى               

http://www.ummeljimal.org/en/religion.html
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الفترة الرومانية                                             

 بعد الميالد ٤٠٠-١٠٦
 الھندسة المعماریة    

 الھندسة ضبع حوران منطقة في المنتشرة والدقیقة الممیزة النبطیة البناء لتقنیات الرومان ضافأ
ذة، الف الرومانیة الھندسة تلك على كداللة أم الجمال في نجدھا منتشرة التي كاألقواس الرائعة

 وھي الیةالو دار في) صلیب شكل على المبنیة اي( الشكل صلیبیة الغرفة في الموجودة الخزائن
لشكل                                                  ا صلیبیة الغرفة            ارائع مثاالً  تعتبرو الروماني الحاكم مكتب تمثل غلباأل على
 رانالجد بناء في استخدمت التي الحجارة  االقواس تلك على

 يف الموجودة كتلك كامل بشكل ومصقولة منحوتة تكن لم
  نىللمب العامة للسالمة بالنسبة مھمة غیر ألنھا وذلك االقواس

 إلعطائھا بالجص الداخل من تزین كانت ولكن كاألقواس
  .المطلوب االملس المظھر

 العرب نالبناؤو قام البازلتحجر  قوة من ولالستفادة
 رقالط بعض واضافة الرومانیة الھندسة ستخدامبا المحلیون
 لضغطا وتخفیف كالتطنیف كـ البناء في الجدیدة والتقنیات

 یفالتطن سلوبأ .ةالمتشابك والمدامیك بواباأل عتبات على
 سقاطإ یتم ثم متتالي بشكل السقف من حواف بإخراج یتمثل

 عمل اللخ من یتم الضغط تخفیف سلوبأ ماأ .السقف لتكوین بسالسة علیھا الحجریة العوارض
 توجیھ میت خاللھ ومن صغیر قوس شكل على غلباأل على وھي بواباأل عتبات فوق صغیرة فتحة

 نھكة فإالمتشاب المدامیك سلوبأل بالنسبة اما .رضاأل نحو مباشرة ثم بواباأل جوانب نحو الضغط
 األطناف               من طابقین                لغازاأل كقطع البعض بعضھا مع تركیبھا لیتم الحجارة نحت یتم

 بحیث ةالمرتفع المباني في اایوالز عند الضغط لتخفیف وذلك
  .الزمن مع مكانھا من الحجارة تحرك تمنع

معماري  فن الى للوصول المحلیین جھودھم العرب استثمر
 بناءال والنبطیة في الرومانیة الطرق من بخلیط ورائع مثیر

 سھلة حلتصب الصخور قوىأ فیھ طوعوا تقلیدي عربي بأسلوب
 قنیاتالت ھذه كل من أمثلة.البازلت وھي الأ البناء في االستخدام

 الدروس خطط انظر. (أم الجمال في خاص بشكل جیدا حفظت
  )صورال من والمزید التفاصیل على لالطالع والعمارة الفن في

 نم بالقرب المدینة وسط في كبیر خزان ببناء الرومان قام
 لیقوم م ١٩٦٤ عام الخزان ھذا صالحإ بالماء، تم ومسؤولیھم جنودھم إلمداد القدیم الحصن

  .الحدیثة أم الجمال مدینة سكان ستخدامھاب
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 تدمیر مت تدمر، ملكة زنوبیا الملكة قادتھ الذي الرومانیة مبراطوریةاإل ضد النبطي التمرد ثناءأ
 ظاھرة وبقیت المیالد بعد ٢٥٠-٩٠ ما بین بنیت والتي المدینة، في الضخمة المباني من العدید

اني                                                       الخزان الروم                      نجا وقد بعدھا بنیت التي والبیزنطیة الرومانیة المباني بین
 والخزان الوالیة ودار كومودس بوابة من كل التدمیر من

 اتذ قلعة ببناء الرومان قام لذلك نتیجة ،الكبیر المائي
 نیةالروما القالع كباقي نموذجي بشكل حدودیة تحصینات

 دقلدیانوس باطرةاأل من كل حكم فترة خالل بنیت التي
 مردت يأ لمنع المیالدي الرابع القرن مطلع في وقسطنطین

  .اجنبیة غزوات يأ ردّ  أو

:التالي الرابط انظر  

Fieldwork >Architecture (http://www.ummeljimal.org/en/architecture.html). 

  

  والسیاسیة االجتماعیة البنیة

 دالباالعت حكمھم، فترة منتصف حتى لواأل القرن في العربیة، للمقاطعة الرومان حكم وصف
  رسم بوابة كومودوس لـ ھوارد بتلر   كدلیل الوالیة ودار سوكومود كبوابة العمالقة الھیاكل فبنوا

 في الرومان دادأع ازدیاد وأدى لھم المطلقة السیطرة على
 لماءا من حاجاتھم لتوفیر كبیر مائي خزان بناء الى المنطقة

 عزز المنطقة في مائي مخزون بأكبر التحكم خالل ومن
أم  االجتماعیة في الفجوة  .سھولة بكل السیطرة تلك الرومان

 جنودھمو الرومان البیروقراطیین وھم الجمال تمثلت بطبقتین
 منطقة في المدینة خارج سكنوا الذین المحلیین والسكان
   .الھیري

 لكبیرا العدد خالل من االجتماعیة الفجوة تلك تأكید وبإمكاننا
 لبیزنطیةا الفترة المدینة في في المتناثرة الرومانیة للنقوش

  برج الثكنة العسكریة       من القلیل في الرومان المحتلون وظھر المتأخرة ةاألمویو

 الموقع ھذا ان تحدد التي: المثال سبیل على الالتینیة النقوش
 لبوابةا ببناء الفضل وان العربیة الرومانیة للمقاطعة ینتمي

 مبالحك نیالمتشارك لإلمبراطورین یعود الضخمة الغربیة
  ).م ١٨٠-١٧٦( عام وكومودوس ریلیوسأو ماركوس آنذاك

 المرثیات من العدید خالل من المحلیین السكان تمثیل تم
 وحتى والرومانیة بالنبطیة القبور شواھد على المنحوتة
 التي واالطفال والنساء الرجال اسماء خالل ومن الصفویة

 ینةالمد سكان غالبیة ان على نستدل الشواھد تلك على وجدت
 زال ما االسماء تلك من العدید ،المحلیین العرب من كانوا
 خلدا، هللا، عبد نصر، وائل، ماسك،( مثل الیوم بھ یسمى

  

http://www.ummeljimal.org/en/architecture.html
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 ماءسأ فھي) والكسندروس جولیانوس( كـ الرومانیة لألسماء بالنسبة اما) ھاجر معسورة، ردینة،
  .عربیة باألغلب عائالتھم افراد على أطلقت عصریة

  

  االقتصاد 

  

اد نتاج المحلي للمولى اإلمعتمدا ع أم الجمالبعد االحتالل الروماني وخاللھ استمر االقتصاد في 
كان رى وقدم السالمتواجدین في بص ئكلأووالمحتلین الرومان وحتى  أم الجمالالغذائیة لسكان 

رة للمدینة العمال الالزمین لبناء دار الوالیة وبوابة كومودوس واالقریة المجن في الفقراء المتواجدو
سیئة التصمیم في تلك القریة نستدل على الوضع السيء الذي كان یعیشھ السكان  ومن المباني
  .م الجمالالمحلیین أل

  

  التحف الفنیة 

  

 انيواأل كسر من العدید بجانب األثریة القطع من قلیل عدد نجا

 يانواأل بعض مع حوران، في محلیا الفخار ھذا صنعو الفخاریة

 وقبرص تركیا مثلاخرى  أماكن من المستوردة والجرار الجمیلة

 وإثارة شیوعا أكثرھا و العربیة المقاطعة من أخرى وأجزاء

 القطع وبعض المنقوشة القبور لشواھد عدیدة بقایا لالھتمام

 ما راوكثی وتیجانھا االسطوانیة األعمدة مثل جید؛ بشكل المنحوتة

 اءأجز إلى ثم ومن البیزنطیة المباني إلى الحق وقت في أدرجت

 مجموعة رؤیة ك ویمكن أعاله موضح ھو كما ضخمة، معماریة

 في معماریة وشظایا واألحجار المنقوشة الصغیرة المجسمات من

 في لمزرعة منزل وھو ،١١٩ البیت في الموجود الزوار ومركز الموقع متحف وساحة الغرف

  .اآلثار دائرة قبل من تمت استعادتھ حالیا ،األموي العصر

  

  

  

  

 كسرة من إناء فخاري روماني 



 
٢١ 

  الدیانة

رحلة فقد تم شرحھا سابقا في م في بدایة االحتالل، نةان الرومان كانوا متسامحین في مسألة الدیوأل
م وبالرغم ٢٦٠-١٠٦ین یضا تناسب الفترة ما بأوھي  األنباط

دت حروب قمع التمرد التدمري الى توقف العبادة من ذلك فقد أ
كمعبد وكان  ٤٩الوثنیة التقلیدیة وقد تم تحدید منزل واحد وھو 

ھ یعود نالتفسیرات أیظن انھ معبد نبطي حتى بینت التنقیبات و
مبراطوري روماني نھ معبد إقرن الرابع المیالدي فمن المرجح ألل

  وقد یكون شید للقوات الرومانیة المتمركزة في القلعة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 محتمل أن یكون معبداً         

 الثكنة العسكریة عند المغیب



 
٢٢ 

الفترة البيزنطية                                                                                                             

 بعد الميالد ٦٩٠-٤٠٠
  الھندسة المعماریة 

 ألثریة،ا الرومانیة النبطیة البنى معظم تدمیر تم المیالدي الثالث القرن في االضطراباتخالل 
 وحتى الحصن الذي بني خالل القرن .الكبیرالماء  وخزان كومودوس وبوابة الوالیة، دار باستثناء

  نقاضا قبل نھایة ذلك القرن.السطوة العسكریة الرومانیة غدا أ الرابع المیالدي لتشدید

بناء وتصمیم وتشكیل المباني المھدمة وبدأ ذلك ببناء  إعادةبناء المدینة البیزنطیة من خالل تم 
م إلیواء وحدات ٤١٢-٤١١عبارة عن مبنى عسكري صغیر بني عام  وھيالثكنة العسكریة، 

ور امر االمبراطوالفرسان التابعة لدوق محلي یدعى "بیالجیوس" الذي حكم المنطقة استجابة أل
في القسطنطینیة ولكن حتى ھذا المبنى العسكري الصغیر تمت خصخصتھ وتعدیلھ الحقا في القرن 

یرا للرھبان وفي ذلك الوقت تحدیدا تم بناء معظم المباني الخامس والسادس المیالدي لیصبح د
  والكنائس التي التزال قائمة الى االن.

التواجد العسكري القلیل في المنطقة مكن السكان المحلیین من تشیید المباني السكنیة باستخدام 
المباني  نل الجمیع وشمل ذلك تعدیل العدید مواتقالیدھم الخاصة في البناء والتي كانت في متن

وحدة سكنیة  ١٥٠غلب لألثریاء منھم وبناء ما یقارب ة كدار الوالیة الى منازل على األالمدنی
بساطة الفقر فكلھا شیدت ب أون كانت تعكس الثراء راحل المختلفة للوضع االقتصادي وإتعكس الم

مركز  ونھك شدیدة مع القلیل من الدیكور الصریح والتي تظھر عادة في الفناء المركزي للمنزل
ال من خالل مدخل خارجي واحد یقفل المنزلیة والتي ال یمكن الوصول إلیھا إ لمعظم النشاطات

رضي وتكون نات واماكن المعیشة في الطابق األمن الداخل وعادة تكون محاطة بزرائب الحیوا
  الطوابق العلویة مخصصة لغرف النوم والتخزین.

في  كنائس الموجودةللعدید من ال  ةفي القرن الخامس والسادس تم بناء خمسة عشر كنیسة معاصر
الذي یواجھ الشرق  ،وبإمكانك تحدید الكنائس ومعرفتھا من خالل محرابھا ردنكافة انحاء األ

ي رضیات الجصیة التوالفسیفساء الجمیلة والرائعة واأل ،دائما
اء قلیل من الكنائس وكمثال على فسیفستستطیع رؤیتھا في عدد 

یلھا من نظیفھا وتعزسلیمة تلك الموجودة في الكاتدرائیة التي تم ت
ردنیة  بنیت ھذه الكاتدرائیة على النمط األ ثارقبل دائرة األ
ھو اصطالح كان یستعمل لدى اإلغریق بمعني و "الباسیلیكي"(
لمشاھدة   )مستطیلة الشكل القاعة الملكیة أوالعرش  أوصالة الملك 

) وقد تم بناء العدید ١٢١) الصفحة(٢. ٣د.رسمھا انظر الشكل(
 حیاء .كنائس في اقسام خاصة من مختلف األمن ھذه ال

  

 ئیةافسیفساء كنسیة: أرضیة صحن الكاتدر
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یرة قواس الجمیلة في الغرف الكبلضغط على عتبات المداخل وبناء األتخفیف ا وأسلوبنیف التط
سالیب الھندسیة العبقریة استمر استخدامھا في كل تلك األ

كان بناء المنازل البیزنطیة بسیط وعملي  .العصر البیزنطي
المحلیین للعمل بالزراعة على  احتیاجات العربویعكس 

 .قاالتي كانت تحكمھم ساب اإلمبریالیة النقیض تماما من السلطة
ھؤالء البنائین لیس كمتعھدین  في یفكر أن للمرء وینبغي

 الرومان بل بالسكانامر وخطط المھندسین أوخبراء یتبعون 
منھم  شراف معلم بناء متخصصیعملون تحت إ أنفسھم

 .)ءمعلم بنا(ھو طالقھ علیھ حالیا والمصطلح العام الذي یمكن إ
استخدام الحجارة  إعادةه المنازل والكنائس تم وفي بناء ھذ

ماني والرو دمت في العصر النبطي المبكرنفسھا التي استخ
تي الوالعدید من شواھد القبور  ة لالھتمامشكاال معماریة مثیروبالتالي یمكن للمرء أن یشاھد أ

ائل المكتوبة الرس أوي اعتبار لفخامتھا تحوي نقوشا نبطیة ویونانیة أعید استخدامھا في البناء دون أ
البنائین المحلین في العصر البیزنطي للتراث المعماري  علیھا مما یبین عدم االكتراث الشدید من

  والجنائزي النبطي والروماني الخاص بھم.

یئ لرومانیة الضخمة لتھاستمرت وصمدت أكثر من البقایا ا ھذه العمارة المحلیة في القرن السادس
نازال تذكرنا تجد من یثة وحتى في العاصمة عمان یمكنك أردنیة الحدة الریفیة األلى للحیاوالبنیة األ

  .أم الجمالمة الخصوصیة الداخلیة التي استوحت من الرواد القدماء في البناء في بسِ 

  والسیاسیة االجتماعیة البنیة  

في العصر البیزنطي كانت المنازل الفردیة تترتب على شكل مجموعات مكونة من ثالث الى    
 بإمكانكو أم الجمالمجتمع  مكتظة یتكون منھ حیاءً أاربع منازل والتي تزید عن ذلك لتشكل 

ة ملتویة حیاء من خالل ممرات عنكبوتیالدخول الى ھذه األ
ا ذكرنا ھذعامة في وسط الحي فیما ی تنتھي بساحة صغیرة

ة قردنیة التقلیدیة التي یكون الجیران فیھا على عالبالقرى األ
حتى مرتبطین بالدم وھي على النقیض تماما  أوقویة فیما بینھم 

من المدن الرومانیة المخططة والمھندسة بالشوارع في 
مثل ھذه االحیاء  ن،إالمناطق المفتوحة مثل مدینة جرش 

 جمالأم الن یعیشھا سكان المغلقة تعكس الخصوصیة التي كا
  والتجذر الریفي الحاصل بینھم.

  

یمیل الى التركیز على الحیاة وھویتھ  أم الجماللقد كان مجتمع 
كن ول ،حواش)على ذلك تصمیم فناء المنازل (األ أكثر من التواصل مع العالم الخارجي والدلیل

مح سما لكونھا بالمقارنة بسابقاتھا أ مبراطوریة البیزنطیة كان ذلك غیر وارد نوعاتحت نفوذ اإل
 ألسلوبان المسیحیین المحلیین بدال من وأكثر تساھال وقد وجدت وسیلة أنجع للتواصل مع السكا

شرة بویة حیث ربطتھم مباوالھیاكل الرھبانیة والسلطة األ خالل الكنائسالقمعي والجیش وذلك من 
  الى القسطنطینیة.ببصرى التي كان یوجد بھا أقرب أسقف وفي النھایة 

  قوس بیزنطي                

 كبیر منزلي فناء               
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ھل س في المنتشرة المماثلة المجتمعات من العشرات بین من أم الجمال كانت ذلك، إلى باإلضافة
. سوریا جنوب في الدروز جبل باسم أیضا المعروف حوران، وجبل األردن شمال عبر حوران
 سھلة كانت المجتمعات ھذه البعض، بعضھا عن كیلومترا ١٠ حوالي مسافات على متباعدة

 االجتماعیةو والثقافیة المعماریة والھیاكل ،األقدام على سیرا السفر طریق عن فیما بینھا التواصل
  .المشتركة والدینیة

  قتصاداال  

یة الرومان مبریالیةاإلص من اعتبر االحتالل البیزنطي المخلّ 
وكنتیجة لھ صنعت المجتمعات الحورانیة شبكة من التكامل 
االقتصادي الذي جلب الرخاء النسبي لھا مما زاد في مستوى 

من الزراعة وتربیة الحیوانات  أم الجمالالربح المادي لسكان 
ل التجاري مع من یشاؤون حتى مع القبائل واوسمح لھم بالتد

م أازدھار  دى الى الزیادة فيأما البدویة القاطنة في المنطقة م
مطار لك أیضا ارتفاع معدل ھطول األوقد ساعد في ذ الجمال

السنوي فالفترة ما بین القرن الخامس والسابع المیالدي كانت 
أم  دفعت، حیث م الجمالدھار الزراعي بالنسبة ألفترة االز

 المیاه لتجمیع كبیرا اھتماما المجتمعات ھذه وجمیع الجمال
 ريول والحیوانات الناس قبل من المحلي لالستھالك نھاوتخزی

 السنوي األمطار سقوط قلة من الرغم وعلى. یضاأ المحاصیل
 إلى مسافة تصل قنواتفإن  القاحلة، ھذه المنطقة في الشامل
تجلب السیول القادمة من سفوح جبل  كیلومترات كانت خمسة

 الخزانات جمیع لملء المدینة إلى الشتاء فصل في الدروز
 ضافةباإل. الصیف فصل خالل لتستمر الكافیة المیاه بإمدادات

 في السطحي الجریان ھذا حولت أنظمة توزیع الماء ذلك، إلى
 الحبوب بمحاصیل زرعت التي الى الحقول الشتاء فصل

  .والمنتجات االخرى

بلدا مكتفیا باإلمدادات الغذائیة فقط بل انتجت  أم الجماللم تكن 
ل التجاري بینھا وبین المدن وافائضا ساھم في ازدھار التد

رة والعالم الخارجي عبر بصرى وكانت القوافل التجاریة الذاھبة الى الشام تمر منھا عبر واالمج
دت عرة أواالمدن المجالدي ولعلھا ھي والطریق الروماني القدیم الذي اسس في القرن الثاني المی

 الطریق التجاري الذي سلكھ سیدنا محمد صّل هللا علیھ وسلم في شبابھ قبل البعثة برفقة عمھ ابو
  اخر القرن السادس المیالدي.أوطالب من مكة الى بصرى الشام في 

  

  

  

  

 خزان مائي ممتلئ       

 الجمال في أم الجمال       
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  التحف الفنیة   

 مالأم الجبشكل عام تتمثل التحف البیزنطیة الظاھرة للعیان في 
بة ما بالنسالحجارة التي استخدمت في البناء أبالھندسة المعماریة و

ثریة فھي عبارة عن كسر صغیرة متناثرة في كامل الموقع للقطع األ
م جساكل وذلك بسبب الزلزال الذي دمر كافة األاني الطبخ واألوأل

اني البیزنطیة دمرت بالكامل، ولكن وني الرومانیة األاووكاأل ،الھشة
یجدر الذكر بانھا كانت ذات ألوان وردیة وبیج واللون الشائع لھا كان 

  الرمادي الداكن.

