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شكاليته:ّ- ّعرضّلموضوعّالبحثّوا 
 مراحميا التاريخية،فريقيا العديد من الحضارات عبر مختمف منطقة شمال أ شيدت

لالستفادة  ذلك أّنيا كانت محّل أطماع عّدة قوى استعمارية بحوض البحر األبيض المتوّسط،
ات التي ومن بين أبرز ىذه الحضار  .التي تمتاز بالغنى والوفرةخيرات أراضييا من ىذه 

ىي  ،التعبير صحّ إن  أو دعنا نقول في العالم القديم كموأفريقيا تركت بصمتيا في شمال 
مّما  ؛ة بياالبحر األبيض المتوسط بحيرة خاّص نطاق ومانية التي جعمت من الحضارة الرّ 

مف المظاىر الحضارية لروما سواء منيا ر بمختتتأثّ ( إلى أن أفريقياشمال منطقة ) أّدى بيا
خاّصة العمرانية  ،مجاالتال العديد منجعميا تتطور في وىو ما  .الماّديةأو قافية الّمغوية الث

 ىاتو ومن أشير .عظمتياعمى  معالميامختمف والمعمارية منيا؛ التي تشيد بقايا آثار 
عبادة مختمف اآللية ممارسة طقوس صت لالمنشآت التي جذبت اىتمامي ىي تمك التي خّص 

بالخصوص معابد اآللية الوثنية. ليذا ارتأيت أن الدينية  معالم العمارةوىي ومانية، أال الرّ 
الجغرافي الذي تشممو  اإلطارا عن أمّ الحضارة.  من معمار ىذهالجانب ىذا بدراسة أقوم 

ممراكز ضمن النطاق الجغرافي لينية ممعالم الدّ عممية الجرد ل فيتمّثل في ما تفرزه ،دراستي
 بصفة أدق والذي غالبا ما يعبر عنو ،ومانيةمقاطعة نوميديا الرّ ل وبيبالقطاع الجنالحضرية 

والتي تتمثل في  ،بامتداداتيا الطبيعية "أوراسأي: حّيز كتمة جبال " ،اإلقميم األوراسيبتحديدا 
كل من االمتداد الشرقي أال وىو كتمة جبال النمامشة واالمتداد الغربي والمتمثل في كل من 

بوطالب وكذلك السفوح الشمالية واليضاب العميا التي تشمل االمتداد كتمة جبال بمزمة و 
التخوم الصحراوية وىي  وأالجنوبية  منطقة المنخفضاتالشمالي لإلقميم األوراسي وأيضا 

  .االمتداد الجنوبي ليذا اإلقميم
ومن أىم األسباب التي جعمتني أختار ىذا الموضوع وكذلك ىذا النطاق الجغرافي 

 :أذكر
 ىتمامي الذاتي بيذا النوع من فنون العمارة،ا  -
 في ىذا المجال والمخصصة لمدن الجنوب النوميدي،قمة األبحاث والدراسات  -
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 ألجميا، ىذه المعالم وتحديد اآللية المكرسة محاولة القيام بدراسة وصفية لمخططات -
 .ليذه المعالم في اإلقميم األوراسيممنيجة  جرد بعمميةمحاولة القيام  -
 تصنيف لمختمف ىذه المعابد. وضع -
 النوميدية. ةرية جنوب المقاطعتحديد مختمف المراكز الحض -
من خالل التركيز عمى المراكز العمرانية محاولة البحث في طبيعة التنوع والتعدد الديني  -

ضمن الفيمق الثالث  المجندينحضورا بشريا لمعديد من  والتي شيدتالنشأة العسكرية ذات 
ومانية كافة المقاطعات الرّ ذوي انتماءات أصول وحضارية مختمفة ومن من غسطسي األ

، في ىذه المنطقة ة لمعتقدات متنوعةالدينيوتعدد الممارسات تنوع ا ساىم في مّ األخرى، م
 .ودورىا في الحياة الّدينية في مجتمعات ىاتو المراكزيانة المحمية تأثير الدّ دون نسيان 

عمى ظاىرة  اإلقميم، من شأنو أن يسّمط الضوءبيذا ىّم موقعين أثريين أ تواجد كما أّن ل -
 بـ: التي تعد)ثاموقادي( تيمقاد موقعي: وىما كل من التأثير والتأثر الديني بمجتمعييما، 

كز شوكة ومكان تمر النوميدية عاصمة المقاطعة  وتازولت )المبايسيس(فريقيا ي شمال أببوم
 مفيمق الثالث األغسطسي.المقر العام لالمتمثمة في االمبراطورية الرومانية 

تمك رية التي لم تقام فييا حفريات و المعالم الدينية في المراكز الحضتسميط الضوء عن  -
تحديد البعض خالل الحقبة االستعمارية وذلك من خالل  التي تم بناء مدن جديدة فوق آثارىا

ارة لعممية ترميم أو بناء ىذه المعالم ، التي تتضمن اإلشالالتينيةالنقيشات من نصوص 
 الدينية أو األشخاص الذين تقمدوا مناصب دينية في ىذه المدن.

انطالقا من جميع االعتبارات الّسالفة، تمّخضت لدينا فكرة طرح اإلشكالية المتضّمنة  
 التالية:لمتساؤالت 

أّن البعض  أماآلن،  لحد آثارىا قائمةحتوي عمى معالم دينية ال تزال ي وىل أن جميعيا -
المعمارية وأن البعض منيا تنعدم فيو، بينما تشيد -من تتوّفر فيو ىذه الميزة األثريةمنيا فقط 

 نصوص وثائقيا اإليبيغرافية عمى معمومات ىاّمة تتعّمق بمعالميا الّدينية التي كانت بيا.
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 تنا ىاتوضمن مختمف محاور دراسىذه التساؤالت سوف نحاول اإلجابة عنيا مجمل  
التالية المنيجية  باتباعقمنا  وعميو ،ىذه المعالمنوع جرد التي ترتكز في األساس عمى 

 في:المتمثمة و 
البحوث  وأ التاريخية من المصادروتوثيقيا انطالقا جمع المعمومات  يتناولجانبّنظري:ّّ-

أيضا  دالعتماوبا بعض من ىذه المدنبال المنجزة األثرية تقارير الحفرياتوكذلك  المتخصصة
ّ.الاّلتينيةمختمف الكتابات عمى معطيات 

-تازولت موقعي:ي كل من فلممعالم الّدينية  ةالميداني المعاينةيتمثل في جانبّلتطبيقي:ّّ-
ّ.لياور وصف وأخذ القياسات والّص قصد الوتيمقاد وذلك  المباز

ّالمحاورّاألساسيةّللبحث:ّ-
 موضوع بحثنا إلى أربع فصول:قمنا بتقسيم استنادا عمى ما سبق طرحو،  

 لى المعطيات الطبيعية وكذلك التاريخية لإلقميم األوراسي.إ لالفصل األوّ تطرقنا في  -

 قبل فترةفريقيا التعريف بالّديانة الوثنية في منطقة شمال أ انيالفصل الثّ في  تناولناثم  -
 ما مع إعطاء لمحة عنعمو ومانية يانة الرّ بعد ذلك تطرقنا إلى الدّ  ،االحتالل الروماني

 .ومعمارىا وأىم أنماطيا المعابد الرومانية
مواقعا رية التي تحتوي الحض-فقمنا بعممية جرد لممراكز العمرانيةالث ا في الفصل الثّ أمّ  -

 .مركز عمرانيلكل موجزة وضع بطاقية ينية مع المعالم الدّ نماذج من عمى األثرية حاليا 

معالميا ل التي وردت اإلشارةرية عممية لجرد المراكز الحض كذلك ىو ابعالفصل الرّ تضّمن  -
نصوصيا التي تذكر فقط ضمن نقيشاتيا الالتينية المكتشفة بيا، و  ،ينيةدّ ال ألنشطتيا وأ

 أيضا؛ باإلضافة إلى بعض الّنقيشات األخرى  لياقيام بعممية ترميم الأو معابد  انجازأحيانا 
تقمدوا مناصب دينية  مّمناألشخاص ء بعض التي احتوت نصوصيا اإلشارة إلى أسما

 .المراكز تمكفي ومارسوا وظائف الكيانة 
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منا إلييا من خالل دراستنا تائج التي توّص ألىم النّ بمثابة عرض  خاتمةوفي األخير  
 ه.ىذ
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 :اسيالموقع واالمتداد الجغرافي لإلقليم األور  -1
 تمهيد:
جبال "األوراس" كتمة جبمية في شمالي شرق الجزائر محصورة بين باتنة وخنشمة  

شماال، وخنقة سيدي ناجي وبسكرة جنوبا، وخنقة سيدي ناجي شرقا، وباتنة وبسكرة غربا، 
ناحية التضاريسية امتدادا لجبال وىي بيذا تأخذ شكل رباعي األضمع كما أنيا تعتبر من ال

، وتسمية األوراس في (1)األطمس الكبير )المغرب( ونقطة التقاء جبال األطمس الصحراوي 
)انظر  الحقيقة ىي تسمية يطمقيا سكان المنطقة عمى أحد الجبال الواقعة جنوب مدينة خنشمة

  .(01قم ر الخريطة 

 
 "أوراس" :سم: تحديد موقع الجبل المعروف با1الخريطة رقم -

، رسالة ةاتينومقارا دراسة تحميمية بخوش زىير، التركيبة البشرية لمجتمع الريف األوراسي أثناء االحتالل الروماني،: المرجع
 (83ص  ،2017/2018الجزائر، ج. دكتوراه، 

ولكن في حقيقة األمر الكتمة األوراسية تتعدى ذلك المفيوم األول من الناحية 
ة إلى داخل التراب التونسي ويطمق عمى شحتى جبال النمام الواقع تمتدالتضاريسية فيي في 

ىذا الجزء االمتداد الشرقي لمكتمة األوراسية كما أن البعض يطمق عمييا مصطمح أوراس 

                                                 
1- Ballais (J.-L.), « L’Aurès, Encyclopédie berbère », t. 7, p. 106.  
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، كما تمتد الكتمة األوراسية غربا إلى غاية التقائيا مع سمسمة جبال األطمس التي (1)النمامشة
كتمة جبال بمزمة وىي االمتداد الغربي لمكتمة األوراسية ويطمق  عبر كتمة جبمية يطمق عمييا

عمى  المتكئةم الصحراوية و كما يمكن اعتبار منطقة التخ ،(2)عمييا ىي األخرى أوراس بمزمة
نمامشة وجبال بمزمة جزءا من اإلقميم األوراسي، كما يمكن الجبال األوراس وامتدادىا طبيعية 
لية لألوراس والتي تعتبر امتدادا طبيعيا لميضاب العميا إدخال اليضاب بالمنطقة الشما

 (02)انظر الخريطة وقم  المطابقة من منطقة االقميم األوراسي كما أنو في بعض األحيان
االقميم األوراسي كل من جنوبي واليتي قالمة مثل تامموكة وسوق أىراس مثل  ضمنيدرجون 

لسبب راجع إلى التنافس في مدلول األوراس ولعل ا في الدراسات المغوية تارقالت وسدراتة،
 بين مجموعتين من الباحثين يكمن في االستعمال اإلداري لممصطمح في الفترة االستعمارية.

 
  األوراسيقليم اإلتحديد  :2الخريطة رقم -

 ، الموسوعة العربية، دمشق السورية، )استعمال النسخة االلكترونية لممقال( "األوراس"(، مصطفى)ح.ا.

واآلن ، (3)فضال عن كون االقميم األوراسي من أقل األماكن اكتشافا في الجزائر 
 سنتحدث عن حيز جبال األوراس وامتداداتو الطبيعية بشكل مفصل كاآلتي:

                                                 
1- Chaker (S.), « Etymologie de Awras », Encyclopédie berbère, t. 7, p. 116.   

2
عبر التارٌخ، مىشُراث المتحف العمُمً  ، األَراش"ثُرة األَراشالتُسع الُوذالً فً المىطمت َلٍام "، (.)حصادَق   -

 .9-8ص  ،م(2016) 4 ُطىًاللملتمى ا ،الُطىً االخُة الشٍذاء بُلعسٌس بخىشلت
3
مع اسماء  تَمماراواتٍ تحلٍلٍت تالرَماوً، دراس، التركٍبت البشرٌت لمجتمع الرٌف األَراسً أثىاء االحتالل )ز.(بخُش -

 .77.ص  ،2017/2018 ،الجسائرج.  دكتُراي، اطرَحت ،َراش"المراكس الحضرٌت الرَماوٍت ب "أث افراد مجتمعا
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 :"أوراسأ/ جبال "
وىي جزء من سمسمة جبال األطمس الصحراوي تحدىا شرقا واد العرب، الذي يعتبر  

وجبال النمامشة أما من ناحية الغرب وادي القنطرة المتواجد الخط الفاصل بين ىذه األخيرة 
عمى نجود قسنطينة يشرف ببسكرة الذي يفصمو عن جبال الزاب المنخفضة أما من الشمال 

م، أما جنوبا فيي تنفتح عمى منطقة الزيبان وتحت ىذا  900التي ال يقل ارتفاعيا عن 
 2كمم 8000كال رباعيا مساحتو تقدر بـ المحدد الجغرافي تكون كتمة األوراس التي تتخذ ش

 .(1)كمم 90كمم، وعرضيا من الشمال إلى الجنوب  150طوليا من الشرق حتى الغرب 
 ب/ جبال النمامشة:

تعتبر جبال وىضبة النمامشة االمتداد الطبيعي لمكتمة األوراسية من جية الشرق  
عن أعرق القبائل األمازيغية بحيث ال يفصل بينيما سوى واد العرب وتسمية النمامشة أخذت 

ويمتد جغرافيا ىذا الحيز من االقميم األوراسي من  بالشرق الجزائري، والقاطنة بتمك الجبال
آخر سالسل جبمية بجنوب خنشمة إلى غاية الحدود التونسية شرقا ومن آخر مرتفعات جبل 

 .(2)تافرنت شماال إلى المنحدرات الجنوبية التي تحاذي التخوم الصحراوية
 ج/ كتلة بلزمة وبوطالب:

الجزء الغربي لو الممتد ما بين جنوب شرق  ،يعتبر ىذا القطاع من االقميم األوراسي 
اليضاب العميا ومنطقة السبخات وتحتوي عمى سالسل جبمية ومرتفعات يصل أعالىا 

 م، وىو جبل رفاعة وتوقرت.2170
مالية( د/ الهضاب العليا األوراسية  :)الش 

منطقة بالجزء الشمالي والشمالي الشرقي لإلقميم األوراسي، وتعد امتدادا وتقع ىذه ال 
م تتميز بالعديد  1000طبيعيا لميضاب العميا السطايفية ترتفع فوق مستوى سطح البحر بـ: 

                                                 
1
  ابظ:الر   ،(استعمال الىسخت االلكترَوٍت للممال، المُسُعت العربٍت، دمشك السُرٌت، )"األَراش"،)ح.ا.( مصطفى -

http://www.arab-ency.com/ar/ 
2
 .78 .: المرجع السابك، ص)ز.( بخُش -
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وشطوط مالحة مثل شط مروانة وأخرى غير  خمن النقاط المنخفضة التي تتحول إلى سبا
 .(03قمر )انظر الخريطة  (1)مالحة مثل شط "الجندلي" بالشمرة

 :)الجنوبية( ذ/ منطقة التخوم األوراسية
وىذه المنطقة ىي االمتداد الجنوبي لمكتمة األوراسية وتستند عمى الكتل الجبمية الثالثة  
، وتعتبر ىذه المنطقة ىمزة "النمامشة، واألوراس والمنحدرات الجنوبية لجبل متميمي"لإلقميم 

 وصل بين الشمال والجنوب.
 

 
 ومانية: تموقع اإلقليم األوراسي ضمن حدود المجال الترابي للقطاع الجنوبي من مقاطعة نوميديا الر  03الخريطة رقم 

 -79ابق، ص المرجع: بخوش )ز(، المرجع الس  -
 
 

                                                 
1
، 1939-1857 ،األَراش ابان فترة االستعمار الفروسً، "التطُراث السٍاسٍت االلتصادٌت َاالجتماعٍت" زَزَ)ع.ح.(، -

 .29، ص. 2011، 2، دار ٌُمت، ط1ج
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 :وجيولوجية اإلقليمجغرافية  -2
قيا تتألف السمسمة الجبمية لألوراس من قمم تارة مرتفعة وتارة أخرى منخفضة تختر  

وديان عميقة وتتكون كتمة األوراس من ثالث سالسل جبمية متوازية تعد بينيا مجموعة من 
مميا فيي قمة رأس ق (1)م ارتفاعا، أما عن أىم "200"األودية ذات أجراف شاىقة تصل إلى 

والتي تعتبر أعمى الجبال في الجزء الشمالي من الجزائر وجبل  "م2328" اميكمتوم بجبل الشي
، وتتكون ىذه الجبال تقريبا من صخور الكمسية والتي تعرضت ىذه (2)"م 2322"المحمل 
في فترتين متباينتين إحداىما تسمى بالحركة البيرينية التي  التوائيتينحركتين ى الجبال إل

أدت إلى ارتفاع جبال  ينوزوي من الزمن الثالث والكا واأللوسين اإليوسينحدثت في عصر 
أما  ،ي السفمي والمتوسط العموي ستايالكر  العصر بعض مكوناتىذه المنطقة كما أبرزت 

وقد أدت  ،يوسينبية حدثت في عصري الميوسين والبمالحركة الثانية التي تسمى بالحركة األل
ىاتان الحركتان إلى تنوع مظاىر السطح إذ نجدىا عمى شكل سالسل ممتوية من طبقات 

ليا وبيذا تظير لنا ثالث  الجيولوجين محدبة ومقعرة ومرتفعات ومنخفضات نتيجة التكوي
 .(3)اىر تضاريسية وىي ىضبة األوراس والمرتفعات الجبمية وسيول المرتفعةظم

من الناحية التضاريسية لجبال  وبوطالب تتشابو كل من جبال النمامشة وبمزمة 
، (م 1648األوراس ألنيا تعتبر امتدادا ليا، ومن أىم مرتفعات بمزمة مرتفعات "مستاوا" )

م(، كما تعتبر كل من مرتفعات أوالد سمطان ومتميمي حمقة  1750ومسعودة وجبل فوغال )
وصل بين حيز الكتمة األوراسية وحيز بمزمة كما تظير اليضاب األوراسية بالكثير من 

  .(4)الشطوط المالحة وأقل مموحة والغير مالحة تماما
 
 

                                                 
1
 .81 – 80 .، المرجع السابك، ص)ز.(بخُش  -

2
 .30 .، المرجع السابك، ص)ع.ح.( زَزَ -

3
 .12 .ص م،2009 لسىطٍىت،، اطرَحت دكتُراي، افٍت السكان، َالٌت باتىت دراست فً جغر)ب.( مسعُدان -

4
 .80 – 79 .، المرجع السابك، ص)ز.(بخُش  - 
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 المناخ والغطاء النباتي: -3
راس نوعان متميزان من المناخ الشمالي والجنوبي، ويبدو من يسود في منطقة األو  

خالل خطوط التسوية أن المناخ متذبذب جدا والظاىر أن سبب ذلك يعود إلى حركة االلتواء 
الجيولوجي، وأيضا عوامل اليدم والتعرية بفضل المياه فنتج عن ذلك خصائص فريدة من 

من شجر األرز في غابات جبل لزرق، وال  نوعيا تتعايش فيو النخيل في واحة غوفي بالقرب
يختمف مناخ األوراس إال قميال عن مناخ اليضاب العميا ويتميز بالحرارة صيفا وبالبرودة 

درجات تحت الصفر في  9تنخفض درجة الحرارة في بمزمة إلى  ،شتاء وبالرياح الدائمة
باألتربة، ويقدر معدل مة مدرجة مع ىبوب رياح الخماسين المح 40الشتاء وترتفع صيفا إلى 

ممم باستثناء بمزمة  500ممم وال يتجاوز  400تساقط األمطار في منطقة األوراس بحوالي 
 .(1)ممم كما تتساقط كمية معتبرة من الثموج 900ممم حتى  700التي قد يصل فييا إلى 

كما تتميز المنطقة الجنوبية لألوراس بالحرارة والجفاف كما يمكن اعتبار مدينتي  
منطقة تحول أو انتقال بين مناخ أوراس الشمال وأوراس الجنوب ويتأثر  "القنطرة"و "تكوت"

ىذا األخير بمؤثرات المناخ الصحراوي لذلك فإنو فقير وغير متنوع من حيث الجغرافيا 
نباتاتو طويال في ظل المناخ القاسي الذي يسود تمك المنطقة سوى بعض  يشالحيوية فال تع

ن أشجار الصنوبر الحمبي والعرعار عمى مشارف جبل "أحمر خدو" وال امتالء الغابات م
سوى  "ارشش    جبل" يوجد في ال ، وكذلك"ىضبة النمامشة"تنمو في الجزء الجنوبي من 

بعض نبتات الحمفاء المحفرة التي تسمى "إيفمزي" ونبتات الشيح الذي يدعى ىو اآلخر 
ي النباتات الرئيسية التي تنمو عمى )إيزري( وكذلك ينمو كل من الديس والعرعار وى

 .(2)الجنوبية لألوراس نحدراتالم
كما يتوفر عمى المنحدرات الشمالية التي تتمقى كمية معتبرة من االمطار عمى غابات  

 "جبل شيميا وبمزمة"من الصنوبر الحمبي وأشجار األرز وغابات الفمين فغابات األرز تكسو 

                                                 
1
 .39 – 38.، المرجع السابك، ص )ع.ح( زَزَ -

2
 .40 .ص وفسً،المرجع  -
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التي تعد من أجمل غابات الجزائر وتشير  "بني ممول"وغابات الصنوبر الحمبي في موطن 
أن مرتفعات األوراس كانت كميا مكسوة بالكثير من أنواع  م1879التقارير الفرنسية في سنة 

األشجار، كما أنو ومن ناحية المزروعات فيي تزرع كل من أشجار المشمش والخوخ والموز 
الشجريات المثمرة أما في القطاع الجنوبي والتين والزيتون، بحيث والية باتنة تشتير بزراعة 

 .(1)فتنموا أشجار النخيل
 لإلقليم األوراسي: ةالهيدروغرافيالشبكة  - 4

ري في منطقة شبلعبت مياه الوديان دورا كبيرا وكانت عامال ميما في االستقرار ال
سية وتأتي من الجبال األورا صحراء قاحمة، "األوراس"تصير منطقة األوراس والتي بدونيا 

، (2)العديد من الوديان كما أنيا تتميز بعدم انتظام جريانيا فيي تفيض بعد نزول األمطار
ومن أىم ىذه األودية التي تسيل عبر المنحدرات الجنوبية لألوراس وبمزمة كل من واد بمزمة 

ثم ينحدر واد بر الريش من ىضبة تافرنت التي  "جبل بوسدان"و "جبل توقرت"الذي ينبع من 
انة ثم معزوز ثم ط جبال بمزمة ويتغير اسمو عبر السيل فيصبح تحت مسمى واد سق  تتوس

 .الحضنةدينة طبنة يتفرع حتى يصل إلى شط مواد بيطام وعند 
مى والتي يسمى ع "ىضبة باتنة"الموجود في  "ممر شمعمع"من  "واد القنطرة"كما ينبع 

فينطمق من  "واد عبدي"أما  "اد فاضمةو "و، ومن أىم روافده طالالتوالي الشبكة ثم الكم ثم تي
 "واد القصر"كما يوجد  "م 2000"عمى ارتفاع  "عين كفار"منبعين يوجدان عند "رأس كرزة" و

من  "جبل أحمر خدو"الذي ينبع من مرتفعات الوعرة في  "انواد قشط"و "واد عبدي"غربي 
فصميا عن موطن من مرتفعات الشرقية األوراسية وي "واد العرب"، و"م 2017"ارتفاع 

، "خنشمة"م الواقعة جنوب غربي  "1711" "فةالجحمرتفعات "ويتمقى مياىو من  "النمامشة"
وادي "، "وادي توفانة" "ووادي الطاقة"وديان أخرى منيا  و "م 2077" "عيدل"ومن جبل 
 .(3)مياىيا في الجيات الشمالية من األوراس تصب التي "بولفرايس

                                                 
1
 .41 .ص السابك،زَزَ)ع.ح.(، المرجع  -

2
- Ballais (J.-L.), Op. Cit., p. 1068. 

3
 .43 – 42 .السابك، ص ، المرجع)ع.ح.(زَزَ -
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 يم األوراس:كانية إلقلالتركيبة الس   -5
السنين  لكنيم وعمى مر   "األمازيغ"تعود أصول سكان األوراس )الشاوية حاليا( إلى 

اختمطوا بمعظم الحضارات التي مرت عمى المنطقة لكن األصل ىم من شعوب المحمية التي 
اآلخرين يطمقون  اصبحثم بعد قرون قميمة  "الميبيون "تحت مسمى  "اإلغريق"أطمق عمييا 
 "القرطاجيين"التي يعني بيا القبائل المرتحمة وقد تعرفوا عمييا بواسطة  "النوميد"عمييم اسم 

شمال "وتنطبق ىذه التسمية عمى أكبر قبيمتين التي صارت فيما بعد أحد أىم الممالك في 
وخالل  "اقصفماسينيسا وسي"التي حكميا  "الماسيل والماسيسل"ىما  "المغرب القديم"و "إفريقيا

لإلشارة إلى تمك  "ن و الموري"والرابع ميالدي استعمل المؤرخين الالتينيين لفظ القرن الثالث 
الشعوب ذات األصل اإلفريقي، وكانت ىذه  "Carette"الشعوب والتي تعني وحسب رأي

شمال "المتواجدون في الجزء الغربي من  "الميبيين"التسمية تطمق فقط حتى ذلك الحين عمى 
ثم اتسع المدلول شيئا فشيئا حتى حل محل اسم  "الطنجية ماوريطانيا"في حدود  "إفريقيا

كما ذكرت ىذه  رومنواخاصة يطمق عمى السكان المحميين الذين لم يت اصبحو  "ن و النوميدي"
روب ضد حفي كتابو )تاريخ ال "بروكوب" كما استعممو المؤرخ نالوندالييالتسمية كثيرا عند 

 "سولومون "سكان المحميين الذين وصفيم لوصف ال "البربر"الوندال( كما استعممت لفظ 
باليمج وذلك لمقاومتيم الشديدة في الدفاع عن أراضييم أما عن التسمية الحالية  "بيمزاريوس"و

والتي ىي لفظ "الشاوية" فيي تنحدر من المغة العربية وتعني الراعي أو حارس الغنم أو 
ضروري لقطعان الماشية، أما عن البدوي الدائم الترحال بحثا عن مناطق األعشاب والماء ال

أما عن النمط  ،(1)"األوراس"منطقة  سكان ىذه المفظة ظيرت بعد القرن الخامس عشر عمى
المعيشي فمطالما استمدوا قوتيم من حصانة الجبال فيي توفر تضاريس منيعة ومالجئ آمنة 

الغرب والشمال كمما اتجينا نحو  تتزايدأنيا  كثافة السكانفي فترات الحروب، ويالحظ في 
)قرية( وتتركز معظميا بجوار األودية وبالقرب من  "دواوير"الغربي وكانوا يجتمعون في 

ة لتخزين صنن جماعية محاز خم ، مقصود بيابالقالعأراضييم الزراعية كما كانوا يشتيرون 
                                                 

1
 .47 -46 .، صالسابك، المرجع )ع.ح.(زَزَ -
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حياتيم كانت بين التنقل  ، وكانت مساكنيم من طين والحجارة لذلك نستنتج أن(1)المؤن 
الشتوية  الحبوبستقرار فكانوا يسوقون مواشييم من الماعز نحو الشمال ويزرعون واال

ويحصدونيا ثم يعودون لمعمل في بساتين المروية باألودية بجانب قراىم أو يقصدون الواحات 
 .(2)لمتزود بالتمور

من أكبر العناصر البشرية التي ال تحب الذل  "األوراسي"ويعد العنصر البشري 
وىذا ما تأكده المعطيات التاريخية في كل الفترات منذ الفترة القديمة إلى غاية  واالستعمار

 االستعمار الفرنسي.
 :"أوراساالسم " إيثيمولوجية -6

فيما يتعمق بمدلول اسم األوراس المغوي فيجيل معناه رغم المحاوالت العديدة لمباحثين 
أن اسم  "عقون دمحم العربي"الباحث لتفسيره وخاصة اشكالية تحديد المنطقة جغرافيا فيعتقد 

 دأوريا كممةوتعني الجبل واشتقت منيا  (Ores) "االغريقية"مأخوذ من المغة  "أوراس"
(Oreadوالتي تعني ) تتعارض  ، ولكن ىذه الفرضيات(3)بدورىا الحورية التي تسكن الجبل

ة لتحديث معاني المحمي الطوبونيمياراسات واألبحاث التي اعتمدت عمى الكثير من الد   مع
أوراس: فيو بكل تأكيد أن األصل المغوي لمفظ  "زىير بخوش"األسماء القديمة فحسب الباحث 

تركيب البنى لمعديد  لشاكمةوبدون شك أنو اسم محمي أمازيغي فتركيبة بنيتو مطابقة تماما 
 ( مثل "أرجاز"a.c.c.a.cن" ) .أ .ن .ن.من األسماء وصفات المشكل نطقيا بـ "أ 

لتحديد األسماء القديمة أن  االطوبونيمي، كما تبين دراسات (4)...الخ" "ركاس" و"أكساس"أو
( والتي تعني المون األحمر المائل إلى السمرة Arrasاشتقت من كممة "آراس" ) "أوراس"كممة 

التربة لون بكثرة وذلك راجع إلى  "أوراس"ال بشديد االحمرار وىو لون الذي نالحظو في ج

                                                 
1
 .82 .، المرجع السابك، ص)ز.(بخُش  -

2
 السابك. (، المرجع)ح.ا.مصطفى  -
، "مجمة العموم االجتماعية واالنسانية" ،"المنطقة األوراسية في القرن السادس ميالدي من خالل المصادر"، )م.ع(عقون  -3

 .18-7 .، ص2005، الجزائر، باتنة .، ج12ع 
 .84-83 .ص.، المرجع السابق، ص)ز(بخوش -4
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مشبعة بمادة أكسيد الحديد التي تتميز بالمون األحمر وتدعم ىذه الفرضية السطحية ال
ىي  و  "تاراست"استعمال العنصر المحمي بالمنطقة مصطمح مشتق من صيغة "أوراس" وىي 

كممة مؤنثة لكممة أوراس حسب الميجة الشاوية المستعممة عمى نطاق واسع في عبارة عن 
والتي تعني "صيباء إلى االسم المذكر لتأنيثو  التاء تضيف األوراس والتي في الغالب

ومعناىا  "راستو تا"، كما أن البكري قد قام بذكر مدينة تقع قرب المسيمة اسميا (1)المون"
 .(2)الحمراء""المحمي 

ويدعم رأيو  (A.H. Letourneux) "ليتورنو"بينما رأى قسم كبير من الباحثين يتزعميم 
الذي يعد من أوائل المتخصصين في شؤون  (E. Masqueray)  "ماسكوراي"الباحث 

والذي يرى أن لفظة  "مالبو"و "موريسي"أمثال  األنثروبولوجيينالمنطقة األوراسية وبعض 
والتي  "arezouna" "أرزونة"تعني بالد األرز وأن كممة األوراس مشتقة من كممة  "أوراس"

رز كانت تغطي غابات األ تعني شجرة األرز تمك الشجرة منتشرة بكثرة في المنطقة وأن
   "تينغر دي ال"ولكن ىذا الرأي شكك فيو الكمونويل  ،(3)ال األوراسمساحات واسعة في جب

(De Lartigue)  خالل نقده لمسألة األصل السامي لتسمية "أوراس" في كتاب "مونوغرافية
من ريخية . أما بالنسبة السم األوراس من ناحية أول إشارة لو في المصادر التا(4)أوراس"

والتي اعتبرت  (Oros Aurasion) "أوروس أوراسيون "خالل المؤرخ والكاتب "بروكوب" بمفظ 
الفترة الرومانية ىي "مونس أوراسيوس" وتعود إلى  يا بمثابة ترجمة لصيغة التينية أقدم من

(Mons Aurasius)(5) . 

