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اكتشافات اثرية في مقابر رومانية تظهر عادات الدفن

وتشهد على روعة الهندسة القديمة في مدينة "نيابولس الرومانية"
د .امنة أبو حطب
فلسطين

المقدم ـ ـ ـ ـ ـة:
متيزت نابلس مبوقع جغرايف اسرتاتيجي جعل منها مدينة تارخيية واقتصادية وحمط اهتمام الغزاة والطامعني .فضال عن
اهنا مدينة اثرية ،حظيت باهتمام كبري من الدارسني والباحثني .بوصفها مدينة فلسطينية مهمة شهدت ارضها
نشاطات وحتركات وصراعات ،كما اهنا رمز للعطاً واالبداع واحلضارة.
فهي حتتل موقعا متوسطا بالنسبة ملدن فلسطني ،وقد أكسبها ذلك شهرة وأمهية .وحظيت مدينة نابلس باهتمام
مهمة من حياة املدينة السياسية والدينيّة والفكريّة.
اجلغرافيني والرحالة العرب واملسلمني ،الذين أَظهروا لنا جوانب ّ

وال زالت املدينة تفخر برتاثها وأجمادها ومواقف رجاهلا ،املتسمة بالحمافظة على القيم والتقاليد العربية واإلسالمية
1
وشدة بأسهم باجلهاد واملقاومة.
وبوصفها مدينة قدمية أيضا فقد تعاقب على السكن ،على أرضها أقوام عربية عصرا بعد عصر .وبرز العديد من
رجاهلا على مسرح األحداث السياسية والدينية والثقافية والعلمية ،وكانوا مصابيح المعة يف سجل التاريخ العريب
واإلسالمي.
وقد أوردت التوراة أمهية مدينة نابلس الزراعية والدينية ،فاختذها يعقوب عليه السالم مسكنا له وألبنائه" :ومضى
أذوتُهُ لريعوا غنم أبيهم عند شكيم "2.أما أول إشارة من املؤرذني العرب واملسلمني إىل مدينة نابلس فكانت من
3

"البالذري" صاحب كتاب "فتوح البلدان".
أما اإلصطخري (املتوىف سنة 951 /340م ) وهو رحالة جغرايف ،فقد أشار إىل ارتباط "السامرة" "بنابلس"،
وكذلك كثرة مياهها اجلارية ،ذكر ذلك يف كتابه" :املسالك واملمالك "فقال" :نابلس مدينة السامرة يزعمون أن بيت

 1التوراة .سفر التكوين  .37ص.62
 2التوراة ،سفر التكوين  .37ص.62
 3البالذري ،أبو احلسن امحد بن حيىي بن جابر ( .)1983فتوح البلدان .بريوت .ص.34
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املقدس هو نابلس وليس للسامرة مكان من األرض إال هبا ،وليس بفلسطني بلدة فيها ماً جار سواها ،وباقي شرب
1
أهلها من املطر ،وزرعهم عليه.
وقد أشار إىل أهنا مدينة معروفة ومشهورة بأرض فلسطني ،تقع بني جبلني مستطيلني ال عرض هلا .وتتميز بكثرة
2