مطاحن القمح لصناعة الطحین تكونت من حجارة بازلتیة اعدت 
انتشرت في الموقع ولكن معظمھا اختفي في  ، حیثخصیصا لذلك

الماضیة بعضھا على شكل قرصین مزدوجین یتم السنوات الثالثین 
وضع الحبوب بینھما ویدوران فوق بعضھما لینتجا الطحین والنوع االخر على شكل مخروطي 

  یتم سحق الحبوب من خالل تدویرھا فوقھ وانت ممسك باعالھا.

نطیا یزحدى الغرف ستجد فرنا بإفي الحصن العسكري القدیم للغرب من الخزان المائي الكبیر وفي 
الطابون  مازال فرن ،فرن الطابون) وعلى االغلب كان یستخدم بھدف التجارة في بیع الخبز(كبیرا 

  یستخدم في العدید من القرى االردنیة حالیا على الرغم من انتشار المخابز التجاریة فیھا.

  

  

  الدیانة  

  

لمسیحیة ا الرموز من العدید شكل على أم الجمال أنحاء جمیع في المسیحیة على أدلة على العثور تم
 لبیزنطیةا الفترة خالل الموقع أنحاء جمیع في منتشرة بیزنطیة كنیسة عشر خمسة تحدید تم وقد

اجز ح ضافةإ من یتضح كما ،)الرعیة( العلمانیین من الدین رجال فصل مذھبي تحول .المتأخرة
وحاجز المذبح یتكون من الواح الحجر الجیري التي توضع في مكان  الكنائس ھذه لبعض لمذبحا

  خاص ومحدد بین ركني المذبح.

 المذبح من واالقتراب الحاجز خالل من بالمرور) والشمامسة الكھنة( الدین رجالل فقط وسمح 
ب الذي یدل على جھة الشرق وھو المذبح یقع المحرا خلف .المقدس القربان في ھممھام لتولى

یضا المقاعد المرتبة على شكل نصف دائرة رف علیھ لعودة المسیح ویوجد فیھ أالمتعا االتجاه
  لیجلس علیھا رجال الدین اثناء اداء الطقس الدیني.

  

الكاتدرائیة التي تتكون من صحن وممرین لتشكل رمز الصلیب ما زال من الممكن رؤیة امثالھا 
أیضا العدید من الكنائس  أم الجماللدى  اء العالم،نحكنائس الحدیثة في عمان وفي جمیع أفي ال

  .المحراب في الطرف الشرقي منھاالتي تحوي قاعة بسیطة تتكون من غرفة واحدة مع 

 ةكقالد ستخدمتاحلیة على شكل صلیب 
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ة التي سیحیالكثیر من الصلبان ورموز الم أم الجمالستجد في 
لى دلة عحتى ان ھناك أ تزین الكنائس وعتبات أبواب المنازل

بیزنطي لعصر التحویل الثكنة العسكریة الى دیر للرھبان في ا
ضافة كنیسة صغیرة للمبنى الرئیسي وشمل ھذا التحویل إ

یة قوش الیونانیة المسیحوبناء برجین ومن بین العدید من الن
على البرج الجنوبي نقوشا ألسماء المالئكة االربعة ستجد في أ

  اییل.رییل ورفواو مایكلو یحي وھم: جابرییلفي التقلید المس

یمكنك مشاھدة ھذه النقوش تغطي النوافذ العلویة للبرج لتمثل 
حتمل من كافة االتجاھات االربعة حمایة هللا من اي خطر م

براج ورموزھا تعطي انطبعا بان ھؤالء المزارعین ن ھذه األإ
 الذي شعروا بقربھ أكثر من هللا والتجار الناجحین في اعمالھم یعتمدون بشكل مباشر على

  بعیدا. كان الذيمبراطور اإل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أحد الصلبان العدیدة التي وجدت في الموقع

 المنزل السابع عشر والثامن عشر عند شروق الشمس



 
٢٧ 

ة والعباسية                                                                                             األمويسالمية  اإلالفترة  

 بعد الميالد٩٠٠-٦٤٠
  

  الھندسة المعماریة 

  

متخذا الطابع البیزنطي دون  أم الجمال ستمر البناء المعماري فيا
 تصمیم وتشكیل بعض المباني إعادة انقطاع وفي نفس الوقت تم

وألسباب غیر واضحة عملیات تنظیف واسعة النطاق  ،البیزنطیة
تمت في الموقع ونستدل على ذلك من مكبات الرماد خارج حدود 

  .الموقع كالمكب الموجود خارج البوابة الجنوبیة الغربیة

رضیات للعدید من الوقت تم اصالح الجدران واأل ذلك وخالل
تغطى ل جدیدة من الحجارة الصغیرةال رصفیاتال المباني وإضافة

ه صالحات ستشاھدأو الفسیفساء خیر دلیل على ھذه اإل بالجص
من عشر ودار الوالیة وكالھما تم تنقیبھما من قبل افي المنزل الث

  .أم الجمال مشروع

 إعادة تم أم الجمال وكغیرھا من القصور االسالمیة للجنوب من
تصمیم وتشكیل دار الوالیة الى بنیة مجھزة تجھیزا جیدا وستجد 

دلیل على ذلك واضحا من خالل بقایا الفسیفساء واللوحات ال
الجداریة والتجصیص في الغرفة صلیبیة الشكل والغرف 

  .االخرى

  

  

لیصبح حالیا المتحف ومركز الزوار وقد  ١١٩المنزل  تمت تھیئة
وعلى الرغم انھ بني  األموي شید ھذا المنزل بالكامل في العصر

استخدام المعالف وأسلوب  أنّ  الإ في القرن السابع المیالدي
التطنیف لبناء االسقف یدل على استمراریة استخدام تقنیات البناء 

  .األموي النموذجیة البیزنطیة في العصر

  

  

 رسم دار الوالیة لـ ھوارد بتلر    

 ١١٩المعالف في المنزل        
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 أم الجمال في األموي المجتمع إال أنّ  األموي وعلى الرغم من حركة البناء الحیویة في العصر
 ترةالف ھذه خالل ،المثال سبیل علىكان في تناقص ف

 نةثكال من الجنوبي الجزء في البرج بجوار غرف عدة
 األموي العصر سكان وكان انھارت قد العسكریة
دى الزلزال الشھیر على وقد أ، الحطام في یخیمون

 انھیار كبیر البلدةم الى ٧٤٩مستوى المنطقة عام 
ة وعلى الرغم من ذلك استمر بعض السكان األموی

بالعیش ھناك خالل الفترة العباسیة حتى تم ھجر المدینة 
  .بالكامل في وقت ما من القرن التاسع المیالدي

  

 

 

  والسیاسیة االجتماعیة البنیة  

 

 رةفي الفت أم الجمال والسیاسیة فيستمرت البنیة االجتماعیة ا
في  البیزنطیة والمثیر لالھتمام ةة على نفس السیاق في الفتراألموی
انت ھا كنة أاألموی تصمیم وبناء دار الوالیة في الفترة إعادة عمیلة

ي من ل من التوجھ من الشرق الى الغرب أمؤشرا على التحو
دمشق في الشمال الساحل الى القسطنطینیة الى الشمال والجنوب 

 الطریق على أم الجمال تقع و ومكة المكرمة والمدینة في الجنوب
 النھایة وفي الخرانة ،الحالبات ،بصرى إلى دمشق من المباشر

 نقلوال االتصاالت في دورا لعبت قد تكون وربما ،والحجاز العقبة
 ةمك :الحجاز في المقدسة واألماكن دمشق في الخالفة عاصمة بین

 تصوری أن للمرء یمكنف ،اإلمبراطوري تحركال في دور لھا كان ولربما. المنورة والمدینة المكرمة
 قصر ،أم الجمال ،بصرى في توقفوال الطریق عبر ھذا دمشق من ینطلقون البرید سعاة بالتأكید

  .الجنوب نحو طریقھم في رانةالخ وقصر الحالبات

                                                                                                             قتصاداال  
 الم الجملأل الرئیسي الدور استمر اإلسالمیة الفترة خالل

 ھذه حجم انخفاض ولكن، زراعیة كمناطق وحوران
 ارتكر وأیضا الجفاف لزیادة نتیجة یكون قد المجتمعات

 اإلسالمیین المؤرخین قبل من ذكر كما ،الدبلي الطاعون
 جاإلنتا في التدریجي التراجع ھذا واستمر. الطبري مثل
 العصر من مبكر وقت في أم الجمال ھجر تم حتى

  .العباسي

 إنھدامات بسبب الزلزال     

 م١٩٧١دار الوالیة عام       

 مزرعة حدیثة قرب أم الجمال
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 دق والجنوب الشمال بین السلع حركة نأ من الرغم على ،المعتاد النحو على التجارة استمرت
  .اوضوح أكثر أصبحت

عداد السكان جنبا الى جنب مع تحول مركز الخالفة أدى وصول الطاعون الدبلي وانخفاض أ
العباسیة الى بغداد وابتعاد طرق التجارة شماال نحو سوریا وجنوبا نحو كافة مناطق المملكة عن 

  .لجاذبیتھا االقتصادیة أم الجمال الى انخفاض كبیر في التجارة وفقدان أم الجمال المرور في

  التحف الفنیة   

 األموي العصر في بیضاأل اللون من رقیقة طبقة على حمراأل باللون المرسوم الفخار ظھر
 لتتحول المیالدي الثامن القرن خالل بیضاأل باللون المطلیة انيواأل استخدام ستمرا بعده، واستمر
 وفي ،المیالدي التاسع القرن في القشدي اللون الى تدریجیا

أم  يف حیاناأل غلبأ البیضاء انيواأل على العثور تم حین
 ملحوظ، بشل نادرة القشدیة انيواأل كسر كانت الجمال
 التاسع القرن في یضاأ الداكنة انيواأل استخدام واستمر

  .غیرھا من قلأ بمعدل ولكن المیالدي

 رالعص في الصناعة جودة على والبارزة الرائعة مثلةاأل أحد
 في المعروض خضراأل الزجاجي المصباح ھو األموي
 المتحف في یضاأ والمتاح المفرق آثار دائرة مكتب

 على لكترونياإل أم الجمال مشروع لموقع االفتراضي
  :التالي الرابط انظر اإلنترنت

Museum > Artifact Exhibit 
(http://www.ummeljimal.org/en/artifacts.html). 

 

  الدیانة  

  

 من سالمياإل الفتح فبعد خرىأ ماكنأ في حدث وكما
 دینھ على بقي من ومنھم االسالم في دخل من السكان

 دمشق ناألموی عاصمة ذلك على مثال وخیر المسیحي
 في دخلوا السكان من كبیرة شریحة غلبألا على ولكن

 نالسكا بعض تحویل مكانیةإ العلماء ناقش وقد االسالم
 دمسج الى واحدة بیزنطیة كنیسة قلاأل على المحلیین
 كنیسة ھي لذلك المرشحة الكنائس ھذه واحدى

 المساحة وجھ مما المحراب غالقإ تم فقد نومیریانوس
 لمكرمةا مكة باتجاه الجنوب نحو فیھا الكنیسة في الفارغة
 لكالمنز خرىاأل العامة المباني بعض تحویل تم ولربما

 الجزء في صغیر برج وجود العلماء الحظ حیث ٥٣
 لمبنىا بني نأ بعد ضافتھإ تمت – یبدو الخارج من الغربي

 كسر فخار أمویة

 ةاألمویالقبلة لمسجد الفترة 

http://www.ummeljimal.org/en/artifacts.html
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 جنوبيال اردالج وسط في حفرة ھناك یضاأاإلسالمي،  الفتح بعد ضافتھاإ تمت كمئذنة -صلياأل
  .الفترة نفس في القبلة تجاها تحدید على دلیال تكون قد للمبنى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ةاألمویالمدخل للمنزل الثامن عشر: وھو عبارة عن بناء بیزنطي أعید بناءه وتصمیمھ في الفترة 
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موضحا تجمعات المباني التي واإلسالمي المبكر في ام الجمال  مخطط مفصل للموقع البیزنطي :٣الخریطة 
  .تشكل أحیاء المدینة
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 رسم تخطیطي ألم الجمال في العصر البیزنطي واإلسالمي المبكر مبینا فیھ أھم مبانیھا. :٤الخریطة   
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الفترة الحديثة                                                                                                               

  وقتنا الحاضر    حتى-م  ١٩٠٠

  
  الھندسة المعماریة  
  

 البناء إعادة خالل من واضح  م١٩٣٥ الى  م١٩٠٥من الجمالأم  في الدروز استقرار على الدلیل
 العامة ارثاآل دائرة قامت حتى الدروز بعد المساعید قبیلة سكناھا ورث التي البیزنطیة للمباني
 مشابھة اثریة مواقع في) الدروز يأ( عیشھم خالل ومن ، م١٩٧٢ عام ثریةاأل المدینة بتسییج

 ماستخدا طریق عن القدیمة المباني إعمار إعادة في ماھرین اصبحوا الدروز جبل في م الجمالأل
 في ،نطیةوالبیز الحدیثة ،الرومانیة القدیمة البناء تقنیات
 ومونیق كانوا القریبة القطین مأ كقریة الحاالت بعض

 كاملبال جدیدة مباني لبناء ثریةاأل المباني باستخدام
 ھو دیمةالق ثریةاأل المباني من بقي ما فإن لذلك وكنتیجة
 حاالت ،وفياألرض  سطح مستوى على ناآل الموجود

 قام أم الجمال غرب تقع التي السرب مأ مثل ، خرىأ
 نطیةالبیز المباني باستخدام بساطة بكل الجدد قاطنیھا

 إصالحھاب وقاموا نسبي بشكل التاریخ عبر حفظت التي
 الحفظ یفسر ما وھذا ، أم الجمال في حصل ما وھذا

 يالمبان من قلیل عدد ھناك ولكن فیھا للمباني الرائع
 اللخ تفكیكھا تم نومیریانوس كنیسة الى باإلضافة

  .اخرى اماكن في البناء في لتساھم العشرین القرن

 دروزلل المتناثرة البناء حجارة عام أللف تمس لم التي أم الجمال في المنھارة المباني حطام وفر
 في المستخدمة الحجارة نأ یعني وھذا جدیدة اخرى ونحت استخراج من بدال استخدموھا اللذین
 لطویلةا البازلتیة العوارض ، ألجلھ استخدمت الذي للھدف تصنع لم باألصل ھي المباني بعض
 انك الدرزي البناء ان من بالرغم جدا شحیحة كانت واالسطح السقوف لتغطیة استخدمت التي
 السھل من كان و ووعورة خشونة كثرأ كان أنھ الإ والبیزنطي الروماني البناء یماثل نأ لوایح

 بین التفریق السھل من فلیس والدروز المساعید لقبیلة بالنسیة اما البناء في األسلوبین بین التفریق
  .مبانيال لتلك -المدینة سكنھم بعد - المساعید قبیلة بھا قامت التي والتغییرات الدروز بناء

 أقواس قام ببنائھا الدروز         
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 مالصقة وبنیت متانة واقل ارق كانت الجدد أم الجمال سكان قبل من بنائھا تم التي الجدران
  .مةالقدی راندالج في الموجودة الثغرات سدت حیث منظم غیر بشكل بنیت أو القدیمة للجدران

 عضھاب مع محددة نقط في لتلتقي محددة یةوابز بعنایة المقطوعة الحجارة الرومان استخدم بینما
 الشكل عم بالضبط تتناسب ال التي العادیة المربعة الحجارة الدروز استخدم قواساأل لبناء البعض
 الدروز امق اكتمالھ حتى القوس لدعم االخشاب والبیزنطیون الرومان استخدم وبینما للقوس الدائري

 نم ویمنعھما القوس طرفي یمسك الذي القفل حجر یوضع نأ الى -  للقوس داعمة جدران ببناء
 متماثلة تكون نأ یجب قواساأل حجارة اطراف وبینما منھ نتھاءاال بعد زالتھاإ یتم – االنھیار
 تركو القوس من البارزة ماكناأل في لیضعوھا ایضا متماثلة حجارة یجادإ الدروز استطاع الطول

 متقنة رغی بطریقة البناء شكل ظھور عن اسفر مما منھ المخفیة الجھة في لتوضع المختلفة تلك
  .ألجلھ بنیت الذي الغرض دتأ ذلك من بالرغم مكتملة وغیر

 التي تناسقةالم غیر العوارض للتحمل البیزنطیین اثار من بقیت التي األطناف بتدعیم الدروز قام
 موقعال في الموجودة الصامدة السقوف من العدید ان بالذكر والجدیر سقفاأل بناء في استخدمت

 لدروزا قام الرومانیة، أو البیزنطیة للفترة ولیس الدروز لفترة تعود كافة حوران منطقة وفي
 لتيا الغرف سائر قصارة في للجص كبدیل والطین القش باستخدام سواء حد على والمساعید

  .سكنوھا

  

 الدروز قام العام مدار على المیاه توفیر لةوامح وفي
 ١٥٠٠ العمر من تبلغ التي المیاه خزانات بتنظیف والمساعید

 م١٩٦٤ عام في، والیھا المؤدیة القنوات الى باإلضافة عام
 كامل تجصیص إعادةب للتنمیة االمریكیة الوكالة قامت

 يف الرواسب لتقاطال نظام وبناء الكبیر، الروماني الخزان
 ورعي المتنامي المجتمع من كل احتیاجات لتلبیة لةوامح

 ملیةع في اآلثار مدیریة قامت المحیطة الطبیعیة في قطعانھم
 الدخول سالنا لیستطیع بالسیاج فتحة بترك لواأل التسییج

  .الماء على للحصول بصھاریجھم

  

 احبةالمص المساعید قبیلة كانت المباني الدروز سكن بینما
 بدویة أكثر طبائع يوذو غناماأل قطعان رعاة من لھم

 میلونی كانوا ثاراآل سكنوا نأ بعد حتى الخیام، في ویسكنون
 حجريال البناء مستخدمین الشرقیة الجھة في خیامھم بناء الى

 ضایأ المباني المساعید استخدم الغربیة، الریاح من كحاجز
 ةالصفی كالغرف عامة والستخدامات شبھ لماشیتھم كزرائب

 في خیمة ٥٩ مواقع ناآل حتى أم الجمال مشروع حدد وقد
  .الموقع

 Community > Among the Ruins:التالي الرابط انظر

.)http://www.ummeljimal.org/en/ruins.html( 

  قوس درزي غیر مكتمل   

  داخل اآلثار الماعزقطیع من 

http://www.ummeljimal.org/en/ruins.html
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  البنیة االجتماعیة والسیاسیة 

 یشیدون دروزال كان فبینما المتبادلة المنفعة على قائمة المساعید وقبیلة الدروز بین العالقة كانت
  .مواشیھا برعي تقوم المساعید قبیلة كانت وبساتینھم منازلھم

 حیث الشتاء في أم الجمال الى الماء ینابیع حیث الصیف في الدروز جبل بین ما نالقبیلتا تنقلت
  .مطاراأل بسبب للمیاه السطحي الجریان من القدیمة الخزانات في المجمع والماء الرعي اماكن

 والدلیل. ١٩٣٢و لىواأل العالمیة الحرب بین أم الجمال في والفرنسیة البریطانیة القوات خیمت
 حین في ،العسكریة الثكنة وحول في رؤیتھا یمكنك ناآل الى التي الفرنسیة الخیم مواقع ذلك على
  .الغربیة الكنیسة حول البریطانیین یخیم كان

 ،١٩٣٢ عام في أم الجمال شمال وسوریا األردن بین الدائمة الحدود تعیین تم الذي الوقت بحلول
 الدروز لجبل بالفعل عادوا قد الدروز معظم فإن بیكو سایكس تفاقیةال النھائي التفسیر إلى استنادا