                                                 
 .16-13 .ص.، أصول أقدم المغات في أسماء الجزائر، دار ىومة، الجزائر، ص.(أ)بوساحة  -1
 .50 .، بغداد، صمثنىمكتبة ال ،ع(، المغرب في ذكر البالد االفريقية والمغرب .البكري )أ -2
 .14-13 .السابق، ص، المرجع )ع.ح.( زوزو -3
 .85 .، المرجع السابق، ص)ز.(بخوش -4
-2005 ،رماجستير، ج. الجزائ، رسالة حوض واد االبيض: دراسة مواقع أثرية قديمة في األوراس )ا.( شوشنعا  -5

 .23، ص 2006
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حاقو بالجيوش كما تم ذكرىا كذلك من خالل الشاعر الميبي "كوريبوس" الذي وصف الت
      لمواجية البيزنطيين وذلك من خالل النص اآلتي: "أنطالس"المورية بقيادة 

"Aurasitana manus celsis descendit aboris"  ولكن ىناك واحد آخر من
الذي ذكر عند الجغرافي بطميموس في القرن الثاني ميالدي تعني  بلأن الج قولالمؤرخين ي

بالالتينية ما ىو يكون  "audus"" غريقية وترجمة إلى "أودوس( باإلAudonصيغة "أودون" )
 "جنوب (Musulamii)ي"الموزوالم"عن موطن  حدثلجبل األوراس حيث يت ى آخر  ةإال كتاب

والتي كان  "abaritana""abaris"بـ:  ( Victor de Vita)اتردي في ، وكتبيا فكتوا"كيرت
، كما يؤكد قزال أن كممة (1)شمال افريقيايقصد بيا احدى مقاطعات الوندال عندما احتموا 

أو  Aurasioوتطورت في الالتينية إلى  (Aurasionاألوراس بأنيا من أصل إغريقي تكتب )
Aurasius(2)( وأخذىا رحالة المسممين بعد نزع لفظ ،ius وصارت تنطق تحت لفظ جبل )

اية أواخر فترة الحكم األوراس وذلك عند اإلدريسي وابن خمدون والبكري وغيرىم وىذا إلى غ
 Thomas)وماس شو"توالطبيب " (Peyssonnel)بيبسونال العثماني أين ذكره الرحالة

Show)  (3)الذي قال بأن األتراك كانوا يطمقون عمى الجبل اسم إيفريس. 
حيث ربط ىذه التسمية بكممة المور واحتمال أن يكون  اآخر  ارأي "كامبس" لـ كما كان 

 .Mauros(4)أصميا  Aurosلفظو 
في معجم البمدان بقولو "جبل بأرض إفريقية فيو  "ياقوت الحموي "ويقول عن جبل األوراس 

بقولو: "قطعة يقال أنيا متصمة بجبل  "اإلدريسي"البربر"، ويعرفو "عدة بالد وقبائل من 
عشر يوما ومياىو كثيرة عماراتو  13م منحني األطراف وطولو نحو المغرب وىو كالال

 .(5)متصمة"
                                                 

 .95 .، المرجع السابق، ص)ز.(بخوش -1
2- Gsell (S.), HAANT , t 2, p. 97. 

 .83 .سابق، ص، المرجع ال)ز.(بخوش -3
4
- Camps (G.), Massinissa ou les débuts de l’histoire, Libyca (Archéologie-Epigraphie), t, 1

er
 trim. 

1960, p 148. 
 .10، ص 2005-2004، المثل الشعبي في منطقة األوراس، رسالة ماجستير، فالق)س.( -5



 المعطيات الطبيعية والتاريخية لإلقليم األوراسي                    ل:صل األو  الف

 

 
21 

 اريخية لإلقليم األوراسي:المعطيات الت  -7
بشريا منذ  حضوراشمال إفريقيا عموما والمنطقة األوراسية تحديدا  ةلقد شيدت منطق 

أقدم مرحمة لمعصور الحجرية والتي تتمثل في العصر الحجري القديم األسفل التي عاش فييا 
اآلشولية الذي اشتير صانع الحضارة  "إركتوساليومو "نوع من االنسانيات يدعى بـ: 

باستعمال الفؤوس اليدوية ثم يأتي بعد ىذا العصر مرحمة العصر الحجري القديم األوسط 
 "لالنياندرتا"بـ  سنة( والتي عاش فييا اإلنسان الذي يدعى 400000و  200000ويؤرخ بـ )

ي األعمى ف قديم، كما أن المنطقة شيدت العصر الحجري  "ريةتالحضارة العا"وىو صانع 
الفترة الممتدة بين عشرين ألف سنة وألف الخامسة التي ظير فييا اإلنسان العاقل أما العصر 
األخير من ىذه العصور الماقبل تاريخية ىو العصر الحجري الحديث الذي يؤرخو الباحثين 

فييا تحوالت جذرية في الحياة اإلنسانية في  حصمتسنة( والتي  5500و إلى  10000بـ )
ت شممت تغييرات في الحياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والدينية ولعل أىم شتى المجاال

 . (1)مميزات ىذه الفترة اكتشاف الزراعة واستئناس الحيوانات
وتعد المنطقة األوراسية من أثرى المناطق استقرار البشري في العصور ما قبل  

بشكل كبير في ىذه المنطقة التاريخية وتدل عمى ذلك وجود مواقع لمحضارات الحجرية 
 .(2)وموقع بني فراح وعين زعطوط "مشونش"ونذكر موقع 

سكيل ورومان والشبمة وت وكباش وجمينة وغمتاج"ونذكر أيضا كل من مواقع  
، وغيرىا من المواقع المنتشرة بكثرة في ىذه المنطقة ومارس اإلنسان األوراسي (3)"ةنقخوال

تشاف الزراعة وصناعة الفخار وتزيينو بأشكال ىندسية، عممية الصيد كما أنو توصل إلى اك
يستغل الكيوف والمغارات والتي تكون خصوصا قريبة من  أما من ناحية مسكنو فقد كان

المياه ليحتمي بيا من البرد والحيوانات الضارة وبيذا فقد اىتم اإلنسان بحياتو ولكنو اىتم 
                                                 

1
 .90 .، المرجع السابك، ص)ز.(بخُش -

2- Ballais (J.-L.), « Nouveaux sites préhistoriques des Aurès et leurs bordures », Libyca t, 26/27, p. 

143. 
 رسالة ،المعالم الجنائزية بمناطق األوراس نموذج، التعمير البشري ببالد المغرب في فترة فجر التاريخ )ط.( دحسا -3

 .228-223 .ص ، ص2009-2008،الجزائرج. دكتوراه، 
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اة أخرى وأن ظاىرة الموت أثرت فيو وذلك أيضا بموتاه ىذا ما يشير إلى أنو كان يؤمن بحي
من خالل المخمفات الجنائزية خاصة الشوشات والبازينات التي تكثر في منطقة األوراس 

 والتي ال يزال تاريخيا محل جدل بين العديد من الباحثين.
 :ياألوراساإلقليم في  البونيقية-الفترة الليبو ا/

جد معمومات جد قميمة عنيا وفي الحقيقة ىذا بنسبة لمنطقة األوراس في ىذه الفترة تو  
شأن جميع المناطق الريفية ذات التضاريس الصعبة في مختمف مناطق شمال إفريقيا، ومن 

أن القائد الذي يدعى  "رين لويس"األشياء التي وصمتنا من ىذه المرحمة حسب الباحث 
أن أصمو يرجع إلى منطقة  الذي يعتقد أنو كان يحكم المنطقة قبل مجيء الفينيقيين "فاسنرا"

، ولكن حسب اعتقادي فيذا (1)"وأوراسنرافاس  "األوراس وذلك اعتمادا عمى قرب لفظي 
احتمال غير مؤكد، ولكن لعمي اتفق مع فكرة كامبس أن العائمة الماصيسمية التي شيدت 

يا كان أصميا أوراسي، أما عن تأثيرات الحضارة القرطاجية فيرى كامبس أن نإمدغاسضريح 
كانت قوية في المدن لكنيا تضعف شيئا فشيئا في المناطق الريفية لذلك منطقة األوراس لم 
تتأثر كثيرا بالحضارة القرطاجية لذلك احتفظوا بطرق عيشيم ومعتقداتيم والذي ساعدىم في 

 عمى كالم  ، كما يؤكد(2)ذلك التضاريس الصعبة التي جعمتيم يعيشون تقريبا في عزلة
أن الحكم القرطاجي لم يمتد إلى  "وومارسيل بناب" "الرتيج دو "كل من  "سكامب" الباحث

 المنطقة األوراسية عمى االطالق.
ولكن في الحقيقة ىذا ال يعني أنو لم يحصل احتكاك وتقارب خاصة من خالل عممية  

يين الذي يقول أن عدد المرتزقة النوميد "ليانو شارل أندري ج"الترحال والتنقل وىذا ما يؤكده 
ألف مقاتل، ويذكر أن جزء معتبر منيم كان من سكان  70في الجيش القرطاجي وصل إلى 

عمى النقائش الالتينية التي وجدت  المحميةاألوراس المعروفين بشدة والبأس، وكذلك األسماء 

                                                 
 .26 .، المرجع السابق، ص()ا. اعشوشن -1
2
 .25.وفسً، صالمرجع  -
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أما عن  ،(1)اسم ليبي بوني 22نقيشة منيا  93في األوراس ودرسيا موريزو حيث قام بدراسة 
أنيا لم تكن تتبعيا وىذا ألن  "رين"بعية األوراس لممممكة النوميدية فإنو حسب إشكالية ت

سبب أنيا كانت بعيدة عن مكان رب كان ممجأه األوراس ويرجع الحفيرسين لما خسر ال
 .(2)يمسمطت

الرومان  ل األوراس وىي القبيمة التي واجيتتقطن شما الموسوالميكما كانت قبيمة  
 .(3)القرن األول ميالدي بشراسة خاصة في بداية

 إبان االحتالل الروماني: ياألوراساإلقليم  ب/
تعد الفترة الرومانية من أىم الفترات التاريخية في شمال إفريقيا والتي أحدثت تغييرات  

جذرية بيا فبعد حروب طويمة مع قرطاجة استطاع الرومان ىزم ىذه األخيرة وسيطرة عمييا 
فصمي في منطقة شمال إفريقيا والمغرب  ق م، وبيذا بدأ التواجد الروماني بشكل 146سنة 

حيث أسسوا أولى مراكز استيطانيم في قرطاجة وضواحييا وأطمقوا عمييا اسم القديم خاصة ب
مقاطعة إفريقيا التي كانت تجاور حميفيم في الحرب ضد قرطاجة أال وىو الممك الموحد 

 ."ماسينيسا" "نوميديا"لممممكة 
أما عن سياسة التوغل في شمال إفريقيا فإن الرومان كانوا يتقدمون تدريجيا إلى غاية  

وصول قيصر إلى دكة الحكم أين بدأت البوادر الفصمية لمتوسع الروماني في الحرب التي 
 انيزام ىذا االخيرميين لممنطقة بعد عاألول آخر المموك المحميين الف "الممك يوبا"  ضد أقاميا

المنطقة التي عرفت تحت مسمى  "سيرتيوس انصالقر "قام قيصر بإعطاء حمفاءه من أتباع 
 "أغسطس "وفي عيد "قسنطينة والقل وسكيكدة وميمة"والتي شممت كل من  "سيرتياالتحاد ال"

                                                 
1
- Morizot (P.), « Economie et société en Numidie méridionale, l’exemple de l’Aurès », Afr. rom., VIII, 

Atti del Convegno di studio, Cagliari, 1990, Sassari, 1991, p. 439. 
2
 . 25 ص. السابك، ، المرجع()ا. اعشُشه .-
 .167، ص 1984التغيرات االقتصادية واالجتماعية في المغرب إبان االحتالل الروماني، الجزائر،  ،ب( شنيتي )م. -3
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ق م خميفة ليا قام ىذا األخير بتوحيد كل من إفريقيا القديمة وأضاف  27الذي حكم منذ 
 .(1)إلييا أراضي جديدة واسعة فصارت تعرف تحت مسمى إفريقيا البروقنصمية

تكن أساسا ضمن اىتمامات الرومان بعد  الفترة لمأما عن منطقة األوراس في ىذه  
وذلك يرجع ليذه السمسمة التي تعتبر كحصن طبيعي منيع يجب دراستو دراسة ميمة خاصة 

تولي بيا حيث أنو حسب تيديدا بسبب العنصر النوميدي والجيأن ىذه المنطقة تعتبر 
أن األوراس ليست  "الرتيج دو"، ويقول (2)تولميد والجيالنو  من فإن األوراس سكانو "شنيتي"

نما ىو "يالموزوالم"أرض  المرتحمين واستقرت في مناطق متفرقة  "تولالجي"أرض  وحدىم وا 
 من األوراس.

في بادئ األمر ىي تطويق العنصر المحمي  "األوراس"كانت سياسة الرومان اتجاه  
لمقاومة  في الجبال ومنعو الوصول إلى األراضي الزراعية والخصبة وبيذا بدأت أولى البوادر

االحتالل الروماني وذلك السترجاع حقوقيم من األراضي الزراعية التي طوقيا الرومان 
 في المنطقة وبيذا بدأت انتفاضاتبمجموعة من المعسكرات لحماية المصالح الرومانية 

، فكمما أخمد الرومان انتفاضة في "الجنوب النوميدي"في  "والموزوالمي الجيوتول"قبائل 
خالل  الجيتولالشمال االفريقي إال واندلعت انتفاضة أخرى ونذكر انتفاضة  منطقة ما في

  الذي لم يكن سوى لعبة في يد الرومان. "يوبا الثاني" "الرومان"م ضد  06م إلى  03سنوات 
كانوا دوما ثوارا متمردين ضد أي كيان  الجيتولأن  "ميرسيي إيرنست"ويشير الباحث  

كمما أتاحتيم  وييجمون عمييمرقون المحاصيل الرومانية سياسي أو سمطة فقد كانوا يح
 الفرصة.
وبيذا اتخذ الرومان إجراءات حاسمة من خالل نقل إقامة الفيمق الثالث األغسطسي  

يربط  استراتيجيإنجاز طريق  م  تم  14وفي سنة  الموزوالميي ضإلى أمايدارا جنوب شرق أرا

                                                 
 .107.، المرجع السابق، ص)ز.(بخوش -1
 ،1ج ،"الميمس الموريطاني بحث في منظومة التحكم العسكري  ، الجزائر في ظل االحتالل الروماني،(.)م.بشنيتي  -2

 .48 .، ص1999،رالجامعية، الجزائبوعات ن المطاديو 
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إلى تاكابي )قابس( مرورا  )حيدرة( ايدر امأب "الفيمق الثالث األغسطسي "بين مقر معسكر
مثل  "لمموزوالم"بقفصة وىذا من أجل تدخل الجيش بسرعة قطع العالقة بين القبائل المجاورة 

كما حاول الرومان في بعض األحيان جمب شباب الموزوالم لمعمل في المؤسسات  "السينيتي"
الجيش طالما استعمموا في الجيش الرومانية بيدف دمجيم في سياسة الرومنة واستعماليم في 

 .(1)القرطاجي إبان الحروب البونية
في  "تاكفاريناس"ولكن لعل أشير االنتفاضات ضد الرومان ىي االنتفاضة التي قادىا  

لى رقعتيا الجغرافية ا "تاكيتوس"م ولقد أشار إلييا المؤرخ الروماني  24 – 17 اسعة من لشوا 
 "مازيبا"حيطة بالكتمة األوراسية خاصة بعد انضمام شاممة كافة السطوح الم قفصة شرقا

 "الجيوتول"و "الغرامنت"، وكذلك بعض القبائل االخرى "وري متحالف موزوالمي  "وتشكيل
الـ غربا إلى  "موريطانيا القيصرية"، وبيذا كانت الحرب تقريبا من جنوب "الكينتين"وقبائل 

العصابات والكر والفر في وجو الجيش شرقا، وقد انتيجت ىذه القبائل سياسة حرب  "سرت"
وفرق المساعدة، وما ساعد ىذه  "األغسطسي"النظامي الروماني المتمثل في الفيمق الثالث 

 "تاكفاريناس"لجبال األوراس والجدير بالذكر أن  لصعبةالسياسة في النجاح ىو التضاريس ا
 سبب تمرده. "تاكيتوس"كان في الجيش الروماني لكن لم يذكر 

بعدما اذاق ليم  "تاكفاريناس"بمقتل ذا استمرت ىذه الحرب سبع سنوات وانتيت وبي 
ووصفت ىذه الحرب عمى   ،(2)"دوالبيال" البروقنصلالمر طيمة ىذه السنوات عمى يد جنود 

مع الرومان وبعد نياية ىذه االنتفاضة سيطر  "يوغرطا"أنيا أصعب حرب منذ حروب 
وأنشأ مستعمرات ومدن لمتقاعدي الجيش كما  ثوارمبعة لالرومان عمى األراضي التي كانت تا

قاموا بشق الطرقات واجتماعية مجموعة كبيرة من المعسكرات، كما تم نقل مقر القيادة لمفيمق 
، وبيذا أقاموا ما يطمق عميو بمفظ "الفالفيين"م عمى يد  75الثالث األغسطسي إلى تبسة في 

سياسة التوسع الروماني حتى التخوم الصحراوية، الدفاعي والذي تغيرت مالمحو مع  يمسملا
                                                 

1
)ج.(، المماَمت الىُمٍذٌت لالحتالل الرَماوً فً الجىُب الشرلً الجسائري "ثُراث األَراش" َالتخُم  مسرحً  -

 .100ص ، 2009/ 2008 لسىطٍىت،ج.  ر،ٍجستارسالت م ،الصحراٌَت ومُرجا
2
 .133 – 129، ص ص. 1995، 9راساث التارٌخٍت، عذد ، مجلت الذ"م 24 – 17ُرة تاكفارٌىاش ث"، )م.ي( حارش -
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الذي سيكون النواة األولى لممركز النيائي  "ازبمبال تيتوسحصن  "م 81كما أسس سنة 
وأسس  "خنشمة "بعدما كان في "ىدريان"الذي نقمو إلى ىناك  "األغسطسي"لمفيمق الثالث 

وأنشأ العديد  "يبسريان يرنشتيودة وبادس وبسكرة وى "التي فيالكثير من الحصون من أىميا 
وكذلك كل  "تراجاناالمبراطور "م في عيد 100 "تيمقاد"من المدن لقدماء الجيش وأشيرىا 

وبيذا أحكم الرومان  "وطبنة والمعذر ةوعين توتة مروانة، عين زان دييوالمبير  من "مركونة
 "كاال"كرا قامقبضتيم عمى المنطقة جيدا واتجيوا أكثر إلى سياسة الرومنة خاصة عندما 

، وبيذا حقق ىدوء نسبي في ىذه الفترة (1)م 212بقانون حق المواطنة الرومانية سنة 
المذكورة لكن ومع دخول الديانة المسيحية وانتشارىا ظيرت بعض المشاكل بينيم وبين 

، ويمكننا القول أن "قسطنطين االمبراطور" عمى يد م312الوثنيين إلى غاية ترسيميا في سنة 
 ئاتلم تنتشر في األوراس قبل القرن الرابع ميالدي وىذا راجع إلى أن كل المنش يحيةالمس

المسيحية تراجع إلى ىذه الفترة وىذا ال يعني أنو لم يكن من يعتنقون الديانة المسيحية قبل 
القرن الرابع فقد كان البعض يمارسون ديانتيم في الخفاء خوفا من االضطياد ومن أشير 

 ال ينكشف أمرىم.كي في ىذه الفترة  عوضت الصميبلسمكة التي رموزىم مثال ا
المذىب "والثاني  "الكاثوليك"وبعد ىذا انقسمت الديانة المسيحية إلى تيارين أوليما  
 "الجنوب النوميدي"لذلك انتشر الصراع بين المذىبين وعمت الفوضى خاصة في  "الدوناتي

وبيذا دمرت بعض المدن في ىذا  "قادتيم"الذي يحتضن عاصمة المذىب الدوناتي وىي 
الصراع واستمرت الفوضى خاصة بعدما طغت السمطة الرومانية وبدأت البوادر األولى 

 لزواليا وانييارىا.
وفي القرن الخامس عادت المنطقة األوراسية ىي األساس والقاعدة االولى النطالق  

ب القديم خاصة أن جبال الكتمة كل المشاكل واالضطرابات التي تعم فيما بعد في كافة المغر 
األوراسية وتضاريسيا الصعبة مثمت حصنا طبيعيا تساعد عمى حمايتيم وفي تنظيم 

                                                 
  .127ص. ،المرجع السابق ،)ج.( مسرحي -1
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اليجمات، وكانت أيضا فييا قوة بشرية كبيرة، وبيذا لعبت األوراس دورا ىاما في تاريخ شمال 
 .(1)إفريقيا إبان االحتالل الروماني

 لوندالي:اإلقليم األوراسي والتصدي للغزو ا ج/
في أواخر القرن الرابع وبدايات القرن الخامس ميالدي بدأت االمبراطورية الرومانية  

عرضيا ليجمات من قبل القبائل تفي التقيقر وظيرت أولى عالمات فنائيا خاصة بعد 
 الجرمانية )الوندال( وأصبحوا يياجمون األراضي والمقاطعات التابعة ليا.

يقيا عبر شبو جزيرة إيبيريا وبيذا لم يحذوا حذو الغزاة فدخل الوندال إلى شمال إفر  
عمى رأس م  429اآلخرين الذين لطالما قدموا من الجية الشرقية عبر صقمية وكان ذلك عام 

ألف  180ألف جندي ومجموعيم ىم وعائالتيم  50بجيش تعداده  "نسريقج"قائدىم 
ن بالترحال والخشونة والشدة وكانوا ىؤالء من الشعوب الجرمانية الذين يعرفو  ،(2)شخص

، وكانوا يعتنقون أحد المذاىب المسيحية والذي "بحر األوزوف"ويرجع موطنيم األصمي إلى 
  ت ىذه القبائل من ألمانيا مرورا بفرنسا موقد قد، (3)"األرياني"أو  "األريوسي"يعرف بالمذىب 

وا إلى قرطاجة وسيطروا حتى وصم مرورا بمضيق جبل طارق  وشبو الجزيرة االيبيريةالحالية 
 .(4)عمييا

، والجزء "بيزاكينا"و "فريقيا البروقنصميةأ"ولقد سيطر الوندال عمى كل من مقاطعة   
، وبيذا لم يتبقى لروما سوى السمطة "الطرابمسية"، وكذلك المقاطعة "نوميديا"الشرقي من 

ور عدة ممالك ومن االسمية عمى الجزء الغربي من تمك المناطق، وفي ىذه الفترة أسس الم
صفات أساسية: فيي مرتفعات  بثالث "يوسببروكو "مممكة األوراس والتي وصفيا  أشيرىا

                                                 
 .34 .، المرجع السابق، ص)ا.( اعشوشن -1
 .36 .المرجع نفسو، ص -2
 .10 .، المرجع السابق، ص)ح.(صادوق  -3
، "نموذجاإقميم األوراس أ ،يوالبيزنطالي الممالك البربرية وسياسة التحالف في مقاومة المستعمر الوند" ،ق.( )ع. شريف -4

 ،م(2016)4األَراش عبر التارٌخ، مىشُراث المتحف العمُمً الُطىً االخُة الشٍذاء بُلعسٌس بخىشلت، الملتمى الُطىً 

 .98ص ، 4 ذدع
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مناىضة لم يحاول دخوليا ألول مرة، وىي نعيم لمن يعيش بيا أو يعبرىا مسالما، إال أنيا 
ضد العدو الذي يحاول غزوىا وتوفر لسكانيا مواقع دفاعية متعددة، أما من الناحية 

بأنيا ال تتجاوز السمسمة الجبمية األوراسية بينما يرى المؤرخ  "بروكوبيوس"افية فذكر الجغر 
فيحددىا من جبال األوراس المنحصرة  "موريزو"فإنيا جزء من ىذه السمسمة، أما  "ديزانج"

والذي يدعمان رأيو كل من  "بروكوب"جنوب شرق خنشمة، ولكن لعل األصح ىو ما قدمو 
 .(1)"غوتي"و "موديران"

 :ثورة األوراس 
والذي لم يكن يعامل العنصر المحمي بنفس  "ىنريك"خمفو ابنو األكبر  "جنسريق"بعد وفاة 

، سياسة التعسف والظمم األوراسيينالمعاممة وىي من أىم األسباب التي أدت إلى ثورة المور 
لمبربر وسياسة نيب الخيرات واألراضي الخصبة  "جنسريق"التي اعتمدىا الوندال بعد وفاة 

 أبدا، وبيذا ثار المور في جبال األوراس "الموريون "واستعماليم كعبيد وخدم، وىذا ما لم يقبمو 
م تحت قيادة الممك  484م وثم عام  477وىددوا معاقل الوندال وحصونيم، وكان ذلك عام 

ية ودمروا كل المراكز العسكر  "قسنطينة"وأتباعو في كل األوراس وتبسة ووصموا حتى  "يبداس"
في تمك المدن، كما قاموا باسترجاع السيول الخصبة في غرب جبال األوراس، وفي الوقت 
الذي كان فيو الوندال في مواجية الثورات المورية والتي عمى رأسيا ثورة األوراس كان 
البيزنطيون عمى عالقة جيدة مع الونداليين، خاصة وأن البيزنطيين كانوا مشغولين بمشاكميم 

لذلك كان من الصعب مواجية الوندال، ولكن  ،(2)يديدات عدوىم المدود الفرسالداخمية وت
العرش حيث ساءت العالقة  "غميمار"الشوكة التي قسمت ظير البعير كانت عند اعتالء 

الحرب وكان  "جستنيان"كثيرا بينيم ألنيم رفضوه في الحكم، وبيذا أعمن االمبراطور البيزنطي 
 ليا عدة عوامل أىميا:

 ر الثورات البربرية المورية التي أضعفت شوكة الوندال خاصة ثورة األوراس.أث -

                                                 
 .10 .، المرجع السابق، ص)ح.(صادوق  -1

2 -  Mortov (F.), Genséric la conquête Vandale en Afrique, Paris, 1907, p. 333. 
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 لضرب الديانة األريوسية. جستنيان لإلمبراطورتشجيع رجال الدين  -
 .1التمرد الذي حصل داخل المممكة الوندالية من قبل أحد أتباعيا في سردينيا )جوداس( -
 دحر الوندال.تحالف بعض الممالك المورية مع البيزنطيين ل -

كما أن البيزنطيين لطالما حمموا باسترجاع ما يسمنوه بأرض أجدادىم الرومان  
 .(2)المفقود

 اإلقليم األوراسي خالل الفترة البيزنطية: د/
بعد تخمص المور تدريجيا من االحتالل الوندالي لشمال إفريقيا وخاصة منطقة  

ولكن شاءت األقدار أن حميف البارحة صار األوراس وذلك بمساعدة االمبراطورية البيزنطية، 
محتل وعدو اليوم، ألنو في الحقيقة لم تكن نية البيزنطيين القضاء عمى تيديد الوندال فحسب 

استعادة أراضي أجدادىم عمى حسب قوليم، وامتد ىذا االحتالل منذ سنة  يريدون  بل كانوا
 طقة.م إلى غاية القرن السابع مع قدوم المسممين إلى المن 533

في ىذه الفترة كانت بعض الممالك المورية تتبع الكيان البيزنطي وأخرى ضد وجوده  
في المنطقة، ولكن مع سيطرة البيزنطيين عمى المناطق الخصبة وبداية التوسع نحو األوراس 

 بدأ يشكل خطرا عمى الممالك المورية وأىميا مممكة األوراس.
وأعمنوىا والية تابعة ليم عاصمتيا القديم فبعدما احتل البيزنطيون منطقة المغرب  

البروقنصمية ثم المزاق "، وقاموا بتقسيميا إلى سبع مقاطعات بدءا من الشرق توجد "قرطاج"
، وأضافوا إلى ىذه المقاطعات "ومن ثم نوميديا وموريطانيا القيصرية الطرابمسيةثم 

الصعوبات والمتمثمة في مقاومة ، وخالل توسعات البيزنطيين واجيتيم العديد من (3)"سردينيا"
الممالك الداخمية المورية، ولم يستولي البيزنطيون عمى األوراس إال بعد مقاومة شديدة، 

                                                 
1
جوداس: قوطي األصل كان يحكم جزيرة سردينيا التي كانت تحت حكم الوندال وقد أعمن انفصالو واالستيالء عمى جزيرة  

 سردينيا.
2- Marcus (C.F.), Histoire des Vandales, 2

ème
, Ed, Paris, 1838, p. 311. 

، 1995/1996جامعة قسنطينة،  ماجستير، رسالة ميالدي، (، المور والبيزنطيون خالل القرن السادس.عيبش )ي -3
 .77 .ص
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ولتحميل ىذه الفترة بشكل جيد يجب تقسيميا إلى مرحمتين أساسيتين والمتمثمة في حممة 
 مخيصيا كاآلتي:، ويمكن ت(1)االولى والثانية، وفترة ما بعد ىاتين الحممتين "سولومون "

 االولى والثانية. (Salomon)"سولومون "والمتمثمة في حممتي المرحلة األولى:  -
 األولى:سولومون حملة  -أ

سنة  (2)فإن بداية ىذه الحممة كانت من مدينة تيمقاد "بروكوب"حسب ما ورد لدى  
عسكره، وكان لحط مخيم م "واد أميقاس"موقع  "صمومون "م، كما اختار القائد البيزنطي  535

، وقد "يبداس"قد اتفق مع قائد المممكة األوراسية الغربية ليساعده في حممتو ضد  "صمومون "
إلى ىزيمة كبيرة ىو وحمفاءه، وذلك يرجع إلى  "صمومون "بادت ىذه الحممة بالفشل وتعرض 

صعوبة التضاريس الجبمية وعدم اعتياد البيزنطيين عمى حرب العصابات التي كان يتبعيا 
لموريون عن طريق نصب الكمائن، كما أن المور أعرف الناس بالمنطقة حق المعرفة ا

فاكتفى البيزنطيون ببناء القالع والحصون عمى أنقاض المدن الرومانية القديمة التي ساعدتو 
 .(3)في توفير مواد البناء وذلك لمدفاع عن أنفسيم والحد من اليجمات المورية

 الثانية: سولومون حملة  -ب
حاول لممرة الثانية القضاء عمى التيديدات في  "صمومون "رغم اليزيمة التي مني بيا  

منطقة األوراس وغيرىا من مناطق المغرب، وذلك بالقيام بجممة ثانية في بداية صيف 
من قبل  "واد أميقاس"بذكر حادثة تغيير مجرى نير  "بروكوب"م، حيث يتحدث عنيا 539

خيم البيزنطيين بالمياه والذي كان يقودىم الحاكم العسكري ، وذلك لغمر م"يبداس"محاربي 
شخصيا لفك حصارىم مما  "صمومون "، مما استدعى تدخل "غونتاريس"لمقاطعة نوميديا 

يمتجئون بعد ىذه الحادثة إلى سفوح جبل األوراس وتحديدا بما كان يسمى  "الموريون "جعل 
 ."بابوزيس"

                                                 
 .42 .(، المرجع السابق، ص.)أ اعشوشن -1

2
- Morisot (P.), « Solomon et L’Aurès », B.S.N.A.F, 1992, p. 325. 

