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  طرق العالج والترميموتلف العوامل لدراسة :  ليبيافيالفسيفساء 
  

♦♦♦♦حمد عبد السالمأ صفاء .د. م.أ  
  

  :الملخص
  

 وذلك ؛إن دراسة تقنيات تنفيذ التصوير الجداري من األمور المهمة فى مجال الترميم
فى تحديد  ن لهذا أهميةإحيث , لمعرفة األسس التى تم بها تنفيذ هذه األعمال

 طبقا للدراسات التحليلية ؛تيجة العامة والمقترحة في أسلوب العالج أو الترميماالسترا
ليس فقط تقنيات التنفيذ األصلية التى ,  تفسير ومعرفةفيوالعلمية التي لها دور كبير 

عداد والتجهيز للمواد المستخدمة إلنما تمكنا أيضا من التعرف على طرق اإو, اتبعت
 التلف التي كان لها تاثير في تغيير الخواص الكميائية لى جانب تحديد عواملإ, قديما

  .                                                          والفيزيقية لطبيعة المواد
 مر ىيعد فن الفسيفساء من تقنيات التصوير الجداري التي شهدت تطورا كبيرا علو

تخدام الخامات المختلفة نتيجة سا وهاختالفواالتنفيذ  العصور من حيث تعدد تقنيات
الزلط أو  الرخام  أوللطبيعة الجيولوجية ومواردها المتعددة من توافر األحجار

منطقة البحر المتوسط ل الحضارات القديمة الفسيفساء فن موروث عن فنونف. الخ.....
 ورغم أن العديد من الحضارات القديمة قد عرفت أنواعا ,وبالد اإلغريق والرومان

فقد انتشرت الفسيفساء في , لجات مختلفة للفسيفساء ألغراض طقوسية أو زخرفيةومعا
الحضارة اليونانية الرومانية وزاد انتشارها وارتباطها بالثقافة والحضارة البيزنطية؛ 

ن فن إوحيث , حيث كانت أداة تعبير أساسية وبلغت أوج اكتمالها في هذا العصر
لصغيرة من الرخام أو األحجار بجانب بعضها  تجميع القطع اىالفسيفساء يعتمد عل

ويتم تثبيتها بالمونة التي قد تتنوع وتختلف في نسب خلطها أو المواد المضافة  البعض؛
 فقد نجد التنوع الكبير لتقنية الفسيفساء ى ذلكبناء علف ,طبقا للطبيعة الجيولوجية للمنطقة

األداء التي تطورت بدورها وقد  طرق التنفيذ وفي م في المواد المستخدمة أتسواء أكان
 لفسيفساءالدراسات التحليلية لختالف من خالل الهذا االمختلفة للباحثة أثبتت الدراسات 

                                      .من مواقع مختلفة في ليبيا
ليبيا من في الموجودة من الفسيفساء الباحثة وقد استرعي انتباه واهتمام ما شاهدته 

, التي تم تنفيذهاموضوعات أو الساليب التنفيذ واألداء وأ, األلوان المستخدمةحيث 
جد لها نلم والتي , لى العناصر الزخرفية التي الزمت هذه الموضوعاتإضافة إلبا

                                                           
  . ترميم تصوير جداري - قسم التصوير-سكندرية إلكلية الفنون الجميلة ا ♦
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 ليبيا فيدراسة الفسيفساء ف, هتمامالوهذا جدير بالدراسة وا, خرآ في أي مكان ″المثي
ية الخاصة بدراسة وتحليل أعمال التصوير من المجموعة البحثمهما  ″اعد جزءت

نما هو إ ولم يأت هذا الموضوع جزافاً؛ و, العصور الرومانيةفي بليبيا خاصة الجداري
 الجداريعمال التصوير أخاص بالباحثة لدراسة وتحليل ال البحثيمشروع الجزء من 

  .القديمة العصور في
للعديد من التحليلية والميدانية اسات  هذا البحث إال بعد الدرالبدء فيلباحثة لَّ يتثنلم 

 تحديد وفهم في مهم كان لها دور التيوالحصول على النتائج في ليبيا المواقع األثرية 
التلف التي أثرت على الفسيفساء ودراسة التركيب البنائي للفسيفساء الكثير من عوامل 

يفساء الليبية إثر الفس  تواجهالتيوالتعرف على المشاكل الليبية في العصر الروماني 
وجدت تقريبا متشابة في الكثير من المواقع مع  التلف التيالعديد من عوامل 

االختالفات التي تم رصدها بالمقارنة بما هو موجود بالمتاحف خاصة متحف السرايا 
 . الحمراء بطرابلس نتيجة الختالف البيئة المحيطة

ودراسة لعوامل التلف المختلفة , يةويدور هذا البحث حول التعرف على الفسيفساء الليب
 ٢٠٠٧والتي تم رصدها أثناء الدراسات الميدانية التي قامت بها الباحثة في عامي 

والتي , ساليب العالج والصيانة والترميم أيضاأللى جانب اقتراحات الباحثة إ , ٢٠١٠و
متاحف أو ثرية أو الألطبقا لمتطلبات المواقع ا, عداد لها على شكل برامج متنوعةإلتم ا

 سوف التيو, حتى تنمية الموارد البشرية لرفع كفاءة القائمين والمشتغلين بمجال الترميم
  .فرد لها جزء من هذا البحثي
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  :مشكلة البحث
والتعرف على عوامل التلف المختلفة ,  يتعرض هذا البحث لدراسة الفسيفساء الليبية

نما أثرت في إثرية وحسب وألة التاريخية واوالتي أثرت بدورها ليس فقط في القيم
 نتيجة للتغيرات التي طرأت عليها من حيث الشكل ؛القيم الجمالية والفنية للفسيفساء

جراء الترميمات من لى جانب عوامل التلف البشري إ, وفقدان العديد من أجزائها
تي تمت ن هذه الدراسة تركز على عوامل التلف المختلفة سواء الفإلذلك , السابقة

حيث اختالف , أو تلك التي تمت دراستها في المتاحف, ثريةألدراستها فى المواقع ا
.                                                  البيئة المحيطة والتي لها بطبيعة الحال اعتبارات أخري

 :الهدف من البحث
 ,لى ذلكإلتى أدت هو دراسة الفسيفساء الليبية ومعرفة عوامل التلف واألسباب ا

أسس علمية لعمليات الترميم أو الصيانة أو العالج من خالل لى إإمكانية الوصول و
, سهام في معالجة هذه المشاكللإلالمختلفة التي تناولتها الدراسة البرامج المقترحة و

الحلول التى من خالل هذه المعلومات للتعرف بالناحية التكنولوجية أو العلمية ونشر 
 والحفاظ على هذا التراث الكبير والمهم من  وإمكانية التطبيق,الباحثةا اقترحته

والتي ساعدت في الوصول ,  للباحثةالميدانية وذلك بناء على الدراسات الفسيفساء الليبية
 استراتيجية عامة تتضمن العديد من البرامج الخاصة بالتدريبات المختلفة لى وضعإ

مما يعد من ,  أو الترميمائرلمواقع سواء لغرض الحفدارة اإلبرامج الصيانة الدورية و
هذا , مور المهمة التي تترتب عليها العديد من النقاط المهمة أيضا في مجال الترميمألا
لى جانب تنمية القدرات البشرية ورفع المستوي الثقافي والتعليمي والمهني للمهتمين إ

حدث الوسائل ألتعرف على ل, ثرية والمتضمنة مجال الترميم الدقيقألبالدراسات ا
 فى معروضة تكانأواألساليب التى قد تستخدم فى معالجة الفسيفساء الليبية سواء 

         .المواقع األثريةم المتاحف أ
  

 :محاور البحث
  -:تيةآليدور البحث حول المحاور ا

  :المحور األول
  .الفسيفساء الليبية
  :المحور الثاني

 –لبدة  -متحف السرايا بطرابلس(في ليبيا لفسيفساء ا لعوامل تلف الميدانية ةالدراس
 ).صبراتة

  :المحور الثالث
 ).االقتراحات (طرق العالج والترميم

  :منهج البحث
 . والدراسة الميدانيةالتاريخيالمنهج 
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 تمهيد

 مر ىيعد فن الفسيفساء من تقنيات التصوير الجداري التي شهدت تطورا كبيرا عل
ستخدام الخامات المختلفة نتيجة اعدد تقنيات التنفيذ وختالف وتاالعصور من حيث 

, الخ......الرخام  وللطبيعة الجيولوجية ومواردها المتعددة من توافر الزلط واألحجار
 تجميع القطع الصغيرة من الرخام أو األحجار ىن فن الفسيفساء يعتمد علإوحيث 

شكال هندسية أو أئة المربعة أو الزجاج او القرميد بجانب بعضها البعض على هي
رضيات منذ أل وقد استخدمت في ا,وحدات نباتية وأشكال أخري من التكوينات المختلفة

 والذي قد ,وقد تم تثبيتها بالمالط, م وحتى بداية العصور المسيحية.القرن الرابع ق
نتيجة , يتنوع ويختلف في نسب الخلط أو طبقا لطبيعة المواد المضافة لكل منطقة

 وبناء عليه فقد نجد تنوعا كبيرا لتقنية الفسيفساء سواء ,عتها الجيولوجيةالختالف طبي
نتيجة ,  في المواد المستخدمة أم طرق التنفيذ واألداء التي تطورت بدورهاتأكان

ختالف من خالل الوقد أثبتت الدراسات العلمية والتحليلية هذا ا, للتطور التكنولوجي
ن االستراتيجية التي  فإهوبناء علي, ثرية للفسيفساءالدراسات التحليلية لبعض المواقع األ

وأيضا فهم ,  بها الفسيفساءةن تكون مناسبة للتقنيات المنفذأقد تتبع في الترميم ال بد و
ساليب المناسبة في العالج أو ألختيار المواد واا تسنى يىحت, طبيعة المواد المستخدمة

  . الصيانة أوالترميم

ن فن الفسيفساء أء الليبية على وجه التحديد البد من التنويه وقبل الحديث عن الفسيفسا
 والشرق العربي وبالد - كمصر–بمنطقة البحر المتوسط عن الفنون القديمة موروث 

لى زخارف إنسان ما إلى إرجاع هذا الفن إيميل بعض الباحثين و، اإلغريق والرومان
ام واألسنان والصدف قبل التاريخ في العصر الحجري، باستخدامه قطع من العظ
وأقدم ، حلى بها الرأسيوالخرز في عمل تكوينات على شكل عقود وحليات وأقنعة 

زخرفت بصفوف من األصداف " Mask"مثال لذلك ما وجد في غينيا الجديدة من أقنعة 
 التي ترجع لحضارة  واألقنعة,وكذلك القالدات والعقود، وبعض األعشاب البحرية

بتكار فن الفسيفساء ترجع لحضارات بالد الولى ألصول األ أن االإ, األزتيك بالمكسيك
 ألول مرة وبالتحديد  بها معروف أن فن الفسيفساء ظهرووكما ه ,)العراق( الرافدين

حيث ) م.األلف الرابع حتى األلف الثالث ق (في فترة الحضارة السومرية األولى 
 أول استعمال ىه) الوركاءب(تعتبر قطع الفسيفساء التى كانت تزين المعبد األحمر 

بمخروطات طينية محروقة " أنين"حيث زينت واجهة معبد للفسيفساء في التاريخ  
وتم تثبيتها بالبيومين، وسميت , غُِرستْ في الجدار المغطى بالطين حتى القاعدة

 22.5-12.5طوالها فيما بين أوالتي كانت متنوعة في , بفسيفساء المخاريط الفخارية
cm)( ,لواء أور , ن ميزوبوتامياوم)بين خامات ت جمعتيوال، )م. ق٢٤٠٠-٢٦٠٠ 
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قطع الحجر الملون نحت أشكال مختلفة من العاج واألصداف، ومن خالل , متعددة
   .)١,٢( وأحجار الالزورد األزرق، وقد تم تثبيتها براتنج نباتي, حمرألا

  
لى مصر ومن  إ)العراق (نتقلت الفسيفساء من بالد الرافديناونتيجة لتأثير الحضارات 

فبعد ,  لى بالد اإلغريق الذين استمدوا الكثير من عناصر حضارتهم من الشرقإثم 
سكندر األكبر على المنطقة التي تشمل مصر، بالد الشام، العراق، وبالد إلستالء اا

سلوبها بأسكندرية التي تميزت إلسكندرية تكونت مدرسة اإلوفي مدينة ا, فارس
 من أهم مراكز الفسيفساء في ″اوأصبحت مركز,  الكالسيكيةوطرازها في العصور

لى جانب أساليب تصنيع الزجاج إ, حجارألفقد كان لتوافر الرخام وا, العالم الكالسيكي
لى إضافة إلهذا با,  في تطور فن الفسيفساء األثر الواضحلوان في مصرألبمختلف ا

نتاج ورش الفسيفساء  إلن يكونإ ساعد على مما, المهارة في أساليب تقطيع الخامات
وقد أشارت الوثائق التاريخية , ة كبريسكندرية في العالم الكالسيكي أهميإلفي مدينة ا

ول الميالدي مقامة ألم وحتى القرن ا.ول قألن ورش الفسيفساء كانت في القرن اأ
كاديمية اليونانية مما كان له ألوفي نفس الوقت قريبة من المكتبة وا, بالقرب من راقودة

لى بالد إ ثم انتقلت الفسيفساء بعد ذلك ,تصال والتواصل مع اليونانال  في سهولة ااثره
إذ كانت تربطهم , الرومان بعد سيطرتهم على بالد اليونان، مصر، والبحر المتوسط

بتلك البالد صالت وطيدة، فتطور فن الفسيفساء بشكل ملحوظ، إذ استعملت الفسيفساء 
أنحاء ة على نطاق واسع حتى شاع هذا الفن بالحجرية الملونة وكذلك الرخامي

واستمر شيوع هذا النوع من الفن في , م.  منذ القرن الرابع قاإلمبراطورية الرومانية
ونفذت به موضوعات تعبر عن  ,العصور البيزنطية خاصة بمنطقة البحر المتوسط

سيفساء أكثر وقد صار فن الف, الخ... الحياة اليومية واألساطير، واألحداث التاريخية 
وضوحاً سواء من ناحية األساليب التي تنوعت فيما بين الواقعية من خالل رسوم 

وأخرى تصور الزهور , ساليب الرمزية المتمثلة في الزخارف النباتيةأل وا,شخاصألا
لى مشاهد من األعمال والحرف، كالصيد والزراعة إضافة إلوالطيور والحيوانات، با

دت في مناطق أخري كسوريا، وتونس، وليبيا، وغيرها من اللوحات التي وج
وقد بلغ فن الفسيفساء أوجه , وكذلك غرب أسيا بفلسطين ولبنان وسوريا, والمغرب

حين استخدم للتعبير الديني في الفن البيزنطي، وأصبح من أهم الفنون المكملة للعمارة 
نيسة سان فيتال، في الكنائس، على سبيل المثال كنيسة آيا صوفيا في القسطنطينية،  وك

حتى قل استخدامها في تزيين , الخ...في رافينا، وكنيسة سان مارك في البندقية 
                                                           

, الطبعـة األولـي   ,  التصوير الوسائل الصناعية في التصوير وتاريخهـا       تكنولوجيا, محمد حماد  )١(
  ١١٩ص , ١٩٧٣, القاهرة

(2) Fiorentinii R. Et Al " Mosaic materials, techniques and history" MWEV, Editions, Ravenna, 
Italy, 2002, PP 18-21 
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لى أن عادت إستخدام التصوير الزيتي، الالجدران في عصر النهضة؛ بسبب الميل 
لى سابق انتشارها، مع ازدهار ورش متخصصة في القرنين الثامن عشر إالفسيفساء 

ديثة وما استجد من ح التطور التكنولوجي في العصور اللىإضافة إلبا, والتاسع عشر
  .)٣,٤,٥(و الخامات المتنوعة طبقا لرؤية فناني الفسيفساء أأساليب في التنفيذ 

, يهافثرت  أن موضوع البحث يركز على الفسيفساء الليبية وعوامل التلف التي           إوحيث  
تاريخي والتقنـي لفـن     التطور ال التي وردت بالبحث    فقد  تناولت العديد من المراجع       

  :على سـبيل المـثال , هاـليإهمة يمكن الرجوع مالفسيفساء كمصادر 
)(Fisher 1971, Ling 1998,Dunbabin 1999 and Fiorentini Et Al 2002.  
  