 نراه لذيا المجتمع وأصبحوا ،أم الجمال في المساعید قبیلة بقیت نفسھ، الوقت وفي. سوریا في
  .الیوم

 مباینھا استخدام من المساعید قبیلة ومنعت ثریةاأل المدینة بتسییج ثاراآل دائر قامت م١٩٧٠ عام
 المنازل مث المتحركة خیامھم في منھا بالقرب بالسكن فقاموا-ثرياأل الموقع على للحفاظ خطوة في-

  .الحالي یومنا في نراھا التي المسقوفة الخرسانیة المباني الى الطین من المبنیة

 غمالر على مستقر حدیث مجتمع من تتكون الیوم أم الجمال
 مةكعال تمارس زالت ما التي البدویة العادات من الكثیر من

 قرابة لغیب سكاني وبتعداد االردنیة الثقافة ھویة على رئیسة
 على وتحتوي فعالة بإدارة بلدیة وتنظمھا نسمة ٤٠٠٠

  .لبلدةل ومكتبة المساجد من والعدید الثانویة للمرحلة مدرستین

  :ةالتالی ابطوالر انظر المعلومات من للمزید

>section Community
).http://www.ummeljimal.org/en/community.html(  

 Archive > Library 
).http://www.ummeljimal.org/en/library.html( 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المدرسة الحدیثاآلثار ومبنى 

http://www.ummeljimal.org/en/community.html
http://www.ummeljimal.org/en/library.html
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  الدیانة  

 الدروز بقي الخارجیة الضغوطات من الرغم وعلى م١٠١٠ عام القاھرة في الدرزیة الدیانة نشأت
 لیلةق دلةأ م الجمالأل الدروز سكن فترة وخالل الدینیة وممارساتھم دیانتھم سریة على محافظین

 بناء مت حیث سالماإلفھي  المساعید قبیلة دیانة ماأ ،فیھا الدینیة ممارساتھم على تدل ایجادھا تم
  .المدینة في جدمس أكثر

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 القدیمة المدینة آثار خلف الحدیثة الجمال أم بلدة                        
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 الجيولوجيا
 البازلتیة المدینة  

  

-شمال االردن وجنوب سوریا-تدریجیا حوران  سھلملیون سنة مضت غطي  ٢٥ – ١ما بین 
بطبقات من الحجر البازلتي الذي تكون نتیجة برود الحمم البركانیة المندلعة من جبل الدروز 

  ك.اوالشقوق الصخریة والفتحات البركانیة الصغیرة وقمم البراكین التي غطت المنطقة آنذ

م من البازلت الممتد فوق طبقة من الحجر الجیري وألن ٣٠٠ھذه التراكمات صنعت طبقة بسمك 
مطار القادمة من جبل الدروز كانت تنفذ وت على شقوق عامودیة فإن میاه األطبقة البازلت احت

تحرك یمن خاللھا لتتوقف فوق طبقة الحجر الجیري مشكلة مخزونا كبیرا من المیاه الجوفیة الذي 
  زرق جنوب شرق االردن.حو الجنوب حتى السطوح في واحة األمشكال نھرا مائیا یتحرك ن

بار الجوفیة وضخ میاھھا نحو السطح وفي حوالي توفر التقنیات الحدیثة في حفر اآلوكنتیجة ل
إذ زرعت لالستثمار فیھا  أم الجمالجذب ھذا المخزون المائي الشركات الزراعیة الى م  ١٩٩٠
 مع جنب إلى جنبا فاكھةال وبساتین والعنب الزیتون أشجارك واسعة مساحات في كثیرة یلمحاص

ى دمما أ ،الیومإلى  مستمرة زراعة في التي ما زالت والخیار البطیخ مثل الموسمیة المحاصیل
  .ةاألمویو البیزنطیة الفترة كما كان في حوران جنوب في الزراعي االزدھارالى عودة 

على حجر البازلت  أم الجمالوقع اختیار البنائین في 
الستخدامھ في البناء لوفرتھ في المنطقة وبالرغم من قوتھ 

، أكثر من الحجر الجیري الذي كان یستخدم للتآكلمتھ واومق
  ایضا في البناء، فھو صعب التشكیل.

تخدام اسوبسبب قوة الشد العالیة للبازلت جعلت من الممكن 
 األطنافبراز امات البارزة في البناء من خالل إتقنیة الدع

ودرجات الساللم من الجدران والتي ال یمكن  لألسقف
لین واالخف وزنا ستخدامھا بواسطة الحجر الجیري الا

لمواد البناء القیاسیة التي استخدمت في معظم  باإلضافة
  االردن منذ الزمن القدیم.

أم  في الصوان وحجر الجیري الحجر من كل استخدم وقد
حیث  الموقع في غیر متاحین ماانھ من الرغم على ،الجمال

من مسافة تزید  المحاجر من اماستیرادھ من بد ال كان
                                                      .من المدینة كیلومترا ٢٠عن
 في بحاالمذ حواجز لصنع الجیري الحجر استخدم وقد

 جھاتالوا ظھاروإ الداخلیة الجدران لتغطیة الجص إلنتاج یستخدم كان كما ،البیزنطیة الكنائس
  .مختلفة تاریخیة فترات خالل المباني لبعض الخارجیة

 بناء بازلتي نموذجي           
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 الرومانیةو النبطیة المباني من التي بقیتو الموقع أنحاء جمیع في الرخام من شظایا أیضا وتتناثر
   األثریة

غلب للتقطیع، في حجارة الصوان لصناعة مختلف األدوات وعلى األ الجمالأم ستخدم سكان إ
سنة  ٥٠،٠٠٠قبل  أم الجمالفي  للبشرل استیطان أوالواقع ھذه االدوات ھي الدلیل الوحید على 

  م جنوب المدینة البیزنطیة.٣٠٠على بعد  أم الجمالخالل العصر الحجري في وادي 

  انظر الرابط التالي:

).http://www.ummeljimal.org/environment.htmlFindings > Environment (See online  

 

 

 المشید من البازلتلجدار الشرقي للمنزل الثامن عشر ا 

http://www.ummeljimal.org/environment.html
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  الزراعة
  االقتصاد الریفي

  

 أم الجمالجل البقاء واختاروا بشكل كبیر من أقدماء على الزراعة ال أم الجمالاعتمد قاطنوا 
سكان ائل الولیة ألواأل األساسیةخصیصا لھذا الغرض وقد كانت المحاصیل البعلیة ھي الركیزة 

كیلومتر  ٥على سلسلة ضخمة من القنوات المائیة التي امتدت على مسافة  أم الجمالوقد احتوت 
  سبال للري وزراعة المحاصیل الجدیدة.شمال المدینة في المناطق النائیة والتي وفرت 

في  اریخالت مر على استخدمت التي والخزانات، القنوات من واسعة بقایا على الموقع یحتوي الیوم
 .الدروز جبل القادمة من األمطار من السطحي الجریان میاه وتخزین ،توجیھ اللتقاط، الموقع

 لنبطیة،ا الفترة من ابتداء مختلفة، قاتأو في وإصالحھا والخزانات القنوات بناء تم سواء حد علىو
 من ،األمويو ، البیزنطيأم الجمال عھد في وخاصة

 خزاناتال وكذلك البرك العامة من العدید ھناك االزدھار.
 المواطنین ومنازل كنائس من بالقرب وجدت خاصةال

بل فقد تم بناءه من ق الجمالأم الخزان الكبیر في  أما، األثریاء
مداد القوات والمسؤولین االمبراطوریین الرومان في البدایة إل

المتمركزین في المدینة وھذا الخزان صمم بشكل نموذجي 
لسلسة من الخزانات الرومانیة التي بنیت في المنطقة على 

 الى قعت التيسبیل المثال كالخزان الموجود في منطقة زیزیا 
 تم. علیاء الملكة مطار جنوب السریع ریقالط من الغرب
 قبل من م١٩٦٠ عام في الخزانات ھذه من العدید إصالح

 تھدف والتي (USAID) االمریكیة تنمیةوكالة ال مشروع

  .األردن أنحاء جمیع في الرعي لحیوانات المیاه لتوفیر

مع صل محاجرا فقد غدت أكثر تطورا دم ھذه الخزانات التي كانت في األعلى الرغم من ق
  ن كثیرا منھا تم تغطیتھا لمنع التلوث.االصالحات التي عنیت بھا حتى أ

القنوات التي صنعت بأیدي البشر وربطت بالودیان والقنوات الكبیرة لتغذي الخزانات العدیدة في 
لمواشي وسقي ا المدینة سمحت لسكانھا بالشرب واالستحمام والطبخ والتنظیف وممارسة البستنة

حتى المناطق الریفیة المحیطة بالمدینة خدمتھا سلسلة من القنوات والسدود التي وفرت الماء لري 
  المحاصیل.

ھذا التطور والموارد والكم الھائل من الجھد الذي بذل لبناء ھذا النظام المائي الرائع یشیر الى 
  ا من المواقع في منطقة سھل حوران.وغیرھ أم الجمالأھمیة الزراعة وتربیة الحیوانات لسكان 

 البیزنطیة المنازل وحول داخل وجدتالتي  والمعالف الحظائر من العدید ھي أخرى ممیزة سمة
  ھمیة التي كانت للحیوانات في المجتمعات طوال تاریخھا القدیم.، لیظھر ذلك لنا األةاألمویو

 فیضان الماء في الموقع     
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تحتوي المعالف في الطابق كانت اسطبلین وبعضھا  أواحتوى تقریبا كل منزل على اسطبل 
رى خانات اما المرافق األالمنازل احتوت على المعالف لتغذیة الحیو فنیةأمن رضي والعدید األ

  فكانت تمثل المنزل والحدیقة.

ة بنیت لتخدم سكانھا المزارعین وحیواناتھم حتى المساحات الفارغة األمویھذه المنازل البیزنطیة و
  وحظائر الحیوانات.في المدینة استخدمت للحدائق 

ات واكل عائلة في المدینة كان لھا حقولھا الخاصة خارج المدینة لتوفر لھم محاصیل من الخضر
مطار في كانت موسمیة زراعتھا تعتمد على أساس نسبة ھطول األ المحاصیلوالحبوب وتلك 

  الشتاء والتوزیع الذكي للجریان السطحي للماء في تلك الحقول.

میة ھھا ال تشكل تلك األنّ الزراعة في المجتمع القدیم اال أ ھمیة التي كانت علیھاوعلى الرغم من األ
جدیدة في المنطقة تستخدم میاه اآلبار للري ویتم جرھا من بالنسبة للمجتمع الحدیث المزارع ال

فا صلیین وبالتالي فخالاأل أم الجمالغلب لیسوا من سكان اصحاب األراضي الكبیرة وھم على األ
ن ھذا االقتصاد الزراعي من حیاتھم ویكسبون رزقھم نة القدیمة استثنى سكانھا الحالیوالمدیلسكان 

  القطاعات العسكریة. أوبممارسة المھن الحضاریة والوظائف الحكومیة 

ازلھ الستكمال حاجاتھم الغذائیة أما الغذاء األساسي ومع ذلك، فإن لدیھم حدائق وبساتین حول من
  سواق الموجودة في محافظة المفرق.ر واألفیتم شرائھ من المتاج

  انظر الرابط التالي: 

)http://www.ummeljimal.org/en/library.htmlArchive > Library ( 

  المجتمع.قسم ویمكنك ایضا زیارة الموقع والبحث في قسم الموجودات و

  

 ألشجار الزیتون في أم الجمالمزرعة 

http://www.ummeljimal.org/en/library.html
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 الخطط الدراسیة           
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 الفنون والعمارة
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                                                                            لو األ الدرس 

  أم الجمال مباني
  األساسیةالمعلومات 

  

بدرجات  توامتف أم الجمالإن الدلیل المعماري على تأثیر كل فترة من فترات الحكم التي مرت بھا 
قام بتغطیة اثار  م الجمالعمار المتأخر ألوبالرغم من ذلك فإن اإل ،مختلفة عن بعضھا البعض

  العمارة للفترات المبكرة منھا.

ت النبطیة والرومانیة المبكرة تم تدمیر معظمھا خالل فترة التمرد الذي عظم المباني والمنشآم
ة عمار الذي تم في الفتراستخدام بعضھا في اإل إعادةقامت بھ الملكة زنوبیا ضد روما والتي تم 

  الرومانیة المتأخرة.

 یرجى ،لمزید من المعلومات حول األثر الخاص بكل كل فترة على حدا من الھندسة المعماریة
  ل.وفي الجزء األ األساسیةالرجوع الى المعلومات 

  انظر الروابط التالیة:

).http://www.ummeljimal.org/en/architecture.htmlFieldwork > Architecture ( 

   ).http://www.ummeljimal.org/en/objects.htmlFieldwork > Objects (  

).http://www.ummeljimal.org/en/tour.htmlMuseum > Virtual Tour ( 

).http://www.ummeljimal.org/en/exhibit.htmlMuseum > Artifact Exhibit ( 

  

  النتاجات  

  :سیكون الطالب قادرین على

  .أم الجمال في المختارة المباني تحلیل .١

  .المختارة لمبانيل المعماریة الھندسة فحص .٢

 .المختارة المباني اتواستخدام تاریخ دراسة .٣

  

  

http://www.ummeljimal.org/en/architecture.html
http://www.ummeljimal.org/en/objects.html
http://www.ummeljimal.org/en/tour.html
http://www.ummeljimal.org/en/exhibit.html
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  العسكریة الثكنة: لىواأل اإلستراتیجیة  

  

  ستعرض الصور التالیة والمخطط المعماري للثكنة العسكریة (حصن الفترة المتأخرة).ا

  

 

حصن الفترة المتأخرة ھنا من الجھة  أومشاھدة الثكنة العسكریة  یمكنك: ١. ١الصورة أ.  
تم بنائھ كقلعة في الفترة المبكرة للحكم البیزنطي في القرن الخامس المیالدي. تم إضافة  ،الشرقیة

 یة الیسرى والوسط) الى البناءواالكنیسة الصغیرة في المقدمة الى الیسار والبرجین (في الز
  المستطیل البسیط الشكل خالل عملیة تحویلھ الى دیر خالل القرن السادس المیالدي.
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  لاال

الى A1): التسمیات من حصن الفترة المتأخرة(المعماري للثكنة العسكریة  المخطط: ١. ١الشكل أ.

A7  خالل عملھ المیداني عام  أم الجمالھي عبارة عن خنادق حفریات تم حفرھا بواسطة مشروع

  م.١٩٧٧
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  اسأل الطالب عن االستخدامات الممكنة لھذا الھیكل.

م أالحظ الفناء المركزي المفتوح المحاط بالغرف، وھي میزة متكررة في التخطیط في مباني 
الدخول یكون من خالل المدخل الوحید في  ،، وكما ھو الحال في معظم المباني المحلیةالجمال

باب خلفي) في الثكنة العسكریة للوصول الى (الجدار الشرقي، ومع ذلك فإن ھناك بوابة صغیرة 
خزان الماء ویعمل ایضا كمھرب للحامیة الرومانیة في حال تعرضوا لھجوم. الحظ الكوة وھي 

عن غطاء دفاعي للنافذة الواقعة فوق المدخل الرئیسي لكي یحمیھ الجنود دون ان یتعرضوا  عبارة
  للقتل.

  

  .لمبنىاریخ والھندسة المعماریة وأھمیة احاضر عن الت

  

  

  

  

  

  

مدخل الثكنة العسكریة، تبین لنا الصورة مدخال صغیرا وحیدا ومباشرة فوقھ كوة : ٢. ١الصور أ. 
 ) على المھاجمین.نواعھاأ باختالف(لرمي القذائف 
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  عشر الثامن المنزل: الثانیة ستراتیجیةاال 

  

  ستعرض الصورة التالیة والمخطط المعماري للمنزل الثامن عشر.ا

  

  

الواجھة الشرقیة للمنزل الثامن تحتوي على نافذتین مزدوجتین ومقوستین في  :٣. ١أ.  الصور
ول ن یعمل للوصوالى أسفل الیمین من الصورة ستجد مدخال بباب حجري الى اآل ،الطابق الثاني

الى الخزان المائي المغطى الموجود أسفل جدار المبنى جنبا الى جنب مع ضخامة المنزل الثامن 
ي لھ كانت بسیطة فعشر فإن ھذه المیزات تظھر الترف النسبي بین باقي المنازل التي خالفا 

  مور التي یحتاجھا المنزل.التصمیم وتوفر أبسط األ
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وكما ھو موضح في مخطط المنزل السابع عشر والثامن وعشر وباقي المنازل : ٢. ١الشكل أ. 
فھي تتكون من غرف تفتح على فناء مركزي ویتم الوصول ھذا الفناء  أم الجمالالمحلیة في 

والغرف من خالل مدخل واحد قابل لإلغالق من الداخل كما یظھر في أسفل المخطط فھو في 
لمصنوع من الحجر یمكنك من الوصول الى الخزان المائي الموجود الجھة الجنوبیة والباب الممیز ا

  في الجھة الشرقیة للمبنى.

  .المبنى ھمیةوأ المعماریة والھندسة التاریخ عن حاضر

 العیش مكان وكونھ للمعیشة خاصة كمساحة الفناء لعبھ الذي المركزي الدور اشرح  •
  .والحیوانات للسكان المركزي

  .الغرف خالل من ولیس فقط الفناء خالل من لیھاإ الوصول یتم العلیا الطوابق  •

 ملحق ھو ذاتھ بحد عشر الثامن المنزل نإ) ٣١( الصفحة المدینة خریطة في الحظ  •
  . منازل أربع من بمجموعة
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  .المبنى ھذا حول مھما یبدو الذي ما مناقشة طالبك من اطلب

  المنزل؟ ھذا مثل منزل في العیش سیكون كیف  •

  الغرباء؟ جیرانك؟ معرفة السھل من ھل  •

  حالیا؟ فیھ یعیشون واحد الى البیت ھذا یقارن كیف  •

  الوالیة دار: الثالثة اإلستراتیجیة

  

  إستعرض الصورة التالیة والمخطط المعماري لدار الوالیة.

  

الواجھة الجنوبیة لدار الوالیة وتحتوي على ساللم خارجیة للسقف مع  :٤. ١الصورة أ.
ابواب والقسم العالي الى الیسار ھو الجزء المتبقي من غرفة ذات سقف مرتفع یمكن ثالثة 

الوصول الیھا من غرفة داخلیة (غرفة جنوبیة غربیة) انظر المخطط في االسفل 
جراء حدیث لمنع الجدار حول المدخل المركزي من عن إ والسقاالت الخشبیة ھي عبارة

  االنھیار.
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یوضح المخطط المعماري لدار الوالیة ثالث غرف رئیسیة للمبنى وھي:  :٣. ١الشكل أ .
من الیسار الصف الجنوبي من الغرف التي تحوي غرفة محكمة والردھة المركزیة داًء ابت

لخلفي الجزء ا اي المبنیة على شكل الصلیب)، الغرف الثانویة في(والغرفة الصلیبیة 
  لتعلیق المالبس. علویةوغرفة لمبنى كانت على االغلب مكاتب ل
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نظرة علویة بمستوى العین في الغرفة الصلیبیة في دار الوالیة توضح : ٥. ١الصورة أ.
  مدى االتقان في بناء األقواس الداخلیة واألطناف وما بقي من الجص على الجدران.

  

  

  لمبنىاھمیة وأ المعماریة والھندسة التاریخ عنحاضر.  

 للمبنى الممكنة االستخداماتب قائمة الطالب من اطلب.  

 والسببأكثر مبنى اثار اھتمامھم  عن اثنین أو شریك مع وایناقش أن الطالب من اطلب 

  .ذلك في

 بأكملھ الصف مع نتائجھم لمشاركة متطوعین اطلب.  