 .119(، المرجع السابق، ص .بخوش )ز -3
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س ىذه المرة لينسحب ىذا األخير مع جنوده من دحر قوات يبدا "صمومون  "وقد تمكن 
، كما اعتمد البيزنطيون "موريطانيا السطايفية"، الواقع في أراضي "زيربولي"لمكان يسمى 

سياسة التجويع وذلك عن طريق حرق كل المحاصيل بمنطقة تيمقاد وما جاورىا، وقد بقي 
ولكن  "تومر"إلى حصن  متحصنا في المكان المذكور سابقا وأرسل بعضا من جنوده "يبداس"
استطاع السيطرة عمى ىذا الحصن وتيديمو رغم صعوبة المسالك المؤدية إليو،  "صمومون "

ويرجع الفضل األساسي إلى أحد الجنود الذي استطاع التسمل عبر فتحة سرية إلى داخل 
 .(1)الحصن الموري وقتل حراسيا

في حممتو الثانية لم تحدد  "بيالنص البروكو "أما بالنسبة لممواقع التي تم ذكرىا في  
، "ارل ديالش"، و"كموي رين"بدقة رغم المحاوالت العديدة لمجموعة من الباحثين مثل: 

من خالل المعطيات األثرية  "موريزو"، ولكن األعمال التي قدميا "جيروم كاركوبينو"و
اقع في النص مكنتو من صياغة افتراضات جديدة فيما يتعمق بتحديد ىوية المو  واإليبيغرافية

 البروكوبي ولخصيا فيما يمي:
 (، حاليا واد بوغقال بجوار موقع بغاي )خنشمة(.Abigasموقع مجري واد أميقاس ) -
 حاليا بابار خنشمة. (Babosis)موقع بابوزيس، -
 منطقة القموع خنشمة. (Zerboulé)موقع زيربولي، -
 .(2) ار )خنشمة(ش  حاليا تابردقة جبل ش (Tumar)موقع تومار، -
 
 : المرحلة الثانية -

قاموا بتحصين المنطقة جيدا عن طريق بناء  "يبداس"بعد انتصار البيزنطيين عمى  
، "م545م و 544"سمسمة من الحصون وسيطروا عمى المسالك والطرق في المنطقة في عام 

ن حاربوا وىو قائد المممكة الموريطانية الذي "أنطالس"ثم أنشأت القبائل المورية حمفا بزعامة 
                                                 

عبر التارٌخ، مىشُراث المتحف العمُمً الُطىً االخُة  األَراش ،"ماَمت االَراش لالحتالل البٍسوطًم"لعٍاضً )ح.(،  1-

 .632.صم(، 6102)4عذد  ،الشٍذاء بُلعسٌس بخىشلت، الملتمى الُطىً
 .061 .(، المرجع السابق، ص.بخوش )ز -2
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في معركة تبسة، وبعد ذلك دخمت  "صمومون "البيزنطيين في عدة معارك واستطاعوا قتل 
كافة شمال إفريقيا في حرب ضد البيزنطيين ومن بين التحالفات األخرى التي كانت تحت 

ميالدي، وبيذا تراجع البيزنطيين  571و  569قيادة الممك الموري يارنا خاصة بين عامي 
 .(1)لشمالية إلى غاية دخول المسممين إلى المنطقةنحو المناطق ا

  
 
 
   
 

 
 

                                                 
1
- Morisot (P.),”L’Aurès à l’époque byzantine”, Encyclopédie berbère, t. 8, 1989, p. 1112. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يانة الوثنية  عموميات حول الد  
 ومعالمها المعمارية  

 القديم  بالمغرب  
 

 

 الث  انيالفصل  
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 ومانية:في الفترة ما قبل الر  المحم ية يانة الوثنية الد   -1
 تمهيد:
بأف ىناؾ قوػ خفية تسير  في شماؿ افريقيا و العالـ آمنت مختمف الحضارات القديمة 

ىذا العالـ، وبيذا حاوؿ اإلنساف منذ عصور ما قبل التاريخ إرضاء ىذه القوػ وحماية نفسو 
حيث أحس بأف تمؾ القوػ الطبيعية التي كانت تثير منيا فظيرت مجموعة مف العبادات ب

، لعجزه أماميا وعدـ فيميا لذلؾ أعطى ليا طبيعة مقدسة (1)الرعب في نفسو يجب عبادتيا
، بحيث يرػ )أ. جامس( أنيا كانت عبارة عف (2)كرد فعل غريزؼ وفطرؼ ودوف وعي منو

موت وسعي اإلنساف لتأميف نفسو انشغاالت وأسئمة مقمقة أحاطت باإلنساف كالوالدة وظاىرة ال
وبيذا  وضماف وجوده في ىذه الحياة في مختمف الظروؼ والصعاب التي كانت تواجيو،

أعطى اإلنساف قدسية لكل ما لو عبلقة بتكويف الحياة مف الظواىر الطبيعية ومختمف أنواع 
 و بشكل كبير.الحيوانات وكذلؾ المياه والكواكب وخاصة ظاىرة الوالدة والموت التي أثرت في

ولذلؾ كاف الديف عبارة عف خميط مف االرواح واآللية والشياطيف التي ارتبطت  
بالكائنات تارة حقيقية وتارة وىمية، خيرة وشريرة التي أحس اإلنساف بأنيا قد تمحق ضررا بو 
 أو قد تنفعو في حياتو اليومية وبيذا أوجد لنفسو العديد مف الصور الرمزية لآللية التي كاف
يعبدىا مف خبلؿ إقامة طقوس خاصة بيا، وذلؾ سعيا منو السترضائيا لتفادؼ خطرىا 

 .واالنتفاع مما ستقدمو لو مف خيرات
وقد قاـ بتخصيص أماكف مقدسة لعبادتيا كالكيوؼ والمغارات في بداية األمر، كما  

تجمعيا أنو كاف يؤمف بالحياة ما بعد الموت، وىذا مف خبلؿ المعطيات األثرية التي اس
 . (3)ات في مختمف المقابريحفر الالباحثوف مف 

                                                 
 .35، 34 .ص، ص. 1997، عماف ،1ط دار الشروؽ، (، أدياف ومعتقدات ما قبل التاريخ،.الماجدؼ )خ -1
 .12 .، ص1977، بيروت، 1لطميعة، ط (، التوحيد في التطور التاريخي، دار ا.منقوش )ث -2
3

 .36.، ص2008قظُطيُت، ج.  ذهفت )ع.ر(، انسياَت انىثُيت انًغاربيت انقسيًت، يذكزة ياجظتيز، -
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كما أنو أنشأ آلليتو مجموعة مف التماثيل التي تمثميا، كما قاـ بعبادة منابع المياه 
التي تمثل مصدرا أساسيا لمحياة، وكذلؾ بتقديس الجباؿ لعظمتيا، كما أنو عبد الحجارة 

المعمومات حوؿ الديانة المحمية في منطقة لعل  و، وسادة كذلؾ عبادة المموؾ وأرواح أسبلفو،
المغرب القديـ جد شحيحة، ويستند الباحثيف في ىذا األمر عمى المعمومات األثرية وبعض 
الوثائق الجد قميمة لمحاولة فيـ طبيعة الديانة وأولى بداياتيا في ىذه المنطقة، ولعل ما 

ت متأخرة، وبعضيا إلى يومنا ساعدىـ أيضا استمرارية بعض الممارسات التعبدية إلى فترا
الحالي التي ال تزاؿ متغمغمة في الشعوب الحالية ليذه المنطقة، أما عف المبلمح االولى 
لمفكر الديني المغاربي، فيرػ )ج. ش بيكار( أف سكاف ىذه المنطقة ال يختمفوف عف باقي 

ا بأنيا سكنت األقواـ البدائية األخرػ فكغيرىـ سادت عندىـ عبادة الجنوف التي اعتقدو 
المغارات والكيوؼ ومختمف الحيوانات، ومنابع المياه والجباؿ وكل الظواىر الطبيعية 

كما يرػ )ـ. لوغمي( أف الديانة اإلفريقية وتجمياتيا األولى كانت عبارة عف   ،(1)المحيطة بيـ
 .(2)تقديس لمطبيعة، وىو ما أطمق عمييا مرحمة الديانة ما قبل البونية

 الحيوانات:عبادة  -1.1
مف أىـ المراحل الدينية بحيث كاف لكل فرد مف الشعوب تعتبر مرحمة الطوطومية  

البدائية روح حارسة اتخذت في أغمب األحياف شكبل حيوانيا، حـر أكمو أو اصطياده إال في 
مناسبات طقوسية نادرة ومعينة، وعادة ما كاف يحمل جزء منو كريشة أو ناب أو مخمب، كما 

 لو برسـ ىندسي معيف التي كانت ىذه الشعوب القبمية تستمد قوتيا وحمايتيا منيا.كاف يرمز 
واإلنساف المغاربي القديـ عاش في بيئة محاطة بأنواع كثيرة مف الحيوانات البرية  

والطيور الجارحة التي كاف يخافيا لقوتيا، ونتج عف ذلؾ مف الشعور المقدس اتجاىيا 
المؤرخوف أسباب أخرػ ليذا التقديس، وىو أف اإلنساف  إلعجابو بقوتيا كما أرجع بعض

المغاربي قدس ىذه الحيوانات بسبب ما توفره لو مف الخيرات المتنوعة كاأللباف والمحوـ 

                                                 
1

 .37ص. ،انظابق ، انًزجعذهفت )ع.ر.( -
2- Leglay (M.) Saturne africain, t. 1, "Histoire", éd, de Boccard, Paris, 1966, p. 411. 
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كما يعتقد البعض أف اإلنساف المغاربي في  ،(1)والجمود التي كاف في حاجة ماسة إلييا
 .(2)الحقيقة عبد الروح التي كانت تسكف ىذا الحيواف

كما يرػ )غابريياؿ كامبس( أنو توجد في إفريقيا الشمالية حيوانات مقدسة أو عمى  
جبلؿ لكنو يعتقد أنيا لـ تكف آلية، و  رػ أيضا القديس أوغسطيف أف ىذه ياألقل محل توقير وا 

مرة أخرػ أف الحيوانات كانت ليا  "كامبس "العبادة اقتصرت عمى المصرييف فقط، ويؤكد
سبلؼ الطوارؽ فيؤالء ال يزالوف يتسموف بأسماء الحيوانات مثل أماياس تقديس خاص لدػ أ

(Amayas( والتي تعني الفيد، و إيموا )Ilou( والتي تعني الفيل، وأبقي )Abeygi التي )
، وفي شماؿ إفريقيا أيضا انتشر اسـ أوشف والذؼ يعني في العربية الذئاب، تعني ابف آوػ 

 .(3)"والد ذياب"والتي تعني  "فأيث ووش "وىناؾ عشائر سميت باسـ
 ومف ىذه الحيوانات المقدسة نذكر عمى سبيل المثاؿ: 

 تقديس الثور: -
كاف الثور مف الحيوانات التي حظيت بتقديس الميبييف القدماء، وتعود بدايتيا إلى عصور 
 ما قبل التاريخ، ويظير ذلؾ مف خبلؿ الرسومات لمثيراف التي وجدت بشكميف منيا المرسومة
وحدىا ومنيا مف أضيف ليا رسـ عمى شكل قرص فوؽ رأس الثور التي يعتقد أنيا الشمس، 

عمى شكل  "زيلور غ"ولطالما مثل اإللو  "الشرؽ القسنطيني "ووجدت بعض ىذه الرسومات في
 ثور.

 الكبش: -
ىناؾ عدد كبير مف صور الكباش تبدو رؤوسيا مغطاة بشكل كروؼ مزيف بالريش 

ور منتشرة في األطمس الصحراوؼ والذؼ يعتقد بأف ىناؾ ارتباط وثيق واألغصاف وىذه الص

                                                 
 .22 .، ص2009، الجزائر، 1الحبر، ط  تأ،ع(، طاسيمي ناجر، تاريخ االستقرار البشرؼ بالمنطقة، منشورابثني ) -1
الشعوب، ترجمة: إماـ عبد الفتاح، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت،  عندبراندر)ج(، المعتقدات الدينية  -2

 .  38 .ص
 .252ص. ،2014،المغرب ،افريقيا الشرؽ  ،ة عبد الحميـ حزؿترجم )غ(، البربر ذاكرة وىوية، كامبس -3
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بينيا وبيف صورة اإللو المصرؼ آموف الذؼ كاف يمثل بيذه الييأة، ولكف البعض يعتقدوف 
 بأنيا كانت عبارة عف قرابيف كانت تقدـ لئللو.

 الحية: -
يـ لذلؾ كانت كانت مصدر رعب وتوقير معا منذ أقدـ العصور لدػ سكاف المغرب القد

مقدسة وقد امتدت عبادة الحية إلى جيات نوميديا وموريتانيا وىذا ما نراه في فسيفساء وجدت 
 .(1)في ىنشير الحماـ قرب خنشمة تخمط الحية بحوريات البحر

 األســـد: -
سكاف شماؿ إفريقيا األسد ولعل ذلؾ يرجع إلى كونو أحد أقوػ الحيوانات المتوحشة  قدس

د وجدت لو رسومات ونقوش صخرية كثيرة باألطمس الصحراوؼ وشرؽ القسنطيني اإلفريقية فق
، كما وجد تمثاؿ مف الطيف (2)"سدراتة بسوؽ أىراس"منا عثر عميو في كيف بمنطقة 

 .(3)، "ثينيسوس"المستوؼ يمثل آلية برأس أسد في معبد بوني في 

 ة:قياآللهة البوني -2.1
واالمتزاج الذؼ حصل بينيـ وبيف العنصر الميبي  بعد استقرار الفينيقيوف في قرطاجة 

المحمي تكوف لنا ما يعرؼ باسـ الحضارة البونية التي مزجت بيف الثقافتيف في العديد مف 
يل تارت وا  شالمجاالت وخاصة المجاؿ الديني، بحيث عبدوا مجموعة مف اآللية الفينيقية كع

ت عمى رأس المجتمع الديني فترة وكانفي ىذه ال بكثرةوأشموف ولكف أىـ اآللية التي عبدت 
 للييف اإلفريقييف تانيت وبعل آموف، رغـ الجدؿ الكبير بيف الباحثيف حوؿ إثبات أصىما اإل
 .اإللييفىذيف 

 
                                                 

-242 ، ص. ص2008،رالجامعية، الجزائ تديواف المطبوعا ، االقتصاد والمجتمع في شماؿ إفريقيا،)ـ.ع.( العقوف  -1
243. 

، 2005 ،الجزائر ،دار اليدػ لمطباعة والنشر والتوزيع ، المبلمح الباكرة لمفكر الوثني في شماؿ إفريقيا،)ـ.ص.( غانـ -2
 .61-60 .ص ص.

 .243، المرجع السابق، ص )ـ.ع( العقوف  -3
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 :(Tanit) تانيت -أ
أنيا آلية  "الباحث العربي العقوف "البونية وأكثرىا شيرة وحسب  االليةتعد مف كبار  

دت في قرطاج حتى أصبحت في القروف الثبلثة األخيرة سيدة إفريقية مف بيئة إفريقية عب
المدينة األولى ببل منازع وتقاسمت العرش اإلليي مع إلو إفريقي آخر وىو بعل حموف 

 .(1)والدليل عمى إفريقيتيما أنو ال أثر لعبادتيما في ببلد الفينيقييف
ا ىي إال تسمية لكف ىناؾ مف يخالف ىذا الرأؼ ويرػ مجموعة مف الباحثيف أنيا م 

جديدة لعشتارت الفينيقية، والدليل عمى ذلؾ ىو أف ىاتيف اإلليتيف تتميزاف بنفس 
 .(2)الخصائص

مفتوحتاف إلى األعمى وفوقو  ويرمز لتانيت بمثمث أو شبو منحرؼ يعموه خط نيايتاه 
قرص فسره بيكار بأنو رمز يمثل التضرع إلى السماء، أما عف القرص الذؼ يمثل الرأس 

وحامية  خصوبةاعتبره غزاؿ بأنو يمثل النور الفاتر، كما أف تانيت كانت عبارة عف آلية الف
 . (3)والمرافقة لممرأة الحامل

 :(Baal Hamon) بعل حمون  -ب
والبعض  يوف تعددت آراء الباحثيف حوؿ أصل ىذا اإللو فبعضيـ أرجو إلى ببلد الفينيق 

اإللو أصمو إفريقي تبناه القرطاجيوف منذ البداية  اآلخر وأىميـ ستيفاف غزاؿ الذؼ رأػ أف ىذا
ثـ تطور ليصبح أىـ اآللية البونية خاصة في القروف الثبلث األخيرة جنبا إلى جنب مع 

أف يعبد بقوة في إفريقيا واستمرت عبادة ىذا اإللو حتى  ىذا االلو استطاعو .(4)اآللية تانيت
و الخصوبة والزراعة، ولعل السبب الرئيسي في الفترة الرومانية تحت تسمية اإللو ساتورف إل

ىذه االستمرارية ىو ارتباط اإلنساف المغاربي بالزراعة ارتباطا كبيرا مما ساعده في التغمغل 
 في بعض االحياف في شماؿ إفريقيا. جوبتيرفي إفريقيا وكانت أىميتو تفوؽ اإللو الروماني 

                                                 
 .215، ص السابق ، المرجع)ـ.ع( العقوف  -1

2- Parrot (G.) et Chipiez (C.), Histoire de l’art dans l’antiquité, t. 3, Paris, 1883, p .73. 
3- Vassel (E.), Le panthéon d’Hannibal, R.T , n° 102, Tunis, 1919 , p. 655. 

 .217، 216، المرجع السابق، ص )ـ.ع.( العقوف  -4
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 اآللهة المورية: -3.1
مجموعة مف اآللية المحمية البربرية التي كانت تعبد ورفضت  ”البربر“كاف لدػ أقواـ   

االمتزاج واالندثار مع التواجد الروماني، وتمت عبادتيا في العديد مف المناطق، واحتفظت 
بطابعيا المحمي الخالص وأسماءىا اإلفريقية التي وصمت عبر مجموعة مف الكتابات 

(. ”يفاماج”و (Vaga)”باجة“مثل كتابات  اإليبيغرافية  )قصر البـو
وتمكف الباحثوف مف معرفة قرابة خمسيف مف ىذه اآللية، فيناؾ أسماء لآللية  

وىو اسـ نجده لموقع  (Gilda) "جيمدا"أصبحت أسماء لبعض المواقع وىو الحاؿ مع آلية 
 "أوزيوس"وكذلؾ  (Magiva)” ماجيفا“إلو  "ماسيديس"انيا القيصرية، وكذلؾ في موريط
(Auzius)  ىو إلو آخر في ماجيفا استعير اسمو  "سوجف"، و"أوزايا"إلو كاف يعبد في وىو

، كما أنو (Doukkan)"دوكاف "لمداللة عمى القمة المطمة عمى المنطقة المعروفة اليوـ باسـ
والتي  (Abadir)"أبادير"ال يمكف تفسير أسماء ىذه اآللية إال بالرجوع إلى المغة البونية مثل 

أؼ بعل الحي وىو دليل عمى أفرقة اإللو الفينيقي (Balidir) "باليدير"، و(1)تعني األب القوؼ 
 والتي تعني خادـ اآللية. (Matilam)"ماتيبلـ"، واإللو (2)بعل باإلضافة آدير أؼ الحي

كما يوجد مجموعة مف اآللية المحمية التي قسمت إلى مجموعات وىو شأف ىنشير  
 "مارفوتـو"( وFudia) "فوديا"ء لآللية وىي: رمضاف الذؼ تقدـ لنا ناقشتو ثبلثة أسما

(Morurtumو )"فرسيس" (Varsis كما أنو ىناؾ فئة أخرػ مف اآللية التي ،) تسمى بيا
 .(3)او اف ىذه االلية كانت بشرا فاليوىا ،الرجاؿ و النساء

 (Bonchor)"بونشور"، و(Baccax)"باكاكس"وتضـ عشر أسماء وىي  
 "مسكاؼ"و "ماكورتـو"و (Macurgum)"ماكوركـو"و (Ioba)"ويوبا" (Iemsal)"ساؿمإي"و

(Masgav)(a)(i) مونا"و "ماتيبلـ"و" (Monna) سوجف"و"(suggen) (4). 
                                                 

 .253.(، المرجع السابق، ص .كامبس )غ -1
 .233 .(، المرجع السابق، ص.العقوف )ـ،ع -2
 .254 .(، المرجع السابق، ص.)غ سكامب -3
 .255 .، صالمرجع نفسو -4
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، ولعل أغمب ىذه اآللية "ورسيسيما"و "ماقورتاـ"كما ذكرت لنا نقيشة باجة إلييف ىما:  
ض منيا لـ نجد التي احتفظت بيا النقوش ليس لدينا معمومات عنيا سوػ أسماءىا، وبع

سوػ مختصرات ألسمائيا، وكانت ىذه اآللية ال تتعدػ قدسيتيا حيزا ومكانا معينا وال تكاد 
 "جينيوس أوسـو"تختمف عف األرواح المحمية والتي نذكر منيا عمى سبيل المثاؿ: 

(Ausum في )"كما أف ىنالؾ آلية أخرػ ما ىي إال مجردات صغيرة مرتبطة "سادوني ،
، وىناؾ آلية تبدأ قمـ الجبمية مثل مونتيس في شمتوة وأخرػ ىي سيدة البتجمعات سكني

 أو "ماقورغـو" ، وىي"أمقراف"وتعني الكبير، والذؼ جاء منو االسـ البربرؼ  MKRبالحروؼ 
 ، وكذلؾ تذكر لنا نقيشة تـ عثر عمييا في مادور التي احتوت عمى اسـ"ماقورتاـ"
الذؼ يعني ماء  "ماجيفا "الذؼ وجد في نقيشة (Thililua)"اثيميميو " واالسـ (Lilu)"ليميو"

   (1)"يور "(Iour)و ويدؿ عمى أنو إلو قمرؼ، فالقمر في البربرية اسم"ييرو  "المطر، كما أف

 .(2) (Ifru)وجنوب كيرتا وىو افر  ممجئكما نجد عبادة الو محمي اخر في 

   ومانية:حول الديانة الوثنية الر   لمحة تاريخية -2
ر االمبراطورية الرومانية مف أعظـ الحضارات التي استطاعت أف تسيطر تقريبا تعتب 

وجعمت منو بحيرة صغيرة خاصة  عمى العالـ القديـ وكافة حوض البحر األبيض المتوسط،
 وبيذا جعميا تؤثر وتتأثر في مختمف مجاالت الحياة االجتماعية والدينية واالقتصادية. بيا،

ز عميو ىو الجانب الديني ليذه الحضارة، ولكف قبل ظيور أما الجزء الذؼ سوؼ نرك 
روما كانت ىناؾ العديد مف المعتقدات التي كانت قريبة مف المحيط الذؼ ظير الروماف فيو 

 أثرت بشكل مباشر وواضح عمى الديانة الرومانية وكانت بمثابة الجذور األساسية ليا.
، وأيضا العقائد "ةاإليتروسكي"وكذلؾ  "اإلغريقية"ولعل أىـ ىذه الجذور ىي الحضارة  

عقائد الوافدة إلى  "اإلغريقية"و "ةاإليتروسكي"، ولقد مثمت "كالبلتينييف"اإليطالية المحمية 
عبارة عف مزيج أو خميط مف العقائد " ةاإليتروسكي"إيطاليا في العصر الحديدؼ، فمقد كانت 

                                                 
 .231 – 230.ص  .، المرجع السابق، ص)ـ.ع.(العقوف  -1

2 - Benabou (M.), La résistance africaine à la romanisation, Paris, 1979, p. 271. 
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، أما "ريةاأل "متنوعا مف الثقافاتالشرقية التي قدمت مف آسيا الصغرػ والتي كانت مزيجا 
خرػ تعد فرعا مف فروع التراث التي ىي األ "الييمينية"اإلغريقية فقد تكونت أساسا مف العقائد 

 .(1)رؼ األ
ولعل أىـ العقائد اإليطالية ىي البلتينية التي كانت عقائد آرية بدائية شكمت النواة  

ذا ىو أف العقائد اآلرية ىي القاسـ المشترؾ األساسية لعقائد الروماف، وما نستنتجو مف كل ى
 .بينيـ

فإذا كانت البلتينية قد منحت العقائد الرومانية تمؾ الصبغة الريفية والسحرية البدائية  
، وكذلؾ العبادة األسرية والعائمية التي كانت في بداية األمر (2)وعبادة األرواح والطوطومية

 ةاإليتروسكي، أما (3)مد منيا كل المقومات الدينيةىي األساس بحيث أف األسرة ىي التي يست
فأعطتيا الخصوبة الشرقية وتقديسيا وكذا الشعائر الدينية والنماذج االولى لممعابد 

 .(4)والفضاءات المقدسة
أما اليونانية التي كانت الركيزة األساسية لكل المجاالت في الحضارة الرومانية فقد  

خير الذؼ تجانست فيو الديانة الرومانية مع اإلغريقية ثـ بدت األ نثيونياأعطتيا الييكل الب
، ومع مرور الوقت وتطور الحضارة الرومانية بفضل التوسعات التي قامت بيا (5)كوريث ليا

عمى مر العصور إلى غاية العصر اإلمبراطورؼ الذؼ جعميا توحد العالـ كمو تقريبا، بحيث 
الديانة  تأثرتا في السابق بديانات أخرػ، حيث جعل الروماف يؤثروف ويتأثروف كما ذكرن

واآللية الفارسية  "سيرابيس"و "إيزيس"الرومانية بمجموعة مف اآللية الشرقية كاآللية المصرية 
الذؼ وجدوا أنو يبلئـ إلييـ  "ساتورف "، وكذلؾ المغرب القديـ الذيف عبدوا "ميترا"مثل إلو 
سنا نتحدث عف ظاىرة االمتزاج الديني والتي تعرؼ ، ولعمنا حاليا نجد أنف"بعل حموف "المحمي 

                                                 
 .103 .ص، 2005 ،المعتقدات الرومانية، دار الشروؽ، عماف(، .الماجدؼ )خ -1
 .104 .ص المرجع نفسو، -2
 .123 .، بيروت، ص3، ـ 1(، قصة الحضارة، ج .و.ديورانت )ب -3
 .167 .، ص2004مدخل إلى عمـ اآلثار اليونانية والرومانية، دار النشر االسكندرية، (، .حامد قادوس )ع،ز -4
 .103 .(، المرجع السابق، ص.الماجدؼ )خ -5
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 روالتي ىي مشتقة مف اإلغريقية والتي تعني االتحاد واإلدماج أو االنصيا "السانكريتيـز"بػ 
واستعماؿ ىذا المصطمح لـ  واالشتراؾ، وكذلؾ يرػ البعض أنيا تعني كذلؾ التآلف والتوفيق

احثيف وعمماء عصر النيضة الذيف يشيروف يكف شائعا إلى أف أعاد إحيائو مجموعة مف الب
بو إلى جمع بيف مذىبيف أو عدة مذاىب وليكوف أيضا مصطمح لمتعبير عف تمؾ الظاىرة 

، وبيذا أدمج إلو في آخر مثل (1)الدينية التي تجمع بيف المعتقدات الوثنية ببعضيا البعض
إلى تأثر الحضارات  وىذا راجع "فينوس"مع  "أفروديت"أو مثل  "بعل حموف "مع  "ساتورف "

( أف االدماج M. Leglayببعضيا البعض كما ذكرنا في البداية، كما يرػ الباحث لوغمي )
 والتوحيد بيف اآللية ميما تعددت مظاىرىا فإنيا تأخذ األشكاؿ اآلتية:

 مي أو التشبيهي:اثاالدماج التم -ا
يف األخيريف في وىو يتمثل في تمثيل أو تشبيو اإللو بآخر وذلؾ راجع لتشارؾ ىذ 

 .الوظائف والخصائص األساسية لبعضيما البعض ولدينا الكثير مف األمثمة عف ذلؾ
 اور:االدماج من خالل االشراك والتج -ب

وىو عبارة عف وضع مجموعة تتكوف مف إلييف أو ثبلثة آلية أو ربما أكثر ووضعيا  
ىذه اآللية المعبودة في ىذا في معمـ أو معبد واحد، ويكوف عبارة عف مجمع لآللية، أما عف 

المجمع الواحد قد تكوف ذات أصوؿ مختمفة وأماكف مختمفة لكنيا في بعض األحياف تتميز 
 .(2)بأنيا تتشارؾ وتتشابو في مجموعة مف الوظائف

 وماني:الديانة في المفهوم الر   -.12
مكاف يفسر الروماف الديانة عمى أنيا مجموعة اعتقادات والطقوس الممارسة داخل  

مقدس في المحيط المدني وعدة قواعد موروثة منذ القدـ، وبالتأكيد فإف الديانة والممارسات 
الدينية تعتبر مف العوامل االساسية لمحياة االجتماعية داخل المدينة، كما أنيا تمتمؾ تأثير 

                                                 
1 -  Le Gall (J.), La religion romaine de l'époque de Caton l'Ancien au règne de l'empereur Commode, 

Paris, 1975, pp. 1112-1113. 
2- Leglay (M.), « Un centre de syncrétisme en Afrique : Thamugadi de Numidie », afr. rom, t. 8, 1990, 

p. 70. 
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رىيب عمى كافة نواحي الحياة كالسياسة والقرارات التي تتخذ ضمف المجالس والتجمعات 
 سياسية.ال

كما اعتقد الروماف أف قوة وعظمة روما وكافة االمبراطورية الرومانية مف الناحية  
االقتصادية والمادية تتمحور وتتركز أساسا عمى االستقرار والحفاظ عمى الديانة الوثنية 

، كما أف (1)التقميدية المتوارثة عبر أجياؿ وعقود والتي تمثل القوة الروحية لدػ الشعوب
ف لـ يكونوا كغيرىـ مف الشعوب والحضارات األخرػ التي كانت تعبد اآللية مف االجل الروما

 كانواالحصوؿ عمى حياة رغيدة في اآلخرة أو في حياة ما بعد الموت، بل عمى العكس فقد 
يشيدوف المباني العمومية لكي يعيشوا حياة رغيدة في الدنيا ويبنوف المعابد ويقدموف 

لكي يعيشوف حياة أفضل وكذلؾ لكي ينتصروا عمى أعدائيـ في األضاحي آلليتيـ فقط 
رة لخدمة اإلنساف الروماني في حياتو اليومية أكثر خ  ب ليذا كانت الديانة الرومانية مسالحرو 