  الفسيفساء الليبية
رضيات وجداريات الفسيفساء أمتالكها الفريقيا إ المناطق في شمال ى ليبيا من أغندتع

مر الذي ألا, ها مدرسة فنية راقية تمتاز بالتنوع والدقة والذوق الرفيعالتي جمعت في
استرعي انتباه الباحثة في التركيز على دراستها من حيث عوامل التلف التي تعرضت 

حيث , ثريةألوأيضا مواقعها ا, ختالف تقنيات وأنواع تنفيذهاالها الفسيفساء الليبية على 
 يعد هوو, م. ق٦٣١غريقي الذي بدأ إلالوجود اثناء أهور للفسيفساء في ليبيا ظيعد أول 
لى سوسة التي إضافة إلبا, سيس مدينة الشحات التي كانت معروفة بقوريناأتاريخ ت

غريق إلنشأها اأخري التي ألغريقية اإللى جانب المدن اإ, كانت ميناء لمدينة الشحات
 أشهر أعمال وجد بهاتو, بنغازي والمرج, طليمثة, مثل توكره, على الساحل الشرقي

  .)٦,٧(ساطير المتنوعة أل موضوعاتها من اةالفسيفساء اليونانية مستوحا
 في واضحم أثر. ق٣٣٢كبر عام ألسكندر اإلسكندرية على يد اإلكان لنشأة مدينة القد 

, أيضاء هما لفن الفسيفسامحدي عواصم العالم القديم ومركزا إسكندرية إلأن تصبح ا
 فىليس فقط , خري التي تلتهاألريقية والمدارس اغإلأثر بشكل ملحوظ على المدرسة ا

وقد كان ,  أفكار لوحات الفسيفساء وأسلوب تجسيدها أيضافىنما إو, النواحي التقنية
, سكندر المقدونيإلخاصة بعد مقتل ا, ى هذه المدارس أيضافتاثير الهلينستي أثره لل

فكار ألمتزاج في االالى إضافة إلهذا با, نستية الجديدة في الشرقيوظهور الممالك الهل
نتصار اال بعد إحتواء الروماني لليبيا الولم يبدأ ا, بين الحضارة اليونانية والرومانية

                                                           
(3) Fisher, P. "Mosaic history and technique", Thames and Hudson, London 1971, P 33. 

, القاهرة, الطبعة األولي , تكنولوجيا التصوير الوسائل الصناعية في التصوير وتاريخها      , حمد حماد ) ٤(
  ١٢٢-١٢١ص , ١٩٧٣

, ليبيـا , دار الكتب الوطنيـة بنغـازي     , قصائد من جحر  , فن الفسيفساء في ليبيا   , ابو زعينين  نور أ)٥(
   ١٧-١٢ص , ٢٠٠٦

(6) Dunbabin, K. M. D "Mosaics of the Greek and Roman world", Cambridge University Press, 
1999 PP 119-124. 

    46ص, المرجع السابق, ابو زعينينأنور) ٨( 
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متدت اثم , وسيطرتهم على الجزء الغربي, م.  ق١٤٦الرومان على القرطاجيين عام 
لى إحدهما إتجه ا ,فقد انبعث فيها تياران, م. ق٩٦السيطرة على الجزء الشرقي عام 

لى إتجه الثانى او, حيث تكونت المدرسة اليونانية الشرقية,  وآسيا الصغرىالشرق
 وقد عرف القرطاجيون هذا ,الغرب فى صقلية وروما حيث ظهرت المدرسة الرومانية

وتمتاز المدرسة اليونانية بالدقة والجودة , م.الفن عن طريق اليونان فى القرن الثالث ق
 وهو ما ,لى طرابلسإسكندرية إلنية مباشرة من ا وبلغ تأثير المدرسة الثا,واإلتقان

بلغ فن الفسيفساء ذروته فى الدقة و ,له النيلإنالحظه فى المناظر النيلية والتي تصور 
ثم تدهور , خاصة في تصوير األشخاص, يينول والثانى الميالدألن انيواإلتقان فى القر

مبراطورية إلرابات اضطالهو عصر او, فى النصف الثانى من القرن الثالث الميالدى
ول ألن انيمتازت فسيفساء القراوقد ,  م٢٣٥سكندر سويروس عام إلوالدينية بعد موت ا

ن فسيفساء القرن الثالث الميالدى أعلى ,  بالدقة فى التنفيذ والتصويريينوالثانى الميالد
أما فى العصر المسيحى فقد , تسمت بكونها أكثر بريقا ووضوحا وأقل دقة من سالفتهاا

 التى )خاصة الكروم(لى الزخارف النباتية إفت بالدقة فى بعض األحيان والميل عر
 وبعض التصورات , وبعض الرموز المسيحية كالحمام والطاووس,لى نعيم الجنةإتشير 

المستوحاة من العهد الجديد كصلب المسيح والمسار المقدس والسيدة العذراء وزمرة 
  . )٩, ٨(من صالحات النساء 

  

رتفاع تكاليف إفى الحياة اليومية بالرغم من ″اممهعة الفسيفساء دورا لعبت صنا
 تعمل فيها مجموعة من العمال والفنانين , وكانت لها مراكز خاصة بها,صناعتها

 مرتفعة على أعمالهم؛ ولذلك كانت مقصورة على ″االممتازين الذين يتقاضون أجور
 وعلى تصوير الدارات الخاصة ,ولةالمبانى العامة ذات األهمية التى تنفق عليها الد

ستقرار السياسى في العصر اللى أهميته باإوعاد فن الفسيفساء , بطبقة األغنياء
 – ٥٢٧) بازيلكا جوستينيان( الفترة هو أرضية تلكلى إكتشاف يعود اهم أو, البيزنطي

                                                                                                                      .           )١٠( م التى عثر عليها بمدينة صبراتة وهى معروضة بمتحف بصبراتة ٥٦٥
  

  موضوعات الفسيفساء الليبية
تعددة والمتنوعة مبموضوعات الفيسفساء الفريقيا بشكل عام إتميزت منطقة شمال 

 التي لم النادرةفكار األموضوعات و الذاتعلى وجهه الخصوص الفسيفساء الليبية و
خاصة والموجودة على وجه التحديد , فريقياأي منطقة أخري بشمال أفي  ″مثيالجد لها ن

                                                           
االدارة العامة , دليل متحف السراي الحمراء بطرابلس, خرونآو,  محمود عبد العزيز النمس)٨(

                                                                                                                         .١٣٩ص١٩٧٧, ثارآل اوالمحفوظات التاريخية بمصلحة للبحوث
    .٤٧ص , المرجع السابق, ابو زعينين  أ=>>>;ر )٩(

  . ١٤١ص , المرجع السابق, خرونآو, عبد العزيز النمس A@?;د ) ١٠(
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ودارة فيال سيلين والتي , لى القرن الثاني الميالديإبفيال دارة بوك عميرة والتي ترجع 
المستخدمة من النوع األول وتقنيات التنفيذ , ين الثالث الميالدي-لى القرنين الثانيإترجع 

Opus Sectile ١٩٩٩(شارت أوقد , أوبوس سيكتلي (Dunbabinلى وجود الـ   إ 
Emblemata طارات الهندسية في إلبشكل أساسي في فسيفساء تتوسط العديد من ا
, لى الدقة في تنفيذ الفسيفساءإمشيرة في ذلك , مع تنوع في الحجم, تكوينات مختلفة

 Opus الثالث في تقنية التنفيذاCD>>>>>;ع  لى جانب استخدامإوحجم قطع التسيرا 
Vermiculatum  كما , لى جانب الواقعية والحرية في التصميمإ, أوبوس فيرميكوالتوم

, فريقياأبمنطقة شمال   آخر″المثيلها د نجوالتي لم , في موضوعات الزهور أو النباتات
في كل من دارة بوك عميرة وفيال  فيما بين الفسيفساء الموجودة ″ان هناك اختالفأعلى 

 خاصة والموجودة بفيال سيلين في كونها Emblemata سيلين يتضح في تنفيذ الـ 
واستخدام العديد من األحجار المتعددة ,  مم٤-٢يتراوح حجمها فيما بين ودقيقة جدا 

وهذا غير ,  الزجاجية الملونةقطعلى جانب الإ, األلوان وبدرجاتها اللونية المختلفة
حيث تم استخدام األحجار الملونة بدرجاتها , موجود في فسيفساء دارة فيال بوك عميرة

خاصة التي نفذت فسيفساء , ن ورش الفسيفساء ربما كانت مختلفةأمما يرجح , المتعددة
  .دارة فيال سيلين

تبدو والتي , ن فسيفساء دار بوك عميرة تمت على نمط الفسيفساء الهلينستيةأعلى 
فريقيا إوبشكل عام احتوت الفسيفساء في منطقة , ذج منفصل للتأثير الشرقينها نموكأو

 في ذلك ةمشاب, على أشكال متعددة األلوان مع مناظر تم توزيعها بحرية على األرضية
طارات إلمع وجود العديد من ا, يطالياإلتكوينات األشكال المنفذة باألسود واألبيض في 

 تمت وأحيان أخرين هناك أشكال مصورة كوتوفي بعض األحيان قد , الهندسية
 لم تيبداع الإلبتكار واالظهرت معظم هذه األشكال درجة كبيرة من اأوقد , بدونها

ن تكوينات األشكال ألى إضافة إلبا, مبراطوريةإلي مكان آخر من اأالحظ في ت
ة د بداركما هو موجو, عطي لها هذا التميزأمما , فريقياإالهندسية قد ارتبطت بفسيفساء 

 Floral elementsزهارأل اعناصر على ما تم ذكره أيضا عن ةعالو,فيال سيلين
 تكان, لى جانب هذه الموضوعاتإ, ) الزهور في المثيولوجيا الرومانيةةفلورا آاله(

موضوع ك, فريقيا أيضاأشهر الموضوعات لتصوير الفسيفساء والتي تميزت بها أهناك 
, قتصاديةاعتبارات الدم في أرضيات الحمامات الذي كان دائما ما يستخ, تقليد الرخام

 نمو وهوواسع النتشارا ال أحد الموضوعات األخري والتي كان لها الى جانبإهذا 
حد المناظر األسطورية في أوقد يتضمن , موضوع النباتات كتصميم لألرضيات

  له الحبإمع المعالجات المتنوعة لألشجار المثمرة و, المنتصف
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مقارنه بما وجد في , من العناصر التي تميزت بها الفسيفساء األفريقية, كيبويد وغيرها
  .)١٢, ١١(الشمال 

  

 لدراسة تهبو زعينين في محاولأنور أ ال بد من ذكر تلك المحاولة التي قام بها هنأعلى 
, الفسيفساء في ليبيا منذ بداية ظهورها في العصر اليوناني وحتى العصور البيزنطية

تصوير للفسيفساء في ليبيا في دراسته لتشمل الموضوعات وتصنيف موضوعات ال
مظاهر الحياة اليومية لمناظر الصيد والفالحة، أو المعتقدات الدينية كاآللهة , األسطورية

  .)١٣(الخ .... التى عبدها السكان القدماء آنذاك 
  

 تنوعا توجد, ومن خالل الدراسات الميدانية للباحثة للعديد من المواقع األثرية بليبيا
, هائال في موضوعات التصوير سواء الموجودة في المواقع األثرية بكل من الشحات

أو الموجود بمتحف السرايا , زليطن والمتاحف الملحقة بها, صبراتة, لبدة, طليمثة
والتي احتوت على تطور كبير ليس فقط في المعالجات التصميمية , الحمراء بطرابلس

نما من خالل أساليب التنفيذ والمواد التي تم إو, اللفسيفساء واألطر المحاطة به
ثناء الدراسات التحليلية التي أجرتها الباحثة أوالتي تم الكشف عنها , استخدامها أيضا

ن أنه من األهمية بمكان ذكر أو, على العديد من فسيفساء المواقع األثرية محل الدراسة
لعديد من المواقع األثرية بصبراتة لفسيفساء المنفذة باألسود واألبيض وجدت باانماذج 

ي أوهي تخلو من , لى القرن الثاني الميالديإ والتي ترجع ,)٢٦ 27 & شكل(
ولكنها تقتصر على الوحدات الهندسية لتكوين أشكال متنوعة فيما بينها من , موضوعات

, يايطالإوهي تماثل تلك الموجودة في أوستيا أنتيكا في , التصميمات والعالقات المختلفة
وهذا راجع لتوافر الخامات , أيضا والموجودة في كثير من المواقع األثرية باليونان

فقد تم  ؛Ling (14)أما موضوعات تقليد الرخام التي ذكرها ! المتاح استخدامها
وهي نفس الظروف تقريبا لتقليد الرخام في أساليب , مالحظتها بمتحف باردو بتونس

سلوب كان منشرا في التصوير الحائطي وتصوير ن هذا األأعلى , التصوير الحائطي
يوجد نموذج من أسلوب التصوير الحائطي , فسيفساء األرضيات في العالم الكالسيكي

  .)١٥(سكندرية إللتقليد الرخام بمنطقتي مقابر مصطفي كامل واألنفوشي با
  
  

                                                           
(11) Ling, R. "Ancient mosaics" British Museum Press, London 1998, PP 79-80 
(12) Dunbabin, K. M. D, op. cit. P 121-122 

   المرجع السابق,  ابو زعينينأنور) ١٣( 

(14) Ling, R. op. cit. PP 81-82 
(15) Abd El Salam, S. "Egyptian & Graeco-Roman wall plasters and mortars: A comparative 
scientific study", BAR, International Series 1319, John & Erica LTD, Oxford, 2004, PP 156-
167, P 313 
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  تقنيات الفسيفساء
 وفسيفساء ,رضياتألن الى فسيفساء لتزييإن فسيفساء العصور القديمة يمكن تصنيفها إ

 Opusن أكتسبا تسميات عديدة مثل ان النوعاوهذ, سقفأللتزيين الحوائط وا

Tessellatumأوبوس تيسيالتوم و  Opus museum or musivum   أوبوس
تزايد هذا التميز على أعتبار أن أصبح هناك , ومع القرن الرابع الميالدي, موسيفوم

) (musearius or musivariusف  سقألن بفسيفساء الحوائط  واوالمختصص
رضيات ألمقارنة بالمختصين بفسيفساء ا%  ٢٠لى إوالتي قدرت نسبتهم , موسيريوس

)tessellarius or tesserarius( ,سباب التي لم ألوربما يفسر هذا ا, تيسيالريوس
سقف نتيجة لخطورة العمل على الحوائط ألنتشار فسيفساء الحوائط واالى إتؤد 

تلفة خسقف نوعية مألحيث تتطلب الحوائط أو ا, تكاليفالرتفاع انب لى جاإ, سقفألوا
شخاص فقد حياته نتيجة العمل لمستوي ألوقد ذكرت المصادر أن أحد ا, من الفسيفساء
  .)١٦(مرتفع للحائط 

  

, رضيات في العصور الكالسيكيةأللذلك فقد وجد تنوع كبير فى تقنيات فسيفساء ا
لما له من أهمية في التعرف على ,  في هذا البحثوسوف يتم التركيز على هذه الجزئية

, وعلى وجه الخصوص في ليبيا, تقنيات الفسيفساء التي اتبعت في العصور القديمة
فال بد من التعرف على تقنيات العمل , همية في أعمال الترميمأن لهذا أعلى اعتبار 

م على أسس علمية حتى يتم الترمي, أساليب التنفيذ التي تمت بهاوصلية للفسفيساء ألا
هذا , خاصة وأن طبيعة المواد التي استخدمت قديما قد تأثرت بعوامل التلف, دقيقة

نتيجة لعامل , لى التغيرات الكميائية والفيزيقية والتي تعرضت لها هذه الموادإضافة إلبا
عتبار كل هذه األمور في أعمال الصيانة أو الوبناء عليه ال بد من األخذ في ا, الزمن

  .ميمالتر
  

 Fiorentini(وقد ذكرت , وقد ورد الحديث عن هذه التقنيات في الكثير من المراجع
El Al 2002 (لى تصنيف ومعرفة هذه التقنيات بناء على طبيعة وأنواع إن التوصل أ

ضافة إلبا, التكوين الكميائي والفيزيقي لها, السمك, من حيث الحجم, المواد المستخدمة
, ت على التفريق بين أنواع مختلفة لتقنيات تنفيذ الفسيفساءوالتي ساعد, لى ألوانهاإ

  .)١٧ (والتي كانت معروفة في العصور الكالسيكية
ساليب التي اتبعت على مراحل ألوبطبيعة الحال وطبقا للتطور التكنولوجي والخامات وا