  

  :التقویم

بانیھم وبناءا على ذلك دعھم یرسمون لم حدد لكل طالب مبنى لھدف ما ولفترة تاریخیة ما
  مع باقي الصف وینشؤون صالت بینھا وبین المباني التاریخیة. اثم یشاركونھ رسوما تخطیطیة
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                                                                            الثاني الدرس 

  أم الجمال أساليب البناء في
  معلومات أساسیة

 المجفف تحت اشعة الشمس وخاصةأقدم الناس في القرى القدیمة على بناء منازلھم من طوب اللبن 
لم یتم االھتمام بھذا النوع من  نّ ن حیث تكثر التربة الطینیة ولكن إردماكن مثل  وادي األفي أ

إذا و المنازل بشكل دائم فإن جدرانھا ستضعف وتنھار في نھایة المطاف مشكلة طبقة من التراب
بارتفاع –استمرت عملیة البناء واالنھدام بشكل متكرر لتلك القرى فإننا سنصل حتما الى كومة 

من التراب  كـ تل دیر عال وبما ان الخشب نادر الوجود في المنطقة منذ العصر الحجري  -متر٣٠
بكثیر عد بكن أحتى من أما أوحتى الیوم فإن الحصول على خشب صلب یتطلب استیراده من لبنان 

صنوعة بواب ماأل أولذلك استخدم بشح في المباني المصنوعة من اللبن و قد تكون إطارات النوافذ 
االخشاب بینما تموضع السقف الطیني فوق مجموعة من الدعامات الخشبیة و  أومن الحجارة 
وقد استمر بناء مثل ھذه المنازل حتى وقت قریب في  حصیرة من الخیزران أوجذوع النخل 

وذلك ألن االسمنت القوي والمتین والرخیص م ولكن الیوم بقي القلیل فقط ١٩٧٠ردن مثل اال
  اصبح متاحا في االردن لیحل مكان الطین في صناعة الطوب.

 نحاءأ جمیع في یتوفر والذي الجیري الحجر خاصةبو األردنیة التقلیدیة البناء مادة ھو الحجر
 سةالھندالخشب فإن  أو الطین من دواما أكثر ھو الحجر ألن العمل علیھ و ما حد إلى یسھلو البالد

تستطیع الصمود طویال فقد اكتشف علماء اآلثار جدرانا ال تزال قائمة  القدیمة الحجریة المعماریة
 عمان في غزال عین مثل قرى في سنة ٨٠٠٠منذ العصر الحجري الحدیث اي ما یصل الى 

ترة النبطیة وعندما حكمت ھذه المنطقة بحكومات قویة ، ومنذ الف البتراء قرب وبسطة والبیضاء
ذات قدرة شرائیة عالیة اصبح البناء بالحجر اكثر بروزا وخاصة في المباني العامة الضخمة 

  كالقالع والمعابد والقصور والكنائس والمساجد.

 وأالمباني العامة بنیت بكاملھا من االسمنت المسلح  أوالیوم معظم المباني الجدیدة سواء المنازل 
ببدیل أرخص وھو الطوب المصنوع من االسمنت ومع ذلك ینعكس الشغف االقلیمي بالبناء 

المباني العامة  أوالحجري من خالل اضافة طبقات رقیقة من الحجر الجیري لواجھات المنازل 
وبالرغم من االبداع الفني والمحكم في  من خالل الصاقھا باستخدام االسمنت بتلك الواجھات

  نھا بنیت من بالكامل من الحجر. تمثل دعما قویا للبناء كما لو أاستخدامھا اال انھا ال

مزرقة بفعل  أوسوداء -ھي صخور البازلت وھي صخور  أم الجمالكثر توفرا في المواد األ
ز كانیة) القادمة من جبل الدروالحمم البر(بركانیة تشكلت عندما بردت وتصلبت الالفا –المعدن 

لمزید من المعلومات، الجزء (م فوق الحجر الجیري المتشكل سابقا. ٣٠٠-٢٠لتشكل طبقة بسمك 
كم  ١٠ل، "الجیولوجیا") وكنتیجة لذلك اضطر السكان المحلیین للسفر مسافة ول، القسم األواأل

  الحالبات للحصول على الحجر الجیري. أونحو المفرق 
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ل للبناء كبدی سكانھا فقد استخدم حوران، سھل لكامل الحقیقیة النسبیة المحلیة الندرة هھذ أن وبما
 البناء طرق اليوبالت. األقل على سنة آالف لثالثة المباني لبناء المنطقة المتوفر بكثرة في البازلت

 أدخلھا يالت التقنیاتمع  القدیمة المحلیة التقالید ھذه بین الجمع نتاج ھي الدرس ھذا في الموضحة
  .الیمن من القادمین العرب المستوطنین مثل والغرباء، والرومان األنباط

 تشكل التيو نوعھا، من الفریدة اإلقلیمیة البناء أسالیب تطویر في تقنیاتال من المزیج ھذاوأسفر 
 المباني أن إلى اإلشارة تجدر أنھ خصوصا ،األردن في الطبیعي الثقافي التراث من یتجزأ ال جزءا

من  حتى أو ،محلي لوامق قبل من بناؤھا تم األرجح على أم الجمال في نسبیا،ة والبسیطة قویال
لذین ا المعماریین المھندسین قبل من ولیس لمنازل،ل وھذا طبعا بالنسبة أنفسھم أصحابھاقبل 

  .أخرى مناطق مناحضروا 

داد عالجیري لكونھ صعب االستخراج واإل إن إستخدام الحجر البازلتي أصعب بكثیر من الحجر
بعكس الحجر الجیري ولذلك تكلفتھ باھظة ولكن في المقابل فإنھ یدوم أكثر ویضمحل بنسبة قلیلة 
جدا عند تعرضھ للظروف المناخیة المختلفة على عكس الحجر الجیري مما سمح للبنائین باستخدام 

السقوف وارضیات الطوابق وكان ھذا  عوارض رقیقة قد تصل الى طول ثالثة أمتار في بناء
 وأالرملي بینما كان الخشب  أولیكون مستحیال باستخدام الحجارة الرسوبیة كالحجر الجیري 

  الخیزران مطلوبا لدعم السقف.

ت فقط في قاعات االجتماعا أم الجمالسقف الخشبیة المائلة المغطى بالقرمید في تم استخدام األ
الكبیرة بما في ذلك الغرفة الغربیة في دار الوالیة والعدید من الكنائس ذات الطابع الباسیلیكي 
(الكاتدرائیات) اما باقي المباني التي تحتوي على قاعات كنسیة مثل كنیسة جولیانوس استخدمت 

  عوارض بازلتیة كأسقف لھا.

حجام المباني ومخططاتھا وسمحت بالمقابل على شكل وأخصائص البازلت الفیزیائیة أثرت 
ت بارتفاع كان أم الجمالللبنائین ببناء الجدران والمباني بارتفاعات عالیة حیث العدید من مباني 

ثالثة في حین ان برج الثكنة العسكریة كان بارتفاع ستة طوابق فوق السھول  أوطابقین 
كثافة البازلت تعني ان العوارض البازلتیة التي یزید  یة المحطة بھ وبالرغم من ذلك فإنواالصحر

طولھا عن ثالثة أمتار معرضة لالنكسار بفعل وزنھا فقط وبالتالي فإن معظم أسقف الغرف ال 
  یتم دعمھا من خالل اقواس داخلیة. أوتزید عوارضھا عن ذلك القیاس 

  أنظر الرابط التالي:

Fieldwork > Architecture (http://www.ummeljimal.org/en/architecture.html). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ummeljimal.org/en/architecture.html
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  النتاجات 

  سیتمكن الطالب من:

 اإلنشاء وطرق البناء مواد بین العالقة فھم.  

 وطوب الطین الحجر في البناء من اإلقلیمیة الطویلة التقالید مناقشة.  

 أم الجمال في المستخدمة البناء أسالیب وصف. 

    البیزنطیة العمارة: لىواأل اإلستراتیجیة  

  

  .عشر الثامن للمنزل التالیة الصورة ستعرضا

  

رة في الفت أم الجمالسع المباني التي شیدت في أو: كان المنزل الثامن عشر من ١. ٢الصورة أ .
  البیزنطیة

  

 ولكن ة،البیزنطی الفترة تعود إلى أم الجمال آثار في وجدت والكنائس التي البیوت معظم نإ شرحا
م أ المباني القدیمة في من العدید تصمیم وتشكیل إعادة، وتم األموي العصر خالل بني بعضھا
  القرن العشرین. في أم الجمال خالل سكنھم في والمساعید قبل عوائل الدروز من الجمال
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  الطالب صور التطنیف: استعرض امام

  الطالب عن الھدف من التطنیف باعتقادھم.اسأل  

 شرح ھذه التقنیة واستخداماتھا العملیة.ا 

 

. السقف طنف من مزدوج صف على عشر الثامن المنزل مدخل یحتوي :٢. ٢الصورة أ. 
خذت ھذه الصورة بمستوى عین الشخص البالغ داخل المدخل الرئیسي المقنطر في ا وقد

  .المنزل التاریخي
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 يف ضیفت األطناف الى جدران المباني وبمستویات مختلفة،أكثیرا ما : ٣. ٢الصورة أ. 
 لمدخلا فوق التطنیف من السفلي الصف قدم عشر، الثامن البیت في الداخلي الجدار ھذا

ل وبنفس الوقت كأرضیة الطابق الثاني بینما وفر الصف وعم لسقف الطابق األالد الداخلي
  الدعم لسقف المنزل.العلوي من األطناف 
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یمكن لألطناف ان تأخذ اشكاال واحجاما مختلفة، ھذا الرسم المیداني الذي  :١. ٢الشكل أ. 
 أم الجمالتم رسمھ مباشرة بواسطة علماء أثار لمختلف الھیاكل في  األعلى،تراه في 

  .لھذه األسالیب في البناءوضح الطرق المختلفة التي استخدمھا مقیمي المدینة القدماء ی

  

 طنف

 غرفة فوق بوابة المنزل السادس عشر

  الزاویة الجنوبیة الغربیة للثكنة العسكریة  المنزل الثامن عشر
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 استخدمت وقد ،الخزان سقف تدعم التي األقواس صف صورة الطالب استعرض امام
 قبل من الخزاناتلتغطیة و واسعة الغرف لجعل األطناف مع جنب إلى جنبا األقواس
  .یةزالدر الفترة بناةو ینالبیزنطیو والرومان، األنباط

  

خزان سامحة بتغطیة كامل الخزان إلبقاء قواس داخل ھذا الاأل متدتا :٤. ٢الصورة أ. 
التطنیف لبناء  أسلوباالقواس جنبا الى جنب مع  میاھھ آمنة من التلوث، واستخدمت

  .وحدھاكنة باستخدام العوارض البازلتیة تكن ممسع والتي لم أوغرف 
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یوضح ھذا الرسم عملیة الدمج بین الجدران المقوسة والسقف المطنف  :٢. ٢الشكل أ. 
  مساحات داخلیة كبیرة ومفتوحة نسبیا. إلیجاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عوارض السقف
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  الطالب صور المدامیك المتداخلة من الحجر. استعرض امام

  باعتقادھماسأل الطالب عن الھدف من ھذه التقنیة.  

 ھذه التقنیة والغرض منھا. اشرح 

 

 داخللتت معینة شكالأ على قصھا أو عدادھاإ تم ما لبااغ البازلتیة البناء لبنات :٥. ٢. أ الصورة

 لتركیبا العاب كبیر حد على یشبھ وھو" المتداخل المدماك" بـ یسمى ما مشكلة البعض بعضھا مع

 لضغطا بفعل المباني وانھیار- البعض بعضھا عن الحجارة تحرك لمنع استخدمت حیث لغازاأل أو

 برج اعدةق االعلى في الصورة توضح. فوقھا الطوابق ارتفاع من الناتج الوزن بسبب-علیھا الواقع

 نحو راالنھیا من لمنعھا یةواالز عند المتداخلة بالمدامیك والمعزز عشر السابع البیت في یةواالز

  .الكبیر الوزن وطأة تحت الخارج

  

  الطالب صورة أسلوب تخفیف الضغط عن العتبات. استعرض امام

  .بإعتقادھم األسلوب ھذا من الھدف عن الطالب اسأل  •

  .والغرض منھ األسلوب ھذا إشرح  •
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العارضة العلویة األفقیة لما یمثل بشكل نموذجي  أوفتحة صغیرة فوق العتبة  :٦. ٢الصورة أ. 

لتخفف الضغط الواقع على العتبة من الكتل الحجریة المبنیة فوقھا وتحافظ  أم الجمالمدخال في 

  على ھذه العتبة الرقیقة من االنكسار بتفریغ الضغط نحو جانبي المدخل.

  

خدم تفریغ الضغط الذي است سلوبنواع ألأثري عدة یبین ھذا الرسم التوضیحي األ :٣. ٢الشكل أ. 
ن عدم استخدام مثل ھذه االسالیب سیؤدي مع الزمن الى تصدع العتبات وانكسارھا وإ الجمالأم في 

  عتاب لدعمھا.أي شيء تحت األمؤدیة الى انھیار كامل المبنى وذلك لعدم وجود 

 

                               

 

  قوس تخفیف الضغط  نافذة فوق العتبة

 دون استخدام أي وسیلة لتخفیف الضغط  مضاعفةاستخدام عتبات 
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  الطالب صورة الدرج البارز. استعرض امام

  

-على في باحة المنزل الثامن عشركما ترى في األ –الساللم البارزة  :٧. ٢الصورة أ. 
ة العارضة حاف أواستخدمت نفس أسلوب التطنیف فالجدار بوزنھ الكبیر یرتكز على نھایة 

ران الخارجیة كباحات المنازل دمانعا ایاھا من السقوط وغالبا ما بنیت ھذه الساللم على الج
  وذلك لعدم توفر المساحة الكافیة داخل الغرف.
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رسم لنفس السلم من باحة المنزل الثامن عشر مع التأكید على البناء  :٤. ٢. الشكل أ
  لبیزنطیة.في الفترة ا أم الجمالالدقیق والمكتمل للسلم لما یمثل أسلوب البناء النموذجي في 
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   إعمارھا الدروز عادأ التي المباني على التعرف: الثانیة اإلستراتیجیة

  

المزدوجة من األطناف، نرى  أوبدال من استخدام الصفوف المتراصة الفردیة  :٨. ٢الصورة أ. 
ھنا اطنافا متباعدة لتسمح بوضع العوارض بشكل متوازي مع الجدران وھذا األسلوب ھو ما اتبعھ 
الدروز في بناء االسقف تبعا للعدد القلیل الذي كان متوافرا من العوارض ومن ثم قاموا بإغالق 

توحة بشكل متقاطع بإي عوارض إستطاعوا إیجادھا ومھما كان طولھا مشكلین ما الفراغات المف
  یشبھ نمط بیت العنكبوت.

 ١٩٣٥م الى ١٩٠٥ثریة كمساكن من ل الدروز للمدینة األستعمااشرح األدلة على ا 

  إعمار العمارة البیزنطیة. إعادةوالمرئیة في 

 .أشر الى أسلوب التطنیف  

 أون اي فرق بین أسلوب التطنیف عند الدروز (فوق) اسأل الطالب إذا كانوا یرو 

 التطنیف عند البیزنطیین(تالیا).
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في ھذه الحالة نرى القوس البیزنطي في وسط الغرفة واألطناف  :٩. ٢الصورة أ. 
البیزنطیة الجمیلة على الجدار الخارجي للغرفة فكما نرى فإن البنائین البیزنطیین قاموا 

السقف من األطناف بإتجاه القوس أما الدروز فألنھم لم یجدوا بوضع صف من عوارض 
التي لم تصمم -الخام مثل ھذه العوارض الطویلة فقد وضعوا صف اخر من األطناف 

لیبدأ بناء السقف بنمط بیت -ولكن تم استصالحھا لھذا العمل اطنافون أباألصل لتك
  ).٨. ٢الصورة أ. (العنكبوت كم تم ذكره سابقا 
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ن جویة التي تعرض لھا حجر البازلت إال أعلى الرغم من عوامل الت :١٠. ٢الصورة أ. 
الفرق واضح بین الجدار المبني في الفترة البیزنطیة بشكل جمیل ومكتمل نسبیا الى الیسار 

  والجدار الغیر منظم البناء وغیر مكتمل في الفترة الدرزیة الى الیمین في الصورة.

  

كانوا یحاكون التقنیات المعماریة البیزنطیة في البناء ولكن لعدم توفر  ن الدروزاشرح إ
  حجارة البناء المناسبة ظھر بنائھم بشكل غیر متقن.

  

  

  ٣٥لمنزل رة في اواقارن بین الرسمین التوضیحیین للقوسین التالیین في الغرف المتج

 ٨٠رة عمره واالمجعام بینما االخر في الغرفة ١٥٠٠ل بناءه بیزنطي ویبلغ عمره واأل
  عام وكالھما ما زال صامدا.

 ة ن بقص الحجاركانھم أن یالحظوا كیف قام البناؤون البیزنطیواسأل الطالب إذا كان بإم

  وجدوھا. ستخدم الدروس أیة حجارةومن جھة أخرى كیف ا ،خصیصا لما استخدمت لھ

 منعھا من االنھیار. قواس وما الذيف قام البناؤون ببناء مثل ھذه األناقش مع الطالب كی 
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  .٣٥رسم توضیحي للقوس البیزنطي الصامد في المنزل  :٥. ٢الشكل أ. 

  .٣٥ المنزل في الصامد الدرزي للقوس توضیحي رسم :٦. ٢الشكل أ. 
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  :التقویم

خذ بعین االعتبار ذكاء السكان ل ھذه االسالیب في البناء یجب األعند استعراض مث
سالیب المختلفة لجعل المباني قویة جدا ومفیدة، ھذه األ محلیین في تطویر واستخدامال

 جمالأم الما ورثتھ قبیلة المساعید والدروز من العرب القدماء اللذین عاشوا في لوعاكسة 
  خالل الفترة البیزنطیة.
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                                                                            الثالث الدرس 

  أم الجمال في الفخارية انيو األ
  معلومات أساسیة

عیة المصنوعة واني واألو، حیث كانت األأم الجمالاني الفخاریة ضروریة جدا لسكان وكانت األ
داد لھم، مثل إع األساسیةمن الطین المعالج بالنار تستخدم لمجموعة متنوعة من األغراض الیومیة 

  الطعام، والطھي، وأدوات المائدة وتخزین المیاه.

اني الفخاریة وفق طریقتین أساسیتین: تشكیل الطین الرطب یدویا وھذا كان شائعا وتم صنع األ
عجلة التحویل (الة قدیمة كانت تستخدم لتشكیل الطین) كما في  ستخدامبا أوفي العصر المملوكي 

  سلوبین.األ كال بین الجمع أیضا ویمكن العصر الروماني والبیزنطي واإلسالمي المبكر،

، على سبیل المثال، غالبا ما ستجد طبعات األصابع ظاھرة على الطرف الخلفي األمويفي العصر 
لرمادیة اللون، في حین ان الجھة االمامیة تكون مصقولة من االحواض والصحون المقعرة ا

  والحواف متقنة بدقة عالیة باستخدام العجلة.

اني المصنوعة یدویا بسھولة من خالل بصمات األصابع وسماكة جدرانھا ویمكنك التعرف على األ
ستخدام عة بااني المصنووالواضحة، وألن استدارتھا واستقامتھا لن تكون كما یجب تماما، بینما األ

 وأالعجلة سیكون شكلھا أكثر دقة ویمكن التحكم بسماكة جدرانھا جیدا، وستالحظ وجود اخادید 
  خطوط باھتة على جدرانھا الخارجیة والتي تتشكل علیھا اثناء دورانھا خالل عملیة التصنیع.