 مما ستخدمو في حياتو االخرػ أؼ حياة ما بعد الموت. 
دائمة بيف ( الذؼ يقصد بو كيفية الشرعية إلقامة عبلقة مباشرة و Religioمصطمح ) 

 اإلنساف واآللية.
الذؼ ربما يكوف غامضا في بعض االحياف عندما ينظر إليو كمفيـو تأدية وتطبيق  

 الطقوس والممارسات التقنية والدينية.
أما البعض اآلخر فيعطيو صبغة ميتافيزيقية أو مفيـو أولى يتمثل في الشعور والوعي  

ية وعقائدية خاصة ومتميزة مف مفيـو اآلخر، بالعالـ الخفي بينما الديانة ىي ممارسات مبن
ومف منطق إلى آخر أيضا حيث تظير في كل الحاالت أنيا مجموعة مف القواعد والقيـ 

 .(2)تفرضيا اآللية عمى أفراد المجتمع
 
 

                                                 
1

 .16.، ص1998/1999،زانجشائج. رطانت ياجيظتيز،  ،حًىو )ث.(، انًجًعاث انكهُىتيت في شًال افزيقيا -
2

 .17، ص.َفظهانًزجع  -
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 اآللهة الرومانية: -.2.
تطورت اآللية الرومانية مع تطور ىذه الحضارة نفسيا ففي بادغ األمر كانت ديانة  

 "نومينا"سرة ىي الديانة االساسية فقد كانت االسر الفبلحية البسيطة تعتقد باألرواح األ
Numina" عيشيـ ورزقيـ  التي كانوا يروف فييا أنيا تحمي البيوت والحقوؿ التي ىي مصدر

أو اإللية االـ إلية األرض، وكاف يتضرع إلى  ""Tellus Mater "تولوس ماتر"ومف أىميا 
 "أوباريتور" " وInsitor"انستيور "و "امبروسيتور"و "سريداريتور"و Vernactor"(1)فيرناكتور "
ميسور "و "Subrincator "سبرينكاتور"و "Sarritorسريتور "و "Occatorأوكيتور "و

Messor" كونفكتور"و" "Convector" كونديتور"و" Conditor" بروميتور "وPromitor" ،
ت أو اشتقت أسماءىا مف العمميات الزراعية المختمفة وىذه القائمة العجيبة مف اآللية ارتبط

مثل: حرث األرض وبذر البذور، وجني المحصوؿ وتخزينو، وبحيث كانت ىذه اآللية في 
عمى عممية زراعية ما والتي أطمق عمييا  البداية عبارة عف قوػ روحية يسيطر كل منيا

 ف الخاصة.والتي تعني آلية الوظائ "Somdergotter"بالمغة األلمانية 
كما نجد آلية ترتبط بالحياة األسرية ونذكر عمى سبيل المثاؿ نذكر اإللية أليمونا التي  

إلية المخاض وغيرىا مف اآللية التي درعى األسرة مثل  "Partula" "بارتوال"ترعى الجنيف و
حاضرة اآللية ال "أونو"اإللية التي تيز الميد و "كونينا"إلية الرضاعة و "Rumina" "رومينا"

  .(2)في كل فترة الخصوبة الخاصة بالمرأة
كما يوجد أيضا اآللية المشيورة والتي استمرت في األجياؿ القادمة االمبراطورية  
 إلية الموقد. "فيستا "اآللية

واإلغريقية كما تطورت ىذه اآللية  ةاإليتروسكيومع الوقت وتأثر الروماف بديانة  
 اآللية الروماف ولعل أشيرىا اآللية االثني عشر الكبرػ  الصغيرة لتصبح فيما بعد مف كبار

 .التي سنذكرىا وسنذكر بعض االلية الرومانية االخرػ 

                                                 
1

 .118ص . ،انًاجسي )خ.(، انًزجع انظابق -
2

 .92-91.بارَسر )ج.(، انًزجع انظابق، ص.ص-



   المغرب القديمبومعالمها المعمارية يانة الوثنية عموميات حول الد           الفصل الثاني: 
 

 
45 

 ومانية الكبرى:اآللهة الر   -أ
بدأت في روما تظير مجموعة مف اآللية الكبار في الواجية مثل نبتوف إلو البحار  

ة التي توحدت فيما بعد مع إلو القوة الغامض "كوبرنيوس" إلو الحرب وكذلؾ "ومارس"
مؤسس روما ولكف في الخير التقى إلو واحد ليكوف كبير كل اآللية إال وىو  "رومموس"
 .(1)يل كل ىذه اآللية الكبرػ صواآلف سوؼ نتحدث بتف "جوبيتر"

 (Jupiter/Iuppiter" )راإلله "جوبيتي -
ىذا اإللو ىو وىو يقابل زيوس اإلغريقي لكف أصل  وىو كبير اآللية عند الروماف

عرافة إلى إلو زراؼ إلى حامي  تروسكي والذؼ كاف يسمى تينيا تعددت وظائفو كونو إلويإ
لروما إلو الدولة الكبير ثـ إلى إلو محارب، وبعد ذلؾ ارتقى ليكوف ىو المتحكـ في كل اآللية 

روما  ، حيث كاف ىو المشرؼ عمى القوانيف ومواثيق(2)الرومانية ومصير كافة االمبراطورية
رب وراعي جيوشيا أما عف معبده فيو معبد الكابيتوؿ والذؼ يشير إليو بمعبد الديانة حفي ال

الرسمية لدولة أقيـ خصيصا لو جنبا إلى جنب مع زوجتو جونوف وابنتو مينيرفا فصاروا 
، وكاف جوبتير ىو المتحكـ في الصاعقة وكل أنواع القوػ (3)يطمقوف عمييـ ثبلثي الكابيتوؿ

وية وكاف دائما يحمل معو تمؾ الصاعقة بحيث إذا غضب يرمييا عمى مف يخالفونو السما
 .ودائما ما تكوف األولى والثانية تحذيرية أما الثالثة فيي الضربة القاضية 

 (Iunoاإللهة "جونون" ) -
ويرجعوف أصميا إلى األرواح العامية لممرأة التي  (4)وأختو جوبتيروىي زوجة اإللو 

مف وظائفيا أنيا إلية الخصوبة وحامية الحوامل والوالدة وىي المسؤولة األولى تسمى يونا و 
ولجاف صعف تكاثر الشعب الروماني كما أنيا ناصحة لو وحامية خزائف الدولة ومف رموزىا ال

أو الطاووس كما أف جونوف تقابل تانيت عند السكاف المحمييف في  اإلوزةالذىبي، وكذلؾ 

                                                 
1

 .95ص. انًزجع انظابق، (،بارَسر )ج. -
2

 .223. انًزجع انظابق، ص (،انًاجسي )خ. -
3

 .115ص. ،غاَى )و.ص.(، انًزجع انظابق -
4

َيفيٍ ازيب  ،تزجًت وفاء طقىس ،انزوياٌ، اوروبا يا قبم انًظيحيت ،ٌ، انيىَا3ج)ف.(، يىطىعت تاريد االزياٌ،  انظىاح -

 .269ص.  ،2005 ،طىريا ،يُشىراث زار عالء انسيٍ ،1طاطحق واذزوٌ، 
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ىيرا عند اإلغريق وابنتيا إلية الحكمة مينيرفا أما معبدىا فيو كما ذكرنا شماؿ إفريقيا واإللية 
 في السابق أال وىو معبد الديانة الرسمية لدولة )الكابيتوؿ(.

 (Minervaاإللهة "مينيرفا" ) -
وىي ابنة جوبيتر وجونوف أصميا إتروسكية كانت إلية لمعقل والعمـ واألدب والفف كما 

يدوية وأيضا إلية لمحرب كما أنيا تقابل اآللية اإلغريقية أثينا كانت أنيا إلية لمصناعات ال
، كما يعتقد البعض أنيا استمرار (1)تعبد بشكل خاص مف قبل المحاربيف وكذلؾ الحرفيوف 

 الخوذةلتانيت في شماؿ إفريقيا مف رموزىا البومة الدالة عمى الحكمة وكذلؾ كانت ترتدؼ 
 يتوؿ الروماني.وىي كذلؾ واحدة مف ثالوث الكاب

 (Dianaاإللهة "ديانا" ) -
وىي الية الغابات و الجباؿ و الحيوانات المفترسة تقابميا االلية ارتميس عند االغريق 

ليا معبد خاص القوس والسيـ  في تماثيميا كما اعتبرت الية النور و القمر واىـ ما يميزىا
 .(2)بيا في مدينة سميت باسميا" ديانا"

 (Mars)اإلله "مارس"  -
، كاف في بداية األمر إلو (3)يعد مف أقدـ اآللية الرومانية يرمز إلى كوكب المريخ

لمزراعة ثـ أصبح بعد ذلؾ إلو الحرب الذؼ سمي شير مارس باسمو كما أنيـ جعموا منو 
األب الحقيقي لرومموس وروموس المذيف أسسا روما مف رموزه التي رافقتو ىي الذئب 

لخشب كما أف لو رموز نباتية كالذرة والتيف والبموط كاف دوره ينحصر والحصاف وأيضا نقار ا
في حماية المحاربيف مف كل األخطار التي قد يتعرضوف إلييا أثناء الحروب، أقيمت لمارس 

مى تل الببلتيف كما أسس لو ع في الكابيتوؿالعديد مف المعابد لكف في بداية األمر كاف يعبد 
ى )مارس المنتقـ( يقابمو عند اإلغريق اإللو )آريس(، معبد خاص بو تحت مسم أغسطس

 وكاف يفتح معبده في الحروب لبلستنجاد بو وطمب الفوز واالنتصار في المعركة.
                                                 

1
 .245-230.ص. انًزجع انظابق، ص (،انًاجسي )خ. -

2
 .261ص. ،انًزجع َفظه 
3

 120.انًزجع انظابق، ص (،غاَى )و.ص. -



   المغرب القديمبومعالمها المعمارية يانة الوثنية عموميات حول الد           الفصل الثاني: 
 

 
47 

 (Vestaاإللهة "فيستا") -
 HESTIAوىي إلية النار والموقد عند الروماف عرفت عند اإلغريق باسـ ىستيا 

، ولـ تكف فيستا حامية ستا إلية النار واألرضويعبر اسميا عف الضياء جل البلتينيوف مف ف
النار بمعناىا العاـ بل أيضا النار المستعممة في المنازؿ أو الطقوس الدينية وفي البداية 
كانت فيستا إحدػ أىـ األرواح التي تعبدىا األسرة وىي المسؤولة عف تحضير الطعاـ 

معبدىا األوؿ كاف أسفل تل والشراب لمعائمة كما ارتبطت بالخصوبة رغـ أنيا عذراء و 
الببلتيف وىو عبارة عف كوخ مستدير الشكل وكانت لفيستا وىي مجموعة مف الفتيات 
العذراوات سيرف عمى عدـ ترؾ النار المقدسة تنطفئ وىي مرتبطة بتأسيس روما حيث أف أـ 

 .(1)"رياسيمفيا"واسميا  "الفيستاؼ"إحدػ كينة  "روميموس"و "روموس"
 (Neptunus" )اإلله "نبتون  -

وىو إلو البحار عند الروماف وىو اإللو الحامي ضد الجفاؼ كما أنو يقارب اإللو 
عند اإلغريق، عبدوه في كافة االمبراطورية الرومانية وكثرت تماثيمو وصوره عمى  "دوف يبوسا"

مواضيع لحيوانات  الفسيفساء خاصة في المدف الساحمية المطمة عمى البحر غالبا ما ترافقو
كانت تقاـ لو  ة بثبلثة رؤوس حادة، ودائما ما يكوف يحمل حربدؼئية كدلفيف والصما

 .(2)االحتفاالت في شير جويمية وىو ما يتوافق مع فترة الجفاؼ
 (Vulcanusاإلله "فولكان" ) -

عند اإلغريق، وقد سبق  "سىفايستو "وىو إلو النار والحدادة عند الروماف يقابمو 
ور وكاف أوؿ رعاة إنشاء روما، كما أنو كانت لديو وظائف حربية ومارس في الظي "جوبتير"

حتى أنو في بداية األمر كاف إلو لمصواعق والشمس، حتى صار في األخير اإللو الذؼ يدب 
وتشوه الخفيف الذؼ في وجيو  الدؼء في الحياة لطالما لـ يكف يمثمو الروماف كثيرا لبشاعتو

ممقط والسنداف، كما كاف دائما ممتحيا ومبلبسو عبارة عف كما كانت دائما ترافقو المطرقة وال

                                                 
1

 .234. ص انًزجع انظابق، ص. (،انًاجسي )خ. -
2

 .270، ص. انًزجع َفظه - 
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لو لمحرب قبل  قبعة وسترة تكشف عف ذراعو وكتفو األيمف كما أنو كاف إلو لنير التيبر وا 
 مارس.

 (Mercuriusاإلله "ماركور" ) -
وىو إلو التجارة عند الروماف يقابمو عند اإلغريق اإللو ىرمز، كاف إليا متخصصا 

ب ونقل البضائع وحامي التجار، كما أنو رسوؿ اإللية وىو كذلؾ إلو المصوص بتجارة الحبو 
لو الخطابة والفصاحة، كما أنو ىو كوكب  والسراؽ، كما أنو إلو الرياح والرياضييف، وا 
عطارد، مف ميامو كذلؾ إنارة الطريق لممسافريف ويرافق أرواح األموات مف صفاتو أنو 

ه عمى التنقل، وعندما يخرج مف معبده يكوف دائما يحمل يرتدؼ قبعة ولو حذاء مجنح يساعد
 .(1)في يده اليمنى كيس مف النقود لدفع المكافآت لمصناع

 (Venusاإللهة "فينوس" ) -
وىي إلية وربة الجماؿ عند الروماف كما أنيا إلية الحب والحرب، تماثيميا أروع 

رمز لكوكب الزىرة وترتبط أيضا تماثيل اآللية، فيي تبرز مفاتف وجماؿ المرأة كما أنيا ت
بزواج والشيوة والتخصيب عند الروماف، تقابميا عند اإلغريق اآللية آفروديت وعند الفينيقيوف 

 .(2)وخرجت منيا مثمما يخرج المؤلؤ صدقةاآللية عشتارت ولدت فينوس مف 
 (Pluto" )بموتواإلله " -

كبير  ريق اإللو ىاديس، وىوىو إلو العالـ السفمي عند الروماف، ويقابمو عند اإلغ
اآللية في العالـ السفمي واكتسب عند الروماف صفات مخيفة مف أضاحيو الحيوانات ذات 
الموف األسود دائما ما يقود عربتو مع كبلبو المخيفة، نادرا ما صوره الروماف أو قاموا بنحت 

 .(3)ريقية األصلتماثيمو، زوجتو ىي برسفوف التي قاـ باختطافيا مف أميا وىي أسطورة إغ
 (Apolloاإلله "أبولو" ) -

                                                 
1

 .276-274(، انًزجع انظابق، ص.ص.ف.) انظىاح 
2

انًجهت انجشائزيت نهبحىث وانسراطاث  ،عهيالع )و.(، انفكز انسيُي وآلنهت في يقاطعت َىييسيا في انفتزة انزوياَيت 

 .80.، ص2015،انجشائز ،جايعت طيسي بهعباص 1سز عانتاريريت انًتىططيت، 
3
 .275انًزجع انظابق، ص. (،انًاجسي )خ. 
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إغريقي األصل، كانت لو عند  وميوس وىو إليفي الحقيقة يعرؼ عند الروماف بي
اإلغريق مكانة كبيرة مع زيوس ويعتبر إلو الشمس، كما أنو اإللو الحامي لمفنوف نجده في 

لو لممعرفة كذلؾ، بعض األحياف يعزؼ عمى الغيتارة كما أنو رب التوازف في ىذه الحياة  وا 
كما أنو يربط بالجماؿ  يشبيو البعض لئللو بعل حموف بحيث يشتركاف في قرص الشمس 

 .(1)قمة اآللية عف العباد الروماف منيـ أو الذيف ترومنوا فيما بعدنكما أنو ىذا اإللو يمنع 
 (Ceresاإللهة "سيريس" ) -

ية لمخصوبة وزراعة القمح، وتعد ىذه األخرػ مف أىـ اآللية الروماف بحيث تعد إل
كما يرجع إلييا الفضل إلى ازدىار الفبلحة والنباتات األخرػ، تعد مف اآللية المحبوبة 

التي كانت جد ميمة بالنسبة لممواطنيف الروماف وتقابل  زراعةاللمروماف خاصة ألنيا ترتبط ب
 .(2)ىذه اآللية عند اإلغريق اآللية ديمتر

 (Bacchusاإلله "باخوس" ) -
وىو إلو الخمر والكروـ والمجوف واإلباحية عند الروماف، كما أنو يقابل ديونسيوس 
عند اإلغريق، تمارس طقوسو نخبة تؤمف بالمذة الحسية حيث كانت ترافق طقوس عبادتو 

 أعماؿ المجوف والجنس غالبا ما ترافقو في تماثيمو عناقيد وأوراؽ العنب.
 (Aesculapiusاإلله "أسكوالب" ) -

ل و الطب والشفاء إغريقي األصل مف المواضيع الميمة التي ترافقو ىي الثعباف الذؼ وا 
في مف أشير معابده في العالـ الروماني وكذلؾ  (3)لو لحية وشعر كثيف،يمتف حوؿ عصى

ؼ ىو أحد نقاط األساسية يس عاصمة مقاطعة نوميديا والذشماؿ إفريقيا ىو معبده ببلمبايس
 في بحثنا.

 (Saturnusرن" )اإلله "ساتو  -

                                                 
1
 .123.انظابق، صانًزجع  (،.غاَى )و.ص 
2
جايعت وهزاٌ، انجشائز  ،10بىغزة )غ.(، انًعتقساث انسيُيت بتيسيض ذالل انفتزة انزوياَيت، يجهت انعهىو االَظاَيت، ع  

 190ص، 2014،
3
 .81-79.(، انًزجع انظابق، ص.صعهيالع )و. 
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تركت ىذا اإللو ىو األخير ليس لعدـ أىميتو بل بالعكس الرتباطو الوثيق بشماؿ إفريقيا وىو 
خاصة في شماؿ  (1")جوبتير "إلو زراعي قديـ مف أصل التيني روماني يحتل نفس مرتبة

إفريقيا ألنو ارتبط باإللو اإلفريقي المحمي بعل حموؿ الذؼ اختص ىو اآلخر بالزراعة 
في  جوبتيرالخصوبة لذلؾ تغمغل بشدة في العنصر المغاربي المترومف، حتى أنو فاؽ و 

بعض األحياف وذلؾ راجع إلى تقديس السكاف المحمييف لمزراعة بشدة، يقابمو عند اإلغريق 
حبلؿ البركة  غالبا ما يرتبط اسـ ساتورف  "كرونوس "اإللو بكوكب زحل مف وظائفو الوفرة وا 

لو لمجماد بحيث أف اسمو مشتق مفوالخير واالزدىار والحفاظ عمى الحقوؿ  stus :الكممة ، وا 
ىي اليبلؿ والمنجل  "ساتورف  "وتعني الزرع كما أنو إلو الزمف ومف أىـ الرموز التي ترافق

األنصاب الميداة ليذا اإللو كما يوجد  وكذلؾ سنابل القمح وجدت في شماؿ إفريقيا العديد مف
 سوؼ نتحدث عنو بتفصيل الحقا في ىذا البحث. (2)لو معبد في مدينة تيمقاد

 التي عبدت في الفترة الرومانية: هم االلهة المحميةأ -.32
 (Dea Africaاإللهة "أفريكا" ) -

سد وانياب غامضة جدا تظير غالبا بوجو بشرؼ يرافقيا اال االصل،ىي الية افريقية 
وىذا مف طرؼ  مبازببل وباألخصشيدت عبادة رسمية في مقاطعة نوميديا  الفيل، ولقد

 زالمباكما تـ تشيد معبد خاص سنتطرؽ اليو فيما بعد سواء في  األغسطسيالفيمق الثالث 
 او تيمقاد.

 (Caelestisاإللهة "كايمستيس" ) -
لرومانية فيي الية لؤلمومة و وماىي اال االلية تانيت تحت مسمى جديد في الفترة ا

   .(3)و في الوظائف مف جونو وكذلؾ ىيرا عند االغريقالخصوبة وبيذا فإنيا تتشاب

 اآللهة األجنبية التي أدمجت في الديانة الرومانية: -.32

                                                 
1
 .221انًزجع انظابق، ص. (،انًاجسي )خ. 

2
 .76-75ص.ق، ص.انظاب (، انًزجععهيالع )و. 
3
 .79-77ص.  ، ص.َفظه انًزجع 
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 (Isisاإللهة المصرية: "إيزيس" ) -
كانت الية االرض واالمومة و الخصوبة و الحب و  ،اليى مصريو االصلوىي 

يرابيس كرس ليا معبد وزيرس الذؼ تحوؿ اسمو في الفترة الييمينية الى سزوجيا ىو أالسرور 
 .(1)اليو فيما بعد سنتطرؽ باز الذؼ في مدينة الم

 (Mithraإيراني: "ميثرا" )-اإلله الهندو -
وىو إلو النور والشمس لدػ قدماء الفرس معابده تشبو معابد فيستا التي ال تنطفئ  

في الميل وال في النيار وتقدـ لو قرابيف وأضاحي شممت رؤوس الخراؼ والثيراف نيرانيا ال 
والديكة، أما عف دخوليا مع الديانة الرومانية فكانت في القرف األوؿ قبل الميبلد ولكنيا 

، وكاف انتشارىا في شماؿ إفريقيا عف (2)انتشرت بشكل واسع في القرنيف االوؿ والثاني لمميبلد
لثالث األغسطسي مف خبلؿ الجنود الذيف استقروا ىناؾ، أما عف معابد ىذا طريق الفيمق ا

اإللو فقد ىيئت لو مجموعة مف المغارات التي عبد فييا ولعل أشيرىا تمؾ الموجودة في 
 .(3)تيديس، ومف أىـ منحوتاتو رأس الثور

غرى(: اإللهة -  (Cybele"سيبيل" ) الفريجية )آسيا الص 
آسيا الصغرػ دخمت إلى الديانة الرومانية في القرف الثالث وىي اإللية أصميا مف  

قبل الميبلد، ثـ تحولت إلى ديانة رسمية تقاـ ليا االحتفاالت، أما عف دخوؿ ىذه الديانة إلى 
شماؿ إفريقيا فمعميا متزامنة مع اإللو ميترا بحيث يوجد تشابو كبير بيف ىذيف اإللييف في 

 .(4)اف في نفس المعبدالطقوس ولعميما كانا أيضا يشترك
 (Serapisاإلله المصري الهيميني: "سيرابيس" ) -

نفسو إلو العالـ السفمي، وىو  أوزيرسوىو إلو مصرؼ ىيميني يعتقد البعض أنو اإللو  
، يمثل سيرابيس بييئة ثور، أما عف ارتباطو بالديانة الرومانية فكاف ذلؾ سإيزيزوج لئللية 

                                                 
1
 .180انًزجع انظابق، ص. (،انًاجسي )خ. - 
2

 .182ص. ،انًزجع َفظه -
3
 .193.(، انًزجع انظابق، صبىغزة )غ. - 
4
 .194.انًزجع َفظه، ص 
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زوجتو اإللية إيزيس المصرية، وانتشرت في شماؿ إفريقيا مع  عف طريق تبني الروماف لعبادة
 .(1)يالممؾ يوبا الثاني وزوجتو كميوباترا سيمين

 مبراطور:عبادة اإل -.52
ال شؾ أف تأثيرات الحضارات األخرػ الشرقية والمصرية لعبت دورا ميما في إدخاليا  

ليوس قيصر لكنيا ظيرت بشكل في الفكر الديني االمبراطورؼ ولعل ىذه الفكرة بدأت مع يو 
أوضح مع أوكتافيوس الذؼ أليو مجمس الشيوخ وىو بدوره قاـ بتأليو خالو يوليوس قيصر 

 .(2)وتمجيده
أما عف مفيـو ىذه العبادة مف خبلؿ تكريـ األباطرة بعد موتيـ وضميـ إلى صفوؼ  

 بتجسيدىا بكياف اآللية بحيث أف قوة ووحدة االمبراطورية واستمرارىا وضماف ديمومتيا إال
االمبراطور نفسو الذؼ كانوا يروف فيو رمزا لروما فمف اعتدػ عمييا كأنما اعتدػ عمى روما 

، كما سمي أوكتافيوس (3)بحد ذاتيا، وبيذا ارتبطت وظيفة الكاىف األعظـ باإلمبراطور
بأغسطس والتي تعني المؤلو، وظير كينة خاصيف يمثموف االمبراطور في مختمف مقاطعات 

 .(4)االمبراطورية
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .126 انًزجع انظابق، ص. (،انًاجسي )خ. 
2
 .125. صَفظه، انًزجع  
3
 .194.، صانظابق (، انًزجعبىغزة )غ. - 
4
 .247ص. انظابق،انًزجع  (،انظىاح)ف. - 
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 ومانية:لمحة تاريخية عن المعابد الر   -3
تعد المعابد الدينية مف أقدـ العمائر التي عرفتيا حضارات العالـ القديـ، وكانت ليا  

مكانة خاصة في تمؾ المجتمعات القديمة التي حاولت أف تنشأ مكانا يكوف ىمزة وصل بينيـ 
، وبيذا عكست االتصاؿ واالرتباط الوثيق بيف تمؾ اآللية وبيف اآللية التي كانوا يعبدونيا

، وبيذا كاف لممعابد واألماكف المقدسة األسبقية المطمقة مف أؼ (1)وىذه المجتمعات البدائية
مباني عمومية أخرػ كالمسارح والحمامات وغيرىا مف المباني العمومية التي ظيرت فيما 

عالـ في المدينة الرومانية لما ليا مف أىمية دينية ، وبيذا تعتبر المعابد مف أىـ الم(2)بعد
 .(3)وعمرانية، لذلؾ اعتبر المبنى األساسي والرئيسي لممدينة

وىذا ال يمكف تفسيره فقط بعمق ارتباط الروماف بآليتيـ، كما أف المعابد كاف ليا  
 .(4)وظيفة أساسية في تحديد المساحة الحضارية لممدينة

الرومانية االولى فكانت جد بدائية قد كانت عبارة عف مساحات وأما عف أماكف التعبد  
تأخذ شكبل رباعيا يحددىا الكينة بمجموعة مف األعماؿ الطقوسية التي يطمق عمييا بطقوس 

، كما أف ىذه المعابد لـ تكف مبنية في األساس بل كانت تحدد بخطوط (Effatioالقبوؿ )
د خشبية مثبتة جيدا في األرض، وفي بعض مرسومة عمى األرض وتحدد في زواياىا بأوتا

الحاالت نجدىا محددة بمجموعة مف األشجار، مع العمـ أف ىذه المساحات ال تحتوؼ عمى 
، ويعتبرىا  (locus effatus(، أو )locus saeptusجدراف أو سياج ويطمق عمييا )

(Festusمف أقدـ المساحات التي كاف ليا طابع قدسي وذو تجميل كبير مف ق ) بل الروماف
، وأحسف المعابد التي تصنف مف ىذا النوع ىي معبد (5)في كافة روما وكل إيطاليا القديمة

، وىو عبارة عف اسـ لقمعة في روما والتي (6)(augura culumلينورا الذؼ ينسب إليو اسـ )

                                                 
1
- Tite-live, Histoire romaine, traduction française, sources diverses, 51. 

(bcs.fltr.ucl.ac.be/LIV/Intro.html). 
2
- Gros (P.), l’Architecture Romaine, Les Monuments publics, Paris, 1996, P. 122. 

 .168 – 167 .ص .)ع.ز(، المرجع السابق، صحامد قادوس  -3
4
- Gors (P.), Op. Cit., p .122. 

 -
 .18، ص 2006/2007انجشائز،  .، يذكزة ياجظتيز، جويزافقه تيًقاز  زراطت اثزيت نفىروو قي )ع.ز(، يصس5

6
- Gros (P.), Op. Cit., p .123.  
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ما والتي الكينة يقوموف فييا بمراقبة مسارات الطيور، مع العمـ أف ىذا المعبد ال أثر لو حاليا 
، (Arecoeliعدا احتماؿ وجود بقايا لجدراف مف الحجارة الرممية في ساحة سانت ماريو )

، كما وجدت بعض اليياكل صغيرة ال تقل مساحتيا عف (1)والذؼ نسبيا عمماء اآلثار إليو
متر في جنوب اتروريا في بانزؼ الحالية والتي تأخذ شكبل مربعا وبعضيا مستطيمة  100

 .(2)ة مف الحجارة مف كافة أطرافياالشكل تحدىا مجموع
إف المعمومات حوؿ المعابد التي تـ بنائيا في روما في العصر الممكي وحتى في  

أواخر الفترة الجميورية حتى القرف الثالث قبل الميبلد نعرؼ القميل عنيا وال تتعدػ معرفتنا 
ؽ عممية إعادة تشييد فقط ما قالو الكتاب القدامى ولعل السبب األساسي لذلؾ ىو اتساع نطا

( p. grosالمباني القديمة التي بدأت في عيد سيبل وأكمميا أغسطس وحمفائو ويذكر لنا )
( وأكممو الممؾ Tarquin l’ancienمعبد الكابيتوؿ الذؼ بدأ تشييده في عيد تاركاف القديـ )

(Tarquin superbe ولكف شاءت األقدار أف يفتتح سنة )مف قبل قنصل مف  ـ508
ـ طوؿ، ظل  65.25عرض و  ـ53.50ميورية الشابة، وىذا المعبد الذؼ تبمغ أبعاده الج

 .(3)مكانو حتى دمره الحريق في زمف سيبل وأعيد ترميمو الحقا
أما عف مفيوـ كممة الكابيتوؿ ووظيفة ىذا المعبد فإف معناىا كثير ومتعدد وتعني  

يس إلو ذا المعبد أنو لثبلث آلية ولالصور المقدس أو مكاف السمطة في المدينة كما يتميز ى
وزوجتو جونوف وابنتو  جوبتيرمخصص لكبير اآللية  واحد كما ذكرنا في السابق، فيو

يجب أف يكوف ىذا المعبد في المساحة العامة في مكاف يراه  سفيتروفيو مينرفا، وحسب 
 .(4)ةالجميع ويمتاز ىذا المعبد بفخامة وىيبة وىو رمز لمديانة الرسمية الروماني

تطورت المعابد الرومانية تطور ممحوظ خاصة بعدما تأثرت بفف العمارة اإلغريقية  
الذؼ أثر فييا بشكل جذرؼ، وقد بدأت تظير منذ أوائل العصر الجميورؼ خاصة في 

                                                 
 .18قي )ع.د(، المرجع السابق، ص يصد -1

2- Gros (P.), Op. Cit., p. 123. 
3
-Ibid., p. 124. 

 .122 – 114 .(، المرجع السابق، صص.غانـ )ـ. -4
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الزخارؼ ثـ الطرز المعمارية، ومع مرور الزمف أخذ الروماف الكثير مف صفات المعبد 
ع أنو وبرغـ مف العناصر اإلغريقية التي أدخمت عمى المعبد اإلغريقي ولكنو يجب أف نبلح

الروماني إال أنو احتفع بمجموعة مف الخصائص تميزه عف المعبد اإلغريقي مثل المنصة 
 المرتفعة التي يشيد عمييا المعبد الروماني.