 بصفة خاصة في العصور ها استخدمتمفقد وجد العديد من هذه التقنيات , زمنية مختلفة
 مالحظة هذا التنوع في أساليب تنفيذ تمتومن خالل الدراسة الميدانية , يونانيةال

                                                           
(16) Ling, R. op. cit. PP 7-8. 
(17) Fiorentinii R. Et Al, op. cit. PP 9-13. 
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 متحف السرايا ,ثرية على سبيل المثالألالفسيفساء الليبية في العديد من المواقع ا
لى جانب العديد من المواقع إ, الشحات وطليمثة, زليطن, صبراتة, لبدة, بطرابلس

  .خري بليبياألثرية األا

نها عملت بطريقة الحصى الطبيعي المتعدد إسيفساء اإلغريقية األولى وما يميز الف
  بلالوحدات المجردة أو البسيطةعلي حتوت هذه األرضيات ليس فقط ااأللوان، وقد 

 هاستخدمتم أعد من أوائل التقنيات التي تو, هناك نماذج تكوينات وأشكال نباتية أيضا
البيلي، وقد تطور هذا األسلوب  أوبوس Opus Lapilliسمي ت ما يلألرضيات وه

فأصبح , م.وانتشر في أجزاء أخرى من اإلمبراطورية اليونانية خالل القرن الرابع ق
يتضمن صور األشخاص والحيوانات والزخارف النباتية والهندسية، ويالحظ في تلك 
الفترة عدم وضع قطع الحصى بنظام سواء في الخلفية أو في صور األشخاص مما 

لى عمل خطوط تحديد إلذلك عمد الفنان , شكال والخلفيةألفراغات بين اأدى لظهور 
سواء بالنسبة لألشخاص أو الحيوانات أو الزخارف الهندسية باستخدام خطوط محزوزة 

حيان بألوان دافئة أللى تلوين للخلفيات في بعض اإضافة إلهذا با, في المونة قبل جفافها
ثم يوضع , رصاص في تحديد تلك الخطوطوقد استخدمت شرائح من ال, اجيطبقا لالحت

سكندرية متميزة باستخدام مثل إلوكانت مدرسة ا, الحصى بمحاذاة شرائح الرصاص
  .سلوبألهذا ا

ولكن على نطاق ضـيق؛ ليتزايـد       , سلوب مع استمرار استخدام الحصى    ألتطور هذا ا  
عليهـا  طلق  أشكال بسيطة والتي    اب استخدام قطع األحجار المربعة الشكل أو المستطيلة      

"tesserae"        ـ  مـن الجيـر والرمـل       ة تيسيرا وتوضع بنظام متتال في المونة المكون
راء حول تحديد المركز الفني الذي قـام بهـذا   ألومسحوق بودر القرميد، وقد اختلفت ا   

حيث عثر علـى    ,  بصقلية Morgantinaلى  إ فالبعض أرجعه لصقلية نسبة      ,التطوير
لى اإلسكندرية، والبعض األخر يعتقد أن      إانتقلت   ثم   ,لوحات منفذة أغلبها بتلك الطريقة    

لـى المراكـز الفنيـة      إومنـه أنتقلـت     , رجحألاإلسكندرية هي مركز التطوير وهو ا     
, سـكندرية إل نماذج لهذا الجمع بين الزلط والرخام في مدينة ا         تفقد وجد , الهيلينستية،  

 الرابـع   لى أواخـر القـرن    إن ترجعان   يخاصة بعد الكشف عن لوحتى الفسيفساء اللت      
 أما اللوحة األخـرى والتـي       ,الميالدي حيث استخدم في األولى الحصى بشكل أساسي       

قتصر على الشعر في الوقت     أتمثل صيد الغزال فنجد فيها الحصى بشكل محدود للغاية          
ن أعلى  ,  تيسيرا بشكل أساسي لباقي المنظر     "tesserae"الذي استخدمت فيه األحجار     

حجـار  أل والذي يستخدم فيـه قطـع ا       ,يرا من الفسيفساء   التيس "tesserae"هذا النوع   
و قد تم العثور علـى      , م. لى الثاني ق  إالصغيرة منتشرا في اليونان من القرن الرابع        

  .م.لى القرن األول قإيطاليا ترجع  إ-رضيات في روماألبعض ا



  )١١( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ
 

  - ١١٠ -

د كانت  وق, فريقياإلى الفينيقيين بشمال    إأما الشكل الثالث للفسيفساء القديمة ربما ترجع        
ول أللـى القـرن ا  إم .ليا من القـرن الثالـث أو الثـاني ق         يطاإمنتشرة في سيسيلي و   

وهي على شكل وحدات مستقلة من الحجر أو الرخام تم تثبيتها في المونة أو              ,الميالدي
والتي كانت مزيجا من أنواع مختلفة من الحصي وبودر القرميد مع كسر من             , المالط
وقد كان هذا من األساسيات     ,سطح مقاوم للرطوبة  على   للحصول   "زجاج بركاني  "الحمم

ن قطع الفسيفساء تم ترتيبها في صفوف       أعلى  , ولي  في تجيهز أرضيات الفسيفساء     ألا
ـ إو,  فحسب صبح مجرد تكسية لألرضيات   ي ولم, لتكوين أشكال هندسية    ا شـكله انما له

  .)١٨,١٩,٢٠,٢١( م. ستمرت هذه التقنية حتى القرن الخامس قاوقد ,  أيضااليالجم
  

 شكل (وقد وجدت الباحثة أثناء الدراسة الميدانية بمدينة صبراتة نماذج هذا األسلوب 
A & Bوالذي أطلق عليه ) ١Opus signinum  وهو يشابه ما , أوبوس سيجنينوم

ن إوال غرابة في ذلك حيث , )٢ A & Bشكل () ٢٢,٢٣(وصفه كل من روجر وايزوته 
  .يقيينستيطان الفينالصبراتة كانت مركزا 

  
 أنـواع   ةن هناك ثالث  أ )٢٤(  ومحمود الصديق ابو الحمد    وقد ذكر كل من محمود النمس     

   -:تيآلنتشارا في ليبيا وهي كاامن تقنيات الفسيفساء كانت األكثر 
  

  أوبوس سيكتلي  Opus Sectileالنوع األول 
لمونة رضيات التي يتم تنفذها بشرائح من الرخام تثبت في األهذا األسلوب يستخدم في ا
و مستطيلة بأحجام أو دائرية أو مثمنة أمربعة أو مسدسة , على هيئة أشكال هندسية

همية في أفقد كان لذلك , و المتحولةأونتيجة استخدام الصخور البركانية , وألوان مختلفة
 الحوائط فين هذه التقنية تستخدم أعلى , مقاومة العوامل الجوية وبقائها ألزمنة طويلة

م في . لى القرن الثاني قإيرجع أول نموذج تم تنفيذه بهذه التقنية و, واألرضيات
و أفي المنتصف , مبليما أيضا إEmblemaتضمن هذه التقنية وجود الـ تو, يطالياإ

  .)٢٥ (طبقا للتصميم وتحديد موقعها
  

                                                           
    ١٢٢ص , المرجع السابق, محمد حماد )١٨(

(19) Ling, R. op. cit. PP 19-33 . 
(20) Dunbabin, K. M. D, op. cit. PP 5-17 . 
(21) Fiorentinii R. Et Al, op. cit. P 11, PP 28-30. 
(22) Ling, R. op. cit. P 10. 

(23) Fiorentinii R. Et Al, op. cit. P 11, P 197. 
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(25) Dunbabin, K. M. D, op. cit. P 120. 
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 , من الرخام فقطةثناء الدراسة الميدانية نموذج لهذا األسلوب ألرضية منفذأ وقد وجد 
حيان كانت تقسم األرضية ألوفي بعض ا, )٣شكل ( بمتحف الفسيفساء بلبدة ومعروضة

 كما ,خر بقطع الفسيفساء الصغيرةآلوالجزء ا,  بقطع الرخامه جزء يتم تنفيذ,لى جزئينإ
دون , ن هذا األسلوب استمر في تكسية األرضياتأعلى ) ٤شكل (وجد في دارة سيلين 

ب في القرن الثاني الميالدي لتشكيل سلوألوقد انتشر هذا ا, ن يتضمن أي زخارفأ
  .الخ..المناظر المصورة وصراعات الحيوانات 

  
رضيات وحدات من الفسيفساء الدقيقة الـ ألحيان تضمنت هذه األوفي بعض ا
Emblemaسلوب منتشرا في العديد من المواقع ألومع الرخام وقد وجد هذا ا, مبليما إ

فصول األربعة التي عثر عليها فى دار ن أرضية  الأوقد ذكر النمس , ثرية بليبياألا
 وقد تضمنت هذه ,سلوبألرضيات والتي تمثل هذا ااألتعتبر من أهم , بوك عميرة

رضية مجموعة من المربعات مصورة من الفيسفساء مع مربعات من الرخام المتعدد ألا
, لى خمسة عشر مربعاإ وقد قسمت , المجدولةئرطار من الضفابإوقد احيطت , لوانألا

وتضمنت المربعات الجانبية المنفذة , تجاة العرضاتجاه الطول وثالثة في ا في خمسة
على أن المربعات الوسطي ,  للطيور وأسماك وأقزام وفاكهة″اصور, بالفسيفساء أيضا

تحيط بها زخارف هندسية من كل ) ٥شكل (ربعة ألقد خصصت اللهات الفصول ا
    .)٢٦(جانب عبر المربعات الخمسة 

  
  أوبوس تيسيالتوم Opus Tessellatumي النوع الثان

توصل إليها  وقد, وجدت نماذج من هذا النوع فى كل من لبدة وتامورا وصبراتة
 حيث تم opus signinum تطوير لتقنية يم وه.اإلغريق منذ منتصف القرن الثالث ق

لى قطع التراكوتا إضافة إلبا, واستخدمت األحجار كبديل, ستغناء عن الحصىإلا
وكانت تنفذ كامل األرضية من قطع صغيرة ترتب بأشكال منتظمة مربعة , والزجاج

وقد ,  وطبقا لوحدات التصميم, وفي خطوط مستقيمة أو منحنية, سم٢ -١الشكل بسمك 
لى إم لتصل .انتشرت تلك الطريقة في العصر الهلينستي منذ نهاية القرن الثالث ق

ضافة إلهذا با, موضوعات المصورةم، مع تنوع ال.ذروة اإلتقان خالل القرن الثاني ق
, المربع, طيلتمثل المس, شكال الزخرفية الهندسيةأللى التنوع الضخم في العناصر أو اإ

, طر في تألق لوني ومتعدد الدرجاتألوالخلفيات وا, الخ...سداسي أو مثمن الشكل 
ستخدام شرائح الرصاص لضمان ترتيب قطع انه كان يتم في بعض األحيان أعلى 
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وتعد فسيفساء دارة النيل بلبدة نموذجا لهذ , )٦ A & B شكل (في صفوف حجار ألا
  .)٢٧,٢٨(سلوب ألا
 

  أوبوس فيرميكوالتوم Opus Vermiculatum الثالثا�������ع أما 
وقد تم تنفيذ األرضيات كلها من , Opus Tessellatumسلوب تطورا لـ أليعد هذا ا

ثم يتم , رضية أوالألوير اسلوب على تصألعتمد هذا ااحيث , قطع الفسيفساء الصغيرة
تحتوي كل منها , طارات من الفسيفساء الملون على شكل لوحاتبإتقسيمها من الداخل 

وقد استخدم مع هذا األسلوب القطع المتناهية في الصغر , ر الطبيعيةظعلى أحد المنا
ودائما يتم ترتيبها , ن تكون مربعة الشكلأوليس بالضرورة ,   ملليمترات٤- ١حوالي 

وهذه التقنية , سمهاابما يشبه شكل الدودة كما يشير , شكالألأو ا, لتصميماا لخطوط طبق
رضيات في ألمن أهم وأشهر هذه ا مبليماا, Emblemaكانت تستخدم في تنفيذ الـ 

والتي عثر عليها باحدي الدارات الرومانية , )٧شكل ) ( اورفيوس(أرضية , ليبيا
 . )٢٩,٣٠(بالقرب من مدينة لبدة  

  

سلوب الذي كان سائدا في ألن األى إ" Ancient mosaics"  في كتابه (Ling) ويشير
جزاء التي تحوي ألفيما عدا ا, سلوب المباشرألتنفيذ الفسيفساء في العصور القديمة هو ا

حيث كان ذلك سائدا في , تم تنفيذها في ورش الفسيفساء, موضوعات وتكوينات دقيقة
 امبليما وهي عبارة عن لوحة Emblemaلـ سمي اوتالعصور اليونانية والرومانية 

فقد كانت الرسوم , مستقلة يتم وضعها في المكان المخصص لها طبقا لتصميم الحجرة
سمي ت ما يأما الحلي المصورة وه, تخطط وتنجز على عين المكان مباشرة

Emblema عدادها في المراكز الخاصة ويتم تركيبها في مواقعها إفيتم , امبليما
ن تكون لوحة أو لوحات رئيسية داخلية بمقاسات أما إوهي , رضيةألمن االمناسبة 

  .)٣١,٣٢( سم لكل مربع٥٠لى إتصل 
  

بتكوينات هندسية مختلفة , من الرخام أو التيسرا الصغيرةويحيط بها عدة إطارات 
بمستوي أقل من , ويتم تثبيتها على قاعدة قد تكون من القرميد أو الخشب, شكالألا

 ىلى المستوإ امبليما تصل Emblemaنه حين يتم تثبيت الـ أار على اعتب, السطح
أيضا  والزجاج الملونو القطع ,حجار أل وكان يستخدم أجود أنواع ا,الطبيعي لألرضية

                                                           
(27) Fisher, P. op. cit. P 46, P 147. 
(28) Fiorentini, R. et al. op. cit. P 12. 
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  ـن الأ  Dunbabinشارتأوقد , في تنفيذ موضوعات الفسيفساء بهذه التقنية
Emblemaمنطقة أخري بشمال يأكثر من أمبليما كانت معروفة ومنتشرة في ليبيا  إ 

وهي من أهم وأوائل الفسفيساء , وتعتبر الفسيفساء الموجودة بدار بوك عميرة, فريقياأ
ويشابه هذه الفسيفساء في دقتها , ول الميالديأللى القرن اإوترجع , فريقياإبشمال 

  .)٣٣,٣٤(الميالدي واخر القرن الثاني ألى إنها تعود أال إالفسيفساء الموجودة بفيال سيلين 
  

والتي , ثرية بدارة فيال سيلينأل ألحد المواقع االدراسة الميدانية للباحثةومن خالل 
عمال المصورة الـ ألمن هذه ا, وجد العديد والمتنوع,   كيلو١٥تبعد عن لبدة بحوالي 

Emblema ,ثرية محل ألي موقع آخر من المواقع اأ في اتم رؤيتهت لم تيامبليما وال
, امبليما مختلفة فيما بينها في الجحرات, Emblemaدت الـ وقد وج, الدراسة في ليبيا

وفي , من حيث الموضوعات المصورة والزخارف المحيطة بها الممثلة في األطر
لى جانب موقعها من أرضية إهذا , حيان وجدت مختلفة أيضا في مساحتهاألبعض ا
عض وفي ب,  ووظيفة الحجرةةطبقا لمساحة وأهمي, ختلف موضعهااحيث , الحجرة

وجدت بمساحات صغيرة تقريبا , ٨حجرة المكتبة رقم على سبيل المثال الحجرات 
٢٩29 X سم .  
  