شكیلھ صنعھ وت ثار مھم جدا فھو ال یتحلل والمكونات المستخدمة فيان الفخار بالنسبة لعلماء اآل
اني الفخاریة ووطریقة تزیینھا ھذه كلھا تتغیر بمرور الوقت، وبالتالي فإن دراسة متأنیة في قطع األ

المختلفة (كسر الفخار) المتواجدة في طبقات التربة في المواقع االثریة تمكن الباحثین من تحدید 
ن) یفیاء في دراسة الفخار (الخزتاریخ الفترات المختلفة التي سكنت خاللھا تلك المواقع، فالخبر

  اني لتحدید األنماط المختلفة والممیزة لكل فترة زمنیة.ویستخدمون ھذه األ

نھا سكنت بشكل متواصل من القرن على أ أم الجمالاني الفخاریة التي استخرجت من ودلت األ
خالل  نھا سكنتأیضا الى احتمالیة ل قبل المیالد الى القرن التاسع بعد المیالد كما تشیر أواأل

الفترة األیوبیة المملوكیة وغیرھا من الفترات بشكل متقطع من القرن التاسع المیالدي حتى بدایة 
  القرن التاسع عشر المیالدي، حیث سكنھا الدروز وقبیلة المساعید.

  انظر الرابط التالي:

Fieldwork > Ceramics (http://www.ummeljimal.org/en/ceramics.html). 

مجموعات  الى أم الجمالثریة في اریة التي وجدت خالل الحفریات األاني الفخوتم تصنیف كسر األ
  تبعا للفترة الزمنیة التي صنعت فیھا:

  الثاني بعد المیالد)ائل القرن أول قبل المیالد الى و(منتصف القرن األ الفترة الرومانیة المبكرة

http://www.ummeljimal.org/en/ceramics.html
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  وجد بھا فخار یعود للفترة الرومانیة المبكرة  أم الجمالكافة المناطق التي تم حفرھا في
  مختلطا مع مواد تعود لفترات بعدھا.

  الكمیات الكبیرة التي تم استخراجھا من الفخار، الذي یعود للفترة الرومانیة المبكرة، من
ل قبل المیالد اي خالل فترة ویدل على انھا كانت مأھولة بالفعل في القرن األ أم الجمال

 الحكم النبطي.

  ائل القرن الرابع المیالدي)أو(منتصف القرن الثاني المیالدي الى  اخر الفترة الرومانیةأو

 كان  والعدید منھااني الفخاریة في ھذه الفترة كانت مصنوعة بشكل جید وبدقة عالیة واأل
 غطیةإال في أ ةنادر تزجیج النقوش كانت أو رسوماتبدون بني و أوذا لون برتقالي 

  اني الطبخ وھو ما كان معتمدا في منطقة األردن القدیمة.أو

 حمر الغامق وأحیانا البرتقالي، كان منتشرا بشكل وافر في تلك الفخار الحوراني باللون األ
المبكرة ولكنھ اختفى في وقت مبكر من القرن الرابع المیالدي، الفترة والفترة الرومانیة 

وبعض الفخار األحمر داكن اللون فرید من نوعھ فتمیز بالخطوط المصقولة واللماعة 
واجزاءه المصنوعة یدویا المزخرفة بدقة عالیة أحیانا على شكل قرصات تحت وعلى 

  ا.ر المحلي الصنع بشكل كبیر جدطول الحواف، وكانت ھذه الفترة التي انتشر فیھا الفخا

  )المیالدي الخامس القرن الى المیالدي الرابع (القرن المبكرة البیزنطیة الفترة

 مغلقة  انيأواني الفخاریة التي تم العثور علیھا وتعود لھذه الفترة تكونت من وبعض األ
اللون، ق رمادیة باریأغطیة لطناجر الطبخ، والجرار واألللطھي ذات حواف مستدیرة، و

  طباق.ومختلف أنواع األ

 اني الفخاریة رمادیة اللون والمتوفرة بكثرة تمت صناعتھا في منطقة حوران ومعظم األ
اني واني الفخاریة كان مستمرا فقد تم احضار المزید من األون اإلنتاج المحلي لألأورغم 

 دیكابولیس).ل مناطق المدن العشر (الورة وفي المقام األواالفخاریة من المناطق المج

  )المیالدي السابع القرن ائلأو الى المیالدي السادس القرن( البیزنطیة الفترة اخرأو

  ذات اللون الداكن، والكسر الفخاریة المنزوعة  انيواألبروز الرسومات البیضاء على
  .البیزنطیة الفترةاخر أواني كانت شائعة في أسلوب التزیین في وعن األ

  ان الفاتحة كانت شائعة خالل تلك الفترة واستمر وجودھا ولوذات األ المنقوشةجرار الماء
  ة.األمویفي الفترة 

  "الطابع ب غالباتھا الممیزة وابزخرفتمیزت -جرشنسبة الى مدینة -"المصابیح الجرشیة
  .األمويائل العصر أوبدأت في ھذه الفترة واستمرت خالل حیث الحیواني 

  )لمیالديا التاسع القرن الى المیالدي منتصف القرن السابع ،ة والعباسیةاألموی( المبكرة اإلسالمیة الفترة

 وأ الى اللون الوردي نھغالبا ما تمیز الفخار اإلسالمي المبكر بجودة ودقة صقلھ ومیال 
  األبیض. أوالقشدي 

  أنواع مختلفة من النقوش والرسوم على الفخار كانت شائعة في تقنیات التزیین في تلك
اني المغطاة بطبقة من الطین واأللوان الغامقة على األ أو الفترة والرسم باللون األحمر

  األبیض كانت شائعة أیضا.
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 تخدامھ تم اس سلوبن ھذا األوبما أ أم الجمالالتزجیج غائب كلیا في ھذه الفترة في  أسلوب
ن التاسع خالل القر أم الجمالاخرھا فإن ذلك یشیر الى ھجر أوفي صناعة الفخار في 

  المیالدي.

  م)١٦قرنالائل أو-م١٤منتصف القرن  ،والمملوكیة ةاألیوبیاخر أو( منتصف الفترة اإلسالمیة

 م أاني الفخاریة المصنوعة یدویا خالل ھذه القرون في وتم العثور على مختلف أنواع األ
  .١٨و ١٧وبشكل رئیسي في المنزل  الجمال

 الجدران وغیر منظمة.اني الطھي والتخزین كانت سمیكة أو  

  جیة، درانھا الخارشكال الھندسیة على جعض األباریق والجرار لیرسم بطلي األ ما تمغالبا
  طباق والكؤوس من الداخل والخارج بألوان مختلفة.في حین زینت األ

 .تم العثور على عدد قلیل من الكسر الفخاریة المزججة في ھذه الفترة 

  ائل القرن العشرین)أو(القرن التاسع عشر الى  واالنتداب البریطانياخر الفترة العثمانیة أو

 اني الفخاریة في ھذه الفترة بشكل سيء وغیر متقن وبسماكة وتمت صناعة معظم األ
  كبیرة نسبیا.

 ي ھذه اني فووالتمشیط كانا شائعین في تزیین أسطح األ ،األسودباللون  الرسم، خاصة
  الفترة.

 .التزجیج نادر جدا  

  

  
مجموعة صغیرة منتقاة من مجموعة كبیرة ومتنوعة من الفخار الذي وجد في ام  :١. ٣الصورة أ. 

 ،لمتأخرةا الرومانیة الفترة ،ة المبكرةالرومانی الفترة: الیمین إلى الیسار من العلوي الصف الجمال.
 لمتأخرة، الفترةا البیزنطیة الفترة: الیمین إلى الیسار من السفلي الصف .المبكرة البیزنطیة الفترة

  .اإلسالمیة منتصف الفترة المبكرة، اإلسالمیة
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  النتاجات 

  :على قادرین الطالب سیكون

 أم الجمال في علیھا عثر التي الفخار لصناعة ةالرئیس العناصر تحدید.  

 االحتالل من مختلفة فترات من الفخار بین التفریق.  

 أم الجمال لسكان الفخار استخدامو أھمیة تحلیل.  

 الفخار من وعاء صنع في المشاركة عملیة وصف. 

   : اإلستراتیجیة

وفي  الفترة المبكرة في أم الجمالسأل الطالب عن سبب اعتقادھم بأھمیة الفخار بالنسبة لسكان ا
                                                                                                              مر استخدموه.أي أ
م المصنوعة یدویا والمصنوعة باستخدا انيوبین األ في الشكل التفریق كیفیة الطالب عن اسأل

  عجلة التحویل.

  والذي یعود لمختلف الفترات الزمنیة. أم الجمالحاضر الطالب عن الفخار الذي وجد في 

  وسلم الطالب الطین لیتمكنوا من صنع وعاء فخاري. لكیال تتسخالت واغطي الط

  :العملیة ھذه في الطالب لمساعدة التالیة اإلرشادات استخدم

 إنش سمكا وذلك  ١/٢ حوالي إلىاجعلھا مسطحة و لةواطال على الطین من كرة ضع
  .وعاءال قاعدة لصنع

 لةواالط على الطین من صغیرة كرات خالل دعك من لفائف صنعا.  

 •وعاءال وخارج داخل معا لفائفس الملّ . وعاءال جانبي لبناء اللفائف ماستخد .  

 ر الوعاء اللفائف حتى تلتصق بجا طرفي على ضغطوا معا قصیرةال لفائفال من یناثنت لف
   لتشكل مقبضا.

 يالطین على السطح التصامیم نحتل رصاص، قلم أو اعواد االسنان استخدم .  

 ساعة ١٢ل  جفی عاءالو دع .  

 أقالم التلوین. ا باستخدامتصامیم ئأنش أو وعاءعلى ال التصامیم قم برسم بعض 
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 للفترتین أم الجمالھذه صفحة من الرسومات المنشورة لبعض كسر الفخار من  :١. ٣الشكل أ. 
ھي الحواف ویمثل اللون األسود الى الیمین المقطع العرضي  ٤٦- ٤٤ األرقام ة والعباسیة،األموی

مقطعا عرضیا  تمثل ٥٠-٤٨ األرقام یمثل القاعدة، ٤٧لھا والى الیسار شكلھا الواقعي، الرقم 
تحتوي  ٥٣-٥١نیة الفخاریة واالجزاء من تمثل كسر من جسم األ ٥٥- ٥١ األرقامللمقابض، و

والشكل  ٢٩القشدي كما في الصفحة الكسر ذات اللون على رسومات ألشرطة حمراء على 
سطح لھذه "المحددات" أي الحواف، والقاعدة، والمقابض، وكسر الفخار تدل وطریقة تزیین األ

  والعباسي األمويبشكل نموذجي على الفخار 

  :التقویم

 .حدد لكل طالب فترة زمنیة  

  الخصائص من تلك الفترة.اجعل الطالب یقومون برسم وعاء فخاري یحتوي على بعض  

 .دع الطالب یستعرضون رسوماتھم مع باقي الطالب 

 عیة في الرسومات.ودع الطالب یستخدمون معرفتھم لیحددوا ألي فترة تعود تلك األ  
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 الحیاة المدنیة
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  معلومات أساسیة

أم ھم البدو الرحل اعتمادا على النقوش الصفویة  التي وجدت في  أم الجمالقدم من سكن إن أ
نحاء البادیة باتجاه الشرق وعندما أصبحت بصرى العاصمة النبطیة الجدیدة وجمیع أ الجمال

وازدھرت الزراعة ومنتوجھا بشكل كبیر أدى ذلك الى ازدیاد رغبة البدو في االستقرار في قرى 
خالل  ن دمرتالفترة النبطیة والرومانیة الى أ في أم الجمالبقي البدو في  أم الجمالقریبة منھا ك

م أعلى النقوش التي وجدت في  الملكة زنوبیا ملكة تدمر، وبناءً  رة التدمریة التي قامت بھاالثو
ي حتى أعضاء ف أوفإن سكانھا لم یكونوا من البدو فقط بل كان منھم مواطنین من بصرى  الجمال

  مجلس مدینة بصرى.

ح لذلك، من المرج موقعا عسكریا رومانیا في القرن الرابع المیالدي، ونتیجة أم الجمالأصبحت 
ة التي كانوا یعیشونھا سابقا من جدید، إال انھ وفي القرن التالي وان السكان عادوا لحیاة البدأجدا 

د البدو السكن في المدینة وقاموا ببناء المباني الضخمة على النمط واومع تراجع القوة الرومانیة ع
، وفي ذلك الوقت أیضا تحول معظم جمالأم الالبیزنطي والتي نرى اثارھا الیوم قابعة امامنا في 

 كنیسة تعبیرا عن مدى ایمانھم ، واستمر ةالسكان الى المسیحیة وبمرور الوقت تم بناء خمس عشر
ة و العباسیة) مع اعتناق بعض السكان لإلسالم األمویوجود ھذا المجتمع خالل الفترة اإلسالمیة (

وغرف المنازل الخاصة ولكن بحلول القرن التاسع وبنائھم العدید من المساجد في الكنائس المحولة 
  المیالدي تم ھجر المدینة بالكامل.

جنبا الى جنب مع -من سوریا ولبنان –م الى وقتنا الحاضر سكن مجموعة الدروز ١٩٠٥من عام 
قبیلة المساعید، وھي قبیلة حورانیة كانت ترعى مواشیھا ومواشي الدروز على حد سواء، وبعدما 

المدینة انتقل المساعید للسكن مكانھم ومع الزمن تناموا لیصبحوا الیوم یشكلون ترك الدروز 
  االف مواطن أردني. ٤٠٠٠المجتمع الحالي بحوالي 

  انظر الروابط التالیة:

).htmlhttp://www.ummeljimal.org/en/history.Findings > History (  

).http://www.ummeljimal.org/en/people.htmlFindings > People ( 

).http://www.ummeljimal.org/en/findings.htmlFindings > Timeline ( 

.)http://www.ummeljimal.org/en/religion.htmlFindings > Religion (  

Community section (http://www.ummeljimal.org/en/community.html). 

 

 

                                                                                   األول الدرس

  الجمال؟ أم في عاش الذي من

 المحليين الناس بين العالقـات

http://www.ummeljimal.org/en/history.html
http://www.ummeljimal.org/en/people.html
http://www.ummeljimal.org/en/findings.html
http://www.ummeljimal.org/en/religion.html
http://www.ummeljimal.org/en/community.html
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  نتاجاتال 

  :على قادرین الطالب سیكون

  أم الجمالشرح كیف سكن العرب المحلیین.  

  حتالل وحكم مختلف االمبراطوریات لھا.با أم الجمالیصف كیف تأثرت  

 أم الجمالثار األدلة على التحوالت اإلمبراطوریة في یفھم كیف یفسر علماء اآل. 

  جانبواأل المحلیین السكان بین التاریخیة العالقة: لىواأل االستراتیجیة 

  

  :النبطیة الفترة عن محاضرة ألقِ 

  .الزراعیة لألغراض جاء أم الجمال سكن من لأو أن لھم اشرح•   

  .ةمبكرال الفترة في الكثافة السكانیة ناقش •

  قریة صغیرة نسبیا. ىلم تكن سو أم الجمالعندما أسس السكان المحلیین 

كنھا ول ،خر ملكین لإلنباطأصبحت بصرى ھي العاصمة تحت حكم آ القریة عندمالربما كان السبب في نمو ھذه 
  ما تزال صغیرة نسبیا.

  :الرومانیة الفترة عن محاضرة ألقي

  .أم الجمال من الالحق واالحتالل م ١٠٦ عام في األنباط للمملكة الرومان ضم عن حدثت •

  .المحلیین السكان على الروماني النفوذ آثار ناقش

  .كبیر بشكل تستخدم اللغة الالتینیة المدینة أصبحت

  .زنوبیا ة تدمرملك التدمریة بقیادة الثورة بعد تماما واختفى أم الجمالتدریجیا في  النبطي الثقافي التأثیر انخفض

بسبب ھذا التمرد مما أدى الى زیادة الوجود  أم الجمالت الرومانیة في الدمار الذي حل بالمباني والمنشآ 
  .أم الجمالالروماني في  العسكري

الخامس  القرن في الدیانة الرسمیة أصبحت والتي المسیحیة،في  دخولالو الوثنیة إنتھاء ناقش •
  والسادس المیالدي.

  :البیزنطیة الفترة عن محاضرة ألقِ 

  .البیزنطیة إلى الرومانیة من التحول شرحا •

  .أم الجمالأثر ھذا التحول في  كیف ناقش •

  .السكان ونمو المحلي بناءال إلى التحول عن تحدث •
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  :العباسي/  األموي العصر عن محاضرة ألقِ 

  .واإلسالم ةاألموی اإلمبراطوریة إلى نسبیا سلميل النتقاالا ناقش •

 على ادرةق ةاألموی اإلمبراطوریة وكانت تقلص قوتھا في المنطقة، البیزنطیة اإلمبراطوریة كانت
  .الجھد من مع قلیل السیطرة علیھا

  .المسیحیة مع تسامحا ة أكثراألموی كانت السلطات

  .إلسالمل التدریجي التحول عن ثتحد •

  

  :التقویم

ماضیھم الخاص، ولیكتبوا قدر ما یعرفون عن تاریخ عائالتھم، ثم  في التفكیر الطالباطلب من 
  .أم الجمالدعھم یقارنوه مع تاریخ سكان 
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  الدرس الثاني

  عاش الناس؟  كيف

  معرفة كيف عاش الناس من االثار التي خلفوها ورائهم

  األساسیةالمعلومات 

ثار المباني القدیمة لتحدید كیف عاش الناس فیھا، فمن خالل دراسة الھندسة استخدم علماء اآل
 ثار من تحدید البنیة العائلیة، والمواشي وأسباب العیشریة لھذه المباني یتمكن علماء اآلالمعما

  لساكني ھذه المباني السابقین.

  انظر الروابط التالیة:

Findings > People (http://www.ummeljimal.org/en/people.html). 

).http://www.ummeljimal.org/en/architecture.htmlFieldwork > Architecture ( 

  

  النتاجات

  :على قادرین الطالب سیكون

 الناس شاع كیف إلى تشیر التي الرئیسیة المعماریة العناصر تحدید.  

 ألثریةا والقطع المباني من أبعد إلى نظربال لھم تسمح أن شأنھا من التي األسئلة صیاغة 

 .ذلك في والسبب ااستخدموھ الذین الناس إلى الجمالأم  في علیھا عثر التي

  عشر والثامن عشر السابع المنزل: لىواأل اإلستراتیجیة

  .غیره من أكثر عوائل وتقدرهال تثمنھ فیما وافكران ی الصف من طلبا

 منازلھم ءبنا في وقیمھم تقالیدھم تنعكس وكیف التقالید وا فيفكری أن الطالب من طلبا 

  .ومدینتھم

 تعكس ماألفال ھذه في المنازلن ا كیفیة في ملیا والتفكیر األفالممشاھدة بعض  منھم اطلب 

  .التي بنتھا الشعوب تلك ثقافات قیمة

 بعض أھمیة واشرح لدیھم مألوف منزل لتصمیم معاصرا مثاال الطالب على وزع 

 في یثةالحد وھي المنازل محتمل واحد مثال. الطلبة الثقافة عند القیم تعكس التي المیزات

أكثر  وأ ثراءً  األسرة أكثر تصبح عندما الثاني الطابق إلضافة مجاال التي تترك األردن،

 .عددا

http://www.ummeljimal.org/en/people.html
http://www.ummeljimal.org/en/architecture.html
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 جھ تفكیرھم نحو علم واصنع رابطا بین المنزل الحدیث والمنزل التاریخي للطالب، و

یوتھم بن الناس في التاریخ القدیم كان لھم أیضا قیم ومعتقدات وتقالید بنوا أثار وكیف اآل

  ومدنھم اعتمادا علیھا.