 مخططات المعابد الرومانية: -123
مشكل مستطيل تعرض ىذا تتميز المعابد الرومانية بمخططيف مختمفيف األوؿ لو  

تروسكية والذؼ ىو في الحقيقة خميط بينيما يشبو في واإليالنوع إلى التأثيرات اإلغريقية 
ويمكف أف نطمق عمى ىذا النوع المعبد الروماني  ،(1)تركيبو العاـ المسقط اليوناني

ألعمدة الكبلسيكي، يمتاز ىذا النوع بأنو يرتفع عمى منصة البوديـو ويمتاز بمجموعة مف ا
أو بقدس األقداس، وتعرؼ كذلؾ   ،(2)(Cellaمف حولو كما يحتوؼ عمى قاعة عبادة )

، كما تتميز المعابد الرومانية بضيق عمق البيو بالنسبة لمعرض وىذا في الحقيقة (3)ناوسالب
عكس المعابد اإلغريقية فعمق البيو فييا يساوؼ ضعف العرض كما أف قاعة الصبلة في 

 نية ضعف العرض كما أنيا تأخذ حيز كبير مف مساحة المعبد.المعابد الروما
أما النوع الثاني ىو المعبد ذو المخطط الدائرؼ الشكل والذؼ تمتاز بو معابد اإللية  

، ولكف أشير وأفخـ (5)، لكف أصل ىذه المعابد فيو إيجي(4)فيستا التي تكوف دائرة الشكل
اإلطبلؽ ىو معبد ومجمع اآللية البانثيوف في عمى  (01رقـ  الشكل)انظر  المعابد الدائرية

 .(6)ميبلدؼ 125 – 117روما، والذؼ قاـ بإنشائو ىادرياف يعود بنائو إلى سنة 
أما عف رأؼ فيتريفيوس في ىذه المعابد فيقوؿ توجد معابد دائرية تـ بناء بعضيا  

بد أخرػ ( محاطا بأعمدة لكف بدوف مقدس، ومعاMonopteralبالشكل المجنح األحادؼ )
                                                 

 .18 .(، المرجع السابق، ص.قي )عيصد -1
2
- Pelletier (A.), L’urbanisme romain sous l’empire, Picard, Paris, 1982, p. 71. 

3
- Ginouvès (R.), Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine, t. lll, Publication 

l’école française de Rome, n° 84, 1998, p. 38. 
4

 .19.قي )ع.(، انًزجع انظابق، صيصس -

 .134ص  .، ص1997(، عمارة الحضارات القديمة، بيروت، .صالح لمعي )ـ -5
 .19 .قي )ع.د(، المرجع السابق، صيصد -6
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( مبنية بدوف مقدس ذات منصة Monopteral( وتكوف المعابد )Peripteralتسمى )
 مرتفعة ومجموعة متواصمة مف الدرجات المؤدية إلييا، تعادؿ ثمث قطر المعبد.

ؼ يجب ترؾ مسافة و عندىا يقوؿ فيتر ( Peripteralأما عف المطموب لبناء معبد ) 
ثـ قـ بنصب الجدار المقدس محشورا ضمف القاعدة درجتي وابني قاعدة العمود في األسفل 

 .(2)، وقاعة الصبلة تعموىا قبة نصف دائرية(1)(1/5بحوالي خمس العرض )

 
 -: المعبد الدائري10رقم  الشكل-

  عًارةان في انكتب انعشزة، صفيىانًزجع: فيتزو-

 
 ومانية:المعابد الر  تصنيفات  23.-

الرومانية وفق عدة معايير أساسية بحيث تصنف حسب مكاف تصنف المعابد  
تموضع األعمدة في واجية المعبد وحولو، وكذلؾ تصنف حسب عدد األعمدة المتواجدة في 
الواجية األمامية لممعبد، وىناؾ تصنيف أو تنميط آخر وىذا يكوف وفقا لمتباعد بيف األعمدة، 

يف تنميط آخر أال وىو نوع العمود بحد ذاتو ومسافة الفراغ بيف كل عمود كما يمكننا أف نض
 المستعمل في المعبد والذؼ عميو تطمق تسمية المعبد كمو وىي كاآلتي:

 أ/ تصنيف المعابد حسب تموضع األعمدة في الواجهة:
 (:In antisمعبد من نمط أن أنتيس ) -

                                                 
 ،2009 ،سوريا ،جامعة، دمشق ،ترجمة: ياسر عابديف واخروف عمارة، لا في الكتب العشرة فيتروفيوس، -1

 122.123ص.ص.
2
- Gros (P.), Op. Cit., p. 174. 
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ذلؾ بامتداد يتميز ىذا النوع مف المعابد بوجود العموديف في الواجية كما أنو يتميز ك 
الجدراف الجانبية لقاعة العبادة نحو األماـ، وبذلؾ يصبح لمبروناوس جداريف ينتيياف 

 بالعموديف السالف ذكرىما.
 (:Prostyleمعبد من نمط بروستيل ) -

 الشكل)انظر  وؿ باستثناء وجود عموديف عند الزوايا مقابمة لممداخليشبو النمط األ 
 .(02رقـ 

 

 (Prostyle) نمط بروستيلمعبد من : .2رقم  الشكل
 2009 ،دمشق، سورياجامعة  ،عمارةال في الكتب العشرة فيتروفيوس،المرجع: 

 (:Amphiprostyleفي بروستيل )أوممعبد من نمط  -
في كل النواحي ولكف ىذا  لالبروستيوىو في حقيقة األمر يشبو إلى حد كبير نمط  

 المثمثمف بعدد األعمدة ذات ترتيب مشابو لمتي في األماـ مع الشكل النوع يزيد عنو في الخ
 .(1)الذؼ فوقيا

 (:Périptèreريبتار )يمعبد من نمط ب -
يكوف ليذا الصنف مف المعابد ستة أعمدة في االماـ وستة أخرػ في الخمف مع وجود  

إحدػ عشر عمودا عمى كل جانب، وقد وضعت تمؾ األعمدة عمى ىذا النحو حسب 
فيتريفيوس ليكوف ىناؾ مجاؿ لتوسيع المجازات بيف األعمدة في كافة األنحاء بيف الجدراف 

                                                 
1

 .85، انًزجع انظابق، ص .فيتزوفيىص -  
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 الشكل)انظر  وبيف صفوؼ األعمدة مف الخارج، وبيذا يتـ تشكيل ممشى حوؿ مقدس المعبد
 .(03رقـ 

 

 (Périptère) ربيريبتامعبد من نمط : 23رقم  الشكل -
 ، المرجع السابقسفيتروفيو المرجع: 

 

 (:Pseudo périptère) ربيريبتانمط بسودو  -
ىذا النمط ال يختمف في الحقيقة عف نمط البيريبتار لكف جزء مف أعمدتو التي تكوف  

 في الجانب تكوف مندمجة في جدار قدس األقداس.
 (:Diptèreنمط ديبتار ) -

امية والخمفية التي تحتوؼ يمتمؾ ىذا النوع صفا مف األعمدة في كل مف الواجية األم 
أصبل عمى أربع أعمدة في كل منيما تقابميما األعمدة السالف ذكرىا، كما تمتمؾ صفاف مف 

 .(04رقـ  الشكل)انظر  (1)األعمدة حوؿ كامل المعبد

                                                 
 .85.، ص المرجع السابق، وفيوسفيتر  -1
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 (Diptèreمخطط نمط ديبتار ): 20رقم  الشكل
 المرجع السابق، وفيوس)ـ(فيتر 

 (:Pseudo diptèreديبتار )نمط بسودو  -
يكوف لو في المقدمة وفي الخمف ثمانية أعمدة ولو خمس عشرة عمودا في كل جانب  

بما في ذلؾ األعمدة عند الزوايا، ويجب أف يستند الجدار المقدس األمامي والخمفي مباشرة 
كوف لكي ي سفيتريفيو عمى األعمدة األربعة الواقعة في الوسط في األماـ والخمف، وحسب 

 .(2)ويكوف ىذا النوع محاط بصفيف مف األعمدة (1)ىناؾ مجاؿ أوسع
 (:Hypaethrelنمط هيبتيرال ) -

في الحقيقة ىذا المعبد جد نادر تمتاز بو المعابد اإلغريقية في أثينا، وىذا النوع مف  
المعابد حسب فيتريفيوس يكوف مفتوح مف األعمى ويكوف عمى شكل أنموذج معشر في كمتا 

جيتيف المعمدتيف البارزتيف في األماـ والخمف، ويكوف محاط بصفيف مف األعمدة في الوا

                                                 
 .86.، المرجع السابق، ص فيتروفيوس -1

2
- Ginouvès (R.), Op. Cit, p. .47  
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األروقة حوؿ المعبد، كما أف لو مدخميف مف الجية الخمفية واألمامية تؤدياف إلى قاعة العبادة 
celle(1)  (05رقـ  الشكل)انظر. 

 

 (Hypaethrelمخطط نمط هيبتيرال ): 25رقم  الشكل
  ، المرجع السابقفيتروفيوس)ـ.(

 
 ب/ تصنيف المعابد حسب عدد األعمدة في الواجهة األمامية:

بعد تصنيف المعابد حسب تموضع األعمدة حوؿ المعبد يمكف أف نصنفيا أيضا بعدد  
 األعمدة المتواجدة في الواجية وىي كاآلتي:

 (:Tétrastyleنمط تيتراستيل ) -
 حتوؼ عمى أربع أعمدة في الواجية.ىذا النوع مف المعابد ي 

 (:Hexastyleنمط هيكزاستيل ) -
 .(2)أما ىذا النوع فيحتوؼ عمى ستة أعمدة في الواجية 

 (:Octastyleنمط أوكتاستيل ) -
 وىذا النوع يحتوؼ عمى ثمانية أعمدة في الواجية. 

                                                 
 .85 .يفيوس، المرجع السابق، صفيتر  -1
 .86 .، صالمرجع نفسو-2
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 (:Décastyleنمط ديكاستيل ) -
 .(1)في الواجيةوىذا النوع ضخـ ونادر يمتاز بعشرة أعمدة  
مع العمـ أف األعمدة في الواجية دائما ما تكوف بشكل ثنائي إذ يستحيل أف تكوف  

 بأعداد فردية في الواجية.
 :األعمدةبين ما ومانية حسب المسافة ج/ تصنيف المعابد الر  

 :(06قـ ر  الشكل)انظر  ويوجد خمسة أصناؼ وىي كاآلتي 
 (:Pycnostyleصنف ) -

 د فيو األعمدة بمقدار عمود ونصف لذلؾ ىي ضيقة نوعا ما.وىو معبد تتباع 
 (:Systyleصنف ) -

 وىي مف المعابد التي يستخدـ فييا نظاـ التباعد بيف األعمدة بمقدار عموديف. 
ويقوؿ فيتريفيوس عف ىذيف الصنفيف مف المعابد ليا مزايا عممية فعندما ترتقي  

رب إلى اإللو الخاص بذلؾ المعبد وتقديـ الشكر السيدات الدرجات مف أجل أداء الصبلة والتق
نما  لو فمف يكوف بمقدورىف المرور مف خبلؿ تمؾ المجازات وىف يمسكف أيدؼ بعضيف، وا 
عمييف أف تكونف وراء بعضيف، وكذلؾ فإف ضيق المكاف سيحد مف التجواؿ في أنحاء 

 .(2)المعبد
 (:Diastyleصنف ) -

، وحسب فيتريفيوس أف ىذا (3)بمقدار ثبلثة أعمدة يكوف تباعد األعمدة في ىذا المعبد 
 .(4)النوع معرض لبلنييار بسبب التباعد الكبير بيف األعمدة

 (:Aréostyleصنف ) -

                                                 
1- Ginouvès (R.), Op. Cit., p.40. 

 .86 .، المرجع السابق، صفيتروفيوس -2
3
- Smith (W.), Dictionary of Greek and Roman antiquities, London, John Murray, 1875, p. 1106. 

 .86 .، المرجع السابق، صفيتروفيوس -4
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في ىذا الصنف تكوف المسافة بيف العمود والعمود اآلخر تساوؼ أربع أقطار األعمدة  
ال نستطيع استخداـ  ، وحسب فيتريفيوس في ىذا النمط(1)وفي بعض األحياف أكثر بقميل

الحجر أو الرخاـ في صنع العتبات والعوارض الخشبية عمى األعمدة لكي ال تنيار، إال أف 
ىذه المعابد منخفضة وعريضة كما أنيا بشعة المنظر وأشكاليا المثمثة مزخرفة عمى الطراز 

 .(2)التوسكاني بواسطة تماثيل مف البرونز والخزؼ المذىب
 (:Eustyleصنف ) -

ؿ فيتريفيوس عف ىذا الصنف مف المعابد أنو األروع بيف كل ىذه األصناؼ يقو  
والجماؿ والقوة بحيث  التبلـؤالمذكورة فيو منظـ وفق مبادغ تمت المصادقة عمييا مف حيث 

كل المسافات الفاصمة بيف األعمدة بمقدار سماكة عموديف وربع العمود، إال أف المسافات 
ية األمامية والخمفية تكوف بمقدار ثبلثة أعمدة، وبيذا عندما بيف األعمدة الوسطى في الواج

يتـ البناء بيذا الشكل فالنتيجة ستكوف جميمة ولف تكوف ىناؾ إعاقة عند المدخل، كما أف 
 .(3)التجواؿ حوؿ المقدس سيكوف رائعا

                                                 
1
- Smith (W.), Op. Cit., p. 1106. 

 .87 .، المرجع السابق، صفيتروفيوس -2
 .88.، ص المرجع نفسو 3
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 عمدةاألين بما مخطط تصنيف المعابد الرومانية حسب المسافة : 20رقم  الشكل
  ، المرجع السابقفيتروفيوس
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 تصنيف المعابد حسب نوع األعمدة في الواجهة: -د
كما تسمى المعابد الرومانية نسبة لؤلعمدة التي تستخدـ في بناءىا وكذاؾ نستطيع  

 منيا معرفة نوع الواجية العموية لممعبد فيي تختمف حسب اختبلؼ العمود.
اإلغريقية أخذت الحضارة الرومانية منيا طرز األعمدة و  ةاإليتروسكي تبسبب التأثيرا 

 المختمفة وشكمت منيا أنواع جديدة أخرػ وىذه األعمدة كاآلتي:
 العمود الدوري: -

ظير ىذا العمود في إقميـ أتيكا منذ القرف السادس قبل الميبلد، وقد انتشر في البداية  
 20ى قاعدة كما يحتوؼ في بدنو عمى في ببلد اليوناف، يتميز ىذا العمود بعدـ احتواءه عم

قناة غائرة تفصل بيف القناة وأخرػ حافة حادة، أما تاج العمود فيتكوف مف جزئيف أساسييف 
 الجزء السفمي مستدير والجزء العموؼ مستطيل الشكل.

 العمود االيوني: -
ة ترجع أصوؿ ىذا العمود إلى اآلشوريوف ثـ انتشر في ببلد اليوناف يتكوف مف قاعد 

تتكوف مف جزئيف محدديف بقنوات عرضية حادة، أما البدف فكاف يحمل مجموعة مف القنوات 
أعمق مف تمؾ التي في العمود الدورؼ، أما بالنسبة لمتاج فيو يتكوف مف جزئيف اثنيف جزء 
مستدير يعموه جزء منحني في الوسط إلى األسفل ويكوف بو زخرفة حمزونية الشكل مف 

 الجانبيف.
 الكورنثي: العمود -

في ببلد اليوناف، كاف يزيف بو واجيات بيوت أصحاب  ترجع تسميتو إلى مدينة كورنثا 
الماؿ في القرف السادس قبل الميبلد، أما عف التاج فيو ذو زخارؼ منحوتة بنحت بارز يشبو 

 .(1)األكنتس وىو األروع بيف ىذه األعمدة شكمو الجرس المقموب مزخرؼ بأشكاؿ نباتية مثل
 
 

                                                 
1
 .12-11ص.ص. ،2013،جايعت انقاهزة  ،رطانت ياجيظتيز ،اًَاط االعًسة عبز انعصىر ،يحًىز سكي )ع.( 
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 العمود التوسكاني: -
ا في إيطاليا وىو عمود يشبو العمود الدورؼ ولكنو يحتوؼ ينسبة إلى مقاطعة توسكان 

 عمى قاعدة، وكذلؾ ىو أقل جماال منو.
 العمود المركب: -

 ىذا النوع اخترعو الروماف وىو مزيج بيف العمود األيوني والكورنثي. 
 ومانية:توجيه المعابد الر   -0

يجب توجيو المعابد نحو غروب الشمس لتكوف تماثيل اآللية في حسب فيتريفيوس 
جية الشرؽ وعمى ىذا المنواؿ يستطيع المتعبديف ومقدمي القرابيف لآللية أف يرو شروؽ 
الشمس مع آليتيـ، أما إذا كاف المعبد مبني داخل مدينة فيجب أف يكوف المدخل في مكاف 

ذا كان ت المدينة قرب نير فيجب أف توجو المعابد نحو يسمح لممارة برؤيتو لتحية اآللية، وا 
 ذلؾ النير.

ولكف مف خبلؿ ما نراه في المواقع األثرية نجد بأف المعابد الرومانية كانت توجو في 
 .(1)عدة اتجاىات

 ومانية:ممعابد الر  لمعمارية لقسام ااأل -5
 تحتوؼ المعابد الرومانية عمى عدة أقساـ وىي: 

 :المعبدساحة  -أ
المعبد في بعض األحياف بساحة تطوقو مف مختمف الجيات، كما كانت تحتوؼ يحاط  

عمى أروقة معمدة في بعض األحياف وبعض األحياف تكوف بيا غرؼ جانبية تستعمل 
 كمخازف أو مكاف الستراحة الكينة.

 المذبح: -ب

                                                 
1
 .116. ، صالمرجع السابقفيتزوفيىص)و.(،  
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ؼ موجيا نحو الشرؽ وأف يكوف مستواه أخفض مف تماثيل المعبد و يكوف حسب فيتر  
يتمكف أولئؾ الذيف يؤدوف الصموات وتقديـ القرابيف مف النظر نحو األعمى باتجاه بحيث 
 .1اإللو

 بوديوم(:الالمنصة ) -ج
يؤدؼ إلى  بعادة ما يبنى المعبد فوؽ منصة تكوف مزودة في بعض األحياف ببا  

 في داخمو.غرؼ 
 الساللم: -د

إلى البروناوس وذلؾ  يحتوؼ المعبد الروماني عمى سمـ في واجيتو األمامية تؤدؼ 
 بسبب عمو المنصة التي بني فوقيا المعبد.

 البروناوس: -ه
وىو الجزء الذؼ يسبق مباشرة قاعة قدس األقداس يحتوؼ في مقدمتو عمى مجموعة  

 مف األعمدة.
 قاعة العبادة: -و

يجب  وؼوىي مكاف تموضع اإللو وىي الجزء األكثر قداسة في المعبد وحسب فيتر  
 .2يا أكبر مف عرضيا وال يسمح إال لمكينة بالدخوؿ إلى ىذه القاعةأف يكوف عمق

 القسم العموي لمواجهة األمامية: -ز
تختمف مف معبد إلى آخر حسب نوع العمود المستعمل في الواجية وسوؼ نتطرؽ 

 اآلف لنوع واحد فقط منيا أال وىي الخاصة بالمعابد ذات األعمدة الدورية.
( التي تستند مباشرة عمى Architraveعد مف العارضة )يتكوف الجزء العموؼ لممب

( فيو عبارة عف Métopeوسادة األعمدة، ثـ بعد ذلؾ نجد اإلفريز الذؼ يقسـ بواسطة )
لوحة معمارية مستطيمة الشكل عادة ما تكوف مزينة بنقوش بارزة وتأتي بالتناوب مع 

                                                 
1

 .125 ص انظابق،، انًزجع فيتزوفيىص -
2
 .114َفظه.ص. عانًزج 
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(Triglyphesوىي كذلؾ مستطيمة الشكل تحتوؼ عمى مجموعة م ) ف القنوات، ثـ بعدىا
ثـ تأتي عارضة بارزة  التريغميف( وىو جزء عمى شكل عارضة بارزة فوؽ Notulesيأتي )

( Fronton( تمنع تدفق الماء عف اإلفريز، ثـ تأتي جبية )Geison Harisontaتسمى )
كما تحتوؼ عمى أكروتيريف عمى كبل جانبييا وىو عبارة عف عنصر  وىي مثمثة الشكل

 .(07)انظر الشكل رقـ  (1)وايا سقف المعبد يتخذ عدة أشكاؿ مثل سعف النخيلزخرفي في ز 

 
 : مخطط الواجهة األمامية لممعابد27رقم  الشكل

 

 

                                                 
1

 .126المرجع السابق، ص ، وفيوسفيتر   -
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 تمييد:
يتناكؿ الفصل الثالث مف ىذا البحث، تحديد كجرد لمختمف معالـ المعابد المكّثقة 

تقييد المباز كعيف زانة؛ كمف ثمة محاكلة -آثارىا ضمف مكاقع المدف الثبلث: تيمقاد، تازكلت
كتحييف الحالة المعرفية لجميع المعابد المسجمة مف خبلؿ بطاقيات مكنكغرافية أثرية 

  ل معمـ منيا.كمعمارية لك
 اموقادي":ثتيمقاد " -1
 ".Thamugadiكتابة االسم القديم بالتينية " -
 (.N 6° 28’07. 1’E ’’6 .06’29 °35إحداثيات الموقع: ) -

 . 255)باتنة( رقـ  27مدرجة في األطمس األثري في صفحة: 
 التعريف بـ "ثاموقادي": -أ

كأنشأت ىذه المدينة عمى المنحدرات  كانت مدينة تيمقاد تتبع إداريا مقاطعة نكميديا 
عمى  كمـ 36عد حكالي بمباز، كما أنيا تكمـ غرب ال 27، تبعد بػ (1)الشمالية لجباؿ األكراس

كما تتمكضع تيمقاد شماؿ  ،(2)كمـ جنكبا 110الجنكب الشرقي لباتنة، كتبعد عف سيرتا بػ 
أشيرىا جبل بكعريف  حديثةال يةئسمسمة األطمس الصحراكي بالقرب مف السمسمة الجبمية التكا

ـ(، كذلؾ مف الشماؿ 1641) كر ـ(، كجباؿ كاس1366جباؿ عازب )، ك (3)ـ(1776)
كالشماؿ الغربي، أما مف الجنكب كالجنكب الغربي فتحدىا جباؿ األكراس عبر سفكحو 

ف كسيل كاد األبيض ككاد عبدي مف ثميا سيل كاد أعراب كسيل كاد قشطاالشمالية كالتي تم
  ـ988الشمالية أما عف الجية الشرقية فتحدىا ىضاب ذات ارتفاع يتراكح بيف الجية 

، أما عف مناخ المنطقة فيعتقد أنو في القديـ كاف أكثر رطكبة حيث كانت كمية (4)ـ1200ك
 .(1)تساقط األمطار جد كبيرة لكف حاليا فيك مناخ متقمب عبارة عف مناخ قاري شبو جاؼ

                                                 
1 -  Boissiere (G.), Afrique romaine, 3

ème
 édition, Hachette et C

ie
 éd, Paris, 1907, pp. 180 – 181. 

 .11.، ص 2009/2010الجزائر، جامعة  ماجستير، رسالةأنصاب مدينة تيمقاد، ، )ك.(عميبلش  -2
 .07 .، ص1982ة الثقافة، الجزائر، (، دليل أثار كمتحف تيمقاد، كزار ـ.تغميسية ) -3

4
- Morisot (P.), Archéologie aérienne de l’Aurès, CTHS éditions, Paris, 1997, p. 18.  
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س تأسيالذي أعطى أكامر ـ( 117-98ترايانكس ) إلى االمبراطكريرجع الفضل  
 Colonia Marciana Traiana) ـ تحت اسـ:100مدينة تيمقاد ككاف ذلؾ سنة 

Thamvgadi) ّراطكر ترايانكس ليغاتكس الفيمق الثالث األغسطسي المتمركز ف االمب، كقد كم
، (2)ببنائيالئلشراؼ عمى ( L. Munatius Gallusالكس )ببلمبايسيس: لككيكس مكناتيكس غ

األساسية لتطكيق كتمة جباؿ أف تككف إحدى النقاط اليدؼ األساسي ليذه المدينة ىك   ككاف
الذي كانت يذا القطاع الجغرافي مف نكميديا كمف جية أخرى تشييد مرتكز لمركمنة ب ،أكراس

 .(3)ال تزاؿ عمى ىامش تأثيرات ركما الحضاريةفي األّكؿ بيئتو الثقافية 
امكقادي مجمكعة مف متقاعدي الجيش الذيف يكافؤكف ثفي مستعمرة  كلقد استكطف 

، تطكرت (4)نسمة 15000كقد كصل تعداد سكانيا في أكج تطكرىا  ،بقطع مف األراضي
المدينة في القرف الثاني حيث تنافس العائبلت النبيمة لمحصكؿ عمى األلقاب كالمراكز 

مباني عمكمية كذلؾ مف ماليـ الخاص  كالمناصب العالية ككاف ذلؾ عف طريق تشييد كبناء
أما في  ،المدينة عف مخططيا األصمي تدريجيا الذي كاف يأتي مف التجارة كالزراعة فتكسعت

عمى رأس  ـ256المسيحية في فترة متقدمة كذلؾ في الديانة عتنقت المدينة قد ا القرف الثالث ف
بل كأصبحت  الدكناتيلمذىب عت المدينة ابـ ات4في القرف  اأسقفيا، ثـ أبعد ذلؾ كتحديد

، ثـ فاع كبير بيف الكاثكليؾ كالدكناتييعاصمة ليذا المذىب في كل نكميديا كبيذا أنشأ صر 
ك أف الحياة استمرت ـ لكف يبد439ـ ك429اثر ىجكـ الكنداؿ سنة مدمار لتعرضت المدينة 

قامكا يكف مف السكاف المحميكف، كمع مجيء البيزنط اخر إذ تعرضت ليجكــ 535إلى غاية 
ـ عمى أنقاض المعبد الكبير ثـ مع مجيء المسمميف دخمت المدينة 540حصف سنة بإنشاء 

 ، كبعد أف غمرت ىذه المدينة التي كانت في بداية األمر ذات مساحة(5)في طي النسياف

                                                                                                                                                         
  .07.(، المرجع السابق، ص .تغميسية )ـ -1

2
- Laronde (A.) Clarin (J .C.), Afrique du Nord antique, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Ed 

Taillandier, 2001, Paris, p. 135. 
 .306 .، المرجع السابق، ص)ز.(بخكش  -3

4
- Courtois (C.), Timgad antique Thamugadi, P.I.O, Alger, 1951, p .19. 

 .30 .(، المرجع السابق، صع.د.قي )يصد -5
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لـ يذكرىا أحد كدخمت في   لؾذبعد  ،(1)ىكتار 60ق ثـ تطكرت إلى ما يفكؽ  11 تقدر بػ
ـ حيث مر  1765ى غاية كصفيا مف قبل الرحالة االنجميزي بركس سنة سبات طكيل إل

كما كانت أكلى االكتشافات  ،(2)عمى المدينة ككصف كل مف معبد الكابيتكؿ كالقمعة البيزنطية
 .Lكتابة اكتشفت مف طرؼ ) 89كتمثمت في  ـ1851ك ـ1850في المدينة ما بيف 

Renier:كنشرت في ) (Les inscriptions latines de l’Algérie ) 1855لما بيف سنة 
 ميبلدي. 1858ك

 (، كنشرىا في:E. Duthoitانطمقت الحفريات في الفكرـك بإشراؼ ) 1880كفي سنة  
A.poulle بعنكاف (Nouvelles inscriptions de Timgad, Lambèse, et Marcouna) ،

( حتى A Ballu، كاستمر الكشف عف المدينة خاصة مف قبل )(3)كنشرت في أربع سمسبلت
( كبكبسكيمكالد Gagnatالفبريير ككذلؾ ركني كانيا ) مف قبلتكالت االبحاث ك  ،ـ1926

( الذي كشف عف الجزء الشمالي لممدينة كما كشف عف Varsككذلؾ المنقب الفرنسي فارس )
مف طرؼ  ةالبيزنطيحفريات في القمعة البدأت  1938كفي سنة  .حمامات منزؿ سيتيكس

صمت الحفريات في القمعة مف طرؼ ا(، كتك Leschi Lسكي )ال لكيس الباحث الفرنسي
(Leglay( كالسكس )Lassus حتى سنة )حيث كشف عف كافة القمعة ككذلؾ المعبد  ـ1956

 ـ1982( سنة UNESCOكمدينة تيمقاد اليـك تـ تصنيفيا مف طرؼ اليكنيسكك )  ،(4)الكبير
 .(08قـ ر  الّشكل)انظر ضمف التراث العالمي

 
 

                                                 
1
- Sinters (C.) et Guerbabi (A.), Thamugadi (Timgad) dans Algérie Antique, Paris, 2003, p. 303. 