 وفي كل من المواقع األثرية بدارة فيال سيلين وأحد المواقع األثرية بصبراتة وجد 
امبليما والتي وجدت بأحد , Emblemaأسلوب لتأسيس األرضية لوضع مثل هذه الـ 

 وفي ,)& B 9 A, ٨شكل (أيضا   بصبراتة بشمال المسرحالمواقع األثرية األخري
 ,سكوتوالتا بافيمينتا, Scutulata pavimentaصبراتة استخدمت تقنية تشبه تقنية 

 9شكل(ولكن بسمك رفيع , )أو الرخام(قطع كبيرة ومختلفة الحجم من األحجار الملونة 
C & D ( , من الرخام وقد وجدت هذه التقنية مستخدما فيها ألوان متعددة) ١٠شكل( ,

  . مع الفرق في الحجم وألوان الرخامتةن كانت تشبه ما وجد بصبراإو
  
حدي التقنيات إوهي ,  أوبوس سبيكاتوم أيضاOpus spicatumكما عثر على تقنية  

بدارة , تم مالحظتها بالموقع األثري بزليطنفقد , التي استخدمت في العصور القديمة
والموقع , )١١ A & Bشكل ( كيلو ٣٠د عن لبدة بحوالي فيال بوك عميرة والتي تبع

القرميد من  ″النه استخدم فيها الرخام بدأعلى , أيضا األثري بكنيسة جيستيان بصبراتة
 Opusلى ما يعرف بتقنية إضافة إلهذا با, ١٢ A & Bا هو موضح بشكل مك

segmentatum أوبوس سيجمينتاتوم .  
                                                           

(33) Ling, R. op. cit. P 15. 
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 Opusبارها كشكل بدائي أو أولي لما يسمي بتقنية وقد ورد ذكر هذه التقنية وتم اعت

Sectileوما يسمي بـ ,  اوبوس سكتيليOpus Alexandrinum ِ , اوبوس
  .)٣٥,٣٦( اوبوس سكتيلي Opus Sectileشبه  ت يوه, اليكساندرينوم

  
وهي , أوبوس ريتيكوالتوم Opus Reticulatumلى جانب التقنيات األخري إهذا 

وقد تم مالحظة , فيها على ترتيب قطع الفسيفساء أفقيا وعمودياتقنية رومانية، اعتمد 
 opus musivumلى جانب تقنية إ, هذه التقنية في العديد من المواقع األثرية بليبيا

وغالبا ما تستخدم هذه ,  يتم استخدام العجائن الملونة والرخاماوفيه, اوبوس موسيفوم
ن هذه التقنية تطورت أعلى ,  فيال سيلين كما وجد بدارة,التقنية على الحوائط والكوات

 متكاملة مع باقي,  امبليماEmblemaفي العصر الروماني عندما أصبحت الـ 
ن إحيث , فقد تراجع التمييز بين كل من تقنيات تيسيالتوم وفيرميكوالتوم, الفسيفساء

عامة ن حجم التيسرا أعلى , أساليب التنفيذ تتحدد بطبيعة عناصر التصميم أو التكوين
 تقنية ه ما يشبيوه, )٣٧( يكون أكبر من فيرميكوالتوم في صفوف أكثر بروزا

Scutulata pavimenta , والتي وجدت في الكثير من , )١٠شكل (سكوتوالتا بافيمينتا
  . )٣٨( أوبوس سيجنينوم  opus signinum هوهذه التقنية تشب, روما, األماكن ببومبي

  
 أوبوس سيركوماتوم Opus circumatum مثل  وجدت كل من تقنيات الفسيفساءماك

التيسيرا " tesserae"وفيه يتم ترتيب قطع  هو أسلوب يرجع للفترة الرومانية، وأيضا
ويستخدم هذا األسلوب عادة في خلفيات , فيما يشبه شكل المروحة في تكرارات متتابعة

 opus كذلك ،)فساء تركيايحثة هذا االسلوب منتشرا في فسباوقد وجدت ال(, األشكال

palladianum وهي تقنية تعتمد على ترتيب القطع بشكل غير ,  اوبوس باالديانوم
 يتم الجمع بين كل اوفيه, اوبوس كرسيكوم  Opus classicumلى جانبإهذا , منتظم

 Opusـ  أوبوس فيرميكوالتوم وال Opus Vermiculatumمن التقنيات

Tessellatum  أوبوس تيسيالتوم أوOpus Reticulatum  ٣٩(أوبوس ريتيكوالتوم(.  
  
  

                                                           
(35) Fisher, P. op. cit. P 147. 
(36) Fiorentini, R. et al. op. cit. P 12. 
(37) Ling, R. op. cit. P 8. 

(38) Fiorentini, R. et al. op. cit. P 11, P 13. 
(39) Wikipedia-http://en.wikipedia.org/wiki/Mosaic-12-28-2009. 
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  البناء التركيبي للفسيفساء 
ن لتقنيات تنفيذ الفسيفساء أهميتها في التعرف على أومن خالل ما سبق عرضه يتضح 

وذلك قبل البدء أو ,  وفهمهاأساليب التنفيذ واألداء التي استخدمت في العصور القديمة
نما ال بد من إو,  ان يقف عند هذا الحدن هذا ال يجبأعلى , الشروع في أعمال الترميم

والمواد , ومعرفة الطبقات التي تم تنفيذها,  التركيب البنائي للفسيفساء أيضاةفهم ودراس
لتتم , و القريبة منهاأني استخدام المواد نفسها التي تم استخدامها تسحتى ي, المستخدمة

لمناسب سواء أكان في ستخدام االمن حيث ا, عمليات الترميم على أسس علمية دقيقة
  . و التنظيفأ المواد التي قد يستعان بها خاصة مواد التثبيت أمأساليب الترميم 

  

 الكثير من المراجع التركيب الطبقي أو البنائي للعديد من النماذج التي ت وقد تناول
استنادا , )١٣ A- Cشكل  (, الرماني وأ اليوناني يين سواء دراستها في العصرتتم

 وجود ثالث طبقات من  في, نه قلما وجد هذا الوصفأعلى , Vitruvius على وصف
لى إولكن معظم الدراسات أكدت وجود حو, قبل وضع طبقة المالط, تأسيس األرضية

على خالف ما , )٤٠,٤١( ١٣ A بشكل ةكما هو مبين في مقارن, ربع طبقاتأعدد 
عتبار امع , اءد عدد خمس طبقات للفسيفسولوج, Fiorentini Et Alجــاءت به 

  .)٤٢(B & C١٣ لطبيعة المواد التي استخدمت أيضا كما في شكل 
   

لضمان الحصول على , Vitruviusومن المرجح ان عدد الثالث طبقات التي ذكرها 
خرية فوجود عدد الثالث صذا ما كانت األرضية إولكن في حالة , طبقة تأسيس قوية

  .طبقات وجدت متنوعة أيضا هذه الكن سمأعلى , طبقات للتأسيس دون جدوي
  

على , ومن خالل ما وجدته الباحثة في دراستها الميدانية للعديد من المواقع األثرية بليبيا
يوضح البناء التركيبي ألرضية الفسيفساء التي تم تنفيذها , )صبراتة(سبيل المثال 

 وجد ,ةنه ببعض المواقع األثرية بصبراتألى جانب إهذا , )١٤شكل (باألسود واألبيض 
والذي أوضح تغيير للزخارف القديمة ووضع , نموذج لتعدد هذا البناء التركيبي

لى الدراسات التحليلية للباحثة لفسيفساء إضافة إلبا, )٤٣(زخارف حديثة لهذ التجديد 
, الدراسة المقارنة للفسيفساء في لبدة وصبراتة, مثل حمامات الصيد, المواقع األثرية

ن ما تم أعلى , أظهرت تنوعا في عدد الطبقات التي تم وضعهافقد , أيضا وفيال سيلين
                                                           

(40) Ling, R. op. cit. P 11. 
(41) Dunbabin, K. M. D, op. cit. P 282. 
(42) Fiorentini, R. et al. op. cit. P 128, P 130. 
(43) Abd El Salam, S. "A comparative scientific study of mosaic fragments from Sabratha and 
Lepcis Magna", In Onal M. and Yailmaz  M. Sait (eds), Mosaic as link amang culture, the 
proceedings of XIth International AIMC Congress of Mosaics, Gaziantep, Turkey 2009a, PP 
63-82.  
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من حيث البناء , دراسته بليبيا قد أظهر اختالفا فيما بين المواقع األثرية وبعضها
طبقا للطبيعة , والمواد المضافة لعمل المالط, التركيبي لطبقات أرضيات الفسيفساء

ن جميع المواد أعلى , ريبة منهاالجيولوجية لكل منطقة حيث توافر المواد بها أو الق
  .التي تم استخدامها هي من مصادر محلية

  

  :المحور الثاني
 في ليبيا لفسيفساء ا لعوامل تلف الميدانية ةالدراس

للعديد من المواقع , ٢٠١٠ و٢٠٠٧من خالل الدراسة الميدانية للباحثة في عامي 
ضرت بالفسيفساء أمل التلف التي  الكثير والمتنوع من عواةفقد تم مالحظ, األثرية بليبيا

ف ومع اختالف الظر, نما أيضا في المتاحفإو, ليس فقط في المواقع األثرية, الليبية
فقد تشابهت الكثير , م في دور عرضأختالف البيئة في كونها مغلقة الالمحيطة طبقا 

, اتالشح, على سبيل المثال طليمثة, من عوامل التلف فى العديد من المواقع األثرية
 فسوف يتم التركيز على ,تساع حيز البحثالونظرا , الخ....فيال سيلين , صبراته, لبدة

, متحف السرايا بطرابلس:  من بعض المتاحفجبعض المتاحف لتتضمن الدراسة نماذ
دارة وفيال سيلين , بعض المواقع األثرية بصبراتة, متحف صبراتة, متحف لبدة 

من تطورات حدث  وما ,٢٠١٠ و٢٠٠٧مي كنموذج للمقارنة فيما حدث بين عا
ن عدم االهتمام أو الصيانة الدورية تكون أوكيف , ضرار لبعض األرضيات بالموقعأو

  .نسانيةإلنهيار لمثل هذه الثروة القومية واالبل وا, سببا في مزيد من التلف
  

هناك ن أال بد من التنوية عن , وقبل البدء في الحديث عن عوامل تلف الفسيفساء الليبية
واألضرار , مباني األثرية والتاريخيةللالعديد من المراجع التي رصدت عوامل التلف 

عمال فسيفساء للحوائط أو أعمال الفنية أو التاريخية الممثلة في كونها ألالتي تلحق با
عمال التصوير الحائطي الممثلة في الفرسك أو الزخارف الجصية أرضيات أو ألا

فهي بطبيعة الحال تتأثر بظروف , جزء ال يتجزأ من المبنيعلى اعتبار انها , الخ...
طبقا , ن هذه العوامل قد تختلف وتتنوع فيما بينهاأال إ, ضرارأالمبني وما يلحق به من 

للظروف المحيطة بالمبني ككل من عوامل فيزيقية لتفاوت درجات الحرارة والرطوبة 
أو عوامل ميكانيكية ,  فصول السنةلى تعاقبإضافة إلبا, النسبية أثناء الليل أو النهار

ذا كانت هذه المباني قريبة من مجاري إلى جانب ما إهذا , مثل العواصف والرياح
 الرشح المحملة هكميائي ممثال في ميا-فيصبح التلف بفعل عامل فيزيو, نهارألا
لى الجدران بفعل الخاصية إساسات المباني تم ترتفع ألى إوالتي تتسرب , مالحألبا

لينتج عن ذلك ذوبان , همر سوءا مع التغيير الموسمي لمنسوب المياألويزداد ا, ةالشعري
ساسات للمباني على ألمما يؤثر على التربة أسفل ا, ارجحألالمادة الرابطة في مكونات ا

, هطبقا لتغير منسوب الميا, مؤديا انتفاخ وانكماش عند الجفاف, ختالف أنواعهاا
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 التي ةالدراسات العديدجانب لى إضافة إلهذا با, حدث تصدعات في المبانيتوبالتالي 
 التي تتعرض لها ةلفسيفساء والمشكلل الخصوص هتناولت عوامل التلف على وج

خاصة في المواقع األثرية سواء من تغيير في درجات الحرارة والعوامل البيولوجية 
الفسيفساء طبقا  فيثير هذه العوامل أوقد تختلف مدي قوة وت, أيضا والكميائية والفيزيقية

مما يتنج عنه , ملالطبيعة المواد المستخدمة ومدي صالبتها لمواجهة مثل هذه العو
, ٤٦, ٤٥, ٤٤( وخالفه سواء للتيسرا أو طبقات المالط, شكال التلف المختلفةأالعديد من 

٤٧(.   
عمال الفنية والجدارية على اختالف ألن لهذه العوامل تأثيرها على اأمما ال شك فيه و

أو ,  الكثير من عوامل التلف الممثلة في سقوط أجزاء منهاةمسبب, ها وتقنياتهاأنواع
وقد , الخ...فقدان المادة العضوية والرابطة للمواد الملونة في حالة التصوير الحائطي

 وهي )٤٨(عمال التصوير الحائطي في دراسة سابقة ألولت الباحثة عوامل التلف اتن
 هن ما تم رصدأعلى ,  المواقع األثرية بليبيانفس الظروف التي وجدت في كثير من

 والتي تم ذكر ,بالنسبة لعوامل تلف الفسيفساء كان نتيجة للعديد من العوامل األخري
دراسة متضمنة  دراستها تطبقا للدراسات التحليلة للمواقع األثرية التي تم, الكثير منها

لى إضافة إلهذا با, أيضا ودارة فيال سيلين, )٤٩( الفسيفساء في كل من لبدة وصبراتة
على ان هناك اعتبارا , ولها في هذا المحوراالعديد من العوامل التي سوف يتم تن

لطبيعة هذه المواد المستخدمة سواء فى المباني أو حتى التي تم استخدمها في تجهيز 
خواصها المختلفة من حيث ومتضمنة ل, طبقا لطبيعتها من ناحية, أعمال المالط
  .الخ....من ناحية أخريلمسامية الصالبة أو ا
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  عوامل تلف الفسيفساء بليبيا
 المؤثرة في تلف من خالل الدراسة الميدانية وجد العديد من عوامل التلف المشتركة

ولها كل نتناوالتي سوف , المواقع األثريةبوالموجودة في المتاحف وأيضا الفسيفساء 
  -:على حده على النحو التالي

  

  : المتاحف-أوال
يبية على وجه الخصوص متحف السرايا لمن خالل زيارات العديد من المتاحف ال

  -:تيآلبطرابلس ومتحف لبدة وصبراتة وطليمثة وزليطن وجد ا
ضرار إللى اإ لدهان الفسيفساء األمر الذي أدي استخدام الورنيشات والراتنجات -١

,  الفسيفساءتربة وثباتها على أسطحألساعد بمرور الوقت على تكوين او, بالفسيفساء
, وميلها للون البني, كسدة الورنيشات المستخدمةألنتيجة وصبحت أومع مرور الوقت 

ثر على القيمة الفنية والجمالية للفسيفساء أمما ,  الفسيفساء لونا غامقاتسبتكأفقد 
تربة التي وجدت أل فقد تراكمت ا,ونتيجة لعدم النظافة الدورية, المعروضة في المتاحف

لصيانة الدورية ا غياب التأكيد علىمع , صبح لونها مائال للسوادأف, بةالبيئة المناس
 .انعدامها على جميع المستوياتو
لما لها من تأثير على رؤية , همة في المتاحفموالتي تعد من العوامل الضاءة إلا -٢

ذ لم تكن على إوأيضا لها تأثيرها الضار في نفس الوقت , األعمال الفنية أو التاريخية
اك هنف, األمر الذي لم يتوافر في متاحف ليبيا, ماكنها المناسبةأية دقيقة وفي أسس علم

ضاءة غير مناسبة من حيث إخري أو, طالقإلضاءة على اإبعض األماكن بدون 
 Aشكل ِ)ضاءة المسلط على الفسيفساء بصفة خاصة إللى كم اإضافة إلوبا, هتجاالا

فقد نتج عن ذلك الرؤية , ساءونتيجة لوجود طبقة الورنيش على اسطح الفسيف, )١٥
يصعب فيها المشاهدة أو حتى تصوير بعض , المعاكسة وتكوين بؤر متفرقة من الضوء

 .األعمال لغرض البحث أو الدراسة
ووجد , )16شكل (زالة لإللى مواد الترميم غير قابلة إ ويمكن تقسيمها مواد الترميم -٣

فقد أمما ,  خاطئة أو غير دقيقةالعديد من أعمال الفسيفساء التي تم ترميمها بأساليب
فضال عن التشويه لسمات العمل ,  في بعض األحيانهمعالم التصميم وتغير عناصر

، )١٧شكل (مناسبة مثل الجبس الأو مواد الترميم غير ) ١٥ B & 16شكل (األصلي 
 قد تم ترميمها باألسمـنت ,عروضة في المتاحفموالكثير من الفسيفساء خاصة ال

هذه المواد غير وثنين معا، الوفى بعض األحيان تم استخدام ا) 7 & 6 ,5شكــل(
األمر الذى لم يكن له تأثيره السئ فقط على الناحية , حاللهاإ ويصعب ,زالةلإلقابلة 

نما نتج عنه العديد من المشاكل من جراء هذا إو, الجمالية والتاريخية واألثرية
المواد التى تعد أقوى من المواد ن كل من األسمنت والجبس من أخاصة و, ستخدامالا

وهذا يخالف قانون الترميم الذى يقر بأن تكون مواد الترميم أضعف من , األصلية
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على أن استخدام كل من األسمنت والجبس , المواد األصلية، مشابهة لها أو قريبة منها
اكل بحاث سابقة المشأولت الباحثة فى اات، وقد تنيات والستينيكان شائعا فى الخمسين