مجمع (الطالب الرسم التالي للمخطط المعماري للمنزل السابع عشر والثامن عشر  استعرض امام
  .سكني بیزنطي) ویلقب ھذا المجمع عند السكان الحالیین ب " بیت الشیخ"

  

 فریدةلا قلیمیةاإل للعمارة كالسیكي مثال ھو )الثامن عشرو عشر السابعالمنزل (: ١. ٢الشكل ب. 
 نین الىإث من المنزل یتألف ھذا كان نسبیا، غنیة قدیمة ألسرة سكني كبیر مجمعوك ،أم الجمالفي 

 ساللم وكذلك الشرقي، الجدار تحت خاص خزان مع تینكبیر نباحتی حول تتمركز طوابق ثالثة
 من یحتوي على عددعشر  السابع فناء كان .والسطح المبنى من العلویة الغرف إلى تؤدي داخلیة

  .سطبالتا كانت لھ الرئیسي الطابق في الغرف بعضالمعالف المدمجة في جدرانھ بینما 
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  .ھذا المنزل تصمیم في نوعھ من فریدال أو مھمال ھو ماالطالب  سألا

 اواحد مدخال ھناك أن) إلیھ رأش كذلك، یكن لم إذا( مالحظة على قادرین الطالب یكون أن یجب •
  .المجمع فقط

 ،الحجر من مصنوعوال المنزل، في الخاص المیاه خزان إلى یؤدي ما اآلخر، الوحید الباب
  .آمن بشكل یغلق أن ویمكن

  

  .المنزل وسط موجود ھو لماذا شرحوا الفناء إلى أشر •

 من األبواب جمیع أن الطالب اري. الفناء من بكثیر أصغر ھي الغرف جمیع أن الحظ
 جدران خارجالى  وأبدا البعض، بعضھا مع ونادرا الفناء، الى توصل الغرف ھذه وإلى

  .المنزل

 الوصول یتمو. الفناء جانب على الجدران صلب فيمبنیة  ھيدراج األ كل أن الى رأش
  ).السطح إلى تمتد جادراأل. (الغرف داخل من ولیس فقط الفناء من واستعمالھا إلیھا

  العلویة. الطوابق من اثنین إلى تؤدي الساللم أن الحظ

  

  الجدار الشرقي لفناء المنزل الثامن عشر مبینا فیھ درج وطابقین.: ١. ٢الصورة ب. 
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فیما و عشر. الثامن إلى عشر السابع البیت عن مالحظاتھم من یفسروه أن یمكن ما الطالب اسأل
  وثقافتھم؟ وتقالیدھم قیمھم كونت قدوما  الناس؟ ھؤالء عاش كیف كتشفواإذا ا

 امةھ والخصوصیة الحمایة من كل أن إلى شیری المبنىالقلیل في  مداخلال عدد أن وضح 

  .لسكان المنزل جدا

 نوم. األسرة ألعضاء أھمیتھ بالنسبة على یدل أنھ وكیف الفناء، ومركزیة حجم ناقش 

عمال التي تتم إلدارة المنزل تجري الكثیر من األأن  ن سبب األھمیة جاء بسببأ المرجح

  .الفناءفي 

 األصغر األخرى البیوت مع بالمقارنة واحد، منزل في الغرف من العدید وجود إشرح 

 قتو في المنزل ھذا في تعیشكانت  كبیرة أسرة ان على یدلفیما  ،أم الجمال في حجما

  .واحد

 خزانب مجھزةال أم الجمال في الوحیدة المحلیة المنازل من واحد ھو عشر الثامن البیت 

 احلةالق المنطقة في وخاصة ذلك، یعنیھ ما حول التفكیر الطالب اطلب من. ابھ خاص میاه

 .حورانسھل  مثل نسبیا
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  مویة (منزل مزرعة).وھو عبارة عن عزبة أ ١١٩ة المنزل اعرض مخطط وصور

  

ھو منزل أموي ریفي، یتكون من فناء واسع مكشوف مع غرف  ١١٩المنزل : ٢. ٢ب.  الشكل
الجانب الجنوبي والغربي وجدران فقط في الجانب الشرقي والشمالي والمدخل لھ من خالل في 

صالة في منتصف الجدار الجنوبي كالمنزل الثامن عشر، الركن الجنوبي الشرقي من العزبة 
یحتوي على إسطبلین كبیرین مع صفوف وسطى من المعالف وكال االسطبلین یفتحان باتجاه 

  للحیوانات.حضیرة خارجیة مسورة 
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  .١١٩آثار صف من المعالف داخل إسطبل في المنزل : ٢. ٢الصورة ب. 

 مر الذي ابدىاأل ما ؟١١٩ المنزل حول نوعھ من والفرید المھم األمر ھو ما الطالب اسأل
  ؟قیمةلھ  ھنا یعیشون الذین الناس

  مثل: الطالب مع المالحظات بعض راجع

 الفناء ھذا خالل من إال الغرف إلى الوصول یتم الو األخرى، المنازل مثل فناء لدیھم.  

 قمغل الفناء من والشرقي الشمالي الجانبینأن  من الرغم على فقط، واحدة بوابة ھناك 

  فقط. منخفض بسور

 .معظم الغرف بدون نوافذ تطل على المحیط الخارجي للمنزل  

  وكالھما مرتفع عن األرض كال اإلسطبلین في المنزل یحتویان على صف من المعالف

  كل منھا؟ (شاھد الصورة)نوعا ما، ما ھو حجم الحیوان الذي سیستطیع األ
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  استعمل مالحظات الطالب.

  اعتمادا على ما الحظناه؟ ١١٩ما لذي نعرفھ عن سكان المنزل  

 ن فناء المنزل الواسع یبین مدى العمل الكثیر الذي یتم إنجازه خارج المنزل اشرح أ
  الى ان معظم حیاتھم كانت خارج المنزل في الھواء الطلق.باإلضافة 

  ناقش كیف ان نقص الدفاعات في ھذا المنزل والمنزل الثامن عشر تدل على المجتمع
  .األمويالمسالم في العصر البیزنطي و

 منزل ال ھذا في یعیشون الذین الناس للحمایة، حاجة لم یكن ھناك وإن حتىأنھ  كیف إشرح
 سيالرئی المدخل عن النظر وبصرف الخارجیة لھ، الجدران في النوافذ ببناءیقومون  ال
 یعزز وھذا. الفناء الداخلي ساحة على تطل والنوافذ األبواب االسطبالت، فإن جمیعو

  .للخصوصیة كان أم الجمال المنازل في واألبواب الخارجیة النوافذ وجود عدم بأن القول

  

 كدلیل على إبقاء العدید من الحیوانات في أماكن  ١١٩الى االسطبالت في المنزل  أشر
 مغلب ینامون في الطابق العلوي فوق حیواناتھكانوا على األ أم الجمالمتقاربة، سكان 

مر غیر مستغرب كون الحیاة في ذلك الوقت كانت معتمدة لیتمكنوا من السھر علیھا وھذا أ
  ات.في جزء منھا على الحیوان

  اعرض الصورة الجویة الكبیرة التالیة للموقع الرئیسي للمدینتین البیزنطیة والرومانیة مع
  المنازل والمباني األخرى المرسومة علیھا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٨٦ 

  

م، وغطیت ٢٠٠٤صورة أقمار صناعیة عالیة الدقة اخذت للمنطقة عام : ٣. ٢الصورة ب. 
وموضحا ارتفاع عدد المباني وكثافتھا خالل  الجمال أمبخریطة لمنطقة االستیطان الرئیسي في 

  ذروة المدینة البیزنطیة.
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  .ككل أم الجمال سكان یعیش كان كیف حول الكبیرة الخریطة ھذه تقول عما الطالب اسأل

 ماب ولكن جدامرتفعا  یكن لم الجدار ھذا ولكن بالكامل، مسورة كانت المدینة أن إلى أشر 

  .حتى الخروج منھا أوالى المدینة  من الدخول الحیوانات لمنع یكفي

 ازلھم،من بناءفي  تستخدمل البازلت صخوران یقوم السكان باستخراج  بمجرد أنھ اشرح 

  .المیاه لجمع اتناخزك تستخدماو المقالع اغالق تم

 أو المدینة حدود داخل. الزارعةن السكان قد قاموا بممارسة دون أاسأل الطالب این یعتق 

 غربيال الشمال في الحدیثة البساتین ولكن المدینة، في مساحة ھناك أن یبدو ال خارجھا؟

  .مفتاحا لحل ھذا اللغز توفر الصناعیة األقمار صورة حوافل الشرقي والجنوب

 الطالب عن  اسألتواجدھا.  بأماكنعثر على بعض كنائس الموقع الخمسة عشر، وفكر ا

  أھمیة الدین بالنسبة لھؤالء الناس؟

  .المدینة ھذه في یعیشون الذین الناس عن المالحظات ھذه الیھ تشیر الذي ما الطالب اسأل

 ا ومتعت المدینة ھذه في یعیشون الذین الناس أن تدل على منطقيوبشكل  أنھ اشرح

  .منازلھم داخل وكذلك كمدینة فیھا خصوصیتھمب

 أھمیة یبین األمطار ولطھ عند الخزانات إلى المیاه لنقل جید نظام وجود أن إلى أشر 

 تطلبی والخزانات المیاه قنوات وصیانة بناء ن، وإالسكان بقاء أجل من المیاه جمع

  .المحلیین السكان بین ناوالتع من عالیة درجة أیضا

 إلى كانوا یمشون المزارعین ن، وأالبلدة خارج وقعت الزراعة معظم أن لطالبل برھن 

 اأیض احتفظوا حیث البلدة، في ھمزلامن في لیلال ونقضی ھمولكن البعیدة، حقولھم

 .حیواناتھمب

  

نھ خالل الفترة البیزنطیة كانت المدینة متدینة جدا وقد تركز ھذا التدین في األسر التي اشرح أ
  سكنتھا.

 حیاء السكنیة، بین المنازل في األ معظمھاكنیسة قد تم بناء  ١٥ن صف للطالب كیف أ

الخاصة  ثرواتھمیة من السكان المحلین ومن وتم بناء معظمھا أیضا بمساھمات شخص

  (كما یحصل عندما یقوم شخص ببناء مسجد ویقوم بوقفھ).

 نھ قد تم أیضا على األقل تحویل كنیسة واحدة الى مسجد في فترة متأخرة، اشرح أیضا أ

 كمثال شاھد الصورة التالیة للمحراب المغلق في كنیسة نومیریانوس.
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ن یحتوي على مذبح (الجزء نصف الدائري) والذي یجب أ المحرابھذا : ٤. ٢الصورة ب. 
ا للتقالید ، وتبعاألمويغالقھ بالبازلت في وقت ما من العصر تم إ أم الجمالكنیسة نومیریانوس في 

 ، وباعتقاد بعضالمسیحیة فإن المحراب یتوجھ نحو الشرق (الجھة التي سیعود منھا المسیح)
 الى مكة المكرمة)(غالق ھذا المحراب ھو لتركیز وصب االنتباه نحو الجنوب العلماء فإن سبب إ

  وبالتالي تغییر وظیفتھا من كنیسة الى مسجد.

  

  التقویم

 تنعكسا كیف على ورقة صغیرة فقرةب ونشرحی ثم. منازلھمل مخطط رسم الطالب من اطلب
  .منازلھم تصمیم في بھم الخاصة العائلیة والثقافة القیم

  .لعائلیةا القیم تلك لتوضیح المحاضرة خالل تعرضالتي  سالیباأل استخدام الطالب على یجب

 یناتالتخملوضع  واستخدامھا لزمالئھم التصامیم تمریر الطالب من اطلب: اختیاري التقویمھذا 
  .األخرى األسر أو الجیران من ھاقربمدى و التي تمثلھا قیمال حول
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  لثالثاالدرس  

   أم الجمال على تأثيرها ومجاالت التجارة

  األساسیةالمعلومات 

  طرق التجارة

 األردن نوبج في البتراءفي  الھامة اإلقلیمیة افلوقال مراكز كانت والرومانیة النبطیة الفترات في
 تيال( الرومانیةوعمان  جرش مثل أخرى أردنیة مواقع استفادتو ،السوریة الصحراء في وتدمر
 أم الجمالنت بینما كا اإلقلیمیة التجارة من كبیر حد إلى أیضا) وفیالدلفیا جراسا آنذاك تسمى كانت

 لىإ البدو لئكأو سكانھا، احتیاجات روتوف الصحراء، حافة على ازراعی اموقع لواأل المقام في
 ودعي قة،المنط في الرئیسي الطریق. بصرى مثل منھا القریبة الحضریة المراكز وأیضا الشرق،

 تراتكیلوم ستة بعد على أم الجمال زاوتج وعمان، بصرى بین الرومان اقامھا والتي "نوفا فیا"
  .الغرب إلى

 انك حوران جنوب أنحاء القرى في من العدید من واحدةوك لبصرى، تابعة قریة أم الجمال كانت
 اآلثار اءعلموقد استند  ،الحیوانات وتربیة الزراعةمعتمدا على  لھا الرئیسي االقتصادي النشاط
 متدت والتي ،أم الجمالب المحیطة دیةواأل طول على واسعةال الحقول أنظمة من االستنتاج ھذاعلى 
 واضح الحیوانات تربیة على الدلیلو ھا،حول االتجاھات كل في كیلومترات خمسة من أكثر

 سطبالتإلاببناء  أم الجمال في المحلیین العرب السكان قام عندما البیزنطیة، الفترة في خصوصا
 یعب تم قدو ،منازلھم في مباشرة الخیول مثل الكبیرة والحیوانات والماعز لألغنام والمعالف
 كانت لتيوا والسویداء، بصرى مثل الكبرى السكانیة المراكز إلى الفائضة الحیوانیة المنتجات

 یةالصحراء البازلت أو البادیة، حافة على تقع أم الجمال ألنو ،الطرق خالل من أم الجمالب متصلة
. والجنوب قالشر إلى  المحیطین بھا البدو مع لسلعل تبادل ھ قد حصلأن نستنتج أن المعقول فمن ،

 لكتابةا الصفویة تكان حیث أم الجمال في الصفویة النقوش من العدید وجود التأكید ھذا ویدعم
 رابعال نالقر إلى لواأل القرن من البادیة في یعیشون الذین العرب البدو قبل من المستخدمة

أم  مثل یةریف بلدات لوجود الرئیسي السبب المحلیة، والتجارة الزراعة كانت وبالتالي، المیالدي
  .المحلي االقتصاد لھذا ھاما مكمال القوافل تجارة زالت ال قد ذلك، ومع، الجمال

 عبر مشقد إلى البتراء من البضائع تنقلقد  النبطیة الفترة في قوافلال كونت أن الممكن فمن
 موأ أم الجمال مثل مدن خالل من واألزرق مرورا السرحان وادي خالل من الشرقي طریقال

 نبی الواصل الخط على أیضا أم الجمال ، حیث وقعتودمشق بصرى إلى طریقھا في القطین
- محمد سیدنا زمن في خصوصا ،الجنوب في والیمن ومكة عمانو  الشمال في وبصرى دمشق
 تحمل يالت القوافل مرن تأ وبالتالي فال بدّ  ،األموي والعصر قبل البعثة -هللا علیھ وسلمصل 

 المساحات أن الممكن ومن بل ،المنطقة ھذه عبر سوریا إلى المكرمة ومكة الیمن من بضائعال
  .مرافقي القوافل خیامو إلبلل كمحط ستخدمت تكان أم الجمال في المفتوحة
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 يف ،یةاوالصحر والقصور دمشق بین موقعھا من أیضا أم الجمال استفادت األموي العصر في
 مع حليم بناء لتصبح كأي الوالیة دار تشكیل إعادة تم یةاوالصحر القصور بناء اثناء الواقع،

 من دةواح كأنھا كثیرا بدت قد المجددة الوالیة دار فإن ؛واللوحات الجداریة الفسیفساء أرضیات
  .القصور ھذه

  الروابط التالیة:انظر 

).http://www.ummeljimal.org/en/library.htmlArchive > Library ( 

).http://www.ummeljimal.org/en/gis.htmlArchive > GIS (  

Museum > Black Desert (http://www.ummeljimal.org/en/desert.html). 

  

  

  أم الجمال في وجدتالتي  لةاوالمتد األشیاء

 ور،القب وشواھد والمقابر، للمباني، المقطوعة الحجارة ھي أم الجمال في شیوعا األكثر األشیاء

ذه ھ قطع تم وألنھ. الموقع داخل المحاجر في المتاحة المحلیة البازلت من حجارة تتكون والتي

 ھي ةاألضرح واحجار البناء لبنات نفھذ یعني أ ،نفس الموقع الذي استخدمت ألجلھ في الحجارة

 مت والتي التالیة، الصورة في األشیاء دراسة عند ذلك، ومع ،محلیا المصنوعة التحف نفسھا

 كافة قریبات استیراد تم أنھ الواضح من یصبح ،أم الجمال في األثریة الحفریات خالل عنھا الكشف

 نم تستورد كلھا كانت المنزلیة، األدوات  حقیقةوفي ال ،آخر مكان من الصغیرة األشیاء ھذه

 أم الجمال أن على مما یدل أم الجمال في المواطنین قبل من یتم شرائھا ذلك وبعد أخرى، أماكن

  .ریفيال ھامجتمع من الرغمب ،الخارجي العالم مع كبیر تواصل على كانت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.ummeljimal.org/en/library.html
http://www.ummeljimal.org/en/gis.html
http://www.ummeljimal.org/en/desert.html
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أم  في األثریة التنقیبات من األثریة القطع من مجموعة الصورة ھذه تعرض: ١. ٣الصورة ب. 
 صنعت لم-كلھا یكن لم إن-ومعظمھافي المتحف،  للعرض اآلثار دائرة بھا والتي تحتفظ، الجمال

داخل  في توارثت ربما الیمین أسفل في الموجودة تلك مثل البدوي حبات الخرز. أم الجمال في
 في صنعت األرجح على الصغیرة الصلیب وقالدة الذھبیة األقراط زوج ولكن األسر، احدى
 إلى جرش أو الشمال إلى بصرى مثل الكبرى المدن في اإلقلیمیة المجوھرات محالت إحدى

 المزجج فإن اجزاء المصباح ،أم الجمال كان یصنع في المحلي الفخار أن حین في الغرب،
 یةإقلیم عمل خزفیة ورشة في مصنوعة األرجح على الیسار على المصباحین األخضر واجزاء

 ویةابیضلحجر الجیري والمزینة بـ(اشكال تخصصا والقطع المعماریة المصنوعة من ا أكثر
یب یتم صناعتھا في محل بناء محلي حیث والسھام) و قطعة الرخام البیضاء المنقوش علیھا الصل

انخفاضات  ٥ما القرص الذي یحتوي على ى موقع البناء على ظھور الدواب، أیتم طلبھا ونقلھا ال
مرأة) والمرود(أداة لوضع الكحل) المصنوع  أوالمصنوع من الجص (كان یستخدم كلوح للمكیاج 

  من العظم فكان یتم شراؤھا من بصرى.

  

  النتاجات  

  

  سیكون الطالب قادرین على:

  بالتجارة. أم الجمالتوضیح مع من قام مواطنو 

  وصف الصعود والھبوط في التجارة مع مرور الوقت.
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   اإلستراتیجیة

  

 الرومانیة، اإلمبراطوریة ذلك في بما( أم الجمال على تؤثر التي للمنطقة خریطة عرضا
  ).ومصر الدیكابولیس حلف ،األنباطمملكة  الفارسیة، اإلمبراطوریة

 منھا. أم الجمال قرب مدى إلى وأشر الخریطة على ال بصرىأو للطالبعرض ا  

 أم الجمال على أثرت تكون قد التي المحیطة اإلمبراطوریات ناقش.  

 أم  صاداقت على والتأثیر التجارة المختلفة بإمكانھا الجماعات من العدید أن فكرة على أكد

  .الجمال

  حوران: منطقة خریطة اعرض

  ّبصرى.من  أم الجمالالطالب بمدى قرب  ذكر  

 كانت األفضل  أم الجمالمدنا أخرى كانت تحیط ببصرى وتابعة لھا، واشرح ان  اعرض

  حفظا بینھا حیث كان اقتصادھا یعتمد على الزراعة وتربیة الحیوانات.

 من وكذلك والسویداء القطین أمب مرت قد و بصرى األزرق بین القوافل أن إلى أشر 

  .األثریة المسوحاتمالئمة اعتمادا على  كثراأل الطریق ھذا كانحیث  أم الجمال خالل

  .والرومانیة النبطیة الفترة خالل التجارة ناقش

 حقةال فترات مع مقارنة نسبیا ةصغیر تكان أم الجمالالكثافة السكانیة في  أن بین.  