2
- Lassus, (J.), La forteresse byzantine de Thamugadi, fouilles à Timgad 1938-1956, édition du CNRS, 

Paris, 1981, p .16. 
 .32 .(، المرجع السابق، صع.د.قي )يصد -3

4
- Lassus (J.), Op. Cit, p. 23. 
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 مدينة تيمقادالمخطط العام ل: 08رقم  الشكل

 "ثاموقادي": معابد -ب
تزخر مدينة تيمقاد بالعديد مف المعالـ الدينية سكاء تمؾ التي تعكد إلى الفترة الكثنية أك  

تمؾ التي ترجع إلى فترة المسيحية، كنحف بصدد القياـ بعممية جرد ليذه المعالـ الدينية لكف 
 عمى المعالـ الدينية التي ترجع إلى الفترة الكثنية فقط. سكؼ تقتصر ىذه العممية

مع العمـ فقد قدس سكاف شماؿ إفريقيا كمف ضمنيا سكاف مدينة تيمقاد العديد مف  
اآللية كبيذا قامكا ببناء معابد عمى شرفيا كمف ىذه المعابد المعبد اإللو المفضل لدى سكاف 

 ك"جينيػ "ككذلؾ معبد ل ؿالكابيتك ة الرسمية ثبلثي ككذلؾ معبد الديان ،(1)شماؿ إفريقيا ساتكرف 
 ك مؤكدبالكلكف ىذا ليس  كراء المسرحمارككر لككذلؾ معبد معبد لآللية سيريس المستعمرة ك 

 ساحة العامة. بال، كمعبد االمبراطكر الذي استثنيتو مف دراستي ىذه
التأثيرات التي كقد تعرضت شماؿ إفريقيا لمتنكع كتمازج كبير في المعتقدات كمختمف 

عرفتيا المنطقة مف مختمف الحضارات المتعاقبة كىذا ما نشيده في المعبد الكبير أك معبد 
ا مع اإللو الذي يشمل كل مف اآللية المحمية أفريكالضخـ  ىذا المعبد ،اسيبتيميانأككا 

                                                 
1
- Lassus (J.), Visite à Timgad, Alger, 1961, p .120. 
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عف  بيذا ثمانية معابد سكؼ نتحدثكاإللو المصري سيرابيس، كلقد أحطنا  أسككالباليكناني 
 بتفصيل كاآلتي: سبعة منيا

 معبد اإللو ساتورن: -1
 تاريخ االكتشاف ونتائج الحفريات: -

 يشمالفي خارج  (Ch. Godetميبلدي أجريت حفريات مف قبل ) 1921في سنة  
كعمى بعد  افيبلديمفيمف حمامات  ترم 400المدينة التراجانية( عمى بعد المدينة األصمية )

الحالي الذي يؤدي إلى باتنة، كأسفر مف خبلؿ ىذه الحفريات غرب الطريق  عف ترم 100
اكتشاؼ مكاف مقدس أك باألحرى معبد كىذا بفضل العديد مف المؤشرات التي أشارت إلى 
ذلؾ كخصكصا بسبب كجكد ثبلث أنصاب في عيف المكاف ككذلؾ بسبب كجكد العديد مف 

( بأف ىذا Ch. Godetكرات استنتج )األكاني الفخارية لتقديـ القرابيف، كمف خبلؿ ىذه المعث
المعمـ الذي ىك بصدد اكتشافو قد يككف معبدا، أك قد يككف مخصصا لعبادة اإللو ساتكرف 
كذلؾ بسبب األنصاب التي تـ العثكر عمييا "كلكف في تمؾ الفترة كاف ىذا ليس مؤكدا بل 

كمنذ  ـ1952نة كاف مجرد افتراض ال غير" كقد أكد ىذا االفتراض كرستياف ككرتكا في س
، كعف ىذه ـ1955( في سنة Godetىذا التاريخ يقكؿ لكغمي أنو ىك أيضا اقتنع بفكرة )

، (1)أف ىذا المعبد راجع لئللو ساتكرف  ـ1958( في سنة Tourrencالفكرة أكدىا مرة أخرى )
كبفضل العديد مف األبحاث رفعت ىذه الشككؾ حكؿ ىكية إلو ىذا المعبد كخاصة تمؾ 

لتي العثكر فييا عمى أكاني فخارية جديدة لتقديـ القرابيف لآللية كلكف أىـ شيء ىك األبحاث ا
العثكر عمى أربع أنصاب جديدة، اثنيف منيا كانت بالقرب مف المعبد أما اآلخريف تـ العثكر 
عمييما قرب قكاعد المذبح كىذه االستكشافات اآلف تجعل مف الممكف خاصة في ظل غياب 

 افية التأكيد عمى أنو في الكاقع أف ىذا المعبد راجع إللو الزراعة ساتكرف.الكتابات اإليبيغر 
 
 

                                                 
1 - Leglay (M.), Saturne africain, Monuments, t. 2, Paris, 1966, p. 126. 
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 وصف عام لشكل مخطط المعبد: -
ـ كتقدر مساحتو اإلجمالية  22ـ كعرضو  48يتخذ المعبد شكبل مستطيبل يبمغ طكلو  
كمف ناحية اتجاه المعبد فيك مكجو نحك الشرؽ، أما عف حالتو فيي سيئة جدا  2ـ 1056

ؾ راجع لسبب قربو مف جدكؿ صغير كتمكضع المعبد فكؽ قمة تمة صغيرة شماؿ غرب كذل
المدينة األصمية كما ذكرنا في السابق، كالتي بدكرىا سيمت في إزالة كتشتيت مكاد البناء 

ية نتيجة الزالزؿ مف الخاصة بالمعبد، خاصة مع مركر الزمف كانجراؼ التربة كتحرؾ األرض
أدى إلى سكء حالتو، كلكف تمكنا مف التعرؼ عمى كافة المعبد حيف إلى آخر، كىذا ما 

 الشكل)انظر  بأجزائو الثبلثة أكال المذبح ثـ الساحة المعمدة ثـ الغرؼ الثبلثة الخاصة بالمعبد
 .(09قـ ر 

 
 معبد ساتورن مخطط : 09رقم الشكل 

 Leglay (M.), Saturne africain, t. 2, Paris, 1966المرجع: -
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 ام األساسية المكونة لممعبد:األقس -
 :مدخلال -

مدخل المعبد في ناحية الشرؽ بحيث أنو ككما ذكرنا في السابق فإف اتجاه المعبد  
نحك الشرؽ كيمثل الجزء األكثر تعرضا لمدمار بحيث حالة حفظو جد سيئة يعتقد أنو في ىذا 

عمى قكس كبير ال  المدخل كاف يكجد سبللـ لكنيا غير مكجكدة حاليا كما احتكى المدخل
 يمكننا أف نصفو لعدـ تكاجده حاليا ككل ىذا المبني عمى افتراضات خاصة بالسيد لكغمي.

كال يزاؿ ىناؾ عنصريف فقط مف الجدار الخارجي مبني في تسمسل، كىذا المدخل  
( تشكل نكعا ما قاعات kك  Jكاسع بعرض ستة أمتار كال تزاؿ تحيط بالمدخل غرفتيف )

 .(1)ناء المركزي مف خبلؿ ممر ضيقتؤدي إلى الف
 :احةالسّ  -

متر، كمحاطة بأعمدة مف ثبلث جيات مف  12.60متر كعرضيا  27.10عمقيا  
الشماؿ كالجنكب كالشرؽ، كنبلحظ بأنيا لـ تكف مبمطة بل كانت مجرد تربة فقط كفي ىذه 

 .الساحة المركزية المعمدة يكجد فييا مذبح
 المذبح: -

متر تـ تكجيييا بدقة نحك الشرؽ  4.5أمتار في  6أطكالو ىذا المذبح جد ضخـ  
(، يتخذ المذبح شكبل مستطيبل كانت تتقدمو Aكمتمكضع تماما في محكر القاعة الرئيسية )

درجات حسب لكغمي، فقد كاف يبدك مثل برج صغير، كما يحمل ىذا المذبح آثار لطبلء 
ف جدرانو الخارجية كانت مزينة أحمر كاضح جدا عمى الكجو الشمالي، كبيذا تشير إلى أ

بعناية ككانت بغاية الجماؿ كالفخامة، كما كاف يكجد في الكاجية االمامية لو مساحة مربعة 
متر( تحتكي عمى بقايا لثبلث  5.20متر في  5.50كة جيدا، أبعادىا )الشكل تربتيا مدكّ 

ركبة كمدمجة في ببلطات مبلصقة تماما لممذبح ال يزالكف في مكانيـ األصمي كقد كانت م
بعضيا البعض بعناية كبيرة كتتمكضع في الجية الغربية أماـ المذبح  مف ىذا الشكل المربع 

                                                 
1 - Leglay (M.), Op. Cit., p. 126. 
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عف الببلطات المذككرة فإنيا تشبو تمؾ  الذي يطمق عميو اسـ منطقة تقديـ األضاحي، أما
 .1(Netusالمكجكدة في فكركـ )

المذبح كبيذا مما ال كما كجدت حجارة تظير بشكل خاص نحت لثكر كجدت بجانب  
الذي في الحقيقة يمثل أىـ  شؾ فيو أف ىذا المكاف كاف لتقديـ األضاحي لئللو ساتكرف 

المعبكدات في شماؿ إفريقيا فيك يمثل امتداد لئللو المحمي بعل حمكف، كخاصة لبلرتباط 
 .(2)الشديد لسكاف المغرب القديـ بالمحاصيل الزراعية

 قنوات المياه: -
جكد قناة مبمطة تحت أرضية جد ميمة تبدأ مف الجانب الشرقي ابتداء كما نبلحظ ك  

مف المدخل إلى غاية منطقة األضاحي، ككانت ىذه القناة تتكسط كتعامد كل مف الجدار 
الشمالي كالجنكبي لممعبد، كبيا تـ تحديد مساحة سطح مكاف التضحيات، ككانت ىذه القناة 

تذبح فييا األضاحي عمى مختمف أنكاعيا  جد ميمة خاصة ألف منطقة التضحيات كانت
كلذلؾ كاف مف الضركري تنظيفيا خاصة كأف المعبد مكاف مقدس كلذلؾ قامكا بإنجاز ىذه 
خراجيا مف المعبد، كاألكيد أنيا  القناة لتصريف مياه التنظيف التي كانت تستعمل بكثرة كا 

 .(3)احة المركزيةكانت تستعمل أيضا لصرؼ مياه االمطار التي كانت تتجمع كسط الس
مف ناحية أخرى ىناؾ قاعدة جد ميمة ال تزاؿ تقف عند الطرؼ الغربي مف الركاؽ  

الشمالي لمساحة المركزية كالتي تعد بمثابة قاعدة لتمثاؿ، كىذا ممكف كليس مستبعد بتاتا 
 بحيث يجتمع المتعبديف حكلو في الساحة كالركاؽ المحيط بيا تحت إمرة الكينة القائميف عمى

 المعبد.
 (:E.F.G.Hالغرف الجانبية ) -

كما يجب أف نذكر اآلف ىذه الغرؼ األربعة كسبب تكاجدىا، فيناؾ اثنيف عمى  
الجانب الشمالي لممعبد كاثنيف آخريف عمى الجانب الجنكبي لو خارج أسكار الساحة المركزية 

                                                 
1
- Leglay (M.), Op. Cit., p.126. 

2- Ibid., p.127.  
3- Ibid. 
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دة، كال ربما كانت متجاكرة مع أركقة الفناء المركزي، ربما كانت ىذه الغرؼ مصميات لمعبا
المكاف الخاص لؤلكل أك لمبيت الكينة، ككذلؾ ليس مف المستبعد أف تككف ىذه القاعات 

 عبارة عف مخازف، كعمى حسب لكغمي فإف ىذه الغرؼ أضيفت بعد بناء المعبد.
طط بمعبد كتبقى كل ىذه عبارة عف افتراضات ال يمكف تأكيدىا كيذكرنا ىذا المخ 

 بركقنصمية.الفريقيا ة ألدكقة في تكنس التابع
 الثالث: غرف المعبد -

أما القسـ الثالث مف المعبد فيتمثل في ثبلث قاعات رفعت عف االرض بكاسطة  
( aمتر، كتتميز القاعة الكسطى ) 1.10( بارتفاع يقدر بػ Podiumبكديكـ( )المنصة )

طريق تسعة بركناكس( يفتح عمى الساحة كنستطيع الكصكؿ إلييا عف البامتبلؾ مدخل )
درجات لـ يتبقى منيا سكى الثبلث درجات األكلى، ثـ بعد ذلؾ نجد قكاعد ألعمدة أماـ 

كخمسة متر عمق  2.20البركناكس، ثـ نجد قاعة العبادة أما البركناكس فكانت أطكالو 
 عرض. أمتار

ـ عمق(، كىي  5.50ـ عرض ك  4.8( أطكاليا كاآلتي: )Aأي الغرفة ) Cellaأما  
، كمف خبلؿ األعمدة األربعة نستنتج أف ىذا المعبد مف صنف (1)ع اإللو ساتكرف غرفة تمكض

 بركستيل تيتراستيل كالتي تطابق مكاصفات ىذا المعبد.
ـ كبيذا تساكي مرتيف قطر  1.30كما تتباعد األعمدة عف بعضيا البعض بمسافة  

تقنية المستعممة في العمكد، كبيذه المعطيات كبإتباع تقنيات التعميد عند فيتريف فغف ال
 .(2)(Systyleالتعميد ىي تقنية )

القاعة ،ما قاعتي عبادة أيضا كما يكجد عمى جانبي قاعة العبادة الرئيسية نعتقد أني 
ـ،  1.5( تحتكي عمى سبللـ صغيرة تؤدي إلييا، عرضيا c.tالمتكاجدة في الجية الشمالية )

سية لـ تكف أماميا سبللـ تؤدي إلييا لذلؾ ( المتكاجدة عمى جنكب القاعة الرئيbأما القاعة )

                                                 
1- Leglay (M.), Op. Cit., p .126. 
2  Ibid., p.127. 
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يعتقد لكغمي أنو ربما كاف ىناؾ كاحد مصنكع مف الخشب، كما تجدر اإلشارة إلى أف القاعة 
فيما بينيما، كما تتصبلف  الشمالية كانت مقسمة إلى جزئيف تتصبلف عف طريق باب صغير

( التي ال تتصل مع b) ـ عمى عكس الغرفة 1.10مع القاعة الرئيسية عبر بكابة عرضيا 
( مف الغرفة الشمالية كاف يستعمل لغرض إخفاء األشياء dالقاعة الرئيسية، كيعتقد أف القسـ )

 المقدسة مثل أكاني العبادة كغيرىا مف األدكات المستعممة في الطقكس،.
ـ إلى العثكر عمى  1958ـ إلى  1955كما أسفرت الحفريات التي تـ إجرائيا منذ  

 .(1)لزيتية كاألكاني الفخارية تحتكي عمى عظاـ بشرية كحيكانيةالمصابيح ا
 تقنيات ومواد البناء: -

استعمل في بناء معبد ساتكرف التقنية االفريقية خاصة في بناء األسكار الخارجية  
لمساحة المركزية كأيضا استعممت ىذه التقنية في كل مف الغرؼ الجانبية لمساحة المركزية، 

ند المدخل الرئيسي، أما الييكل األساسي لممعبد فاستعممت فيو تقنية ككذلؾ استعممت ع
النظاـ الكبير، أما عف مكاد البناء فاستعمل الحجر بنكعيو الكمسي كالرممي في كافة أجزاء 

 المعبد.
 معبد سيريس )؟(: -2
 موقع المعبد: -

ط المدينة يحتل معبد سيريس مكقعا استراتيجيا ذك إطبللة رائعة فيك تقريبا في كس 
التراجانية )األصمية( بحيث يقع في الجية الجنكبية لمبازيميكا القضائية لفرـك تيمقاد، كىي 

لطريق كازي الفرعي الم ف جية الشماؿ كيفصل بينيما الطريقبذلؾ تحد المعبد م
مانكس ماكسيمكس كيطمق عميو طريق المسرح ألنو يؤدي إلى ىذا األخير الذي يقع الدككي

بحيث يحده مف جيتو الغربية، أما مف الجية الشرقية لممعبد فيحده الطريق  خمفو المعبد

                                                 
1 - Leglay (M.), Op. Cit., p. 128. 



 الّشواىد األثرية لمعالم العمارة الّدينية في المدن والمراكز الحضرية لإلقميم األوراسي الفصل الثالث:
 

 
79 

الرئيسي الكاردك ماكسيمكس الذي ينعرج عف مساره األصمي بسبب استغبلؿ اليضبة جنكب 
 (1) (10رقـ  الشكل)انظر الفكرـك لبناء المسرح 

 معبد سيريس مخطط : 10رقم الشكل  
 Ballu (A.), Les ruines de Timgad l’antique Thamugadi, Paris, 1903المرجع: 

 

 وصف لمعبد سيرس: -
ـ،  50ـ أما الصكر الشرقي فيبمغ  30يبمغ طكؿ الصكر الشمالي لساحة المعبد  

ـ، أما مف الجية الغربية فتحده أسكار المسرح  21كبالنسبة لمصكر الجنكبي يبمغ طكلو 
 14.40مالية الغربية يبمغ طكلو حكالي الدائرية الشكل مع كجكد جدار سميؾ في الجية الش

كفي ىذه الجية الغربية مف الساحة المركزية تكجد سمسمة مف الغرؼ الصغيرة متجاكرة  (2)متر
، (02ك  01قـ ر  صكرة)انظر ال مع بعضيا البعض كمتاخمة لمجدار الدائري العمكي لممسرح

مى عكس باقي الجدراف متر ع 1.30كر المنطقة الشمالية الغربية الذي تفكؽ سماكتو سك 
                                                 

1
- Ballu (A.), Les ruines de Timgad l’antique Thamugadi, Ernest Leroux éditeur, Paris, 1903, p. 33. 

2- Ibid., p. 34. 
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ى التي ال يتجاكز سماكتيا المتر الكاحد، كتتخذ ىذه الغرؼ أشكاؿ متعددة اثنيف منيا عم
كىناؾ أيضا غرفتيف ممتصقتيف مع  فتتخذا شكبل مستطيبل االخرتافف شكل رباعي أما الغرفتا

 جدار المسرح ذات شكل مثمث تحتكي عمى فتكحات لمتيكية، أما عف كظيفة ىذه الغرؼ
 فربما كانت تستعمل لمتخزيف.

مع العمـ أف ىذا المعمـ الذي أنسبو السيد بالك إلى اإللية سيريس ليس مؤكدا إلى  
 .(1)غاية اليـك
ـ  2.30عرضيا  ذك خمس درجات مف الجية الجنكبية عمى يسار المعبد تكجد سبللـ 
مر الذي يؤدي تؤدي إلى داخل الساحة المركزية كتمتصق مع الم (03قـ ر  صكرة)انظر ال

فيكجد المعبد كىك مستطيل الشكل محاط  الجنكبيةإلى داخل المسرح، أما في كسط الجية 
متر، كبالنسبة التجاه ىذا المعبد فقد تـ تكجييو نحك الشماؿ عمى عكس ما  2بممر عرضو 

متر  6أما عف أطكالو فعرضو  (2)غربيقكلو فيتريف بأنو يجب أف تكجو المعابد نحك ال
متر، كما انو شرؽ الممر الذي يحيط بالمعبد تكجد غرفتاف أطكاليما  ذات  7.30كعمقو 

شكل مستطيل يفصل بينيما جدار كيتصبلف عبر باب كسطي في ىذا الجدار كما يكجد 
بابيف آخريف أحدىما يفتح عمى شارع الكاردك ماكسيمكس، اما الباب الثاني فيفتح عمى 

 4x4الغرفتيف تكجد غرفة صغيرة أخرى أبعادىا )الساحة المركزية لممعبد كبجانب ىاتيف 
متر( في اعتقادي أف ىذه الغرؼ كانت مكاف خاص لمبيت الكينة أك مكاف استراحتيـ كأكل 

 .(3)طعاميـ، كما يمكف أف تككف عبارة عف مخازف كىذا يبقى مجرد افتراض ال غير
 
 

                                                 
1
- Ballu (A.), Op. Cit., p. 34. 

 .116فيتركفيكس، المرجع السابق، ص.   -2
3

-  Ballu (A.), Op. Cit., p 33. 
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 -الطالب : الغرف الشرقية لمعبد سيريس، تصوير01 الصورة رقم-

 
 -الطالبتصوير : الغرف الشرقية لمعبد سيريس، 02الصورة رقم -
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 -الطالب تصوير: الساللم الجانبية لمعبد سيريس، 03الصورة رقم -

 المذبح: -
ـ( كضع  x2.63 2.63ل مربع الشكل أبعاده )ة يكجد ىيكفي كسط الساحة المركزي 

، (1)ـ( 13.15ي منو كيبعد عنو بػ)بعناية شديدة ليككف مكازيا لممعبد كيقابل الجزء الكسط
كتحيط بالساحة المركزية جدراف أخرى داخمية تكازي الجدراف الخارجية التي تبعد عنيا بأربعة 
أمتار مف كبل الجانبيف، أما الجانب المقابل لممعبد فيبعد بخمسة أمتار كىذه الجدراف الداخمية 

                                                 
1-  Ballu (A.), Op. Cit., p. 34. 
 



 الّشواىد األثرية لمعالم العمارة الّدينية في المدن والمراكز الحضرية لإلقميم األوراسي الفصل الثالث:
 

 
83 

اسات التي تظير عمى أرضية كانت مبنية باآلجر المحركؽ، لـ يتبقى منيا سكى األس
 .(04قـ صكرة ر )انظر ال الساحة

 
 -الطالب تصوير: مذبح معبد سيريس، 04الصورة رقم -

 البروناوس: -
كىي عبارة عف مدخل المعبد لـ يتبقى الجزء العمكي منو فقط الجزء السفمي كالذي ىك  

 لجية الشرقيةا لو باب مف ـ( رباعي الشكل 4.5x4.5عبارة عف دىميز مقبب أطكالو )
 ، أما عف األعمدة التي كانت تحمل المدخل فقد اختفت مف مكانيا.كالغربية

 (:Cellaقاعة العبادة ) -
ـ  1.80، عمق ىذا المقدس عمى دىميز مقبب ىي االخرى بنيت قاعة قدس األقداس  

ياب أما عف فترة بناء ىذا المعمـ فبل يمكننا معرفتيا بالضبط في ظل غ ،(1)أمتار 5كعرضيا 
، كلكف بالنسبة لمكقعيا في المدينة فبل بد أنيا بنيت في فترة حكـ مؤسس ةاإليبيغرافيالشكاىد 

 .(06ك  05)انظر الصكرة رقـ  ـ( 117 – 98المدينة االمبراطكر تراجاف )
                                                 

1
- Ballu (A.), Op. Cit., p. 34. 
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 ة الكاجية.عمدبقى اثار خاصة بدرج االمامي كال أ كما اف الغرب في االمر لـ يت

 
 -الطالب تصويرريس، : معبد سي05الصورة رقم -

 
 -الطالبتصوير المدخل الجانبي لغرفة البوديوم، : 06الصورة رقم -
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 مواد وتقنيات البناء: -
كاستعماؿ  بناءه بكثرة في بالنسبة لمكاد بناء ىذا المعمـ فقد استعمل كاآلجر المحركؽ  

لؾ ككذ الدىميز عارضتي لبابالحجارة المنحكتة مف الحجر الرممي في كل مف المذبح ك 
التي  ، كأما عف تقنيات البناء فاستعممت تقنية البناء باآلجرلممعبدالشرقي الجدار الغربي ك 

 (Opus vittatum)ك  (Opus caementicium) كذلؾاستعممت ك  دبعمنجدىا في كل جدراف ال
كبكس ماؿ أاما عف تبميط فنبلحظ استع تبلحظ في جدراف منصة المعبد االخيرة التيكىذه 

 .(08ك 07 رقـ رةصك )انظر ال ـ في الناحية الغربية لممعبدسبيكاتك 

 
 -الطالب تصوير: تقنية البناء باآلجر في جدران المعبد، 07الصورة رقم -
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 -الطالب تصويرسبيكاتوم في تبميط األرضية،  أوبوس: استعمال تقنية 08الصورة رقم -

 :ماركورمعبد  -3
متر كمف  60د الكابيتكؿ عمى بعد حكالي عمى قمة تمة جنكب معب مارككريقع معبد  

متر يتكاجد الحي الصناعي لمدينة تيمقاد  15الجية الشرقية لممعبد كعمى بعد حكالي 
 كالمتكاجد في الجنكب الغربي لممدينة األصمية )التراجانية(.

متر  160ي المتكاجد في الجية الغربية لو بػ تعف الحي الدكنا مارككركما يبعد معبد  
 متر. 300التي تبعد عنو بحكالي  ةالبيزنطينكب المعبد تتكاجد القمعة كعمى ج
ـ، كعمى  11.90ـ أما طكلو  7.20شكبل مستطيبل يبمغ عرضو  مارككريتخذ معبد  

الرغـ مف صغر حجمو إال أنو كاف مرئي مف جميع أنحاء المدينة كذلؾ بفضل مكقعو 
 .(1)المرتفع في قمة التمة

                                                 
1
- Ballu (A.), Les ruines de Timgad l’antique Thamugadi, Ernest Leroux éditeur, Paris, 1911, p. 29. 
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إلى الشرؽ بعناية شديدة كىك بذلؾ يقابل تماما الحي التجاري  مارككرتـ تكجيو معبد   
في ذلؾ الحي كبالتأكيد  كليذا يعتقد بالك أنو بني خصيصا مف أجل حماية التجار كالتجارة

 .(11رقـ  الشكل)انظر  لحماية التجارة في تيمقاد بصفة عامة

 
 ادر موجو نحو الحي الصناعي بتيمقمعبد ماركو مخطط : 11رقم  الشكل

 Ballu (A.), Les ruines de Timgad l’antique Thamugadi, Paris ,1911المرجع: -

يصنف ىذا المعبد مف معابد بركستيل تيتراستيل كذلؾ لكجكد أربعة قكاعد لؤلعمدة في  
الذي يؤدي إلى الناكس أك قاعة قدس  البركناكسالكاجية األساسية لممعبد عند المدخل 

حظ استعماؿ الحجر الرممي في بناء ىذا المعبد الذي تعد حالة ( كما نبلCellaاألقداس )
 .(1)ساساتو لـ يتبقى سكى أ حفظو سيئة جدا

 
 

                                                 
1
- Ballu (A.), Boeswillwald (E.), Guide illustré de Timgad (Antique Thamugadi), Paris, p.79. 
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 اكتشاف المعبد: -
ككاف ذلؾ عندما ـ  1909أكتشف ىذا المعبد مف طرؼ السيد ألبير بالك في سنة  

ات أسبار مختمفة أنيى الحفريات التي كاف يقـك بيا في الحي الصناعي ثـ بعد ذلؾ قاـ بعممي
مترا مف الجدار  15في غرب ىذا الحي جنكب معبد الكابيتكؿ ثـ في أحد األياـ عمى بعد 
، كقد كانت مارككرالذي يحد الحي المذككر سابقا كجد بالك ما لـ يكف يتكقعو أال كىك معبد 

د ىذه مفاجأة كبيرة لو عمى حد قكلو فقد كاف يتكقع المزيد مف األحياء الصناعية كلكنو كج
إلو التجارة كالسراؽ كقد  مارككرالمنشأة الدينية المتمثمة في ىذا المعبد الذي كرس لعبادة 

تعرؼ عمى ىكية المعبكد في ىذا المعمـ بفضل نقيشة تؤكد ذلؾ عثر عمييا عمى بعد عدة 
 أمتار مف عيف المكاف، كنص النقيشة يتضمف اآلتي:

.1 

 تكممة النقيشة كاآلتي:

 

2. 
 
 
 

                                                 
1 - Ballu (A.), Op. Cit., p. 29. 
2 - Ibid., p. 30.  
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 فوروم:البد مع -4
( القمب النابض لممدينة الركمانية ليس فقط ألنيا مكاف   تعد الساحة العامة )الفكرـك

بحيث تحتكي  تجمع الشعب الركماني بل الحتكائيا معظـ المرافق العامة في المدينة الركمانية
 عمى دار البمدية كالبازيميكا القضائية ككذلؾ مرافق تجارية كدكاكيف كما احتكت الساحة

فيتركفيكس ك حسب ، (1)العامة عمى معالـ دينية كالمعابد كالمذابح الخاصة باآللية الركمانية
نكف يكج جكبتيرأف المعبد الذي يجب أف يككف في ىذا المنتدى ىك معبد ثالكث الكابيتكؿ )

 ، كيمكف أف تككف ىناؾ معابد آللية أخرى أيضا.(2)كمنيرفا(
يمقاد لـ يكف مكرسا لعبادة ثالكث الكابيتكؿ بل أما عف المعبد المكجكد في مدينة ت 

كاف معبدا آخر ال نعمـ اآللية التي كانت تعبد فيو كلكف نسبة إلى التماثيل التي كانت تمثل 
، مع العمـ أف ىذه (3)نصر االمبراطكر تراجاف أطمق عمى ىذا المعبد اسـ معبد النصر

اسية الشكل التي تزيناف يميف كيسار التماثيل قد فقدت كلـ تبقى منيما سكى قاعدتيا السد
تراجاف نفسو خاصة أف المنصة، كما يمكف أف يككف أف ىذا المعبد كاف لعبادة االمبراطكر 

الركماف كانكا يعبدكف أباطرتيـ ككمنا نعمـ أف االمبراطكر تراجاف ىك المؤسس الفعمي لمدينة 
 .(4)ه في قمبيا تماماتيمقاد لذلؾ ربما يككف ىذا المعبد لتراجاف نفسو بحيث جعمك 

 موقع المعبد: -
 11.50تـ بناء معبد تيمقاد في الكجو الغربي مف الساحة العامة عمى كاجية طكليا  

طمة كيحده مف الخمف فناء خاص بمجمس الشيكخ الذي يحد المعبد بـ تفتح عمى الساحة الم
 .ءبالفسيفسامف الجية الجنكبية كاف مزيف 

ده مجمكعة مف الدكاكيف التابعة لمفكرـك ككذلؾ مدخل أما مف الجية الشمالية فتح 
، ككانت في ىذه الجية غرفة مبمطة خاصة باجتماعات   .*() جيفافالشماؿ الغربي لمفكرـك

                                                 
1
- Pelletier (A.), Op. Cit., p. 19. 

 .89.، المرجع السابق، ص فيتركفيكس -2
3
- Courtois (C.), Op. Cit., p. 32. 

 .25-24 .(، المرجع السابق، ص.تغميسية )ـ -4
 * ىـ مجمكعة مف الشباب الذيف كانت ليـ جمعيات في بعض المدف.
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 .(12رقـ  الشكل)انظر  يةالشرق الجية تيمقاد نحك فكركـ و معبدكجّ كما  

 

 معبد الفوروممخطط : 12رقم  الشكل
 06/2007الجزائر،  ج. كمرافقو، مذكرة ماجستير،  تيمقاد لفكرـكاثرية  دراسة(، صدقي )ع.دلمرجع: ا-

 وصف المعمم: -
ىك متعارؼ عميو  عمافكرـك تيمقاد خاصية مغايرة تماما  معبد عمى غير العادة يمتمؾ 

سمح بالكلكج في المعابد الركمانية ذلؾ ألنو لـ يكف مزكدا بسبللـ في الجية األمامية التي ت
لممعبد تتككف مف سبع درجات،  الجنكبيإلى المعبد عادة بل كاف مزكد بسبللـ تتاخـ الجدار 

 .ـ 1.85رفع المعبد فكؽ منصة ترتفع عف األرض بمقدار 
في مقدمة المعبد تكجد مساحة مستطيمة الشكل خاصة بالخطباء الذيف كانكا يقدمكف  

اف الكينة يستعممكنيا أيضا إللقاء خطاباتيـ عمى خطابات لممكاطنيف في الساحة العامة كك
 3ـ كعمقيا  11.60الشعب الركماني، كليذا أطمق عمييا اسـ منصة الخطابات أطكاليا 

أمتار، يكجد عمى طرفي ىذه المنصة قاعديتاف سداسيتي الشكل تحمبلف نص إىدائي لنصر 
 .(1)االمبراطكر تراجاف

 
 

                                                 
 .66 .ابق، ص(، المرجع الس.قي )ع.ديصد -1
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 البروناوس: -
ـ مزكد في  3.40ـ كعمقو  4.5نصة نجد البركناكس عرضو بعد االنتياء مف الم 

مقدمتو بأربع أعمدة ال تحمل أخاديد بل ممساء تماما ذات تيجاف ككرنثية كىذا يعني أف 
ـ، كضعت عمى ببلطات مربعة الشكل  0.70المعبد مف المعابد الككرنثية قطر كل عمكد 

كىي األعمدة الجانبية، أما ـ، اثناف مف ىذه األعمدة كجدت كاممة  0.90طكؿ ضمعيا 
 (09ة رقـ صكر )انظر ال،(1)العمكديف اآلخريف في الكسط لـ يككنا كامميف بل جزء منيما فقط

، كبيذا كبما أف الكاجية تتضمف أربع أعمدة فيذا المعبد يصنف مف معابد بركستيل تيتراستيل
(، diastyleد )فيي تساكي ثبلث مرات قطر العمكد، كليذا فيي حسب فيتريفيكس مف معاب

ـ كارتفاع القاعدة  0.75ـ مع العمـ أف ارتفاع التاج  6.6أما عف ارتفاع األعمدة فيقدر بػ 
 ـ. 0.32

 
 -الطالب ويرواجية معبد الفوروم، بتص: 09الصورة رقم -

                                                 
1
- B.C.B, Timgad une cite africaine sous l’empire romaine, Paris, 1905, p .36. 
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 (:Cellaقاعة العبادة ) -
ك ـ طكؿ  4.5كىي مكاف تمكضع اإللو كفي ىذه الحالة االمبراطكر ربما أبعادىا ) 
ـ(، ككانت ىذه القاعة مبنية تحت غرفة يعتقد أنيا كانت خاصة بالكينة  3.5عمقيا 

، (1)يستعممكنيا لغرض حفظ األدكات الخاصة بأداء الطقكس أك لتخزيف اليدايا القادمة لممعبد
( يستمـ منيا القابض Aerariumفيكس أنيا خزينة )ك كما يمكف أف تككف كفق نظرية فيتر 

( كىذا Tabularium، كىي كذلؾ تككف أرشيف خاص بالمستعمرة )(2)الضرائب مف الشعب
 ألنيا تجاكر مجمس الشيكخ.