 .)٥٠(عمال الترميم أالتى يتم فيها استخدام مثل هذه المواد فى 
 يوه,  المتعددة والمتبعة في ترميم الفسيفساء في ليبياأساليب أو مدارس الترميم -٤

وبالتالي يتم تطبيق الدستور أو المدرسة , رتبط بالبعثة المنوط لها هذا العملتبدون شك 
تجاهين تم رصدهما في أساليب ترميم ن هناك اأعلى , الخاصة بها في الترميم

ستكمال المناطق المفقودة من ا األول يعتمد على ظاهرة هتجاالا: الفسيفساء الليبية وهما
سلوب في متاحف أخري بتونس ألوقد وجد هذا ا, الفسيفساء بالــرسم فقــط

لها ستكماا آخر لترميم أحد أعمال الفسيفساء؛ وقد تم هنه قد وجد اتجاأعلى , وأسبانيا
 كما وجدت ,)١٥ Cل كش(بالرسم وتلوين المناطق المفقودة بنفس لون الفسيفساء 

كثر ألوهو ا: تجاه الثانيالأما ا, الباحثة هذا األسلوب أيضا بمتحف الفسيفساء بلبدة
فهو يعتمد على ترك المساحة المفقودة من الفسيفساء , يطاليةإلشيوعا طبقا للمدرسة ا

ن وبسمك أقل من السمك الطبيعي للفسيفساء كدليل على ستكمالها بمالط فاتح اللواو
استخدام نوع من , ٢٠١٠ أثناء الدراسة الميدانية لعام ″خراؤوما تم مالحظته م, الترميم

, صليةألالمالط مخالف لطبيعة المالط المعتاد استخدامه بما يتناسب ومكونات المواد ا
احتوي على مواد اخري لم تكن كما تم استخدامه في ترميم أرضية فسيفساء لبدة وقد 

 وجهة نظر الباحثة مناسبة للقيمة الفنية والتقنية للفسيفساء والجمالية لترميم من
 ).٢٥شكل (الفسيفساء 

نتيجة نقل , والتي تم مالحظتها في جميع المتاحف بليبياحمال الثقيلة ألا -٥
 يقل عن عادة صبها في مالط من األسمنت بسمك الإلى المتاحف فقد تم إالفسيفساء 

ونتيجة ,  أيضاسلوب في أعمال التصوير الحائطيأل وقد وجد نفس ا,سم وربما يزيد٧
شكل (لى مزيد من التشويه إلثقل وزن اللوحات فقد تم تثبيتها بمسامير أو خوابير أدت 

لى إهذا ,  مما ساعد على فقد الناحية الجمالية والتقنية ألساليب العرض,)١٨  19&
, ئة المناسبة للحفاظ على معدل درجات الحرارة ونسب الرطوبةجانب عدم توافر البي

ة أم فسيفساء أو تصوير يوما يتناسب وطبيعة األعمال المعروضة في كونها أعمال نحت
 .مع عدم وجود التهوية الجيدة والكافية في دور وأماكن العرض, الخ...حائطي 

ات الفسيفساء لدهان خلفي,  والتي وضحت جليا بمتحف صبراتةأساليب العرض -٦
 ,بألوان لم تتوافق مع الناحية الجمالية واألثرية وأعمال التصوير الحائطي أيضا

مما أفقدها جمالها من حيث أسلوب , والحضارية لألعمال التاريخية المعروضة
بما يتناسب والقيمة , فكان ال بد من دراسة ألوان الخلفيات التى يتم تطبيقها, العرض

                                                           
(50) Abd El Salam, S. "Egyptian & Græco-Roman wall plasters and mortars: A comparative 
scientific study", BAR, International Series 1319, John & Erica LTD, Oxford, 2004, PP 38-39 . 
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لى الوعى والخبرة إفهذا قد يرجع , فسيفساء وموضوعاتها المختلفةالجمالية والتقنية لل
 وإعداد األعمال بالصورة المناسبة في ,فى كيفية أساليب العرض الخاصة بالمتاحف

كونها معروضة في متحف تاريخى يقدم حقبة تاريخية لها مدلوالتها الحضارية 
 .والجمالية والفنية والرمزية أيضا

  :ية المواقع األثر-ثانيا
ختالف البيئة التختلف عوامل التلف في المتاحف عنها في المواقع األثرية طبقا 

ن جميعها مواقع مكشوفة وعرضة للعديد من عوامل التلف الناتجة أنتيجة , المحيطة
, وتغير في درجات الحرارة وغيرها, عن التغيرات الجوية من أمطار وعواصف رياح

العوامل و,  الجوفية وتأثيرها الضارهخري مثل الميالى العديد من العوامل األإضافة إلبا
لى جانب إهذا , الخ...البيولوجية من نمو للفطريات واألعشاب والبناتات والحشرات 

خاصة بعض الدارات أو الفيالت , ن جميع المواقع األثرية تقع على الشواطي الساحليةأ
مما , وغيرها) ٢٦-٢٨شكل (براتة ـواقع األثرية بصــوالم, أيضا اتـ والحمام)٥١(

, ثر في تراكم بل وتداخل العديد من عوامل التلف مع بعضها البعضألكان له أبلغ ا
ن أويمكن ,  منظومة كاملة ومتكاملة من األضرار التي لحقت بجميع هذه المواقعةمكون

نه يمكن أعلى , ةتالف البشري الممثل في أعمال الترميم السابقإللى ذلك اإنضيف 
  -:تيآلوامل في اتحديد هذه الع

سس علمية ألى أجزاء بدون أى وجهة نظر أو إ وتقسيمها أساليب نقل الفسيفساء-١
مما أثر على فقد القيم , همة التي لفتت نظر الباحثةممور الألكان من ا, أوجمالية

فكان , )٢٠-٢٢شكل ( بمتحف لبدة هخاصة ما تم رؤيت, الجمالية واألثرية للفسيفساء
حفاظا على الفسيفساء من , ساليب العلمية المتعارف عليهاألاء باالبد من نقل الفسيفس

ي خطة في كيفية تقسيم أدون وضع , ضرار التي تلحق بها أثناء عملية النقلألا
ذا ما تعثر األمر في تطبيق إ, جزاء مناسبة لنقلهاألى إلتصميم اطبقا لتقسيم , األرضية

وهناك العديد من الدراسات , نة الرفعاألساليب المتعارف عليها في النقل باستخدام ماكي
, )٥٢,٥٣,٥٤,٥٥,٥٦(التي تناولت األسس واألساليب التي تتبع في نقل الفسيفساء من المواقع 

                                                           
(51) Scolizzi, S. "Personal comuncation" Instuitute of Gino Severin, Ravenna, Italy, 14/10/2009. 
(52) Cassio, A. Et Al. "Zeugma mosaics restoration project"  ICCM, Thessaloniki, Greece, 2005, PP 
155-167. 
(53) Chmielewski, K. "Conservation of Bazantine floor mosaics from Shhim in Lebanon: Technic 
and aesthetic problem, perent state and prospects in the Future" ICCM, Thessaloniki, Greece, 2005, 
PP 146-153. 
(54) Küçük, C. Et Al, "Technical analysis of four methods lifting floor mosaics" Bursa, Uludag 
University, 2006, PP 115-122. 
(55) The Gettey Conservation Institute"The conservation of the Orpheus mosaic at Paphos, 
Cyprus",The J. Paul Getty Trust 1991 . 
(56) Wihr, R. "The restoration of mosaic in Germany" In mosaics, deterioration and 
conservation, ICCROM, Rome, 1977, No 1, PP 62-66. 



  )١١( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ
 

  - ١٢١ -

ولذلك حرصت الباحثة على عرض هذا النموذج الموجود بمتحف لبدة للمقارنة بين 
 .لى المتحفإأساليب الترميم لنفس أرضية من الفسيفساء قد تم نقلها من الموقع 

  

  نموذج ألسلوب ترميم أرضية الفسيفساء بلبدة
همية أ من الما له, تعد أساليب نقل الفسيفساء من األمور الصعبة في المواقع األثرية

 فيوانما ,  القيمة التاريخية أو األثريةفيليس فقط للحفاظ , فاظ على األثرحبالغة في ال
والتي وجدت في ليبيا كأحد , أيضا اءالقيم الجمالية والفنية والتقنية للفسيفسعلى لحفاظ ا

 نموذج يوضح المعاناة التي يوه, أهم عوامل التلف التي تعاني منها الفسيفساء الليبية
والتي تم تنفيذها بالعديد والمتنوع من , همة بلبدةمشهدتها أحد أرضيات الفسيفساء ال

ن تم رؤيته أيسبق لم , األحجار الملونة والعجائن الزجاجية بمختلف ألوانها وبكم كبير
فربما يكون لمنزل أو , نتمي له الفسيفساءتمما دل على أهمية هذا الموقع الذي , من قبل

لى جانب أسلوب األداء والتنفيذ الدقيق إهذا , رين في العصر الرومانيوسيفيال أحد الم
  . الذي تميز به القرن الثاني كما سبق ذكره

    
وعلى وجه ,  في ليبيا٢٠٠٧لتي قامت بها عام  وا الدراسة الميدانية للباحثةأثناء

ن الكثير من قطع الفسيفساء كانت معلقة على جدران وجدت أ, الخصوص مدينة لبدة
وقد وجد أن بعض هذه المناظر , )٢٠-٢١شكل (خارج مبني متحف الفسيفساء بلبدة 

 بهذه  بيانات خاصةةيأدون التنوية عن , )٢١ B & 22شكل (قد تم تقسيمها فيما بينها 
 وقد تم تصوير هذه القطع كل على حدة عام ,الفسيفساء المنتشرة على جدارن المتحف

فضال على , وتظهر عليها العديد من عوامل التلف نتيجة وجودها بالخارج, ٢٠٠٧
لى إضافة إلبا, لى أجــزاء منفصلةإاألســلوب المشوه للفسيفساء جراء تقطيعها 

 وبالرجوع ,)٢٠ Bشكل (عـا في الترميم استــخدام األسمــنت والحـــديد م
ستيفاء بعض ال, ٢٠١٠لمواقع األثرية أثناء الدراسة الميدانية للمرة الثانية عام الى إ

 والتي تم ,ي من قطع الفسيفساء محل الدراسةأفلم يتم العثور على , همةمالبيانات ال
 البحث عن عىاألمر الذي استد,  ٢٢خاصة فسيفساء شكل , دراستها وتصويرها سابقا

وقد تفضل السيد الدكتور جابر , نها جزء من دراسة الباحثةأهذه الفسيفساء على أعتبار 
  .عطائي البيانات الخاصة بهذه الفسيفساءبإ, )٥٧(محمد معتوق مراقب آثار لبدة 

 Prof. Hamlet قام بها الـ ائرفقد تم العثور على أرضية الفسيفساء من خالل حف
Zgrad في ضواحي مدينة لبدة من الجهة الجنوبية للسد الروماني , ٢٠٠١-١٩٩٩ عام

 ,م١١X   4.50وتبلغ مساحتها , لى القرن الثاني الميالديإوالتي ترجع , من وادي لبدة
وتحتوي على مجموعة من المناظر , وهي أرضية لحمام بارد نفذت كقطعة واحدة

                                                           
   .٢٦/١٢/٢٠١٠, ثار لبدةآمراقب , اتصال شخصي, ابر محمد معتوق ج)٥٧(
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ن لصيد ان آخراوموضوع, ن منها لمصارعي داخل حلبة المصارعةنا أث:المختلفة
, فهو يصور حلبة سباق الخيل, أما المنظر أو الموضوع الخامس, الحيوانات البرية

لى الحيوانات إ بهم نسري وهم يلقوأللى مجموعة اإضافة إلبا, واستعراضات موسيقية
فقد تم , ونظرا لضخامة أرضية الفسيفساء, المفترسة داخل الشباك أو المنطقة المسيجة

 أحد ٢٢وتعد فسيفساء شكل , لى عدة أجزاء طبقا لمناظر الفسيفساءإتقسيمها بالموقع 
لى إوتم نقلها , ٢٣مثل المنظر الثاني كما هو مبين بشكل ت يفه, المناظر لألرضية

 فقد تم ,ونتيجة لمشكلة العرض, مدينة لبدة وتم ترميمها بواسطة فنية الترميم بالمراقبة
نه تم العثور على أوقد ذكر ,  منفصلةعرضها على جدارن المتحف من الخارج كأجزاء
لى إولكن مساحتها أصغر تبلغ حو, قطعة أخري من الفسيفساء بنفس الموقع أيضا

١٣٠X  ٢٥شكل (حـد الجـدران أوهي معروضة بنفس القــاعة على ,  سم٣٨٩( ,
وتري , واستخدام العجائن الزجاجية المتعددة األلوان أيضا, وتصوير آلهة الشر الميدوزا

ن تصوير الميدوزا بالفسيفساء مع وجود هذه الخلفية يعد فريدا في التصميم ولم أاحثة الب
  ).٢٥ Bشكل (يتم رؤية مثل هذه المعالجة من قبل 

  

ن جامعة روما الثالثة تولت وعلى نفقتها الخاصة بالتعاون أوذكر مدير مراقبة آثار لبدة 
يجاد حل لمشكلة عرضها إمع مراقبة آثار لبدة مشروع ترميم أرضية الفسيفساء و

وهذا المبني ملحق , حيث تم تخصيص مبني مستقل لعرض الفسيفساء, كقطعة واحدة
نتهاء القد تم ا و٢٠١١نتهاء من هذا المشروع في مارس الومن المتوقع ا, بمتحف لبدة

خاصة فسيفساء العجائن الزجاجية , ستكمال بعض القطع المفقودةامن أعمال الترميم و
ولكن لم يتم الحصول على نفس خامة العجائن , ن من أرضية الفسيفساءفي بعض أماك

األمر الذي يعد من وجهة نظر الباحثة غير دقيق بالنسبة لعمليات , أو نفس األلوان
لى أسلوب الترميم في بعض األماكن لم يكن على مستوي األداء إضافة إلهذا با, الترميم

, عادة صبها في مالط جديدإنقل الفسيفساء ووقد يرجح ذلك لمشكلة , الذي تم به التنفيذ
, قل من المستوي الطبيعي للفسيفساءأ ىن هناك بعض المناطق بمستوألى جانب إهذا 

شكل (رضية أل بالوضع السابق لتجميع هذه اةنجازة في المشروع مقارنإن ما تم أال إ
 فسيفساء هما للحفاظ على هذا النموذج الفريد منمنجازا إعادة ترميمها يعد إو) ٢٤

  .القرن الثاني الميالدي
 

مطار ألفوجود ا, ن جميع المواقع األثرية مكشوفةألنتيجة عوامل التلف البيولوجي  -٢
فينتج عن ذلك نمو الحشائش , مع الرياح والتي قد تكون محملة بالعديد من حبوب اللقاح

 ونموالشجيرات الصغيرة ووجود فروع ,)٩, ٢٧ 28 &شكل (والنباتات المختلفة 
لى حدوث شقوق في إأدت في بعض األجيان , ألشجارالرفيعة بين الفسيفساء أيضاا

لى جانب نمو الفطريات والحشرات والتي تعد إهذا , ضر بهاأأرضيات الفسيفساء مما 
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والبعض منها يفرز , البيئة المناسبة لنمو هذه الكائنات في وجود البيئة الرطبة
لى جانب ما تم إ, بان المادة الرابطةاألحماض التي توثر بطبيعة الحال على ذو

ن العديد من أرضيات الفسيفساء قد غطت أمالحظته في الكثير من المواقع األثرية 
 ناتجة عن ىوه, وقد كان ذلك على وجه التحديد في منطقة الشحات, بطبقة سوداء

والتي تعد مشكلة كبيرة من حيث ,  الدقيقة والميكروفطريات الحيةموت بعض الكائنات
حيث انتشار ,  فاألمر يزداد سوءا,وحيث غياب الصيانة الدورية, المعالجة أو التنظيف

 .ونمو هذه الكائنات على نطاق واسع أصبح من الصعب السيطرة عليه

لى جانب المالط المستخدم إ المستخدمة وعلى وجه التحديد األسمنت مواد الترميم -٣
نه مخالف للتركيب األصلي أحليلية والذي وجد من خالل الدراسات الت, في الترميم

فلم تكمن , نما أيضا في نسب خلطهاإو, ليس فقط في طبيعتها, للمواد المستخدمة
وإنما ما وجد من استخدام للحديد مع , المشكلة فى ليبيا في استخدام هاتين المادتين فقط