 بصرى التي كانت تمثلالثانوي بعد  السوق كانت تمثل أم الجمال أن لطالبل وضح 

الرسمیة ویتم جمع الضرائب فیھا،  المقاطعة عاصمة الرئیسي للمنطقة كونھا السوق

  جیدا بمختلف النواحي الحقا.ذلك  خدمھا فقدم الجمال كانت خارج ھذه الحسبة وكون أ

 ل. كأم الجما الصغیرة المدن استغل الكبیرة المدن أو اإلمبریالیة القوى من أیا أن اشرح

 إلطعام سیلةو مجردفقط  الریفیة البلدات كنلم تكانت تبدو عادلة للجمیع؛  التجارةففرص 

  .المدینة في الناس

  

  

  .البیزنطیة الفترة خالل التجارة ناقش

  .اناتالحیو وتربیة الزراعة من مزدوج اقتصاد وجود إلى تشیر األثریة األدلة أن للطالب اشرح •
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 راسا،ج (مثلن تالشي قوة اإلمبراطوریة الرومانیة تسبب لبعض المدن الكبیرة بین أ 

م أوفیالدلفیا، وبصرى) بالفقر مع تباطؤ التجارة وانھیار االقتصاد، بینما كانت مدن مثل 

  تنمو في الحجم وعدد السكان والثراء اعتمادا على استقاللھم الذاتي. الجمال

 دال من بفي أم الجمال على المنازل الخاصة لبیزنطیة بین كیف تركز البناء في الفترة ا

بداع واالتقان في تلك المنازل على الضخمة كدار الوالیة، حیث دل اإل المباني العامة

  سكانھا. الذي كان یعیشھمدى االزدھار والنجاح 

 أم  مع تجاریة بدأت عالقاتو أیضا حوران في ازدھرتالتي  األخرى المدن تحدث عن

 رصاصال أم مثل أخرى ریفیة دنم االزدھار فيھذا  مثل على العثور یمكن. الجمال

  .سمعان قلعة مثل الشمال في السوریة والبلدات) مأدبا قرب(

 في العالقات وقطعت قد وحدت سواء حد على المسیحیة ونمو الكنائس بناء أن اشرح 

 من العدید تنافس معا، الناس وحدت التي الدینیة المعتقدات من الرغم على، فالمجتمع

  .الھوتیة خالفات بسبب واجادلتو السلطة أجل من المحلین األساقفة

 أم الجمال مواطنو فقد كان ،التجارة من آخر مصدر كان لھم البدو أن الطالب أخبر 

 .یتاجرون بحیواناتھم المحلیة مقابل تلك التي ترعاھا القبائل البدویة في البادیة

  .ةاألموی الدولة إطار في التجارة

 حورم كان ولكن البیزنطیة، الفترة في لتلك مشابھة كانت ةاألموی التجارة أن لھم اشرح 

 كةوم دمشق بین والجنوب الشمال بین الخط على وضوحا أكثر بشكل البضائع حركة

  .المنورة المدینة/  المكرمة

 ب مرورا لجنوبین أھمیة الحج كعنصر فعال في زیادة التجارة وتبادل السلع بین الشمال وا

لع فل تبیع السعبر الطریق الروماني القدیم نوفا ترایانا، حیث كانت القوا أم الجمالب

ن ولكن في حافالت تسیر على الطرق وتشتري الخدمات األمر الذي ما زال قائما الى األ

  السریعة الحدیثة من دمشق عبر األردن الى السعودیة.

 الدبلي الذي بدأ في الفترة الرومانیة، أثر سلبیا في ن ازدیاد اإلصابات بالطاعون بین أ

  التجارة.

 لتتضاء بأكملھا والمنطقة أم الجمال بغداد، إلى دمشق من العاصمة نقل بعد أنھ لھم اشرح 

تاسع عشر ال القرن حتى متفاوتبشكل مھجورة  وأصبحت السكان عدد في تدریجیا

م الى تضاءل ٧٤٧ة حوران عاموقد أدى الزلزال الكبیر الذي ضرب منطق .المیالدي

 على الزلزال ھذا وكان اعداد السكان وھبوط النشاط االقتصادي في المنطقة بأكملھا،

 رارأض فيتسبب  والذي ،م الجمالأل الدیموغرافي تحولال في الرئیس السبب األرجح

 .البلدة مباني في كبیرة

دارتھ لھا، فالتجارة مع كیانات كبرى في عقب تالشي النفوذ الروماني وإ أم الجمالالحظ ازدھار 
یر بالربح الوف سكانھا على عاد أم الجمالوقت لم تكن فیھ ھناك سیطرة وضرائب تفرض على 



 
٩٤ 

المیالدي  ٧-٦والذین بدورھم أعادوا استثماره في مجتمعھم، وقد بقي الحال كما ھو خالل القرن 
المحلیة  قل على المجتمعاتسیاسیا واقتصادیا أث مارستا ضغطا ة حیاألمویفي الفترة البیزنطیة و

  بعكس الفترة الرومانیة. 

  

  :التقویم

 التجاریة الطرقتحدید  اطلب منھم ثم للطالب حوران منطقة خریطة من نسخة بتوزیع قم
  .خرائطھم في الرئیسیة
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 الجیولوجیا
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  لو األالدرس  

  والمتحولة النارية الصخور

  األساسیةالمعلومات 

  الصخور الناریة تتكون نتیجة برود وتصلب الصخور المنصھرة (الحمم البركانیة)، فإذا

ك ما إذا حدث ذلأل القشرة األرضیة تسمى بالجوفیة بردت وتصلبت تلك الصخور داخ

 على سطح األرض فتسمى الصخور البركانیة.

  سود اللون وسطحھ الخارجي خشن، یتكون من الحدید أالبازلت عبارة عن صخر بركاني

  ت.جایووالمغنیسیوم باإلضافة الى معادن أخرى كالزبرجد الزیتوني والھورنبلند واأل

  الجرانیت عبارة عن صخر ناري جوفي ذو تركیبة خشنة ویتكون من الكوارتز (الرمادي

  سود).الوردي)، والمیكا (األ وأ) والفلسبار (األبیض الصافي أو

  تتكون الصخور المتحولة نتیجة تعرض الصخور الناریة للضغط والحرارة الشدیدین

  داخل القشرة األرضیة.

  الرخام ھو أحد الصخور المتحولة التي تتكون عندما یخضع الحجر الجیري لتغییرات

  بسبب الحرارة العالیة والضغط، ذو سطح أملس ویأتي بعدة ألوان.

ل، و، القسم األاألول انظر الجزء أم الجمالمزید من المعلومات حول الجیولوجیا ول
  "الجیولوجیا" وعلى شبكة اإلنترنت:

Findings > Environment (http://www.ummeljimal.org/en/environment.html) 

، Maani.usجریر المعاني (عمان، األردن: طبیعة وأثار األردن لوالرجوع أیضا الى دلیل 

  )، والذي تم اقتباس التعاریف المذكورة أعاله منھ.2008

 النتاجات  

 سیكون الطالب قادرین على:

ة، وذكر أمثلة على الصخور البركانیة الداخلیة والخارجیة تعریف وتحدید الخصائص الرئیس
  المتحولة. والصخور

وفي الھندسة المعماریة للمواقع  أم الجمالشرح كیف تم استخدام ھذه األنواع من الصخور في 
  األثریة األخرى.

  .أم الجمالشرح لماذا تم استخدام البازلت على وجھ الخصوص في 

  

http://www.ummeljimal.org/en/environment.html
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  اإلستراتیجیة  

  

  .والمتحولة الناریة الصخور عن بالتحدث المحاضرة ابدأ

  .والمتحولة الناریة للصخور العام التعریف ضمن •

  ).البركانیة( والخارجیة) الجوفیة( الداخلیة الناریة الصخور تعریف ضمن •

  

) صورة أو( وعینة عمل ورقة مجموعة كل واعط ٤-٣ من مجموعات في الطالب وزع
  .لصخرة

  .الصخور ھذه نوع ولیحددوا لھم تعطى التي الصخور بوصف الطالب لیقم

  .العینات كافة مع مجموعة كل تعمل حتى المجموعات بین العینات ریدوقم بت

 والصحراء حوران لسھل الجیولوجي التاریخ عن محاضرة إلقاء في وابدأ الجماعي العمل انھِ 
  الحمم وتدفق البركان تعریف ضمن العمل من تاكد البازلتیة،

 .أم الجمال في البازلت استخدام إلى أدت التي األسباب حول بمحاضرة الدرس انھِ 
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سود وتحتوي ألونھا تقریبا  أم الجمالقطعة صغیرة من صخر البازلت في : ١. ١الصورة ج .
نھا كانت الصخور أال إوبة قولبتھا لالستخدام على نسبة من العدید المعادن، وبالرغم من صع

، الحظ السطح المرقش للصخرة نتیجة تعرضھا أم الجمالاألمثل لبناء المباني الرائعة كمباني 
اس ی، والغبار وغیرھا من العوامل الطبیعیة. (عصا القاألشناتلعوامل الطقس المختلفة، ونمو 

  ).واحد منھا سنتمتر قطاعمقسم الى قطاعات یمثل كل 
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عمود من الرخام في موقع بیال شمال غرب األردن. الطبقات التي تظھر على : ٢. ١الصورة ج .
الصخور المتحولة نتجت بسبب تعرض الصخور الرسوبیة للضغط والحرارة الشدیدة والتي ستدوم 

 بد.الى األ

ثري لمدینة األ ما زالت قطع عمود الجرانیت تستطیع الوقوف في الموقع: ٣. ١الصورة ج .
حدى مدن حلف الدیكابولیس)، یتكون العامود من حبیبات خشنة من اللون إجراسا ( أوجرش 

  األبیض والوردي واألسود لتمثل على التوالي معادن الكوارتز والفلسبار والمیكا.

  

 :التقویم

  العالمات بناءا على اإلجابات الصحیحة. عطِ اراق عمل الطالب وأوجمع ا
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  الثانيالدرس  

  الرسوبية الصخور

  األساسیةالمعلومات 

  

المواد العضویة التي تفككت بسبب التآكل  أوالرواسب: ھي جسیمات صغیرة تتكون من المعادن 
 الكیمیائي. أوالفیزیائي 

تتشكل الصخور الرسوبیة عندما تتراكم الترسبات وتتصلب بسبب ارتفاع الضغط، والتالحم 
  ھطول األمطار. أوالمعدني 

ھو أحد الصخور الرسوبیة التي تكونت من الرواسب التي أنشأتھا الحیاة في الحجر الجیري: 
المحیطات (مثل الفضالت الناتجة عن الشعاب المرجانیة واألصداف البحریة). التركیب 

الحجر  ). غالبا ما یحتويCCO3الكیمیائي األساسي للحجر الجیري ھو كربونات الكالسیوم (

  الجیري على العدید من الحفریات.

یتكون الصوان من الجزیئات المتبلورة بدقة من الكوارتز. حجم جزیئاتھا جید جدا حتى أن 
البلورات الفردیة ال یمكن أن ترى بالعین المجردة، مما یعطیھا النسیج الزجاجي واللمعان. وتوجد 

  ).SiO2عادة مع الحجر الجیري. التركیب الكیمیائي الرئیسي للصوان ھو ثاني أكسید السیلیكون (

  أنواع التضاریس وممیزاتھا:

  

ت تح التجاویفالفجوات الصخریة: ھي انخفاضات في األرض تنتج بسبب انھیار سقف • 
تحت األرض عندما یعمل الماء تدریجیا على تأكل الصخور  التجاویفاألرض. تتشكل ھذه 
  أسفل سطح األرض.

  

ر المبعثرة عند قاعدة الجرف منحدرات الكاحل): ھي أكوام من الصخو أوالمنحدرات الصخریة (• 
صخري. وتتشكل المنحدرات الصخریة عندما تقع الصخور من قمة الجرف بسبب عملیات التآكل 

  والجاذبیة.
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كھوف الصدوع: وتتكون نتیجة تحلل الصخور الجوفیة مسببة بانھیار صخور الطبقة التي فوقھا 
الكھوف في الصخر الجیري وعلى  ومشكلة تجویفا فیما یشبھ الكھف، وتكثر ھذه األنواع من

  جوانب التالل.

الجسور الطبیعیة: وتتشكل ھذه الجسور نتیجة تسرب الماء الى طبقات الصخور السفلیة مؤدیة 
الى تحللھا فیما تبقى صخور الطبقة العلویة متماسكة بشكل جید ومعلقة في الھواء كجسر فوق 

  سنة. ٢٠،٠٠٠ألكثر من األرض ولكن مثل ھذه المعالم الجیولوجیة ال تدوم 

صخور الفطر: وتتشكل ھذه الصخور عند تآكل طبقاتھا السفلیة أسرع من  أوالصخور المعلقة 
  العلویة مشكلة صخور تشبھ الفطر.

  

وھي عبارة عن انحناءات في طبقات األرض الصخریة نتیجة للضغط. وغالبا ما یتم  الطیات:
  تحدیدھا بسھولة في التكوینات الرسوبیة.

  عملیات الرفع ھي عملیات جیولوجیة تجبر فیھا القشرة األرضیة إلى الصعود، وزیادة االرتفاع.

التضاریس الكارستیة: وھي تتكون من تضاریس من الحجر الجیري والفجوات الصخریة 
 المعلقة والكھوف. الصخورو

  

ل، و، القسم األاألولانظر الجزء  أم الجماللمزید من المعلومات حول الجیولوجیا و
  "الجیولوجیا" وعلى شبكة اإلنترنت:

)http://www.ummeljimal.org/en/environment.htmlFindings > Environment (  

  

، Maani.usجریر المعاني (عمان، األردن: ل طبیعة وأثار االردن والرجوع أیضا الى دلیل

  )، والذي تم اقتباس التعاریف المذكورة أعاله منھ.2008

  

  النتاجات  

 سیكون الطالب قادرین على:

  تحدید وبیان خصائص الصخور الرسوبیة.• 

  التعرف على مختلف المناظر الطبیعیة والتضاریس المرتبطة بالترسیب.• 

  الناجمة عن التآكل. األساسیةتحدید بعض أشكال األرض • 

  التكوینات الجیولوجیة وعملیات أخرى، مثل الصعود والطیات.مناقشة بعض • 

  والمواقع األثریة األخرى. أم الجمالوضع قائمة باستخدامات الصوان والحجر الجیري في • 

  

http://www.ummeljimal.org/en/environment.html
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  اإلستراتیجیة

  

 اعط محاضرة عن الصخور الرسوبیة، تعریفھا، وتكوینھا، وخصائصھا.

  الصور. أووسلمھم العینات الصخریة  ٤-٣وزع الطالب في مجموعات من 

اطلب من الطالب وصف وتحدید نوع الصخر؛ ثم زودھم بالمعلومات الصحیحة عن تلك 
  الصخور.

وفي غیرھا من  أم الجمالمحاضرة عن استخدامات الحجر الجیري وحجر الصوان في  اعط
  آكل كذلك.المواقع األثریة في األردن. أذكر عملیة ت

  محاضرة حول التضاریس المختلفة، وممیزاتھا، والمناظر الطبیعیة في األردن. اعط

  

ذات مظھر  أم الجمالجزء صغیر من احجار الصوان التي عثر علیھا في : ١. ٢الصورة ج .
مخطط بسبب الطبقات المتعاقبة من الترسبات التي تصلبت في الصخور. وبشكل سلس للغایة یبدو 

العین المجردة بال ترى   الصغر حتى أنھاسطحھا زجاجیا تقریبا بسبب البنیة البلوریة المتناھیة في 
 قیاس مقسم الىل). (عصا الوعلى النقیض تماما مع البازلت والجرانیت (أمثلة على الدرس األ

 ).واحد منھا سنتمتر قطاعقطاعات یمثل كل 
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متموجا قلیال من  أم الجمالیظھر ھذا الجزء من الحجر الجیري المأخوذ من : ٢. ٢الصورة ج .
حیث النسیج بسبب الطبقات الرسوبیة التي تكون منھا. مالحظة لون الحجر األبیض تقریبا ینتج 
من عنصر المعدن السائد فیھ وھو كربونات الكالسیوم.  (عصا القیاس مقسم الى قطاعات یمثل 

 ).واحد منھا سنتمتر قطاعكل 

  

  :التقویم

ألرض والصخور التي تمت دراستھا. اذكر اسم قسم الصف إلى فرق. وضع صور ألشكال ا
 ل شخص یلمسأوضي ولیمثل كل فریق شخص واحد یأتي إلى الصور. رأشكل  أوصخرة واحدة 

  الصورة الصحیحة یحصل على نقطة.
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 التاریخ
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  لو األالدرس  

  م الجمالأل العام التاريخ

  األساسیةالمعلومات 

ل المیالدي حیث خضعت ھذه البلدة ومنذ إنشائھا في القرن األ أم الجمالفي  استقر البدو العرب
بطیة ھي الن وھذه الفتراتلعدة فترات من النفوذ لمختلف اإلمبراطوریات التي احتلت المنطقة 

لى / قبیلة المساعید، والدلیل ع والمملوكیة والدروزة، والعباسیة، األمویوالرومانیة والبیزنطیة، و
ھذه الفترات نجده في النقوش المنتشرة في جمیع أنحاء الموقع، والتحف والتحوالت في النمط 

 المعماري.

 )٣٧ص-١٢(ص  األقسامكافة  – األساسیةالمعلومات  –ل ولمزید من المعلومات راجع الجزء األ
  ویمكنك أیضا زیارة الروابط التالیة:

Findings > History (http://www.ummeljimal.org/en/history.html) 

Archive > Library (http://www.ummeljimal.org/en/library.html) 

  النتاجات 

  

 قادرین على:سیكون الطالب 

  أم الجمالمعرفة تاریخ.  

 م الجمالشرح مراحل التطور التاریخي أل.  

 .تعزیز مھارات المالحظة من خالل المصادر المرئیة وغیر المرئیة  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.ummeljimal.org/en/history.html
http://www.ummeljimal.org/en/library.html


 
١٠٧ 

  اإلستراتیجیة 

  

 .أم الجمالاسأل الطالب عما یعرفونھ سابقا عن تاریخ 

  في الفترة النبطیة والرومانیة. الجمالم عن التاریخ المبكر أل األساسیةعط بعض المعلومات ا

  طالب خمسة أوقسم الطالب إلى مجموعات من أربعة.  

  اعرض الصورة التالیة لنقش من الفترة المبكرة أومرر  

 .اطلب من المجموعات مناقشة الصورة  

  

  

  

  

  

  

  

  

تم نحت نقش شاھد الضریح الذي تراه على : ١. ١الصورة د.
فیلق  جندي في قیمما یلي: " نیون ابن ك والنصعارضة بازلتیة 

" وخالل الفترة الرومانیة كان ٣٠سیرینیكا الثالث كان عمره 
كم فقط شمال ٢٥ھذا الفیلق یتمركز في مدینة بصرى على بعد 

استطاع ان ینضم الى  أم الجمال، وبما ان احد سكان أم الجمال
وھذا یتعارض طبعا مع  –فیلق روماني متمركز في المنطقة 

فإن ذلك یدل على ضعف القدرة الرومانیة -اإلمبراطوریة سیاسة
على تجنید الجنود من أماكن بعیدة كروما. الحظ ان الجندي 

" یعكس ھویة قیم"نیون" اتخذ اسما یونانیا بینما اسم والده "
عائلتھ العربیة، وعلى األرجح یعود ھذا النقش للقرن الثالث 

 المیالدي. 

  

  



 
١٠٨ 

 شملت الرومان. أم الجماللة المقبلة من تاریخ أن المرح أخبر الطالب

  أم حول الرومان وكیف تمكنوا من السیطرة على  األساسیةأعط بعض المعلومات

  .الجمال

  عرض صور الثكنة العسكریة.ا أومرر  

 .اطلب من الطالب مناقشة الصورة ضمن مجموعاتھم  

  
م كبدیل لحصن ٤١١حصن الفترة المتأخرة عام  أوتم تشیید الثكنة العسكریة : ٢. ١الصورة د.