كيمكف الكلكج إلى ىذه الغرفة عف طريق باب يكجد عند بداية السبللـ في الجدار  
الجنكبي كما أنو يكجد في ىذا الجدار فتحة تحت منصة الخطابات ال يعرؼ الغرض منيا 

رقـ  صكرة)انظر ال ـ(، تدخل إلى غرفة جد صغيرة 0.82عمكىا ـ ك  0.56أبعادىا )عرضيا 
10). 

 
 -الطالب تصوير: مدخل لمغرفة الصغيرة تحت منصة الخطابات، 10الصورة رقم -

                                                 
 .69 .(، المرجع السابق، ص.قي )ع.ديصد -1
 .25 .(، المرجع السابق، ص.تغميسية )ـ -2
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 مواد وتقنيات البناء المستعممة: -
( في ىذا المعبد بكاسطة حجارة منحكتة مف Opus quadratumنبلحظ استعماؿ ) 

ية أخرى ذلؾ أف الجدراف العمكية لممعبد ينا أف نتعرؼ عمى تقني، كيتعذر عمالحجر الرمم
غير مكجكدة سكى جزء مف الحجارة المبنية بالتقنية السالفة الذكر، كما نجد أيضا استعماؿ 

 .(1)لمحجارة مف نكع الحجر الكمسي
ـ كذلؾ  116بالنسبة لتاريخ بناء المعمـ فيك يرجع إلى فترة حكـ االمبراطكر تراجاف  

، كقاـ السيد بالك بإجراء مجمكعة مف (2)ؤكده النقيشة اإلىدائية لنصر ىذا االمبراطكرما ت
األبحاث ىنالؾ كعثر عمى أحد التيجاف الككرنثية التي مف الممكف أف تككف تابعة ألحد 

 .(3)األعمدة الغير كاممة لممعبد ا
 "جينيو" حامي المستعمرة:اإللو معبد  -5

( يقكـ بحفريات أماـ قكس النصر A. Balluلبير بالك )ـ كاف السيد أ 1898في سنة  
في الجية الغربية لممدينة عمى طريق الديكيمانكس ماكسيمكس كذلؾ ليجمع األجزاء التي 
سقطت مف تمؾ البكابة لترميمو، ثـ كانت المفاجأة عند عثكره عمى مكاف مقدس ليس ببعيد 

الغربي عمى الطريق السالف الذكر، ـ فقط في الشماؿ  20عف قكس تراجاف إذ يبعد عنو بػ 
بحيث عثر عمى زاكية حادة لبناية ثـ عثر عمى مجمكعة مف الدرجات كاألبكاب كفي األخير 

 .استنتج بالك أنو عثر عمى ثالث معبد كثني صغير في مدينة تيمقاد
 موقع المعبد: -

دى إلى المي السيفيري ، عف قكس النصر (4)ـ 20يقع معبد جيني المستعمرة عمى بعد  
كس أك  متراجاف في الشماؿ الغربي منو كالذي بني عمى الرصيف الشمالي لديكيمانكس ماكسي

تحده  (1)عمى مفترؽ الطرؽ مع الطريق الذي يؤدي إلى الكابيتكؿ (5)المبازكما يسمى طريق 
                                                 

 .68-67 .(، المرجع السابق، ص.قي )ع.ديصد -1
2
- Courtois (C.), Op. Cit., p. 33. 

3
- B.C.B, Op. Cit., p. 36. 

4- Ballu (A.), Les ruines de Timgad, 1903 , Op. Cit., p. 66. 
 .44 .(، المرجع السابق، ص.تغميسية )ـ -5
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رؽ طريق فرعي متصل بطريق الكابيتكؿ، أما مف الشماؿ كالغرب تحده مجمكعة مف شمف ال
كلكف مف الجنكب يحده طريق الديكيمانكس ماكسينكس كيقابمو مف ىذه الجية معمـ البنايات 

 .(13رقـ  الشكل)انظر .(2)ميـ مف معالـ المدينة أال كىك سكؽ سيرتيكس

 
 (المستعمرة)حامي معبد جينيو مخطط : 13رقم  الشكل

  Ballu (A.), Les ruines de Timgad, 1903المرجع: 
 

 وصف المعبد: -
 ة:الساح -

مسبكقة تحتكي الساحة التي تحيط بالمعبد عمى ثبلث مداخل في الجية الجنكبية  
 بسبللـ في كل كاحد منيا: 

 ـ ال يزاؿ محتفظ بسمـ ذك خمس درجات. 1.70عرض المدخل عمى يسار الساحة  -

                                                                                                                                                         
1
- Courtois (C.) Op. Cit., p. 78. 

2
- Ballu (A.), et Boeswillwald (F.), Op. Cit., p. 106. 
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ـ ال تزاؿ محتفظة بسمـ ذك ثبلث  1.70عرض المدخل عمى يميف الساحة أيضا  -
 درجات فقط.

ـ ال يزاؿ ىك اآلخر يحتفظ بسمـ  2.20دخل الكسطي أكبر مف سابقيو أما عرض الم -
 .(13ك 12ك 11رقـ  صكرال الى )انظر.(1)ذك خمس درجات

 
 -الطالب تصوير: المدخل الغربي لممعبد، 11الصورة رقم -

 
 
 

                                                 
1
- Ballu (A.), Op. Cit., p. 69. 
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 -الطالب تصوير: المدخل الشرقي لممعبد، 12الصورة رقم -

 
 -الطالب تصويرعبد، : المدخل الوسطي لمم13الصورة رقم -

كتؤدي كميا إلى ساحة المعبد ذات شكل رباعي غير منتظـ مزكدة بجكانبيا الثبلثة 
متر أما االركقة الجانبية  3.60بأركقة عرض الركاؽ االكؿ عند المداخل الثبلثة لمساحة 

 .(14رقـ  صكرانظر ال) أمتار 03في اليميف كيسار الساحة عرضيا 
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 -الطالب تصويراق األمامي وساحة المعبد، : الرو 14الصورة رقم -

كانت ىذه األركقة محاطة بسبع عشرة عمكدا مف كل جانب يبعد كل عمكد عف اآلخر 
ا جميمة تكجد ستة منيا بثبلثة أمتار، كىذه األعمدة كانت مف النكع الدكري جد بسيطة كلكني

مى يميف الساحة تكجد ستة لممداخل الثبلثة، كأما في الناحية الشرقية ع المتاخـ عند الركاؽ
أعمدة، كلكف في الجية الغربية عمى يسار الساحة تكجد خمسة أعمدة فقط، كربما ذلؾ بسبب 

كس الذي أثر بشكل كبير عمى مخطط الساحة المركزية مانحراؼ طريق الديكيمانكس ماكسي
 .(1)لممعبد، كبقيت مجمكعة قميمة فقط مف ىذه األعمدة السالفة الذكر

 :المذبح -
ـ( كاف مزينا بكاسطة  3x3كاف يكجد كسط الساحة أماـ المعبد مذبح مربع الشكل ) 

إفريز مزخرؼ في غاية الركعة كاإلتقاف كالذي كجدكه عند الحفريات محطما عمى شكل قطع 
 .(15صكرة رقـ )انظر ال.(2)صغيرة بقي منيا سكى القميل

 

                                                 
1
- Ballu (A.), Op. Cit., p. 69. 

2
- Ballu (A.) et Boeswillwad (F.), Op. Cit., p. 107. 
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 -الطالب تصوير: المذبح، 15الصورة رقم -

 الجانبيتين:القاعتان  -
عمى جانبي ىيكل المعبد مف الجية اليمنى كاليسرى قاعتي في نياية كل مف الركاقيف  

الشرقي كالغربي في الجزء الشمالي لمساحة المركزية، كانت كل كاحدة مزكدة بباب يسمح 
الكلكج إلييا، كيعتقد بالك أف ىذه اإلنشاءات أضيفت في كقت الحق بداعي التخزيف أك أنيا 

مقر خاص بالكينة، لكف كظيفة ىاتيف الغرفتيف ال تزاؿ غير مؤكدة تماما لياتيف كانت 
القاعتيف نفس الشكل كاألطكاؿ فيما يتخذاف الشكل الرباعي غير المنتظـ، عرض أبكابيا 

 .(1)ـ( 1.10)
 
 
 
 

                                                 
1
- Ballu (A.), Op. Cit., p. 69. 
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 المعبد: -
شكبل مستطيبل يتمكضع فكؽ منصة مرتفعة كيتخذ ، جنكبيتخذ المعبد المكجو نحك ال 
محاطة بجداريف مف كل  (2)عشر درجة 16مككنة مف  (1)األرض يحتكي عمى سبللـ عمى

 (.Pronaosجانب تؤدي إلى البركناكس )
 م(: 6x8البروناوس ) -

يحتكي االبركناكس في مقدمتو عمى أربعة أعمدة ذات الطراز الككرنثي تحمل أخاديد  
لككرنثية، كيكجد كذلؾ اثنيف في بدنيا كمنو نستنتج أف ىذا المعبد ضمف أصناؼ المعابد ا

، كبيذه (3)(Cellaمف أنصاؼ األعمدة ممتصقة بجانبي الجدار األمامي لقدس األقداس )
المعطيات يمكف تصنيف المعبد ضمف المعابد مف نمط بركستيل تيتراستيل التي تككف ليا 

 أما مف حيث تباعد األعمدة عف بعضيا البعض فنجد أف ،(4)أربعة أعمدة في الكاجية
ـ،  1.4ـ، أما في كبل الجانبيف فتتباعد عف بعضيا بػ  2.15األعمدة الكسطية تتباعد بػ 

كبيذا الشكل تككف تعادؿ ثبلثة مرات قطر األعمدة، أما الجانبية فتعادؿ مرتيف كربع قطر 
العمكد كباتباع تقنيات التعميد عند فيتريفيكس فإف التقنية المستعممة في التعميد ىي تقنية 

(Eustyle كالذي يصفو فيتريفيكس بأنو أكثر )بيف كل تقنيات التعمير كيصفو كذلؾ  حظكة
بأنو األجمل كاألكثر قكة في تحمل ثقل الجزء العمكي لممعبد، كما أنو لف يككف ىناؾ أي 

، أما عف طكؿ (5)إعاقة عند المدخل، كما أف التجكاؿ أماـ المقدس سيككف أكثر ميابة
، بقي مف ىذه األعمدة عمكديف كامميف في (6)متار في ارتفاعياأ 5األعمدة فيي ال تتجاكز 

 الجية الشرقية لممعمـ، أما االثناف اآلخراف في الجية الغربية لـ يبقيا كامميف.
 

                                                 
1
- Ballu (A.), Op. Cit., p. 67. 

 .45 .(، المرجع السابق، ص.تغميسية )ـ -2
3
- Ballu (A.) et Boeswillwad (F.), Op. Cit., p. 107. 

4- Ballu (A.), Op. Cit., p. 69. 
 .88 .، المرجع السابق، صفيتركفيكس -5

6
- Ballu (A.), Op. Cit., p. 70. 
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 (:Cellaقاعة العبادة ) -
( فمـ يتبقى سكى القاعة التي تحتيا بحيث انيار Cellaأما عف غرفة قدس األقداس ) 

، (1)متر عرض، كىذه الغرفة ىي مكاف تمكضع اإللو 07عمق ك  8.5السقف كمو، أبعادىا 
أما عف سر تمكقع ىذا المعبد أماـ البكابة )قكس النصر( فيك لحماية المدينة عند مدخميا 

 مف كل شر قد يصيبيا فيك معبد جيني حامي مستعمرة تيمقاد.
 تقنيات ومواد البناء: -

معبد التقنية اإلفريقية، كىي األكثر استعمل في بناء جدراف الساحة التي تحيط بال 
استعماال في كل مباني تيمقاد مع مبلحظة لحجارة ذات تقنية الحجارة الصغيرة المنتظمة 

(، أما عف Opus quadratumأيضا، كاستعمل في بناء المعبد أيضا في جيتو السفمى )
 جدرانو في األعمى فيي غير مكجكدة لذلؾ صعب التعرؼ عمييا.

الحجارة المستعممة فأغمبيا مف الحجارة الرممية مع تكاجد كاضح لمحجارة أما عف نكع  
 الكمسية.

 :ةاإليبيغرافيالكتابات  -
التي كجدت في المعبد ىناؾ اثنتاف جد ميمتيف األكلى  ةاإليبيغرافيأما عف الكتابات  

ف تحدد لنا ىكية المعبكد في ىذا المعمـ كقد كجدت ىذه النقيشة محطمة كالتي تتككف م
 :(2)مجمكعة شظايا كىي كاآلتي

 
 

 

                                                 
1
- Courtois (C.), Op. Cit., p. 77. 

2- B.C.B, Op. Cit., p. 309. 
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أما النص الثاني فيعطينا تاريخ المعبد بحيث يرجع تاريخ انتياء بناءه إلى سنة  
كالتي تتزامف مع فترة حكـ أنطكنينكس التقي كىذا ما يثبت أف المدينة في ذلؾ   (1)ـ151

 الكقت بدأت في االتساع خارج حدكدىا األصمية.

 
 المرأةلتي قاـ بيا السيد بالك عمى العثكر عمى تمثاؿ نصفي كما أسفرت الحفريات ا 

 .(2)(Architraveكجزء مف العارضة الخاصة بالمعبد )
 معبد أكوا سيبتيميانا: -6

نحف اآلف بصدد دراسة نكع مف المعابد المختمفة عف باقي المعابد الركمانية التي  
ية المعبكدة فيو، كفي الحقيقة أف ذكرناىا سابقا، كذلؾ مف حيث التخطيط أك عدد كنكع اآلل

ىذا المعبد أك المجمع الديني يعطينا صكرة حقيقية عف اإلدماج مف خبلؿ االشراؾ كالتشاكر 
لذلؾ كبعد دراسة ميدانية ليذا المعبد المعقد  (3)الذي تحدثنا عنو كذكرناه في الفصل السابق

ختمفة كرس ليا ىذا المعبد كىي كالذي يحكي في داخمو ثبلثة آلية م  نكعا ما كاليائل الحجـ
المعبكدات الشرقية  ىحداإللية أفريكا( كضعت مع إاإللية المحمية اإلفريقية األصل )

عل كل أسككالباإللو سيرابيس، ثـ اإللو اليكناني الركماني إلو الطب  :)مصرية ىيمينية(
 إلى منبع الماء المقدس الذي كاف يحكيو. السبب الختيار ىذا المكقع راجع

                                                 
1
- Ballu (A.), Op. Cit., p. 70. 

2
- B.C.B, Op. Cit., p. 311. 

3
- Leglay (M.) « Un centre de syncrétisme en Afrique : Thamugadi de Numidie », Op. Cit., p. 78. 
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أما عف األبحاث التي أجريت بالمكقع فقد تعاقب عمييا الكثير مف الباحثيف نذكر 
كما  (M. Leglayل لكغمي )كالباحث مارسي (J. Lassusأىميـ: الباحث جكف السكس )

 السكي أكؿ دراسة تناكلت ىذا المعمـ. ستعتبر الدراسة التي قاـ بيا لكي
 موقع المعمم: -

 300ي الجية الجنكبية لممدينة التراجانية عمى بعد حكالي يقع معبد أككا سيبتيميانا ف 
، كما ةالبيزنطيمتر منيا. الجزء الخمفي ليذا المعبد كالمسمى الساكراريـك بنيت فكقو القمعة 

ليذه المنطقة  ف البيزنطيك أف حجارة المعبد استعممت لبناء ىذه األخيرة كلعل سبب اختيار 
ف المكجكدة في الداخل لتزكيدىـ بالمياه، يالمعبد ككذلؾ الع بالذات ىك مكاد البناء التي يكفرىا

 كقد كاف المعبد يشغل الحيز الداخمي كالخارجي أماـ القمعة مف الجية الغربية ليا.
 وصف المعمم: -

يتجو معبد أككا سيبتيميانا نحك الشماؿ يأخذ الشكل المستطيل في تصميمو أبعاده  
158x44  1(14رقـ  الشكل)انظر  .2ـ 6952ـ كتعادؿ مساحتو ما يفكؽ. 

Erreur !

 

 اسيبتيميانكوا معبد أمخطط : 14رقم  الشكل
 
 

                                                 
1
- Laporte (J.-P.) « Timgad : la Dea Patria, le Genius Patriae et l’Aqua Septimiana », Aouras, n 9, 

2016, p. 182.   
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 األقسام األساسية لممعبد: -
كما ذكرنا في السابق فإف ىذا المعبد مختمف التصميـ عف المعابد المذككرة سابقا  

يتككف مف قسميف أساسييف الفريداريـك كىك القسـ األكؿ مف المعبد كمتكاجد خارج القمعة 
بحيث يفصل بينيـ الصكر  ةبيزنطيال، أما القسـ الثاني فيك متكاجد داخل القمعة ةالبيزنطي

( كىك الجزء المقدس في سالدفاعي ليذه األخيرة كيدعى ىذا الق ـ مف المعبد )الساكراريـك
  المجمع الديني.

 قسم الفريداريوم: -
يتككف ىذا القسـ مف المعبد مف العديد مف العناصر المعمارية يحتكي عمى مدخل  

ـ، ثـ نصل بعد ذلؾ إلى بيك  3حة المعبد عرضو رئيسي الذي يتكسط الكاجية األمامية لسا
ـ عرض، كانت أرضيتو مبمطة، ثـ نجد  4.80طكؿ ك  7.90ذك شكل مستطيل أبعاده 

مدخل ثاني يؤدي مباشرة إلى ساحة ذات أركقة معمدة مف ثبلث جيات تعرؼ بساحة 
خـ لممدخل أمتار أما عف أطكاليا فالركاؽ الشمالي المتا 4الفريداريـك عرض ىذه األركقة 

ـ، أما  100.60ـ أما الركاقيف في الجية الغربية كالشرقية لمساحة طكليما  34.20طكلو 
عمكد تتباعد عف  70عف عدد األعمدة التي كانت متمكضعة عمى ىذه األركقة فتصل إلى 

أمتار كنصف، صنعت ىذه األعمدة مف الحجر الرممي كفي حقيقة  3بعضيا البعض بمسافة 
ميا تقريبا بحيث لـ تبقى سميمة كحاليا لـ يتبقى سكى بعض أماكف تمكضعيا األمر اندثرت ك

عمكد تتكزع كاآلتي: ستة منيا في الجية  43كمنيا مف احتكت عمى جذكع نصفية لػ 
الشمالية المتاخمة لممدخل الرئيسي لمساحة المعمدة، كالثانية بالجية الشرقية أما الجية الغربية 

 جذع لعمكد. 29ر حفظا فاحتكت عمى كىي الجية التي تعتبر أكث
 :الفريداريومقاعات  -أ
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احتكت الجكانب الثبلثة )الشمالية كالغربية كالشرقية( عمى مجمكعة معتبرة مف  
 القاعات مختمفة األشكاؿ كاألطكاؿ كىي كاآلتي:

 
 * قاعات المدخل االمامي لممعبد:

 ليا بدءا مف البيك ىي كاآلتي:عرض أما أطك  أمتارمف الجية الشرقية لممدخل معظميا أربع 
القاعة ك  متر 03.10: 03القاعة ك  متر 04: 02القاعة ك  متر 2.50: 01القاعة  -

 متر. 03.7: 05القاعة ك  متر 03: 04
 19أما عف القاعة الكبرى ذات الشكل المستطيل كالتي تتاخـ صكر الكاجية األمامية أبعادىا 

 أمتار عرض. 03كمتر طكؿ 
متر  04ممدخل ىي كاآلتي: احتكت عمى أربع قاعات ليا نفس العرض مف الجية الغربية ل

 مع اختبلؼ في الطكؿ كىي ابتداء مف البيك كاآلتي:
القاعة ك  متر 05: 03القاعة ك  متر 06.40: 02القاعة  متر. 02.20: 01القاعة  -

 .متر 03.5: 04
ى خارج الكاجية كما يكجد ركاؽ معمد بكاسطة ستة أعمدة لـ يتبقى سكى خمسة منيا يفتح عم

 متر عرض(. 3.10طكؿ ك 18.75األمامية أبعاده )
 الجانبية )الشرقية والغربية(: الفريداريومقاعات  -

 * من الجية الشرقية:
لقد تضررت ىذه الجية بشكل كبير كاندثرت أجزائيا كلكف قمنا بتحديد قاعتيف  

 أطكليما كاآلتي:
 متر 06: 02القاعة ك  متر 04: 01القاعة  -
 ـ. 4.5عمـ أف عرضيا يبمغ مع ال

 * من الجية الغربية:
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ىذه الجية ال تزاؿ جيدة بالنسبة لمجية الشرقية كيتكاجد بيا أربع عشرة قاعة كأبعادىا  
 ابتداء مف كاجية المدخل كاآلتي:

: 04القاعة ك  متر 05: 03القاعة ك  متر 04: 02القاعة ك  متر 4.30: 01القاعة  -
 03.5: 07القاعة ك  متر 05: 06القاعة ك  متر 10.50: 05القاعة ك  متر 07.60

كالقاعة  متر 05.3: 10كالقاعة  متر 12: 09كالقاعة  متر 03: 08القاعة ك  متر
: 14كالقاعة  متر 02.80: 13كالقاعة  متر 05: 12كالقاعة  متر 03.5: 11

 متر. 02.70
د ثـ يمر يأتي مف خارج المعب الفريداريـكمع العمـ أنو يكجد ممر مبمط يتكسط ساحة 

، كبيذا نككف  بالكاجية االمامية ككذا البيك مركرا بالساحة العامة إلى غاية بكابة الساكراريـك
 قد تطرقنا إلى الجزء األكؿ مف المعبد.

 القسم الثاني لممعبد )الساكراريوم(: -
لديو مستكييف مختمفيف ففي الجية  ةالبيزنطيداخل القمعة كىذا القسـ مف المعبد  

، أما الجزء الذي الفريداريـككالتي تحتكي عمى حكض المياه ليا نفس مستكى ساحة الشمالية 
 ـ. 1.60يحتكي عمى المعابد الثبلثة فيك يرتفع بمقدار 

ـ يتكسطو  20نجد في بادئ األمر صكر الذي يفصل بيف القسميف يبمغ طكلو حكالي  
ري، بعد ذلؾ نجد أمتار مف الحجر الرممي يعمكه قكس نصف دائ 03مدخل رئيسي عرضو 

طكؿ ك  27.5حكض المياه الذي ال يزاؿ في حالة حفظ جيدة مستطيل الشكل أبعاده )
ـ( ذات أرضية مبمطة بالحجر الكمسي، أما جدرانو فاستعممت الحجارة الرممية  6.90عرضو 

متر اما بالنسبة لتمكينو بالمياه لـ يتـ التعرؼ عمى  1.70في بناءىا عمق ىذا الحكض 
 .(1)مصدرىا

                                                 
1
- Birebent (J.), Aquae Romanae, Recherches d'hydraulique romaine dans l'Est algérien, Service des 

Antiquités de l'Algérie, Alger, 1962, pp. 329-330. 
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ـ، كما يحتكي  0.25ـ كارتفاعيا  0.25كما احتكى ىذا الحكض عمى حكاؼ سمكيا  
ىذا الحكض عمى أركقة معمدة بحيث يمكف مبلحظة قكاعد األعمدة مف الحجر الكمسي 

ى ستة في الجية الشرقية كعمكد كاحد في الجية الغربية بينما ك اندثر أغمبيا كلـ يتبقى منيا س
ـ كتطل عميو مف الجية  04.5عرض ىذه األركقة  ةالبيزنطيآت استعممت بعضيا في المنش

 ..الشرقية كالغربية
ـ أما  34.30كما تكجد ساحتاف جانبيتاف ذات شكل مستطيل يبمغ طكؿ كل ساحة  

ـ مبمطة بتقنية أكبكس سبيكاتكـ مف مادة اآلجر األحمر ذات مقاسات  09.20عرضيا 
تكيات كل ساحة بالنسبة إلى سطح الحكض، صغيرة، كما يجب أف نشير إلى الفرؽ في مس

ـ، ككل  0.55ـ كعمك مستكى الساحة الغربية  0.30بحيث ارتفاع مستكى الساحة الشرقية 
ـ لـ يتبقى  03.50ـ كعرضيا  09.50ساحة كانت مزكدة بأركقة جانبية معمدة يبمغ طكليا 

ة الشرؽ الجدار مف أعمدتيا سكى ثبلث قكاعد بالركاؽ الشرقي كيحد ىذا الركاؽ مف جي
 .(1)الخارجي لممعبد

كما يكجد بالساكراريـك مداخل ثانكية كاحد يقع في كسط الجدار الشرقي لمصكر  
ـ، كما يكجد  01.20الخارجي لمساكراريـك يطل عمى األركقة المعمدة في تمؾ الجية عرضو 

 ـ. 1.40مدخل آخر يقع بالجزء الغربي لجدار كاجية الساكراريـك عرضو 
 ابد الثالث:المع -

 * منصة المعبد:
ـ عف األرضية، يتقدـ ىذه  1.6تتمكضع المعابد الثبلثة عمى منصة يقدر ارتفاعيا بػ  

المنصة صكر يقابل المعبد الرئيسي الخاص بآلية إفريقيا الذي يتكسط المعابد الثبلث مع 
مركزي، يتككف كجكد اثنيف مف السبللـ الجانبية تؤدي إلى ىذه المنصة التي تسبق المعبد ال

 ـ( 0.20ـ، ارتفاع  0.04ـ، العرض  2.70درجات متساكية المقاسات )الطكؿ  5كل سمـ 
 كىي مف الحجارة الكمسية. 

                                                 
1
-. Lassus (J.), La forteresse byzantine de Thamugadi, fouilles à Timgad, Op. Cit., p. 50. 
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مف السبللـ عمى جانبي المعبد مف الجية الشرقية كالغربية كل كاحد  02كما يكجد  
 حجر الرممي.، مككنة مف خمس درجات مف اليف الجانبييفبدى معبد مف المعمنيما يؤدي إل

 * المعبد المركزي:
ىناؾ إشكالية بخصكص اآللية المخصص ليذا المكاف المقدس كلكف معظميـ  

معبديف مف الجية الىذا المعبد الذي يتكسط أبعاد تبمغ مقاسات  أفريكا، اإلليةيرجعكنو إلى 
حيث ب ـ( ال يكجد ركاؽ معمد أمامو 7.70ـ، أما العرض  9.80)الطكؿ  :الشرقية كالغربية

بمطت ىذا الجزء بكاسطة  ،تطل عمى حكض المعبد Uشرفة أمامية عمى شكل حرؼ  تتكاجد
 بات بيضاء.عكحتكي عمى أزىار صغيرة مككنة مف مفسيفساء ذات لكف أسكد ت

ـ يتكسط الجدار الشمالي ليا كما نبلحظ كجكد في  2.85عرض باب قدس األقداس  
 تينية.زكاياه قكاعد سداسية األضمع تحمل نقيشات ال

استعمل في تبميط ىذه الغرفة فسيفساء مف نكع ساكتيل كىي عبارة عف قطع مكسكرة  
مف الرخاـ أحيطت بببلطات رخامية مشكمة مساحات مربعة الشكل، كما تتكاجد في ىذه 

ـ  1.40ـ كترتفع عف األرض بػ  1.10الغرفة في جدارىا الجنكبي محيطة عرضيا 
 كد في ىذه القاعة.خصصت لتحتكي تمثاؿ اإللو المعب

 * المعبد الشرقي:
ـ عمق  7.30نبلحظ أف قاعتو تتراجع إلى الخمف بالنسبة لممعبد المركزي ألبعادىا ) 

(، كاف يحتكي في مقدمتو عمى ركاؽ معمد كلكف حاليا ىك غير مكجكد كذلؾ عرض 5.10ك
 مصمى ىناؾ. ف البيزنطيك بسبب بناء 

 * المعبد الغربي:
، كاف مزكدا ىك اآلخر بركاؽ معمد أسككالبا لعبادة اإللو ىذا المعبد كاف مخصص 

ـ ال تزاؿ جميع قكاعدىا  2.40بيف كل عمكد مسافة تقدر بػ أعمدة  5في كاجيتو الشمالية بػ 
المنحكتة مف حجر الكمسي أما عف نكع الحجارة المستعممة في تبميط ىذا الركاؽ كانت مف 

قاعة العبادة التي يتـ الكصكؿ إلييا بكاسطة باب الحجارة الرممية ثـ بعد ىذا الركاؽ نجد 
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ـ ذات شكل مستطيل مبمطة بكاسطة الحجر  2.70يتكسط الجدار الشمالي ليا عرضو 
ـ( تحتكي  5.10ـ كعرضيا  7.10الكمسي، أما عف أبعاد ىذه القاعة ىي كاآلتي: )عمقيا 

ـ( مف اآلجر  1.10ـ عرض ك ارتفاعيا  1.90عمى محطبة في جدارىا الجنكبي أبعادىا )
 مف الحجر الكمسي كىي مكاف تمكضع اإللو. مصقكلةتتكسطيا حجرة 

 
 مواد وتقنيات البناء: -

استعمل في ىذا الصرح الكبير العديد مف مكاد البناء لعل أىميا الحجارة الرممية  
كالكمسية التي استعممت بكثرة ككذلؾ اآلجر الذي بني بو بعض أجزاء ىذا المعمـ، كما 

مت مادة الرخاـ، أما بالنسبة في المكاد األصمة فاستعمل الببلط كالجير ككذلؾ المعادف استعم
مثل الحديد كالبركنز لتثبيت الحجارة الكبيرة المنحكتة، ككذلؾ بيف المكحات الرخامية أما عف 

ة، التقنية األكثر استعماال ىي التقنية اإلفريقيك تقنيات البناء فاستعممت تقنية البناء باآلجر، 
أما عف تبميط األرضيات فاستعممت تقنية التبميط بالببلطات الحجرية كما تـ التبميط بكاسطة 

، كما بمطت أرضية المعابد كالشرفة التي تقابل  القطع اآلجكرية بكاسطة تقنية أبكس سبيكاتـك
 المعبد المركزي بكاسطة فسيفساء بتقنيتيف "أبكس تيسيبلتـك كأبكس ساكتيل".