 نماذج كثيرة في تفقد وجد, ثارة في ترميم الفسيفساءإكان األكثر , األسمنت بهذا الكم
ليبيا تم فيها عمل شبك من الحديد ووضع طبقة من المالط فوقه تم نقل الفسيفساء 

لى خطورة بالغة بالفسيفساء فمع التمدد واإلنكماش إاألمر الذى أدى , األثرية عليه
نتج عن ذلك حدوث إنتفاخ فى , واختالف درجات الحرارة والرطوبة وأيضا األمطار

ومع استمرار وجود األمطار نتج عن ذلك مع مرور , تشققهالى إاألرضيات أدى 
حدي إ في تكما وجد, كل الحديد وفقدان الكثير من وحدات الفسيفساءتآالوقت صدأ و

نماذج الدراسات التحليلية التي قامت بها الدراسة وعلى وجه الخصوص دارة فيال 
 والتي وجدت في عام وجدير بالذكر ما حدث للرواق الخلفي بدارة فيال سيلين, سيلين

ولكن مع غياب الصيانة الدورية والعمل على , )٢٩ Aشكل ( بحالة جيدة ٢٠٠٧
فقد نتج , )٢٩ Bشكل (نها عرضة للعوامل الجوية أ و,تربة خاصةألوتراكم ا, حمايتها

ققات في األرضية  ناتج عن تمدد الحديد والذي تم مالحظته في شعن ذلك حدوث ت
وهذه الحالة الراهنة , )٢٩ C & Dشكل  (٢٠١٠حثة عام الدراسة الميدانية للبا

 .لى فقدان الكثير من الفسيفساءإضافة إلبا

 على -على الساحلالتي تطل همة م المواقع األثرية العلى البيئة الساحلية تأثير -٤
ونتيجة لعدم وجود التهوية الجيدة ,  حمامات الصيد  ودارة فيال سيلين-سبيل المثال

ومع التغير في درجات , ة واحتفاظ األماكن بمنسوب الرطوبة العاليةثريألبالمواقع ا
لى جانب وجود إ, مالح على الجدرانأللى حدوث ظاهرة تبلور اإدي أوالذي , الحرارة

لى العديد من المشاكل إ بالخاصية الشعرية فقد ادي ذلك ه الجوفية وتسرب المياهالميا
م تعد في اماكنها نتيجة فقدان المادة ألرضيات الفسيفساء التي لوللتصوير الحائطي 

والتي غطت , لى رمال الشاطئ خاصة بحمامات الصيدإضافة إلبا, المثبة بها
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, ٢٠٠٧حيث وجدت الباحثة صعوبة بالغة في الحصول على العينات عام , الحمامات
 .نتيجة عدم حماية الموقع من زحف الرمال عليه! ن أصبحت تحت الرمالآلوربما ا

لى المزيد إ سواء للمواقع األثرية المفتوحة أو المغلقة أدي انة الدوريةالصيغياب  -5
ن نقل بعض الفسيفساء من المواقع األثرية أعلى , من المشاكل على جميع المستويات

صابها أولكن , لى حفظهاإدي في كثير من األحيان أ ,المكشوفة وعرضها في المتاحف
ثره أوفي نفس الوقت كان له ,  المحيطة نتيجة لظروف البيئة,الضرر من ناحية أخري

ن أخاصة و, على القيمة األثرية والتاريخية والجمالية للفسيفساء لوجودها في الموقع
جميع األرضيات كانت من الفسيفساء على اختالف تقنياتها وموضوعاتها كما سبق 

ها الدقة أو توافر فيتساليب التي تم بها نقل الفسيفساء لم ألن األى إضافة إلهذا با, ذكره
ضر بها كما في النموذج السابق أمر الذي أل ا,تتم على أسس علمية وتقنية عالية

 .هعرض
  

 وزيارة العديد من المواقع ٢٠١٠ و٢٠٠٧ومن خالل الدراسات الميدانية في عامي 
و غيرها من األماكن التي من أاألثرية بليبيا سواء لألماكن التي تناولتها الباحثة 

نه ال بد من ترميم وعالج وصيانة أتري الباحثة , يز البحثحالصعب ذكرها في 
جد له نالفسيفساء الليبية للحفاظ على مثل هذا التراث التاريخي والقومي والذي ال 

ولذلك سوف تتناول الباحثة اقتراحاتها ألساليب الترميم , فريقياإ في منطقة شمال ″المثي
مية القدرات البشرية لفهم األسس التي ال خري لتنألقتراحات االلى اإضافة إلبا, العالجو

  .ن يقوم عليها الترميمأبد و
   

  المحور الثالث
 )قتراحاتالا(طرق العالج والترميم 

  

فقد , من خالل الدراسات الميدانية للباحثة وزيارتها للعديد من المواقع األثرية بليبيا
قتراحات الاي بمكان وضع خطة وتصور للعديد من رنه من الضروأوجدت الباحثة 

الفسيفساء الليبية سواء أكانت في المتاحف أم في على التي قد تساعد في الحفاظ 
دارية إلمين اللجنة اأقتراحات قد تم عرضها على إلن هذه ااعلى , المواقع األثرية

قتراحات الودة مناقشة العديد من هذه ااوقد تم مع, ٢٠٠٧السابق لمصلحة اآلثار عام 
وتم االتفاق على تفعيل البعض , ٢٠١٠اء الدراسة الميدانية عام ثنأمين الحالي ألمع ا

 البدء في العمل المشارك مع العديد من الجهات المتخصصة ىمنها حرصا منه عل
  . لحماية التراث الثقافي والحضاري الموجود بليبيا

  

  -:تيآلوقد تضمنت اقتراحات الباحثة ا
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 أساليب العالج والترميم والصيانة في المتاحف  -١

 المواقع األثرية وطرق حمايتها  -٢

 تنمية القدرات البشرية والمهنية  -٣
 

  : أساليب العالج والترميم والصيانة في المتاحف-أوال
ن معظم المشاكل التي تعاني منها أوجدت الباحثة , من خالل زيارة العديد من المتاحف

ت المطروحة قتراحاااللذلك سوف تكون , فسيفساء المتاحف بليبيا تكاد تكون واحدة
  -:تيآلوهي تشمل ا, على سبيل المثال وليس الحصر

 كدور عرض للحفاظ على , طبقا للمواصفات العالميةالمتاحف تطوير -
ة ي نحت″الوتصنيفها طبقا لطبيعتها من حيث كونها أعما, الممتلكات األثرية والتاريخية

 المناسبة من حيث حيث يرتبط ذلك بتوفير الجو والبيئة,  أو فسيفساء″ا حائطي″اوتصوير
ضاءة والتي تختلف بطبيعة الحال إلوا, ضبط معدل الرطوبة النسبية ودرجات الحرارة

لى جانب توفير وتأمين دور إهذا , خر حسب العروض المقترحة للمكانألى إمن مكان 
,  الخاصة به من حيث أعمال التطويرهن لكل متحف استراتيجيتأعلى  وقاعات العرض

برنامج التطوير يعتمد ن فإلذلك , حيز المتاحفطبقا لت الموجودة وذلك طبقا للمعروضا
 .هالة على حدحعلى دراسة كل 

 

 -: على النحو التاليبالمتاحف ترميم وصيانة الفسيفساء -
وفي ,  المقطرة للتنظيفه استخدام المياحيث يتمتربة ألزالة ا بإتنظيف الفسيفساء -١

سيتون مضافا أليمكن استخدام ا, الراتنجيةحالة الفسيفساء المغطاة بالورنيش أو المواد 
زالة مواد الترميم القديمة إويتبع ذلك , الماء المقطر في التنظيف الميكانيكيليه إ

 . كاألسمنت أو الجبس وغيرها
سطح جديدة خفيفة الوزن ويمكن أعلى عمليات نقل الفسيفساء يتبع هذه المرحلة  -٢

ن هذه أخاصة , )٥٨,٥٩,٦٠(في هذا الشأنوغيرها ف البريطاني حاالستفادة بتجربة المت
وبالتالي يمكن نقلها في , التجربة سوف توفر خاصية الوزن الخفيف لعمال الفسيفساء

 .عادة تنسيق العرض بالمتاحفإلمر ألي مكان اذا ما تطلب اأ
 ومتوافقة مع الفسيفساء سواء مناسبةالخلفيات الفسيفساء غير  دراسة لتغير -٣

ن تترك بلون المالط أفضل ألوا, ثرية والجمالية للفسيفساءمن الناحية التاريخية واأل

                                                           
(58) Bradleg, S. Et Al. "A modificated technique for the lightweight backing of mosaics" Studies 
in conservation, Vol. 28, No 4, PP 161-170. 
(59) Cassio, A. Et Al. op. cit PP 155-167. 
(60) The Gettey Conservation Institute "The conservation of the Orpheus mosaic at Paphos", 
Cyprus, The J. Paul Getty Trust 1991. 
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مر الذي يتطلب عمل ألا, بما يتناسب والخامات األصلية, المستخدم في الترميم
اختيار نفس المواد أو في ليلية للتعرف على مكونات المواد المستخدمة حالدراسات الت

 . منهاةالقريب
خاصة متاحف الفسيفساء , متاحفنشاء وحدات أو معامل للترميم ملحقة بالإ -٤

ن إحيث , جراء عمليات الترميم والصيانة الدورية للفسيفساء المعروضةإلوذلك , بلبدة
هميتها في الحد من المشاكل التي تتعرض لها الفسيفساء على أعمليات الصيانة لها 

ن تتم الصيانة الدورية طبقا لبرنامج معد سواء الخاص أعلى ,  الخصوصهوج
 على سبيل المثال ,أو التقوية؛ والترميم لفترات قد تكون مختلفة فيما بينهابالنظافة 

, سبوعيا وبشكل دوري ألعمال الفسيفساءأ فقد تكون ,برامج الصيانة الخاصة بالنظافة
, شهرأ فقد تكون على سبيل المثال كل ثالثة ,أما ما يختص بأعمال الصيانة للتقوية

 .طبقا لحالة العمل وهكذا
بخالف ,  وملحقة بالمتاحفدات أو أماكن خاصة لتخزين الفسيفساءتجهيز وح -٥

وذلك طبقا لطبيعة األعمال من حيث المساحة ومعدل الرطوبة , ةيأماكن لألعمال النحت
مور ألجهزة األمن وغير ذلك من األى توفير إضافة إلبا, النسبية ودرجات الحرارة

 .المتعلقة باألسس العلمية لعمليات الحفظ والتخزين
ستخدام الوسائل الحديثة والمتطورة مع توافر البيانات ا بالتوثيق والتسجيل -٦

ووضع , ةيالكاملة والخاصة سواء الفسيفساء أو التصوير الحائطي واألعمال النحت
باحثين والابة مادة علمية مهمة للجمهور ثفهي بم, البيانات التوضيحية للمعروضات

طالع إلي لألجانب اسنجنبية حتى يتألباللغة امع ترجمة , جمع البيانات المطلوبةلأيضا 
لى جانب عمليات التوثيق إهذا , حيث تخلو جميع متاحف ليبيا من هذه الجزئية, عليها

همية في سهولة العمل خاصة استخدام األجهزة الحديثة والمتطورة أفلهذا , ثناء الترميمأ
ويعد , وغيرها بسهولةعادة رسم المناظر إله أثرة في الحصول على المادة العلمية أو 

 بتركيا أثناء الترميم من النماذج المميزة للعديد من أدوات )٦١(توثيق فسيفساء زوجامة 
وقد تم عرض مجموعة , )٦٢(التسجيل التي استخدمت وعلى نطاق عال من التكنولوجيا 

أفالم عن ترميم هذه الفسيفساء أثناء المؤتمر الدولي الحادي عشر للفسيفساء والذي عقد 
  .   ٢٠٠٨تركيا عام ب

  : المواقع األثرية-ثانيا
 تمور التي ليسألن ترميم الفسيفساء في المواقع من اأشارت العديد من الدراسات أ

خاصة تلك المرتبطة , وذلك لوجود العديد من عوامل التلف المختلفة والمتنوعة, باليسير
لفسيفساء على سطح لى جانب المرتبطة بضرورة نقل اإ, بالحشائش أو الميكروفطريات

                                                           
(61) Nardi, R. "The conservation of Zeugma", ICCM, Thessaloniki, Greece, 2005, PP 331-346. 
(62) DeFeelice, G. "The decoumentation conservation of mosaics of Zeugama", Turkey, ICCM, 
Thessaloniki, Greece, 2005, PP 265-273. 
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آخر أيضا نتيجة لتلف طبقات المالط وذوبان المادة الرابطة سواء في المالط أو 
  -:قتراحات التاليةالعلى أنه يمكن تقديم ا, )٦٣ (الخاصة بتثبيت التيسيرا

لحشائس والنباتات تنظيف لمن سواء  لمواقع األثريةلبرامج الصيانة الدورية  -١
نه يمكن أعلى , ساليب الميكانيكيةألستخدام ااب, سيفساءالموجودة بين وعلى أرضيات الف

ولكن هذا يتطلب عمل الدراسات , استخدام المواد الكميائية في قتل الكائنات الدقيقة
ويوجد العديد من هذه المواد تم استخدامها , ختبار هذه المواد قبل استخدامهاالزمة الال

ال تكون مواد سامة ولها تاثير أب جينه أعلى , سواء لفترات زمنية سابقة أو الحقة
وجود مثل هذه الشجيرات الصغيرة تسبب في تشقق أرضيات ف, )٦٤(نسان إلعلى ا

تربة وغسل ألزالة اإعمليات التنظيف ويتبع هذه المرحلة ثم , الفسيفساء نتيجة لنموها
وعمل الخطة وبالتالي سوف يكون من اليسير حصر أعمال الترميم , رضياتألا

عمال الترميم طبقا أوغيرها من , الفسيفساء وترميمهاوتقوية ما بين تثبيت فيالمناسبة 
بصفة لترميم وصيانة الفسيفساء على ان تعقد برامج الصيانة الدورية , لحالة كل موقع

 الصيانة الدورية السيطرة ةهميأف, هكل موقع على حدلطبقا لجدول زمني و ,متتالية
وهناك العديد من , ثريةألفسيفساء في المواقع اوالحد من المشاكل التي قد تواجها ال

 . )٦٥(الدراسات التي اختصت بهذه الجزئية ويمكن االستفادة بها في المواقع األثرية 
على سبيل المثال األسمنت أو ,  من المواقع األثريةإزالة مواد الترميم السابقة -٢

, عة المواد األصليةمطابق للمواصفات العلمية السليمة بما يتناسب وطبيالالمالط غير 
 وهذا يتطلب بطبيعة الحال عمل الدراسة ,واستخدام نفس المواد التى تم استخدامها قديما

للحصول على نفس , التحليلية لمعرفة نسب ومكونات المواد األصلية المستخدمة
حصر لجميع أماكن  عمل و, مكونات المواد في الترميم أو توافر المواد القريبة منها

عادة تركيبه بناء على نتائج الدراسات التحليلية سواء للمالط المستخدم إلمفقود المالط ال
 . خريألفي تثبيت التيسيرا أو المستخدم في طبقات المالط ا

والشجيرات ,  من سقوط األمطارعمل أسقف وممرات لحماية المواقع األثرية -٣
وذلك  , األثريةرضيات الفسيفساء في المواقع أوعمل سياج حول , الرفيعة المتساقطة

نه هناك اقتراح آخر وهو أعلى , لمنع السير عليها بعد عمليات الترميم أو الصيانة
نجلترا بعمل إ العالمي كما هو موجود باليونان وأسبانيا وىن على المستوآلالمنتشر ا

 الموقع دون ةوبذلك يتمكن الزائر من رؤي, كباري أو ممرات من الزجاج للسير عليها
, ذا ما كانت الفسيفساء كبيرة الحجمإويمكن عمل ذلك في المتاحف خاصة , السير عليه

                                                           
(63) Philippot, P. "The problem of lacunae in mosaics", In mosacics, deterioration and 
conservation, ICCROM, Rome, 1977 No.1, PP 95-97. 
(64) Villa, A. op. cit. P 50. 
(65) Zizola, C. "Conservation and maintenance of floor mosaics in arachological areas", ICCM, 
Thessaloniki, Greece, 2005, PP 311-323. 
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 هي تكون في المتاحف كما بحيثقامة الممرات أيضا  إ يجبومن الصعب رؤيتها لذلك
 . بمتاحف تركياةموجود