وھو عبارة عن قلعة رومانیة كبیرة ومتھدمة حالیا بشكل كبیر شرق -الفترة المبكرة الروماني 
). وقد تم ٣٢ في الصفحة ٤على الخارطة رقم  ١٣٤و١٣٣الخزان الروماني الكبیر (المناطق 

الفرسان (كما تم الحقا في الفترة  أو وحدات صغیرة من جنود الرومان إلیواءبناء ھذه الثكنة 
مبراطور البیزنطي جستنیان بحل حدود في القرن السادس المیالدي قام اإلالبیزنطیة). 
العسكریة في ذلك الوقت تقریبا الى دیر في الوقت  الثكنةم) وتم تحویل ٥٣٠(حوالي  إمبراطورتیھ

الذي كانت فیھ الثكنة العسكریة ترمز الى السیطرة الرومانیة العسكریة والسیاسیة للمقاطعة 
 تالیا على سھل حوران. القسطنطینیةال ثم أوالعربیة، جنبا الى جنب مع تضاعف ھیمنة روما 

  

سكریة إلى بلدة (البیزنطیة) مدنیة بدأ عندما بدأت أبلغ الطالب أن التحول التدریجي من محطة ع
 سلطة اإلمبراطوریة الرومانیة بالتقلص.

  السلطة الرومانیة في المنطقة. النخفاضاطلب من المجموعات مناقشة األسباب المحتملة  

 .أخبر الطالب أن العدید من الكنائس المسیحیة شیدت خالل ھذه الحقبة  

  لكنیسة الغربیة.عرض الصورة التالیة لا أومرر  

  جھ الشبھ واالختالف بین الكنیسة في الصورة أواطلب من الطالب في مجموعاتھم مناقشة

  والمكان الذي یصلون فیھ.



 
١٠٩ 

  

وتشكل  لأم الجماتقع الكنیسة الغربیة خارج جدار المدینة السكنیة البیزنطیة في : ٣. ١الصورة د.
قواس الضخمة فیھا العازل بین صحن الكنیسة المركزي والممر الجنوبي الجانبي وقد الصق األ

ن وجود مدفن وخزان مائي خاص لھذه إالخارجي للجدار الغربي للمدینة، جزء من مبانیھا الجزء 
ن سكانھا كانوا من الرھبان ولیسوا من سكان المدینة العادیین، أالكنیسة المنعزلة نسبیا یدل على 

كل على تركیز الفترة البیزنطیة بشكي ییلالباسكما دل حجم الكنیسة الغربیة ومخطط ارضیتھا 
سیة السلطة السیا مع انخفاض متساوٍ تصاعدي تدریجي على المسیحیة والحیاة الدینیة بشكل 

  .واالقتصادیة خالل الفترة الرومانیة

  

 مي.قدم المرحلة التالیة من التاریخ من خالل وصف الفتح اإلسال

 .شرح أصول الفتح اإلسالمي  

  صف كیف ان انخفاض السیطرة البیزنطیة أفسحت المجال لعملیة انتقال سھلة إلى العصر

  ، من دون الكثیر من االنقطاع في الحیاة الیومیة.األموي

  في الجزء األموي، المبنى الریفي ١١٩لإلشارة، راجع المعلومات والصور عن البیت ،

ف یعكس ھذا المنزل، "كیف عاش الناس؟" اسأل الطالب كی ٢الدرس ، الحیاة المدنیة، ٢

  من نسبیا.أوجود ازدھار 

  أم الجمالحدد للطالب على الخریطة موقع معركة الیرموك بالنسبة إلى. 

 



 
١١٠ 

  .أم الجمالاشرح التاریخ الحدیث من 

  

  م، تم ھجر بلدة  ٧٤٩أخبر الطالب أنھ في القرن التاسع عشر بعد الزلزال الذي وقع في

قاموا  لعرب البدوتدریجیا، وكیف أنھا سكنت في الفترة المملوكیة ثم كیف ان ا أم الجمال

  .ألخر نبزیارتھا من حی

  

 جتمع كمدینة للسكن وتطورھا إلى الم أم الجمال اتخاذ إعادةعط معلومات أساسیة عن ا

  األردني الحدیث.

  ائل القرن العشرین.أوفي  أم الجمالصف كیف أقام الدروز في 

  حدیثة.ال أم الجمالواالنتقال من اآلثار الى بلدیة  أم الجمالقامت قبیلة المساعید في أشرح كیف ا

  

  :التقویم

  یمشي بینھم، ویراقب أن بینما یعمل الطالب في مجموعات صغیرة، یجب على المعلم

  محادثاتھم.

   مناقشاتھم إلى الصف حولفي نھایة جلسة العمل الجماعي یجب أن یقدم الطالب تقریرا 

 بأكملھ.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
١١١ 

  الثانيالدرس  

  أم الجمال في الحضارات بين التفريق

  األساسیةالمعلومات 

  

ني اوعن طریق فحص طبقات التربة والتحف، مثل كسر األ األثریةخ علماء اآلثار المواقع أرّ 
الفخاریة التي كانوا یجدونھا في تلك المواقع، وبعد الفحص الدقیق لھذه القطع األثریة وبقایا 

أخرى، یتمكن علماء اآلثار من ربطھا مع المباني المحیطة بھا والحصول على تقدیر تقریبي 
 لوقت بناؤھا والسكن فیھا.

  

 قساماأل، كافة األول اریة في الجزءة في الھندسة المعملمزید من المعلومات انظر األقسام الفرعی
  ا زیارة الروابط التالیة:ض، ویمكنك ای)٣٧ص-١٤(ص 

Fieldwork section (http://www.ummeljimal.org/en/fieldwork.html). 

 Museum > Artifact Exhibit (http://www.ummeljimal.org/en/exhibit.html). 

 Findings > Timeline (http://www.ummeljimal.org/en/findings.html). 

  

  

  النتاجات  

 قادرین على:سیكون الطالب 

 .تحدید الفترة الزمنیة لبناء المباني  

 .تحدید التأثیر اإلمبراطوري على المباني  

 .تحدید الفترات الزمنیة للقطع األثریة وأسالیب الكتابة  

  

  

  

  

  

http://www.ummeljimal.org/en/fieldwork.html
http://www.ummeljimal.org/en/exhibit.html
http://www.ummeljimal.org/en/findings.html


 
١١٢ 

  اإلستراتیجیة 

  

 عرض الصورة التالیة والشكل الذي یمثل نقشین یعودان للفترة النبطیة.ا

  تحت  أم الجمالاشرح أن ما ھو معروف عن الوقت الذي استقر فیھ البدو العرب في

كانا  األنباطملكین لمملكة  النفوذ النبطي قلیل نسبیا ولكن المؤرخین یدركون أن اخر

بصرى كعاصمة لھم، والتي كانت تبعد فقط  اتخذاملیخوس الثاني ورب إیل الثاني، حیث 

  .م الجمالأكیلومترا إلى الشمال من  ٢٥

  

  معظمھا على شكل نقوش استخدمت في  أم الجمالبین أن األدلة النصیة التي ال تزال في

األصل على شواھد القبور خارج المدینة، وكتبت بالنبطیة (المشابھة للكتابة اآلرامیة 

 . اعرض)والكتابات اإلقلیمیة األخرى) والیونانیة (مما یشیر إلى تواصل مع العالم الھلیني

 ورسم نقش جذیمة كمثال على ذلك. صورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
١١٣ 

  

النقش العلوي منقوش باللغة النبطیة بینما النقش الثاني اسفلھ : ١. ٢و الشكل د.١. ٢الصورة د.
ما افضى لفة مولكن بلغات مخت الموضوعمنقوش باللغة الیونانیة ولكن كالھما یتحدثان عن نفس 

ن الكتاب استخدموا كال اللغتین وكتبوا النصوص بھما. كال النقشین ینصان أببعض الباحثین الى 
تنوخ ھذا الحجر احیاء لذكرى فھر ابن سوالي الذي كان مدرسا لجذیمة ملك  ما یلي:" إنعلى 
یان الشھیر العصكانت تنوخ تمثل اتحاد القبائل العربیة المتحالفة مع الجیش الروماني ضد  "حیث

 لملكة تدمر زنوبیا.

  

  

  

          



 
١١٤ 

ھي معاصرة لبعضھا البعض وأرخت إلى  أم الجمالأخبر الطالب أن كل ھذه النماذج الخطیة في 
، رراآذي الشرى  لإللھعرض على الطالب مثاال على ذلك نقش التكریس ا. األنباطفترة مملكة 

م أوھو تكریس ثنائي اللغة إللھ إقلیمي، مما یدل على التداخل في التأثیر النبطي والیوناني في 
  .الجمال

  

حیث تمثل  أم الجمالوجد ھذا النقش ثنائي اللغة في مذبح في : ٢. ٢و الشكل د.٣. ٢الصورة د.
ن ینصان ال النقشیالصورة الى الیسار النسخة الیونانیة والصورة الى الیمین النسخة النبطیة وك

  ".آرراحجر ماسك مكرس إللھھ ذي الشرى  ما یلي: "ھذاعلى 

 

            



 
١١٥ 

اخر الفترة البیزنطیة وفترة الدروز أعاد السكان استخدام العدید من ھذه الحجارة أوإشرح أنھ خالل 
عرض الصورتین اااللتفات الى ما ھو مكتوب فیھا. المنقوشة كأحجار بناء في منازلھم دون 

  ضیح ھذه النقطة.التالیتین لتو

  

، وھو ٥٤العلیا من الجدار الخارجي للمنزل  الزاویةتمثل ھذه الصورة في : ٤. ٢الصورة د.
وي على یحت-وقد تعرض لعوامل الطقس المختلفة  –عبارة عن منزل بیزنطي، حجر بناء بازلتي 

نقش نبطي وقد وضع رأسا على عقب، فبعد أكثر من مائتي سنة منذ اخر نقش نبطي، والناس في 
ي ص، وال یرغبون في معرفة رسالتھ التالعصر البیزنطي لم یعودوا یعرفون كیفیة قراءة ھذا الن

  زلھم.امنلبناء  ا فقطنسبة لھم كان ھذا الحجر جیدفبال یحتویھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
١١٦ 

  

بناء السقف من قبل الدروز،  إعادةاستخدام شاھد القبر النبطي ھذا في  إعادةتم : ٥. ٢الصورة د.
 سنة. ٧٥، قبل حوالي أم الجمالالذین سكنوا 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
١١٧ 

 .أم الجمالإعرض صورا من العمارة الرومانیة في 

  

أقواس الغرفة صلیبیة الشكل في دار الوالیة واألطناف المنحوتة بشكل متقن : ٦. ٢الصورة د.
 أمثلة ممتازة على دقة البناء الروماني.

  

وضح أن الغرفة صلیبیة الشكل في دار الوالیة ھي مثال جید لدقة المباني الرومانیة. أشر إلى 
 حقیقة أن الجدران ال تنحت بشكل ناعم من الداخل كاألقواس.

  

 الطالب لماذا قد یكون ھناك اختالف في نوعیة النحت بین الجدران واألقواس. اسأل  

 للجص كأداة للتشطیب، مما ساعد على عزل المباني إلبقائھا  شرح استخدام الرومانا

دافئة في الشتاء وباردة في الصیف، فالجص یتطلب سطح خشن نوعا ما لیلتصق بھ بشكل 

صحیح، لذلك ال لزوم لنحت الجدران التي ستتم قصارتھا من الداخل، أما االقواس التي 

 فاظ على االستقرار والقوة.یجب ان تتحمل ثقال كبیرا فتتطلب تناسقا دقیقا للح

  

  

  



 
١١٨ 

 إلى الفتحة في سقف الغرفة صلیبیة الشكل. أشر

  عتقادھم لماذا ھذه الفتحة موجودة ھناك.االطالب ب اسأل• 

  اشرح أنھ من المحتمل أن ھذه الفتحة قد كانت مغلقة بواسطة عوارض بازلتیة دقیقة الصنع.• 

  لدروز لصنع سقف لھذه الغرفة.ل محاولةالعوارض في ھذه الصورة حدیثة وھي بقایا 

  

  :التقویم

 الطالب یفكرون في العالقة بین النصوص المكتوبة والثقافة عن طریق تطبیق  اجعل

  روبیة.واالختالفات بین الكتابة النبطیة والیونانیة إلى االختالفات بین الكتابة العربیة واأل

 بطیة، ولكن في نھایة المطافشرح لھم أن الكتابة العربیة تطورت من اللغة اآلرامیة والنا 

الیونانیة حلت محلھا األبجدیة الالتینیة، والتي شكلت األساس للعدید من اللغات المكتوبة 

  روبا. ھل یمكن أن یحدث الشيء نفسھ في النصوص الحدیثة؟أوفي 

  قم بإجراء عملیة مماثلة مع أسالیب البناء. ناقش فیما إذا كانت المباني الحدیثة ال تزال

  ، البتراء وجرش.أم الجمالا أي تشابھ مع تلك القدیمة في المواقع األثریة مثل لدیھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
١١٩ 

  الثالثالدرس  

  أم الجمال في األديان تعاقب

  األساسیةمعلومات 

  

، وكیف أنھم كانوا أم الجمالیناقش ھذا الدرس الدیانات الثالث الكبرى التي كانت تمارس في 
 قات.وتلك األ جزءا ال یتجزأ من مجتمعات

م أللحصول على معلومات حول أدلة مرحلة الدیانة الوثنیة لما قبل المسیحیة وقبل اإلسالم في 
 الجمال أمثار الدین الوثني في آاطلع على " ما بین الطوائف الدینیة السوریة والعربیة:  الجمال
  دي فریس، والمتوافر على شبكة االنترنت على الرابط التالي: "بیرت

Archive > Library (http://www.ummeljimal.org/en/library.html). 

سع یمكنك رؤیة األعمال المتعلقة باألدیان النبطیة والرومانیة والعربیة (قبل أولسیاق إقلیمي 
 اإلسالم).

، م الجمالأتاریخ التحوالت الدینیة في ول، وفي الجزء األانظر األقسام الفرعیة المتعلقة بالدین 
  باإلضافة الى الرابط التالي:

Findings > Religion (http://www.ummeljimal.org/en/religion.html). 

  النتاجات 

  

 سیكون الطالب قادرین على:

  أم الجمالسرد ووصف الدیانات الثالث الكبرى المتبعة في.  

 .تحلیل الثقافات والمجتمعات التي تنطبق علیھا  

 .شرح كیف أثر الدین في الھندسة المعماریة خالل العصور الثقافیة المختلفة في المنطقة  

  

  

  

  

  

http://www.ummeljimal.org/en/library.html
http://www.ummeljimal.org/en/religion.html


 
١٢٠ 

  اإلستراتیجیة  

الحصة بسؤال الطالب عما یعرفونھ عن الوثنیة والمسیحیة واإلسالم، وكیف أنھا كانت  ابدأ
 متبعة في األردن.

  عط الطالب محاضرة قصیرة تشمل ما یلي:ا

  أم الجماللمحة عامة عن الدیانات الثالث الكبرى التي اتبعت في.  

 .لمحة عامة عن العصور الثقافیة التي كانت تمارس فیھا ھذه الدیانات  

 م أعرض للصف الرسومات وصور المعبد والكنیسة والمساجد المحتملة التالیة في ا

 :الجمال

   

معبد من القرن الرابع المیالدي تم  ألرضیةتمثل الصورة التالیة رسما : ١. ٣الشكل د.
كجزء من بعثة جامعة  أم الجمالثار قام بمسح آل عالم أورسمھا من قبل ھوارد بتلر وھو 

وھم  –اد بّ برینستون لجنوب سوریا، عرض المعبد من الداخل ھو ثمانیة أمتار؛ بقي العُ 
مام ألمعبد حیث كانوا یقدمون ضحایاھم خارج ا –على االغلب من الجنود الرومان 

والتي تمثل الواجھة االمامیة التي  )٢١(الصورة الموجودة في الصفحة  المعبد. شاھد
تصمیمھ لیصبح جزء من منزل في الفترة البیزنطة  إعادةتم  .لى األبواب الثالثتحتوي ع

 ومرة أخرى في الفترة الدرزیة.
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، ائیةبالكاتدرلقب ھوارد بتلر كنیسة القرن السادس المیالدي البیزنطیة : ٢. ٣الشكل د.
الحظ حجم الكنیسة الكبیر مقارنة بمعبد القرن الرابع المیالدي، فبدال من المصلین الفرادى 

یصلون داخلھا، تبع رواد  كانواالذین  البیزنطیینخدمت ھذه الكنیسة جماعة من السكان 
 المحراب النصف دائري. مالذین كانوا یؤدون الطقوس عند المذبح اما القساوسةالكنیسة 
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فسر بعض العلماء الحاجز البازلتي الموجود في كنیسة نومیریانوس : ١. ٣الصورة د.
 رالعصتصمیم للكنیسة بھدف تحویلھا الى مسجد خالل  إعادةوالذي یحجب المحراب ب

لیست واضحة تماما. (انظر  على ذلك ، وبالرغم من ھذا التفسیر فإن األدلة األثریةاألموي
 لمعرفة المزید عن ھذه الصورة.) ٢ ، الدرسالمدنیةالحیاة ، الثانيالجزء 
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الذي - ٥٣من الممكن أن البرج الرقیق على الركن الجنوبي الغربي من البیت : ٢. ٣الصورة د.
وع ثار مشرآھو مئذنة، حیث اقترح عالم -زنطي ل كمنزل في العصر البیوأضیف بعد بناءه األ

موفق ھزاع أنھ إذا كان األمر كذلك، فالغرفة مباشرة خلف الجدار قد استخدمت من قبل  أم الجمال
ة. أحد االحتماالت ھو أن جزءا األمویالسكان المسلمین في ھذا الحي كمسجد للصالة خالل الفترة 

، في حین تحول اآلخرون أم الجمالمن السكان بقي على المسیحیة واستمر في استخدام كنائس 
ضافة الى باإل بیزنطیینتصمیم منزلین  إعادةسالم. فلربما قام المجتمع المسلم المتنامي بإلى اإل

  السابقة إلى مساجد. اثنین من الكنائس
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 :مجموعة دیانة واطلب من الطالب مجموعات صغیرة. حدد لكل قسم الصف إلى ثالث

 المختلفة حددت كیفیة تصمیم المباني. مناقشة كیف یعتقدون أن األدیان  

 لك في ت فیھ مبنى مسلطین الضوء على بعض عناصر العمارة الدینیةي رسم مخطط أل

  الفترة.

  

اجمع الطالب إلى مجموعة كبیرة واطلب من كل مجموعة تبادل نقاشاتھم ورسومھم مع الصف 
بعض الوقت بمحاضرة الطالب حول المؤشرات المعماریة  اقضبأكملھ، وبعد كل عرض تقدیمي 

  لكل دین.

  

  :التقویم

ن في مالحصة بجلسة من األسئلة واألجوبة لتحدید فھم الطالب للمادة، وبما تراه مناسبا، ضّ  نھِ ا 
النقاش كیف یمكن للناس من دین واحد أن یفھموا على نحو أفضل ممارسة األدیان األخرى من 

  خالل تاریخ وعلم آثار ھذه الدیانات.
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  األثریة والتاریخیةالبیانات 
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Hoksbergen, Benjamin 2011. “The Oldest Components: The Paleolithic 
at Umm el-Jimal,” Annual of the Department of Antiquities of Jordan, 54 
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on the History and Archaeology of the Early 20th Century Settlement.” 
Pp. 377-389 in Studies in History and Archaeology of Jordan X, ed. 
Fawwaz al-Khraysheh. Amman: Department of Antiquities of Jordan. 

  :في نشرت ٧٤.ص في الفخار رسومات

S. T. Parker, “The pottery (1977),” Umm el-Jimal: A frontier town 
and its landscape in northern Jordan, ed. B. de Vries, JRS 
Supplementary Series 26 (Portsmouth, 1998): p. 212. 
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