مياهها .ويف ذلك يقول :كثرية املياه ألهنا لصيقة يف جبل ،أرضها حجر.
اهتم الرومان مبدينة نابلس منذ تأسيسها وكانت من اهم املدن يف فلسطني ،وأول من اعتىن واهتم هبا االمرباطور
"فسبسيان" الذي حكم ذالل السنوات  72-69م  ،وجعل من املدينة ذات طابع روما ي عندما اقام عليها
3
العديد من املنشآت املعمارية الرومانية.
وازدادت هذه املكانة وهذه األمهية يف عهد القيصر "فيليب العريب"( ،)249-244وأصبحت نابلس مبستوى مدينة
رومانية ،ومجيع نقوشها تكتب بالرومانية واستمر هذا احلال حّت القرن الرابع امليالدي.
وترك الرومان اثار مهمة من معابد ومسارح ومحامات وميادين للسباق ،وبالتايل فان هذه االثار أصبحت جزً
أساسي وحيوي من تاريخ فلسطني .وهي ثروة وطنية وعمق تارخيي ،فضال على اهنا ثروة اقتصادية يف جمال السياحة،
ومن أهم هذه االثار املقابر الرومانية نوردها فيما يلي:
المقبرة الرومانية الشرقية  -عسكر:
القرب يف العهد الروما ي عبارة عن "ران حجري" مستطيل الشكل مزين ،على واجهته الرئيسية رسوم حيوانات مثل
النسور والسحايل .وكذلك النباتات ،وهذا الران (التابوت -الصندوق) ،يوضع عليه غطاً حجري مجلو ي الشكل
وغري مجلو ي يف بعض األحيان .خيتم مع التابوت بواسطة مغالق ،مصنوع من احلديد الذي ميزج ويصب مع الرصاص
املغلي.
يعترب أسلوب القرب هذا أسلوبا ذاصا بالرومانيني ،وقد استعمل يف املناطق ذات الثقافة والطابع املدن،ي وكذلك
عند أصحاب الثروة واألغنياً يف املناطق القروية طيلة العهد الروما ي .ويف الوقت نفسه فإن األسلوب األذر القدمي
واخلاص بدفن املوات داذل سراديب بأبنيته املقنطرة ،مل يتوقف وإمنا استمر هو األذر يف االستعمال ،إىل جانب
هذا األسلوب الروما ي طيلة العهد الروما ي البيزنطي أيضا.
أما مرفقات امليت فقد تغريت هي األذرى يف هذا العهد الروما ي ،فبعد أن كان قدميا يوضع مع امليت أدوات فخارية
عديدة ،أصبح يوضع معه يف هذا العهد الروما ي أدوات زجاجية صغرية .احتوت على عطور وأمتعة شخصية،
وأحيانا أدوات ذهبية وكذلك أباريق .استخدمت رمبا يف غسل امليت ،ودفنت معه لنجاستها.
 1االصطخري ،أبوا إسحق إبراهيم بن حممد . )1987( .املسالك واملمالك .ص.58
( 2م ،ن) .ج .5ص.288
 3كليونة ،عبد اهلل صاحل .)1992( .تاريخ مدينة نابلس(2500ق.م1918-م) .نابلس .ص .29
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تقع املقربة الرومانية الشرقية يف قرية عسكر مشال شرق "تل بالطة" األثري ،على أول الطريق املقابل ملدرسة "قدري

طوقان" ،واملتفرع مشاال عن شارع "عمان" .على املنحدرات السفلى "جلبل عيبال" .وقد اكتشفت صدفة أثناً قيام
أحد املواطنني يف املنطقة باحلفر لبناً بيت له سنة 1978م.
تتكون هذه املقربة من غرفة فاذرة جدا ،وشبه مربعة الشكل وتبلغ أبعادها 6.6مرت مربع تقريبا .يغطيها سقف على
شكل قبة ،ويؤدي إليها باب حجري من قطعة واحدة .يدور على حمور مع يد حديدية .ويف واجهتها الرئيسة يقوم
عمودين منتصبني على قواعد حجرية ،ومساحة مرصوفة بالفسيفساً البيضاً .كما حتتوي هذه املقربة على عشرة
من التوابيت "ران احلجرية املزينة بالزذارف املعمارية اجلميلة ،ويقوم بقرب أحد هذه القبور بئر ماً كان يستعمل
1
لتطهري املوتى.
يشري واقعها األثري إىل أهنا تعود يف بناؤها إىل القرن األول امليالدي .تشري الكتابة اليونانية على واجهة القرب املوجود
يف صدر املقربة ،اىل قرب مؤسس أو با ي املقربة ،على انه قد احتفظ باسه األصلي.
يف حني تشري الكتابات اليونانية األذرى ،واخلاصة بالقبور القائمة أمام وعلى جانيب قرب املؤسس ،اخلاصة باألبناً
واألحفاد ،على أن أساؤهم قد تبدلت لتصبح يونانية.
وتبعا ملا يتوافر يف هذه املقربة من عناصر معمارية وزذرفية غنية ،وتبعا لوجود الفسيفساً البيضاً النادرة يف املقابر،
2
غال يف عهد مدينة "نيا بولس" ،الرومانية فإنه يعتقد بأن هذه املقربة تعود ألحدى عائلتها الثرية.
كما ويشري الواقع الثري هلذه املقربة أيضا ،على أهنا قد استعملت مرة أذرى ذالل القرنني الثا ي والثالث امليالديني
من العهد الروما ي .حيث مت الكشف فيها عن فخار يعود اىل هذا العهد الثا ي من تارخيها.
 المقابر األثرية في سبسطية:تنوعت أساليب الدفن يف املدينة تبعا للفرتة التارخيية ،وأيضا حبسب املكانة االجتماعية والسياسية للشخص .معظم
املدافن األثرية وجدت ذارج أسوار املدينة ،ذاصة على السفوح الحميطة باملدينة من جهاهتا األربعة .وقد كانت هذه
املقابر ومنذ أمد بعيد عرضة للسرقة من قبل لصوص اآلثار .نذكر أمهها كما يلي:
 .1مقبرة القبة في مركز القرية القديم:

على سبيل الصدفة ،ويف عام  1910م أثناً قيام أحد املواطنني حبفر أساسات لبناً بيت مت العثور على هذه املقربة
 ، Mausoleumومل يتم حفرها إال يف عام 1937م .حيث أظهرت احلفريات أن هذه املقربة عبارة عن غرفة
سقفها على شكل قبة ،تضم بداذلها حجرة الدفن مبساحة  330×330سم .املدذل مغلق بباب حجري .مت
 1كليونة ،عبد اهلل صاحل .املواقع واألبنية األثرية والتارخيية .ص.59-58
( 2م،ن) .ص .59 -58
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البناً بواسطة حجارة مدقوقة بشكل جيد ،يتقدم املدذل رواق حممول على أعمدة حجرية .تضم هذه املقربة مخس
توابيت حجرية ،مزذرفة بزذارف نباتية وهندسية وآدمية رائعة اجلمال .ونظرا لوجود هذه املقربة على عمق كبري جدا،
حاولت دائرة اآلثار األردنية يف حنيه ،نقل وجتميع هذه املقربة عند الطرف الشمايل "للفورم" ،ولكن هذه الحماولة مل
تكتمل ،وال تزل القاعدة اإلسنتية وكذلك حجارة بناً غرفة الدفن قرب "الفورم" .ولكن ال يعرف مصري معظم
التوابيت احلجرية ،باستثناً ما بقي منها يف موقع املقربة.
ويعود تاريخ هذه املقربة إىل القرن الثا ي للميالد ،هي اليت اكتشفت على السفح الشرقي املقابل للمدينة ،وهي عبارة
1
عن غرفة منحوتة يف الصخر ،تتقدمها ساحة مبلطة وتضم عددا من التوابيت احلجرية املزذرفة.
 .2المقبرة الرومانية الغربية:

تقع عند املدذل الغريب ملدينة نابلس احلديثة ،على طريق نابلس – طول كرم ،وعلى املنحدرات السفلى جلبل عيبال
(الشمايل) .جوار غرب حمطة التميمي ،ومقابل مطحنة القمح .يف سنة 1960م قام أحد املواطنني باحلفر لبناً
بيت يف هذه املنطقة حيث ظهرت بعض القبور الرومانية .ونتيجة هلذا قامت دائرة آثار نابلس سنة 1966م ،مبتابعة
أعمال احلفر والتنقيب يف هذه املنطقة ،فاكتشفت فيها أعداد كبرية من القبور احلجرية وثالث غرف للدفن.
ويف سنة 1982م ،قامت دائرة آثار االحتالل اإلسرائيلي ،بإعادة فحص املنطقة ودراستها حيث تبني أهنا متتد شرقا
2
إىل ما أسفل مدرسة الكندي اجملاورة هلا.
يستفاد من احلفريات الثرية اليت أجريت يف هذه املقربة بأهنا تكون معماريا من ثالث مغاور ،أو كهوف ،حنتت
بالصخر وأغلقت فتحاهتا اجلنوبية بأبواب حجرية ،ال تزال ماثلة للعيان إىل اليوم .حّت أن بعضها ال زال ميكن
حتريكه على حموره إىل اليوم .ويقوم أعلى هذا الباب احلجري شبكة حجرية على طول عرض غرفة القبو ،الذي
يغطيه قبو واطئ .
وحتتوي كل من هذه املغاور الثالث على عدد من القبور احلجرية "ران" مستطيلة الشكل ،ومزينة واجهتها الرئيسية
بأشكال حيوانية ونباتية .واملوزعة على خمتلف جوانب املغارة الواحدة .ويعتقد معها بان القرب الذي يتصدر واجهة
املغارة مقابل املدذل ،على األرجح ملؤسس أو با ي املغارة أو املقربة يف حني أن بقية القبور تعود ألبنائه أو ألفراد
عائلته.
كما ويتقدم هذه املغاور الثالث أرضية واسعة ،ساحة مكشوفة ،مبلط بالبالط احلجري .واليت يقوم فيها أيضا عدد
آذر من القبور احلجرية ،على غرار القبور القائمة داذل غرف املدفن  .مما يعين بأن املدفن أو القرب يف هذه املقربة

 1الدومسكي ،مرمرجي . )1997( .بلدانيه فلسطني .منشورات اجملمع الثقايف.156 .
 2العايدي ،حممود . )1973( .اآلثار االسالمية يف فلسطني واألردن .عمان.
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مل يكن مقصورا على داذل املغاور ،وإمنا على ذارجها أيضا .كما ويقوم يف النهاية الشرقية الشمالية من هذه الساحة
1
املبلطة ،بئر للماً ويشري واقعها األثري إىل أهنا تعود إىل القرن الثا ي-الثالث امليالدي.
 .3مقبرة الورش – دوار عصيره الشمالية:
تقع على املنحدرات السفلى جلبل عيبال ،أسفل حماجر الورش (سا نابلس حديثا) ،حيث دوار عصريه الشمالية،
وبالتحديد جوار غرب عمارة الصاحلية .وقد اكتشفت صدفة سنة 1996م ،أثناً احلفر ألساسات العمارة املذكورة.
تتكون املقربة من غرفة واحدة منحوتة يف الصخر ،وهلا مدذل مشايل صغري دائري يف أعاله .يغطيها باب حجري
على غرار مداذل املقابر الرومانية األذرى .يقوم داذلها ثالث قبور حجرية (رانات – توابيت) ،يف حني يغطيها
السقف احلجري الذي ارتفاعه بارتفاع قامة الرجل.
وال تشري أرضيتها إىل أهنا كانت مبلطة بالفسيفساً أو غريه .كما أن واجهات قبورها مزذرفة بزذارف هندسية ،مما
يشري إىل أن أصحاهبا كانوا من ذوي الطبقة املتوسطة احلال يف العهد الروما ي .كما ان واقعها األثري والفخاريات
2
اليت اكتشفت فيها تدل على اهنا تعود يف بنائها اىل القرن الثا ي – الثالث امليالدي .
الخاتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة:

ملدينة نابلس الفلسطينية عمق تارخيي ميتد اىل االف السنني ،مما يعين اهنا منطقة حتمل هوية فلسطينية كنعانية راسخة
ثابتة .وبالتايل فإن أي عوامل وظروف ومتغريات ال تلغي هويتها الفلسطينية العربية الكنعانية اليت تكونت عرب التاريخ.
ويف كل العصور واالزمنة اليت عاشتها نابلس جعلت منها جزً من اهلوية والتاريخ الفلسطيين ،وبالتايل فإن دراسة
تارخيها هو دراسة لتاريخ فلسطني.

Magen, flavia. Neapolis.vol.1. P. 305-306.
 2مت الكشف عنها من قبل دائرة اآلثار الفلسطينية عام 1996م.للمزيد انظر:
كلبونة ،عبد اهلل صاحل .املواقع واألبنية األثرية والتارخيية .مصدر سابق .ص.76
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