لى إ  على الفسيفساء هو نقلها من المواقع وسائل العالج والحفاظحد أقد يكون  -٤
عامل الترميم والمخازن المجهزة طبقا لألسس العلمية سوف نشاء مإفإن لذلك , المتاحف

 هن تتم عمليات النقل طبقا لدراسة الموقع وما يتطلبأعلى اعتبار , هميتهأيكون له 
 وغير ذلك بما ,العمل من استخدام ألساليب علمية دقيقة في عمليات النقل والتوثيق

 وهذا يتطلب مهارات عالية ,جزائهاأي من أ ودون فقد ,يحقق الحفاظ على الفسيفساء
 .في عمليات التنفيذ

  : تنمية القدرات البشرية والمهنية-ثالثا

 المباشر على رفع أداء وتنمية هاثيرأ تان تنمية القدرات البشرية لهأمن المتعارف عليه 
ش العمل والبرامج روهذا يتم من خالل الدورات وو,  كان مجال العمل″ايأالمجتمع 

 ,ق الدورات المكثفة والمتخصصة لرفع كفاءة العاملين من ناحيةالتدريبية عن طري
وقد وجدت الباحثة أثناء الدراسات الميدانية عامي ,  األداء من ناحية أخريىومستو
 مجال الخبرة في ″ا العديد من المواقع األثرية وحتى المتاحف نقص٢٠١٠ و٢٠٠٧

  -:تيآلقترح ايلذلك , بأعمال الترميم أو الصيانة
  

والتعرف على النواحي ,  لدراسة الفسيفساء قبل ترميمهاات التدريبيةدورال -١
وذلك من خالل تدريبات لعمل نسخ طبق األصل , التاريخية والتقنية وتطورها

فمن خالل تنفيذ مثل هذه النماذج يستطيع , ختيارهاالمجموعة من أعمال الفسيفساء يتم 
ويتبع هذه الدورات , ما في التنفيذالمتدرب فهم تقنيات التنفيذ واألسلوب المتبع قدي

 وأساليبه المختلفة والمواد التي قد تستخدم بما ته تختص بالترميم وكيفيىخرأمجموعة 
لى التعرف على األساليب التي قد إضافة إلبا, يتناسب وطبيعة المواد المستخدمة

تستخدم في عمليات الفحص والتحليل للتعرف على طبيعة المواد وتحديدها لدراسة 
, وقد تم تنظيم مجموعة دورات كمرحلة أولى لتعليم الفسيفساء, الفسيفساء وترميمها

 رسالإوتم ,  ذلك وغيرالمطلوبةدوات ألسيس المكان واأسلوب تأوشمل البرنامج 
 . في حيز التنفيذودارية لمصلحة اآلثار وهإل ألمين اللجنة االمقترح

فمن , و الترميمأ ائر للحف سواءاألثرية دارة المواقعبإدورات تدريبية خاصة  -٢
عمال أدارة الموقع بما يتطلب من إ وائراألهمية بمكان التخطيط السليم لعمل الحف

خاصة لعمل دراسات الحقة قد , همية كبريأفلذلك , التوثيق والتسجيل لكافة المكتشفات
د نها واجهت مشكلة في أحأوتركز الباحثة على هذه الجزئية نتيجة , تتطلب هذه البيانات

لى البيانات الخاصة بتسجيل قطع التصوير الحائطي أثناء إبحاثها ولم تتوصل أ
مكانية تصنيف قطع التصوير بإفادت أن نتائج الدراسة التحليلية قد أعلى , اكتشافها

طبقا لمكونات المواد المستخدمة في , لى مكان محددإلى مجموعات قد تنتمي إالحائطي 
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ن عمليات التوثيق لم تكن مشكلة فقط في أعلى , )٦٦(بع المالط وأسلوب التنفيذ الذي ات
ثريين دون ألنما وجدت في اليونان أيضا جراء عينات تم أخذها من قبل اإو, ليبيا

همية بالغة خاصة في تفسير نتائج الدراسات أوهذا امر له , التوصيف الدقيق للعينات
و أ ائرء القيام بهذه الحفثناأكيفية التعامل مع الجمهور لى إضافة إلهذا با, التحليلية

عالن عما يجري بالموقع من خالل عرض إلوا, مشروع ترميم خاص بالموقع األثريب
ودراسة الظروف التي تقتضي باتخاذ القرار , لبعض المعلومات الخاصة بخطة العمل
وغير ذلك حيث , أو نقل المكتشفات, عادة ردمهإلتوفير أساليب حفظ وصيانة الموقع أم 

مكانات المناسبة لفتح الموقع للحفاظ عليه ردمة إلفضل في حالة عدم تتوافر انه من األإ
 .والذي يمثل القرار السليم في مثل هذه الظروف

في هذا المجال للتدريب على أدوات أو تقنيات الحفاظ على , وتعد تجربة تونس
ضافة إلاب, ″الفسيفساء في المواقع من أهم التجارب التي تعتبرها الباحثة نموذجا مهما

 . )٦٧,٦٨(لى ذلك مشروع معهد الجاتي والذي تم في قبرص لترميم فسيفساء أورفيوسإ
نشاء مدرسة لدراسة إن الباحثة تقترح  فإيختص بالتدريب المهنيما فيما أ -٣

على غرار , وتكون كمرحلة من التعليم الثانوني ولمدة خمس سنوات, وترميم الفسيفساء
 ٢٠٠٩رافانا بايطاليا والذي تمت زيارته عام  جينو سيفريني بGino Severinمعهد 

, للتعرف على مناهج الدراسة والطرق واألساليب المتبعة في تدريس الفسيفساء بالمعهد
أو كتجربة قبرص لتعليم الفسيفساء من الناحية التاريخية , وزيارة ورش العمل بالمعهد

تضمن ثة لهذه التدريبات يعلى أن اقتراح الباح, )٦٩ (والفنية في مرحلة التعليم الثانوي
تضمن جانبا من الدراسات األثرية يو, مختلفة لعمليات الصيانة والترميمالدراسات ال

تكون لدي تبحيث , أيضا والتي تخص الكشف عن الفسيفساء في المواقع األثرية
 تقني عال وفهم ىالخريجيين الخبرات المتنوعة للقيام بأعمال الترميم على مستو

 ىن تتبع في عمليات الترميم للحفاظ على الفسيفساء الليبية على المدأب لألسس التي يج
كثر مما أما لم يتم الكشف عنه من فسيفساء أو آثار بليبيا يفو, البعيد ولألجيال المتتالية

  . حالياهو موجود
  

                                                           
(66) Abd El Salam, S. "Wall painting from the 2nd century A.D. in Sebratha (Libya): An optical, 
micro chemical and chemical styudy" Studia Universitatis, Babes-bolyai, Geology-MAEGS-
16, Cluj-Napoca, Romania, 2009, P 75. 
(67) Roby, T. Et Al. "Training of technicians for the maintenance of mosaics in Situ: A Tunisian 
experiences", In wall and floor mosaics, conservation, maintenance, presentation, ICCM, 
Thessaloniki, Greece, 2005, PP 347-357. 
(68) The Getty Conservation Institute "Techinian training for the maintenance of in situ 
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تجاه لعمل دورات ال ا)٧٠,٧١,٧٢( عالمي ىونة األخيرة وعلى مستوآلايبدو في  هنأعلى 
 في كل من تونس هاوقد تم تطبيق, بالمواقع األثرية الفسيفساء وصيانةيم تدريبية لترم

وهدف هذه البرامج , تلك البالد التي تزخر بثروة هائلة من الفسيفساء,  وسورياوقبرص
  .ستعانة بمثل هذه البرامج كمرحلة الحقةالويمكن ا, الحفاظ على التراث القوميهو 

  

 وهي , بالدورات التدريبية لتعليم الفسيفساء أوالهمية البدءأوقد رأت الباحثة ضرورة و
وذلك لعدم توافر الخبرات الكافية بالفسيفساء , همة بالنسبة للمتدربين في ليبياممرحلة 

ن ليبيا يوجد بها الكثير والنادر أعلى الرغم من ,  المختلفةا وتقنياتهامن حيث تاريخه
كما تم ,  لها″مثيالفريقيا إل ي منطقة أخري بشماأجد في نمن الفسيفساء التي لم 

مر الذي يستدعي تنمية هذه القدرات البشرية على مستويات ألا,  سابقاهتوضيح
 فيما بعد أعمال ترميم ىومن هذا المنطلق يتم تشكيل بنية أساسية تتول, خبراتهم

ن هذه الدورات سوف تكون باللغة أخاصة و, ستعانة باألجانبالالفسيفساء دون ا
 الفهم بما يتناسب وثقافة المجتمع ى من خاللها يكون التواصل على مستوالعربية التي

ترميم صيانة وتنفيذها لتعلم أساليب تم وهذا يختلف عن الدورات التدريبية التي , الليبي
وقد احتوى , تونس التحديد في قبرص أو هالفسيفساء سواء تلك التي تمت على وج

ات الخاصة بالفسيفساء مع توضيح مشروع تونس على جزء خاص بتعريف المصطلح
حتى يتسني للمتدربين التفريق بين كل حالة  بالصور من حيث عوامل ومظاهر التلف

  . )٧٣(خرى أو
  

نه ال بد من تشجيع الدراسات العلمية المتخصصة أ الباحثة من خالل دراساتها ىوتر
ط بين الدراسات الربودارسي اآلثار لخاصة بها هتمام الفي مجال الفسيفساء وافي ليبيا 

 وصيانة مجال ترميمفي  والتي سوف يكون لها أثرها ,األثرية والفنية أو التقنية
  .الفسيفساء بالمواقع األثرية

  

                                                           
(70) Chlouveraki, S. "Training on the conservation of detached mosaic floors: objectives and 
teaching methodology of the E.K.B.M.M. program in Syria", Ravenna, Bologna: Ante Quem, 
2010, PP 251-263. 
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 ) 1 B   تفصيل(                                                A١   
قع األثرية  بأحد المواسيجنينوم أوبوس  Opus signinumأرضية فسيفساءA & B 1, شكل 

  . صبراتةآثار باذن من مراقبة - تصوير الباحثة-الثاني الميالدي -القرن األول–بصبراتة) المنازل(

      
   A                                                               2 B       ٢ 

  سيجنينوم أوبوس  Opus signinumأرضية فسيفساءA & B 2 شكل  
A٢٠٠٢ نقال عن -ول الميالدي القرن األ٢   Fiorentini Et Al  

B نقال عن -لى القرن األول الميالديإم .  كانت هذه التقنية منتشرة من القرن الثاني ق٢ Ling 

1998 
  

    
  3 A                         ٣        B           ٣ C) تفصيل          ( 

 –  القرن الثاني الميالدي- يلت أوبوس سيكOpus Sectileأرضية من الرخام , ٣  A-Cشكل 
 محفوظة بمتحف لبدة للفسيفساء التجهيز الذي لم يتم فتحه بعد - وجدت بأحد المواقع األثرية بلبدة

  . باذن من مراقبة آثار لبدة-تصوير الباحثة, للجمهور
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                             ٤                                                  ٥  

 - كيلو١٥والتي تبعد عن لبدة بحوالي , أرضية فسيفساء والرخام من دارة فيال سيلين, ٤شكل 
 ٣٥٦على أن جحم الحجرة ,  سم٢٢١ X ٢٢١ مساحة الرخام مع الفسيفساء -–١٧حجرة رقم 

X تلفة يبدأ الرخام من المدخل وهناك مساحة الفسيفساء من ثالث جوانب بمقاسات مخ,  سم٢٨٩
  .   لبدةآثار باذن مراقبة -تصوير الباحثة, حول الرخام

لى القرن إفسيفساء الفصول األربعة والتي عثر عليها بفيال دار بوك عميرة وهي ترجع , ٥شكل 
 - باذن متحف السرايا الحمراء-تصوير الباحثة, سم X  234 335.5 مقاس -األول الميالدي

  .بطرابلس

  
6 A   

  
6 B  

 سم X 327 ١١٨ مقاس -ية من الفسيفساء عثر عليها في فيال النيل بمدينة لبدةأرض, A 6شكل 
  وتصور منظر رمزي للنيل, 

 مقاس -أرضية من الفسيفساء تصور بعض الصيادين يصطادون األسماك من البحر , B 6 , شكل
١٢٠ 380 Xعثر عليها بمدينة لبدة,  سم 

 - باذن متحف السرايا الحمراء- تصوير الباحثة, الميالديلى القرن الثالثإرضيات األترجع هذه و
  .بطرابلس
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7 A                                                          7 B      

جالسا على صخرة يعزف على ) اورفيوس ( أرضية من الفسيفساء تصور , ٧  A & Bشكل 
 -لى القرن الثاني الميالديإجام ترجع اليه بانسإوحولة بعض الحيوانات والطيور تصغي, القيثارة

  . بطرابلس- باذن متحف السرايا الحمراءا-تصوير الباحثة,  سم١٩٨ X  ٢٠٠مقاس 

  
8  

 ١٥ حجرة -تأسيس ألرضية باستخدام شرائط طويلة من الرخام بدارة  فيال سيلين, ٨شكل 
 وجود ونفس اسلوب,  سمX 480 ٦٢٠ على أن مساحة الحجرة – سم ٢٧٣ X ٣٧٠بمساحة 

  . لبدةآثار باذن من مراقبة -تصوير الباحثة,  )٤شكل  ( ١٧الفسيفساء حول الرخام كما في حجرة 

              
 9 A                                                                  9 B  

د استخدم وق, بأحد المواقع األثرية بصبراتة, خر لتأسيس األرضياتآنموذج , ٩ A & Bشكل  
 آثار باذن من مراقبة - تصوير الباحثة, سم٥مقياس الرسم تقسيم –من الرخام ˝القرميد بدال

  .صبراتة



  )١١( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ
 

  - ١٣٤ -

         
C                                                                         9 D 9  

, Scutulata pavimentaتفصيل من الشكل السابق يوضح أسلوب  تقنية ,  ٩ C & Dشكل  
تصوير , سم٥ مقياس الرسم تقسيم -من أحد المواقع األثرية بصبراتة, سكوتوالتا بافيمينتا

  . صبراتةآثار باذن من مراقبة -الباحثة

  
١٠  

نقال عن –م . القرن الثاني ق–سكوتوالتا بافيمينتا , Scutulata pavimentaتقنية , ١٠شكل 
Fiorentini Et Al.  

       
A                                                    11 B ١١   

 فيال دار بوك - أوبوس سبيكاتومOpus spicatumأرضية تم تنفيذها بتقنية , ١١ A & Bشكل 
 آثار باذن من مراقبة -تصوير الباحثة, سم٥ مقياس الرسم تقسيم  -تصوير الباحثة-عميرة 

  .زليطن
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   A  ١٣شكل 

       
 A                                               12 B١٢   

 -  من الرخام- أوبوس سبيكاتومOpus spicatumأرضية تم تنفيذها بتقنية ,١٢ A & Bشكل 
  . صبراتةآثار باذن من مراقبة -تصوير الباحثة,  كنيسة جستيان

                                               

   
A                                                                ١٣  

                                                                       

  
                                                           B ١٣  

 تيسيرا تم تثبيتها في الجير= ١

مالط من الجير وقطع من القرميد صـغيرة        = ٢  
 الحجم 

مالط مكون من الجير وقطع مـن كـسارة         = ٣
    الحجارة

 طبقة تأسيس من أحجام كبيرة من الحجر = ٤

 زلط تم تثبيتة في جير أو جير مع مواد أخري= ١

رمل دقيق الجبيبات وبودر بركان     , مالط مكون من جير   = ٢
 لى بودر قرميد إضافة إلبا, سانتوريني

   بودر الرخام مع مالط جير     , حصي زلط  أو كسر قرميد     = ٣   
  وتراب سانتوريني

  لحصي كبير تم تثبيته على أرضية من الرم= ٤   
  ) طبقة تأسيس (أرضية مضغوطة = ٥   

 

١٣  B \]^   
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                                                         C ١٣  
     

نماذج للتركيب البنائي ألرضيات الفسيفساء التي وجدت في العـصور اليونانيـة            , ١٣ A-Eشكل  
  والرومانية

A , نموذج لوصفVitruvius – بعد عن Ling 1998   
B ,بعد-نموذج لوصف التركيب البنائي ألرضية من اليونان Fiorentini Et Al 2002    
C ,بعد-ف التركيب البنائي ألرضية من رومانموذج لوص Fiorentini Et Al 2002    
  
  

             
 A                                                             14 B     ١٤  

    
 -له البحر بصبراتةآالبناء التركيبي ألحد أرضيات المواقع األثرية بحمامات , ١٤  A & Bشكل 

تصوير ,  سم٥ مقياس الرسم تقسيم - والتي احتوت على أربع طبقات- ميالديالقرن الثاني ال
  . صبراتةآثار باذن من مراقبة -الباحثة

  

  تيسيرا مثبته على طبقة من مالط الجير= ١
  بودلرة بركان سانتوريني مع بودر رخام, مالط جير= ٢
  جير مع قطع من القرميد, بوزالنا, بودر رخام= ٣
   جير وبوزوالنا, زلط, قرميد)  شرائح (رقائق = ٤

  وفواصل قرميد)  طبقة تأسيس (أرضية مضغوطة = ٥ 
    

١٣  C شكل   
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15 C  15 B 

15 A 

رضية من الفسيفساء بها رسوم هندسية وثالث وحدات        أ,١٥ A-Cشكل    
 ١٨٤  X ٤٥٠الكلي  المقاس ,Emblemaمن الفسيفساء الدقيقة  الـ  

 القرن الثاني   لىإ وترجع, ١٩٢٦وقد عثر عليها بمنطقة قردي عام       , سم
-متحف الـسرايا الحمـراء     باذن من    -تصوير الباحثة , الميالدي
  .سم٥ مقياس الرسم تقسيم -طرابلس

 
 

 حمرألاالمربع  (تفصيل , ١٥ Cشكل 
ستكمال لألجزاء إلأسلوب ا يوضح) 

 - من الزخارف الهندسيةالمفقودة
  .سم٥مقياس الرسم تقسيم 

 للمربع الثاني تفصيل, ١٥ Bشكل 
سلة فواكة وبعض الطيور والذي يصور 
الفسيفساء الدقيقة  الـ  منفذ بأسلوب 
Emblema ٩٠ بمقاس X سم٩٨ .  

16 17 

 سم وكما هو مبين ١٦٥  ١٥٩Xالمقاس الكلي للفسيفساء , وأربعة مناظر للصيد, أرضية من الفسيفساء بها رسوم هندسية, ١٧شكل 
, ١٩٣٢بجبانة اليهود عام ,  عثر عليها بمدينة الخمس-بالشكل ترميم الفسيفساء باستخدام األسمنت والجبس في المربعيين الثالث والرابع

 .طرابلس - تصوير الباحثة باذن من متحف السرايا الحمراء-الثاني الميالدي-لى القرن األولإترجع و

وداخل المربعات مناظر , له الحبإلهه الرعب وحولها ثمانية دوائر لكيوبيد آصور الميدوزا تأرضية من الفسيفساء , ١٦شكل 
مقاس , من الصعب تحديدها لسوء خالة الفسيفساء والتي استخدم فيها مواد أسمنتية واخري اشبه بالراتنجات المتصلبة, مختلفة

 .طرابلسب-لحمراء  تصوير الباحثة باذن من متحف السرايا ا- سم٢٢٥ X ٢٠٤الفسيفساء 
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ويمكـن  , واحضرت من فيال دار بوك عميرة     , فسيفساء تصور موضوع الدرس الحبوب    , ١٨شكل  
 على ان الفسيفساء معروضة بالمتحف وهـي فـي حالـة            ,جزاءألمالحظة الشققوق ترميم بعض ا    

لى القرن الثاني تـصوير     إعلى الرغم من انها من اجمل الفسيفساء المعروضة والتي ترجع           , سيئة
.                                                                                 طرابلس- باذن من متحف السرايا الحمراء-الباحثة

  
, وعثر عليها شمال غرب مدينة طرابلس بالقرب من برج الدالية         , فسيفساء غير مكتملة  , ١٩شكل  

لم تتمكن الباحثة من اخـذ مقـاس        ( طرابلس   - باذن من متحف السرايا الحمراء     -تصوير الباحثة 
  ). الفسيفساء نتيجة ارتفاعها
                                                                                   

   
 

 

18 19 

رضية من الفسيفساء على جدار أ, ٢٠ A & Bشكل  
ويمكن مالحظة أسلوب تقسيم , متحف الفسيفساء بلبدة

ت ـنـضافة الستخدام األسمإلبا, لى ستة أجزاءإالفسيفساء 
, ) Bشكل  (حديد في التثبيت ـخوابير الفي الترميم و

لى القرن إربما ترجع ,  سمX 130 389مقاس الفسيفساء 
ثار آ باذن من مراقبة -تصوير الباحثة, الثاني الميالدي

  .سم٥ مقياس الرسم تقسيم -لبدة

20 B 

20 A 
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لى إسلوب تقسيم المنظر أويمكن مالحظة , قبل الترميمالفسيفساء جزء من أرضية , ٢2شكل  
, بدةثار لآ متحف -لى القرن الثاني الميالديإترجع ,  سم٢٠٨ X ٣١٥ مساحة المنظر -جزئين

  .ثار لبدةآ باذن من مراقبة -تصوير الباحثة
 
 
 
 
 

 

ويمكن مالحظة أسلوب تقسيم الفسيفساء كما , فساء على جدار متحف الفسيفساء بلبدة الفسيياترضمجموعة من أ, ٢١ A & Bشكل  
 تصوير ,لى القرن الثاني الميالديإربما ترجع ,   سمX 130 389مقاس الفسيفساء , وأستخدام األسمنت في الترميم, ٢٠ Bفي شكل 
  .سم٥ مقياس الرسم تقسيم -ثار لبدةآمراقبة  باذن من -الباحثة

21 A 21 B ) تفصيل المربع األصفر (   

22 
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23 A 23 C 

23 B 

  .سم٥ مقياس الرسم تقسيم -ثار لبدةآ تصوير الباحثة بأذن من مراقبة -بعد الترميم الفسيفساء , ٢٣ A-Cشكل 
  

مراقبة  باذن من -تصوير الباحثة, بعد الترميم)  ٢٢شكل  (طار الزخرفي الخارجي إلتفصيل من ا, ٢٣ Bشكل 
  . سم٣ تقسيم  مقياس الرسم- سم٢٤طار إل  عرض ا-ثار لبدةآ
  

ويمكن مالحظة العجائن الزجاجية , بعد الترميم)  ٢٢شكل  (طار الزخرفي الداخلي إلتفصيل من ا, ٢٣ Cشكل 
 مقياس الرسم تقسيم - سم٥٣طار إل  عرض ا-ثار لبدةآمراقبة  باذن من -تصوير الباحثة, المستخدمة في الترميم

  .سم٣
  

  

 

ع أجزاء أرضية الفسيفساء بعد الترميم وتجمي, ٢٤شكل 
ويفصل بين ,  مX 4.50 م ١١رضية ألاألرضية مساحة ا

خر شريط زخرفي متكرر بين االربعة آلكل منظر وا
 -تصوير الباحثة,  سم٤٧مناظر بمساحته عرض 

  .ثار لبدةآ مراقبة باذن من
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 وقد تم اكتشافها بنفس الفسيفساء بعد الترميمأرضية أخري من , ٢٥ A-Cشكل 
  . سم١٣٠  ٣٨٩Xمساحتها , السابقةالموقع األثري لألرضية 

  
  .لهة الشرآ  تفصيل من وجهه الميدوزا ٢٥ Bشكل 

  
, يوضح المالط المستخدم في الترميم  , ٢٥ B تفصيل من شكل شكل ٢٥ Cشكل 

  .سم٣ مقياس الرسم تقسيم -ثار لبدةآمراقبة  باذن من -تصوير الباحثة

25 B 
25 C 

25 A 

 

٢٦ 

٢7 
ممر حمامات ,  باألسود واألبيضالفسيفساء منأرضية , ٢٦ شكل

ويمكن مالحظة , ثري بصبراتةأل العصر الروماني بالموقع ا–المسرح 
  . الشققوق في األرضية من جراء المالط المستخدم

   
ويمكن مالحظة , أرضية اخري من الفسيفساء من نفس الموقع, ٢٧شكل 

مراقبة ن  باذن م-تصوير الباحثة, األسمنت المستخدم في الترميم
  . سم٥ مقياس الرسم تقسيم -ثار صبراتةآ
.  
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 شـمال المـسرح الرومـاني      - كنيسة المـسرح   -أرضية من الفسيفساء الملون   ,  ٢٨ A-Cشكل  
  .بصبراتة

تـصوير  , ويمكن مالحظة نمو الحشائس والنباتات بالموقع,  من األرضية تفصيل٢٨ B & Cشكل 
  . سم٥ مقياس الرسم تقسيم -ثار صبراتةآ باذن من مراقبة -الباحثة

         

٢8 A 

٢8 B  ٢8 C 

29 A 

أرضية فسيفساء الرواق , ٢٩ A -Dشكل 
الخلفي لدارة فيال سيلين والتي تبعد عن لبدة 

  X ١٢٣٨مساحة الفسيفساء ,  كيلو١٥بحوالي 
مراقبة  باذن من -تصوير الباحثة, سم٢٧٠

  . سم٥ مقياس الرسم تقسيم - ثار لبدةآ
   
  

 ٢٠٠٧أرضية الفسيفساء عام ,  ٢٩ Aشكل 
 .وتظهر في حالة جيدة دون أي مشاكل
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29 D 

29 C 

29 B 

ة التحتية للفسيفساء يوضح البني, ٢٢ Bتفصيل من شكل , ٢٩ Dشكل 
  . من الحديد واألسمنت الذي استخدام في الترميم

    ٢٩ B شكل 

وقد أصابها التلف , ٢٠١٠أرضية الفسيفساء عام  
ولقرب , والتصدع نتيجة استخدام األسمنت والحديد

الفيال من البحر فقد تطورت عوامل التلف مؤدية 
.                                               ءللحالة الراهنة للفسيفسا

29 C \]<<<<<<<<^      تفصيل ألحدي الوحدات  ,
ويمكن مالحظة , الزخرفية ألرضية الفسيفساء

  .                   رضيةألانتفاخ وشرخ  في ا
                         



  )١١( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ
 

  - ١٤٤ -

  الشكر والتقدير
  

  ....وبعد 
 وال أدعى القول بأنني وفيت -َّ وجلَّ عز-فال يسعني في النهاية سوى أن أحمد اهللا

فقد ضاقت صفحاته المتواضعة عن استيعاب كل , هذا الموضوع المهم حقه من البحث
قدر فقد اجتهدت , وما تفرضه األحداث والمستجدات من تطورات دائمة, التفصيالت
  .خر ما وقفت عليه في هذا الموضوعآوهذا , المستطاع

  

سكندرية متمثلة إللى جامعة اإال أن أتوجه بالشكر والتقدير إوال يسعني في هذا المقام 
في كلية الفنون الجميلة على مساندتها ومعاونتها لى بالسفر ألداء وتنفيذ جميع مهماتي 

جراء الدراسات إللى جهات متعددة إ ″االعلمية والدراسات الميدانية التي تطلبت سفر
سهامها في الموافقة على المنحة المالية الستكمال إ وأشكر لها ؛التحليلية باليونان

لى مجتمع الدراسات الليبية بمعهد إوأكرر شكري , ٢٠١٠دراستي الميدانية بليبيا عام 
  .ة بليبياالدراسات األثرية بلندن على المنحة التي حصلت عليها للدراسة الميداني

  

دارية السابق بمصلحة إلستاذ جمعة العناق أمين اللجنة األلى اإوشكري وتقديري 
خذ العينات من أوالذي قدم لى الكثير من المساعدات لعمل الدراسات الميدانية و, ثارآلا

وشكري العميق الى , ٢٠٠٧ثرية محل دراسات الباحثة عام ألالعديد من المواقع ا
سهامه في تجميع العينات إلثار آلدارية لمصلحة اإلن اللجنة االدكتور صالح الحيثي أمي

ثار الليبية آلواهتمامه بمستقبل ا, ثرية الستكمال الدراسات التحليليةألمن بعض المواقع ا
والعمل على توسيع دائرة االتصال لتوفير كافة االحتياجات في الحفاظ على هذه الثروة 

  .الهائلة
  

ستاذ جمعة السيفاوقرصع مراقب أللى ا إص شكريتوجه بخالأوانه لجدير بالذكر ان 
وجميع , ستاذة فتحية عبد اهللا مدير متحف السرايا الحمراء بطرابلسألثار طرابلس واآ

العاملين بالمتحف لمنحي الوقت الكافي للتصوير من المتحف ورفع جميع المقاسات 
محمد إى لإوأنه لجدير بالذكر أن أوجه شكري , المطلوبة للفسيفساء محل الدراسة

ثار آوالدكتور جابر محمد معتوق مراقب , ثار لبدة السابقآالهادي بن مسعود مراقب 
وتسهيل مهمتي في الحصول على المادة العلمية والعينات المطلوبة من , لبدة الحالي

وشكري وتقديري , ثار لبدةآكما أتوجه بالشكر لجميع الزمالء بمراقبة , ثريةألالمواقع ا
على حرصهم الشديد , براتة وجميع الزمالء والعاملين بالمراقبةثار صآلى مراقب إ

عتذاري اذا إود ان أقدم أو, على مساعدتي في الحصول على جميع اليبانات المطلوبة
ثناء تواجدي بليبيا في عامي ألى من قدم لى المساعدة إما غفلت عن ذكر تقديم الشكر 

٢٠١٠, ٢٠٠٧ .  
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ثر في دراساتي العلمية للمواقع ألبيا كان لها عميق الى ليإومما ال شك فيه أن زياراتي 
, ومعرفة الكثير عن تكنولوجيا التصوير الحائطي التي استخدمت, ثرية بليبياألا

والكم الضخم من , ليها في دراستي للفسيفساء الليبيةإوالمعلومات الغزيرة التي توصلت 
ة حتى يتسني الحفاظ على  من مسؤليتي لتقديم المساعد″والتي أصبحت جزءا, ثار ليبياآ

  .مثل هذا التراث القومي بليبيا
  

  .,ال باهللاإوما تــوفيــقي .. فأرجو أن أكون قد وفقت
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Abstract 
The study of wall decoration methodology is one of the most 
important aspects of the field of conservation. Knowing the 
foundation methods that had been carried out helps to determine a 
general strategy for the methods of treatment and preservation. 
Scientific analyses play a significant role in explaining and 
understanding not only the original implementation techniques 
used, but also how the ancient materials were prepared and 
processed. Additionally, it is possible to determine the deterioration 
factors that have affected and changed the chemical and physical 
properties of the materials.                                                                                                                 
 

Mosaic is one of the wall decoration techniques that have developed 
greatly over the centuries, in terms of multiplicity of various 
techniques and the implementation and use of various raw materials 
resulting from multiple resources and the geological nature and 
availability of stones or marble or aggregate etc. Mosaic art was 
inherited from the ancient Greek and Romans civilizations of the 
Mediterranean. Although many ancient civilizations defined 
different processes for the exercise of decorative mosaic, it was the 
Greek and Roman civilizations that spread it in association with the 
Byzantines, where the basic expression tool culminated in 
completeness in this era.                                                                                                                               
The art of mosaic depends on assembling small pieces of marble or 
stones next to each other, set in mortar that may vary and differ in 
proportions of mixtures or additives according to the geological 
nature of the region. We accordingly find great diversity in mosaic 
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technology, both in the materials used or in ways that have 
developed the implementation and performance, in turn. Various 
studies by the author have shown this difference through analytical 
studies of the mosaics in different locations in Libya.                                                                 
 

The author's previous research had been seen in mosaics from Libya 
had some aspects in their use of colours, methods of executions, 
performance or subjects matter and accompanying decorative 
motifs, were are unprecedented anywhere to date. This is why it 
was considered important to study and examine mosaic in Libya, as 
an important part of the author's research group for analysis of wall 
painting in Libya, notably painting in Roman times. It is part of the 
author's project on the analysis and characterization of wall painting 
in ancient times.                                                    
 

The author began this research only after analysis and field research 
on many archaeological sites in Libya. This produced results that 
have had an important role in identifying and understanding the 
many factors affecting and damaging the structural composition of 
the mosaics in Roman times.  In addition to identifying the 
problems facing many Libyan mosaics which almost found virtually 
similarly to those found at many archaeological sites, with the 
observed differences compared to the existing collections, 
especially in Tripoli museum, because of the surrounding 
environment                 

This research focused on the study of Libyan mosaic, and on the 
study of different damage factors, which the author observed in 
field studies in 2007 and 2010. It also includes the author's 
suggestions for upgrading methods of maintenance and treatments, 
which have been prepared in the form of various programmes, 
according to the requirements of archaeological sites, museums or 
even human resource development these, will be singled out as a 
part of this research.        
 