  التي تحدد ىوية معبود المعمم: ةيغرافياإليبالنقيشة 
 اميانيسيبتالتي تحدد تاريخ عناصر تييئة المضافة لمعبد  كاراكبلككاف ذلؾ بفضل نقيشة 

المزينة  الفريداريـككمتمثمة في تييئة العيف المشكمة مف حاجز البركنز ك كذالؾ اركقة 
يشة بقرار مف المجمس النق بالرسكمات ك المداخل ك كذالؾ الطريق المبمط ككضعت  ىذه

 . (1)البمدي

                                                 
1 - Leschi. (L.), « Découvertes récentes à Timgad : aqua Septimiana Felix », dans études d’épigraphie, 

d’archéologie et histoire africaines, Paris, 1957, p. 78. 
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 اسيبتيميانور لمعبد أكوا : إعادة تص15الشكل رقم 

 Laporte (J.-P.) « Timgad : la Dea Patria…», Aouras, n 9, 2016: المرجع

 معبد الكابيتول )تيمقاد(: -7
د الديانة الرسمية عند الركماف لذلؾ كانت لو أىمية بالغة كأحد أىـ بيعد الكابيتكؿ مع 

تركفيكس يجب أف يككف ىذا المعمـ المرافق المعمارية في المدينة الركمانية بحيث كحسب في
كاضحا لمعياف، ككذلؾ يجب أف يككف في قمب المدينة أي في الساحة العامة، يحكي ىذا 

كبير اآللية الركماف كزكجتو جنكف كابنتو مينيرفا"  جكبتيرالمعبد في داخمو ثبلث آلية كىي "
بحيث بدؿ قاعة كاحدة لذلؾ كاف تصميـ قاعة العبادة فيو مختمفة عف باقي المعابد األخرى 

  تكجد ثبلث قاعات لمعبادة كل كاحدة منيا مخصصة إللو مف اآللية المذككرة.
 موقع المعبد: -

يقع معبد الكابيتكؿ لمدينة تيمقاد في الجية الغربية جنكب المدينة التراجانية خارج  
رية في المدينة التجا 1المدينة األصمية )البدائية(، يحده مف الشماؿ مجمكعة مف أىـ المعالـ

                                                 
1
- Ballu (A.), Monuments antiques de l'Algérie : Tébessa, Lambèse, Timgad, Paris, 1894, p .35. 
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 تتكاجد مجمكعة مف المباني تيكس(، أما مف الجية الغربية مف ىذا المعمـر أال كىك )سكؽ سي
الجنكبية كاف يتكاجد  أّما مف الجية حمامات.الككذلؾ  الدكناتيكنيسة كالحي الالمسيحية مثل 

 الذي تكممنا عنو سابقا. مارككرمعبد 
اسطة طريق يسمى طريق الكابيتكؿ بحيث ينطمق يرتبط ىذا المعمـ بالمدينة البدائية بك 

ىذا الطريق مف معمـ الكابيتكؿ ليصل إلى قكس تراجاف حيث يمتقي بطريق ديكيمانكس 
كما يقابل الكابيتكؿ مف الجية الشرقية المدينة التراجانية كتحديدا منزؿ الثري كس. مماكسي

 سيتيكس.
 وصف عام لمكابيتول: -

، ذك مساحة تتخذ الشكل الرباعي 2ـ 6000مساحة تقدر بػ يتربع معبد الكابيتكؿ عمى  
ة ميبلف ـ(، أما بالنسبة التجاه المعبد فيك مكجو نحك الشرؽ مع زاكي x 66ـ  91أبعادىا )

 صغيرة نحك الشماؿ الشرقي.
 أقسام المعبد: -

يتككف معبد الكابيتكؿ مف قسميف أساسييف القسـ األكؿ كىك الساحة المبمطة التي  
 .(16رقـ  الشكل)انظر  .1ىيكل المعبدأي القسـ الثاني كاألساسي تحيط ب

                                                 
1 Ballu (A.), Les ruines de Timgad l’antique Thamugadi, Ernest Leroux éditeur, Paris, 1897, p. 194. 
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 مع مالحقو معبد الكابيتولمخطط : 16رقم  الشكل

 Ballu (A.), Les ruines de Timgad l’antique Thamugadi, Paris, 1897: المرجع

 * ساحة المعبد:
لممعبد، يتكسط  يتـ الدخكؿ إلى ىذه الساحة بكاسطة مدخل رئيسي مف الجية الشرقية 

ـ( ذك قاعدة ممساء  0.66ـ( كقطره ) 6.20عمكد طكؿ كل عمكد ) 12ركاؽ معمد بكاسطة 
 ـ. 4.40ـ كعرضو  61آتيكية أيكنية، أما عف أبعاد ىذا الركاؽ فيبمغ طكلو 

ـ نصل إليو عف طريق أربع درجات ألف ىذا  2.20يبمغ عرض المدخل الرئيسي  
 ـ. 0.45لكابيتكؿ بػ الركاؽ المعمد يعمك عف طريق ا

كالجدير بالذكر أف تمؾ األعمدة كانت تعمكىا عارضة تحتكي عمى نقيشة تذكر عممية  
ـ( ك  1.22أمتار كجدت مقسكمة عمى ثبلث قطع ) 4مغ حكالي بلترميـ معمـ الكابيتكؿ، ت

 .(1)ـ 0.92 ـ( كيبمغ عرضيا  0.98ـ( ك) 0.98)

                                                 
1 Ballu (A.), Op. Cit., p. 194. 
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يا مف كل جانب كبالنسبة إلى الركاؽ تحتكي ساحة المعبد عمى أركقة معمدة تطكق 
الشمالي كالجنكبي، فقد كاف يتككف مف جزئيف الجزء األكؿ عبارة عف غرؼ متفاكتة األحجاـ، 

 أما الجزء الثاني فقد كاف الركاؽ الذي يفصل بيف ىذه األخيرة كالساحة المركزية لممعبد.
 * الرواق الجنوبي:

أعمدة أيكنية لـ يتبقى منيا شيء أمتار معمد بكاسطة  3.5عرض ىذا الركاؽ  
بمحاذاتو تكجد سمسمة مف الغرؼ التي أطكاليا غير متساكية كانت ىذه الغرؼ مفصكلة عف 

 الركاؽ بكاسطة جدار ككل كاحدة منيا كانت مبمطة بببلطات منتظمة.
أمتار طكؿ  9.75أبعاد الغرؼ األكلى المتكاجدة في الركف الجنكب الشرقي تقدر بػ  

ـ  3.25ـ عمى  33.50ـ، كبعد ذلؾ نجد غرفة طكيمة جدا تقدر أبعادىا بػ  3.70كعرضيا 
، بيد ىذه ـ 5.30كـ  6.48عرض، ثـ بعد ذلؾ نجد أربع قاعات أخرى تتراكح أطكاليا بيف 
متر حسب بالك أف ىذه  11القاعات تكجد ساحة جديدة في الركف الجنكب الغربي طكليا 

(، ـ 2فتح عمى الركاؽ المعمد بكاسطة أبكاب عرضيا )القاعات ربما كانت محبلت تجارية ت
العمكي كانت مزكدة بعمكديف في كل كاحدة  جزئيااحتكت ىذه الثبلث غرؼ عل نكافذ في 

 منيا.
 * الرواق الشمالي:

كىك نسخة مطابقة لمركاؽ الجنكبي غير أف ىذه الجية اندثرت كافة معالميا تقريبا،  
زكدة بسكر خارجي مدعـ كذلؾ بسبب الربكة التي شيد كنبلحظ أنو في ىذه الجية كانت م

 عمييا المعمـ انيار جزء منو في الجية الشمالية الغربية.
كال يزاؿ في ىذه الجية سكى بعضا مف قكاعده المعمدة كبعض الببلطات الحجرية  

 .(1)لمركاؽ المعمد ككذلؾ آثار أساسات الدكاكيف

                                                 
1 Ballu (A.), Op. Cit., p. 196. 
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عمى جزئيف كذلؾ بسبب ىيكل المعبد الذي أما الركاؽ الغربي لممعبد فكاف مقسكما  
يعد جداره الغربي جزء مف الجدار الخارجي لمساحة، كاف ىذا الركاؽ ىك اآلخر معمد 

 ـ. 3.70لـ يتبقى سكى قكاعدىا يبمغ عرض الركاؽ  أيكنيةبكاسطة أعمدة 
 أما ركاؽ المدخل مف الجية الداخمية لمفناء فقد اندثر تماما لـ يتبقى منو سكى بعض 

 األساسات التي تحدده.
 * المذبح:

يحتكي معبد الكابيتكؿ عمى مذبح في الساحة المركزية أما المعبد يبعد عنو بعشرة  
عرض(  5.10ـ طكؿ ك  6أمتار يتخذ شكبل مستطيبل لـ تبقى سكى أساساتو تبمغ أبعاده )

كىي عبارة عف ( Blocage)الػ  بتقنيةمبني بالحجارة المصقكلة، أما جزءه العمكي فكاف مبني 
 .(1)(16صكرة رقـ )انظر الحشك مف الطيف كالحجارة احتكى المذبح عمى نقيشة أيضا

 
 الطالب تصوير: مذبح الكابيتول، 16الصورة رقم 

 * المعبد: 
 ـ كيتككف مف عدة 23.5كعرضو  ـ53يتخذ المعبد مخططا مستطيبل يبمغ طكلو  

 أقساـ كىي كاآلتي:
 الساللم: -

                                                 
1 Ballu (A.), Op. Cit., p. 194. 
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بد مجمكعة مف السبللـ ترتكز عمى سمسمة مف األقبية كىي منقسمة نجد في مقدمة المع
 إلى قسميف:

 القسم األول: -
عشر درجة لـ يتبقى منيا سكى ستة األكلى كالتي ال تزاؿ في مكانيا  16يتككف مف  

 األصمي.
ثـ بعد ذلؾ نجد استراحة أك مسافة فاصمة مستطيمة الشكل، ثـ نجد قسـ ثاني مف  

 البركناكس. فجد بيف جداريف الذيف يمتداف مالسبللـ كالمتكا
 القسم الثاني: -

منيا شيء سكى القبب التي كانت تحمل السمـ  درج لـ يتبق 22ف الدرج يتككف مف م 
 .(17رقـ  صكرة)انظر ال .1ثـ بعد ذلؾ نجد البركناكس

 
 -الطالب تصوير: الساللم األمامية لممعبد، 17الصورة رقم -

 البروناوس: -
ـ تتقدمو أربعة أعمدة في مقدمتو،  10.60ـ كعرضو  10.70طكؿ البركناكس يبمغ  

أعمدة مف كل  8كما أف قاعة قدس األقداس ىي األخرى محاطة بأعمدة مف جيتيف بكاسطة 

                                                 
1 Ballu (A.), Monuments antiques de l’Algérie, Op. Cit., p. 35. 
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( ذك ستة أعمدة في Périptèreجية كبيذا يمكف تصنيف ىذا المعبد ضمف معابد بريبتار )
ـ مف طرؼ  14البالغ طكليا  ( كقد أعيد اثناف مف ىذه األعمدةHescastyleالكاجية )

  .(1)استعمارية الفترة بلؿ مصمحة اآلثار خ
 (:Cellaقاعة قدس األقداس ) -

تتككف قاعد قدس األقداس لمعبد تيمقاد بثبلث قاعات خاصة بثالكث الكابيتكؿ  
سكى الطابق األرضي  ـ(، لـ يتبقى مف قاعة العبادة 11.30ـ طكؿ كعرضيا  17أبعادىا )

ـ، كىي ذات  3.20ـ كعرض كل قاعة  0.80كانت تفصل بيف الغرؼ جدراف ذات سمؾ 
ىذه الغرؼ كمصميات، الغرفة الكسطى كانت  ىشكل مقبب، كما تكجد عدة أبكاب تعكد إل

تكجد الغرفة الخاصة بجينكف أما الغرفة  جكبتيركعمى يسار مصمى  جكبتيرمخصصة لئللو 
  فيي البنتو مينيرفا. جكبتيرمصمى  التي عمى يميف

 1.10ي كاف لكل قاعة سيبل باب نثكالجدير بالذكر أف األعمدة كانت مف النكع الككر 
 ـ فقط. 1ـ لمغرؼ الجانبية، أما الكسطى فيبمغ عرضو 

ربما كانت تحتكي ىذه عمى أدراج التي تعكد إلى كل إلو في مؤخرة كل غرفة، أما  
  .(18كالصكرة رقـ  17رقـ  الشكل)انظر (2)ـ 1.40و المدخل الرئيسي فكاف عرض

                                                 
1 Ballu (A.), Op. Cit., p. 35. 
2 Id., Les ruines de Timgad l’antique Thamugadi, 1897, Op. Cit., p. 203. 
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 معبد الكابيتولمخطط : 17رقم  الشكل

Ballu (A.), Les ruines de Timgad l’antique Thamugadi , 1897:المرجع 
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 -طالب تصوير الواجية األمامية لمعبد الكابيتول: 18الصورة رقم -
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 البناء: تمواد وتقنيا -
 مواد البناء:

استعممت في بناء معمـ الكابيتكؿ العديد مف مكاد البناء بحيث استعممت المكاد  
الحجرية مثل الحجر الرممي كالكمسي لككنيا مكاد صمبة كمتينة بحيث استعممت في تبميط 
أرضيات الفناء كفي المذبح كبناء ىيكل كأسكار الكابيتكؿ كاستعممت حتى في األعمدة 

ل في بناء المبلط الذي يربط بيف الحجارة ككذلؾ استعمل اآلجر الخاصة باألركقة كما استعم
 المحركؽ كنجده خاصة في قاعة العبادة حيث استعمل اآلجر في بنائيا.

 تقنيات البناء:
( كالتي نجدىا في Opus quadratumاستعممت العديد مف تقنيات البناء لعل أىميا ) 

 كقاعة العبادة.جدراف المعبد كفي صكر الذي يفصل بيف البركناكس 
كما استعممت التقنية اإلفريقية كتظير بقكة في كل مف الجدار الشمالي كالجنكبي  

 لساحة المعبد.
( نجدىا Opus testaceumكما تكجد تقنيات أخرى أىميا تقنية لمبناء باآلجر ) 

السمـ مف الجية األمامية الشرقية لممعبد كنجد  أساساتاستعممت في قاعة العبادة ككذلؾ 
( كالذي ىك عبارة عف خميط مف Opus caementicium)التقنية المختمطة ك كذلؾ كل مف

 .كالمبلطش الدب
( الذي نجدىا ذك األقبية المكجكدة Opus reticulatumكما استعممت تقنية المعينات ) 

  تحت السمـ األمامي لممعبد.
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 المباز(-المبايسيس )تازولت -2
 (.Lambaesisالقديم: ) الكتابة الالتينية لالسم

 موقع تازولت )المباز حاليا(: -
 (.N6°15’17’.0’’E’’24,4’29°35إحداثيات الموقع: )

 .212)باتنة( رقـ  27مدرجة في األطمس األثري في الصفحة 
 ":المبايسيسالتعريف بـ " -أ

 10عمى بعد  عتقالمبايسيس تتبع إداريا لمقاطعة نكميديا. كىي حاليا كانت مدينة 
مكمترات شرؽ مدينة باتنة كقد اختير مكاف تمكقعيا مف طرؼ الركماف كجعمكىا عاصمة كي

عسكرية لكل مقاطعة نكميديا كذلؾ بفضل مكقعيا االستراتيجي بحيث تتمكقع غرب جباؿ 
 .(1)األكراس بيا الكثير مف المنابع المائية ككثرة السيكؿ في الجية الغربية كالشمالية الشرقية

فيمق الثالث سيسيا إلى فترة حكـ األسرة الفبلفية بحيث كانت معسكرا لميرجع تاريخ تأ 
كبعد ذلؾ أصبحت عاصمة لمقاطعة نكميديا في عيد  ،(2)ـ81األغسطسي منذ عاـ 

كالمركز األساسي لمفيمق  ،(3)ـ208ـ ك198ريكس ككاف ذلؾ ما بيف عاـ يسيبتيمكس سيف
في عيد االمبراطكر )تراجاف  ـ120-115سي ككاف ذلؾ ما بيف سنتي الثالث األغسط

 ، كتتككف المدينة مف جزئيف:(4)كىدرياف(
 :المدينة العميا 

سيبتيمكس  يحدىا مف الغرب كاد تازكلت كمف الشماؿ تمتد حتى مكاف قكس نصر
بكزف كمف الجنكب تحدىا منازؿ عمى أعمى ىضبة سيفيركس، كمف الشرؽ مجرى كاد بكد

مرافقيا المعسكر الشرقي كالكابيتكؿ كحمامات أيف يتكاجد منبع عيف دريف، كمف أىـ 
 الصياديف ...الخ.

                                                 
1
- Janon (M.), « Recherches à Lambèse », AA, t. 7, 1973, pp. 193-254. 

2
- Leschi (L.), « Un nouveau camp de Titus à Lambèse en 1980 », Libyca archéologie-épigraphie, t.1, 

1953, pp. 179-214. 
3

 .08 .، ص1998/1999الجسائر،  ج.باجنة(، رسالة ماجسحير،  )جازولثدحماني )م.(، دراسة مقدسات مححف المبيس  -
4
- Le Bohec (Y.), La troisième légion Auguste, Etudes d’antiquités africaines, CNRS, Paris, 1989, pp. 

362-364. 
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 :المدينة السفمى 
عثر عمى قكس حيث  ذىبتكجد ىذه المدينة شرؽ المعسكر الكبير كتمتد حتى كاد 

ككمكدكس كحمامات شرؽ القكس قرب المدرج كمف الجية الغربية يقع المعسكر الغربي 
معالـ ىذا الجزء مف المدينة المعمـ المحاذي شماؿ المعسكر الكبير، كمف أىـ 

 .(1)البرايتكريـك
 – 180إلى مصاؼ بمدية ما بيف سنتي  أما عف كضعيا اإلداري فيحتمل أنيا ارتقت 

أقدـ نص تضمف إشارة ك( CIL 08, 18247ـ كذلؾ مف خبلؿ نص نقيشة المقيدة بػ)191
 س.ـ خبلؿ فترة حكـ ككمكدك 185-183ع البمدية كالذي أرخ بػ: إلى كض

اسكك" أنو مف غير المستبعد أف تككف قد غعف رتبتيا كمستعمرة فيرى الباحث "ك 
تاريخ الـ مستدال في ذلؾ ب252ـ ك197 منحت رتبة ككلكنيا خبلؿ الفترة الممتدة بيف سنتي

سيبتيمكس سيفيركس سنة الرسمي النفصاؿ كتأسيس مقاطعة نكميديا مف طرؼ االمبراطكر 
 .(2)لسابقـ كما ذكرنا في ا199 – 198

ي زار المكقع ( الذPeyssonnelأما عف أكلى أعماؿ الحفريات بدأت مف طرؼ )
كمنذ ذلؾ الكقت تكارت  أسككالبـ كقدـ كصفا لمعبد 1725كـ 1724األثري ما بيف 

األبحاث كالحفريات خاصة في القرف التاسع عشر مف طرؼ مجمكعة كبيرة مف الباحثيف 
(، ككثير A. Ballu( ك )L. Renier( ك )Carbucciaقيد )( كالعDelamareعمى سبيل المثاؿ )

 .(18رقـ  الشكل)انظر  مف الباحثيف طكؿ القرف التاسع عشر كالعشركف.

                                                 
 .09 .، صالمرجع السابق (،.دحماني )ـ -1
 .269.(، المرجع السابق، ص .بخكش )ز -2
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 يس ايسالمدينة العميا بالمبمخطط : 18رقم  الشكل

 Janon (M.), « Recherches à Lambèse », AA, t. 7, 1973: المرجع

 :سيسالمبايالمعالم الدينية في مدينة -ب
تحتكي مدينة المباز عمى العديد مف المعالـ الدينية التي سنتطرؽ إلى بعضيا  

بالتفصيل أما البعض اآلخر منيا سكؼ نقكـ بذكر مكقفو كأىـ ما يقكلكف عنو الباحثيف كذلؾ 
بسبب عددىا الكبير كأيضا استحالة القياـ بعممية البحث الميداني لبعض ىذه المعالـ التي لـ 

 سكى بعض األساسات. يتبقى منيا
 :المبايسيسمعبد كابيتول  -1.2

يعد معبد الكابيتكؿ الرمز األساسي لديانة الكثنية الرسمية التي كانت في ركما  
كبالتالي ىك أىـ معبد في المعابد الركمانية يقكؿ فيتريفيكس أف معبد الكابيتكؿ يجب أف يككف 

ذا بنيت في القمب النابض لممدينة أال كىك الفكرـك في مكا ف عالي كيككف ظاىر لمناس كا 
 .(1)خارج سكر المدينة تككف مكجية نحك الطريق الكبيرة

 موقع المعبد: -

                                                 
1- Palladio (a.), Les quatre livres d’Architecture, Livre 4, Chap. 1, Paris, 1980 , p. 227. 
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يحده مف الناحية الشرقية ك جنكب المدينة العميا  المبايسيسيقع معبد الكابيتكؿ لمدينة  
بع عيف المعبد المجيكؿ كىك مبلصق لو تماما، كمف الناحية الجنكبية ىضبة أيف تتكاجد من

كمف جية الشماؿ الشرقي  أسككالبشماؿ المعبد فتتكاجد الحمامات كمجمع معبد بدريف، أما 
تصل بالمعبد مف الجية (، كما أف طريق مرككنة يVia Septimianaطريق سيبتيميانا )

 .(19رقـ  الشكلانظر ) الشرقية

 
 العميا لمدينةالم امعالكابيتول بالنسبة لموقع . 19رقم  الشكل

أت أكلى التنقيبات مف طرؼ مجمكعة كبيرة مف الباحثيف في النصف الثاني مف بد 
أيف قامكا بالكشف عمى العديد مف المعالـ الخاصة بالمدينة مف بينيـ العقيد  19القرف 

كاربكتشيا الذي قاـ بتقديـ بعض المعمكمات عمى آثار كبقايا المباني في المباز مف بينيا 
أكلى الرسكمات الدقيقة ليذا المعبد مف طرؼ إدمكند دكتكا  معمـ الكابيتكؿ، كما كانت

(Edmond Duthoit)(1). 
 وصف المعبد: -

 .يتجو معبد الكابيتكؿ نحك الجية الشرقية مع درجة ميبلف نحك الشماؿ الشرقي 
                                                 

 .09 .دحماني )ـ(، المرجع السابق، ص -1
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 لمعبد:اساحة * 
ـ طكؿ ك  60تحيط بمعبد الكابيتكؿ مستطيمة الشكل تبمغ أطكاليا  مبمطة  تكجد ساحة 

ضيا يقدر تحيط بيذه الساحة أركقة ذات أعمدة عر ك  2ـ 3300ـ عرض كتبمغ مساحتيا  55
الجية الغربية بمف أعمدة ىذه األركقة سكى قكاعد لخمسة منيا  ـ، لـ يتبق 5.20بحكالي 
 (.19رقـ  صكرة)انظر ال .(1)لمساحة

 
 طالب. تصوير ،: الساحة المبمطة والواجية االمامية لممعبد19 الصورة رقم

كما كاف يكجد مع ىذه األعمدة مجمكعة مف التماثيل المكضكعة أماميا، أما عف  
ـ لـ يكف يقابل كاجية المعبد بل كاف في الجية الغربية لو  1.6مدخل ىذه الساحة عرضو 

كىذا يعد استثناء أيضا ألنو غالبا ما يككف المدخل مقابل لكاجية المعبد كىذه ىي القاعدة 
كر ساحة المعبد المجيكؿ ابد، ىذا التغيير راجع إلى كجكد سصميـ المعالمتعارؼ عمييا في ت

، تكجد كذلؾ قنكات عمى حافة (2)تماما في الناحية الشرقية لمعبد الكابيتكؿ الذي يمتصق معو

                                                 
1- Janon (M.), Lambèse, capitale de l'Afrique romaine, Ollioules, Les éditions de La Nerthe, 2005, p. 

29. 
2- Gsell (S.), Les monuments antiques de l’Algérie, t.  2, Paris, 1901, p. 143. 
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)انظر الصكرة رقـ  األركقة الثبلثة التي تكجو المياه نحك الشماؿ الشرقي لمساحة المركزية
20). 

  
 الطالب. تصوير، مائية في الرواق الشمالي لممعبدال المجاري : 20الصورة رقم 

ال يكجد في معبد الكابيتكؿ مذبح عمى عكس كابيتكؿ تيمقاد كلكف تكجد أماـ الكاجية  
األمامية لممعبد ساعة شمسية منحكتة في إحدى الببلطات الخاصة بالساحة المركزية يتغير 

ـك لكف حساباتيا ليست دقيقة تماما بل ظل عقربيا مع تغير تمكضع مكاف الشمس في الي
 .(1)تعطي كقت تقريبي فقط

 البروناوس: -
يكجد في كاجية المعبد سمـ أمامي كاف يحتكي عمى عشركف درجة لـ يتبقى سكى  

ـ،  4.5درجات األكلى فقط( تتكاجد بيف جداريف يمتداف مف البركناكس بطكؿ  3القميل منيا )
بل ثبلث أمتار مف ىذيف الجداريف ينتيي عند البركناكس أما عف بداية ىذا السمـ فيبدأ ق

                                                 
1
-  Janon (M.), Op. Cit., p. 30. 
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عمق(، أما عف تمكضع األعمدة في الكاجية يكجد ـ  5.20عرض كـ  20.95أبعاده )
صفيف مف ىذه األعمدة األكلى كالتي ىي في الكاجية عددىا ثمانية أعمدة مع كجكد أعمدة 

أماـ الجدار الكسطي بقاعة خمفية كراء ىذه األعمدة عددىا أربعة، اثنيف منيا تتمكضع 
العبادة أما االثنيف اآلخريف في الجية اليمنى كاليسرى لمبركناكس، كبيذا نستنتج بأف معبد 

، كالتي لأككتاستيالكابيتكؿ المباز كاف مف صنف المعابد التي يطمق عمييا اسـ بركستيل 
 (.21)انظر الصكرة رقـ  .(1)تككف بيذا الشكل

 
 طالب. تصوير ة االمامية لممعبدالواجي :21الصورة رقم 

( كىي نسبة إلى تقنية مف Systyleكما تصنف ضمف المعابد التي يطمق عمييا ) 
تقنيات التعميد لدى فيتريف بحيث يستخدـ في ىذا المعبد نظاـ تباعد بمقدار مرتيف قطر 

 قد كضعت بيذه الطريقة حسب غزاؿ كي ال تعيق بكابتي قدس األقداس عرض كل (2)العمكد
ـ، أما عف نكع األعمدة المستعممة فيي أعمدة ككرنثية ذات أخاديد في  3.20كاحدة منيا 

متر، كبيذا يعتبر ىذا المعبد مف المعابد الككرنثية كما يكجد أربعة  7بدنيا ككاف ارتفاعيا 

                                                 
1
- Gsell (S.), Op. Cit., p. 144. 

 .86 .، المرجع السابق، صسفيتركفيك  -2
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بيف مدخمي  أعمدة نصفية مربعة الشكل ممتصقة مع الجدار اثنيف منيا في الجدار الكسطي
 .(1)س أما االثنيف اآلخريف كاحد في الجية اليسرى كاآلخر في الجية اليمنىقدس األقدا

أمتار كىك يتمكضع عمى منصة يبمغ  10مع العمـ أف االرتفاع الكمي لممعبد حاليا ىك  
 .(22)انظر الصكرة رقـ  ـ 3.5ارتفاعيا 

  
 طالب. تصوير. المنصة الخاصة بالمعبد :22الصورة رقم 

 قاعة العبادة: -
( عمى طابق سفمي كىك عبارة عف غرؼ مقببة تحت Cellaحتكي قاعة العبادة )ت 

يمكف الكصكؿ إلييا عبر بكابتيف كاحدة في الجدار  (24)انظر الصكرة رقـ  قدس األقداس
الشمالي لممعبد كاألخرى في الجدار الجنكبي لو كقد بنيت باستخداـ تقنية النظاـ الكبير 

(Opus quadratum مف الحجارة ) الكمسية، ربما كانت ىذه الغرؼ عبارة عف مخازف خاصة
 .(2)بالمعبد أك مكاف خاص بالكينة

                                                 
1
- Gsell (S.), Op. Cit., p. 145. 

2
- Janon (M.), Op. Cit., p. 29. 
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 الطالب. تصوير، : الغرف المقببة الخاصة بالبوديوم24الصورة رقم 

 
أما في الطابق العمكي مكاف تكاجد قدس األقداس يكجد شيء استثنائي بحيث تكجد  

، عمى غرار معابد الكابيتكؿ التي (1)لمعبادة فقطفي معبد الكابيتكؿ الخاص ببلمباز قاعتي 
تحتكي عمى ثبلث قاعات عبادة مخصصة لثالكث ىذا المعبد كسكؼ نحاكؿ أف نحل ىذه 

 المعضمة عندما نتحدث عف المعبد المجيكؿ الحقا.
ـ(، يفصل بينيما  11.38كعمقيا عرض ـ  20.68أبعاد قاعتي العبادة مجتمعتيف ) 

ـ تتخممو ثبلث أبكاب ذات أقكاس تسمح باالتصاؿ بيف الغرفتيف  1.10جدار سميؾ عرضو 
 (.25)انظر الصكرة رقـ  مع بعضيما البعض.

                                                 
1
- Ballu (A.), Monuments antiques de l’Algérie, Op. Cit., p. 95. 



 الّشواىد األثرية لمعالم العمارة الّدينية في المدن والمراكز الحضرية لإلقميم األوراسي الفصل الثالث:
 

 
128 

 
 .الطالب تصوير، قاعتي العبادة واالقواس الفاصمة بينيما :25 الصورة رقم

الجدار الخمفي لكمييما مكاف أك فضاء كبير رباعي الشكل بكفي ىذه القاعتيف يكجد  
مكاف تمكضع اإللو، كما تـ إنشاء كراء الجدار الذي يفصل الغرفتيف كىي مف دكف شؾ 

ـ( تتصل مع الغرفة  1.5في  2( ممتصقة مع الجدار الخمفي أطكاليا )Dحجرة صغيرة )
ـ( كلـ يفيـ ما الدكر التي تقـك بو ىذه الحجرة الصغيرة مع  0.70اليسرى عبر فتحة ضيقة )

  د متدىكرة.العمـ أف أرضية قدس األقداس في حالة ج
 تقنيات ومواد البناء: -

 Opusبتقنية النظاـ الكبير ) ك رممية نجد أف المعمـ بني بالحجارة الكمسية 

quadratum كما أف الساحة بمطت بببلطات حجرية متفاكتة األحجاـ بالحجارة الكمسية، أما )
، أما سكر (1)األعمدة فكانت مف مادة الرخاـ كيصف غزاؿ ىذا المعمـ بأنو جد رائع كجميل

باستعماؿ التقنية اإلفريقية كتقنية البناء  مشكي الساحة العامة فقد بني بحجارة كمسية كآجر 
  .بالحجارة الصغيرة كالمنتظمة

                                                 
1
- Gsell (S.), Op. Cit., p. 145. 
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 :ةاإليبيغرافيالنقيشات  -
الذي ك فريز الخاص بالمعبد اإلنقيشة كتبت عمى ل مف خبلؿ نصىكية المعمـ  حددت 

 االلو جكبتيرمدخل المعبد كىك عبارة عف إىداء إلى عند جمعت شظاياه كقطعو المحطمة 
 Res Publca) سالمبايسيكابنتو مينيرفا مف قبل بمدية  جكنكف الرائع العظيـ كزكجتو 

Lambaesis)  ففي اإلىداء نجد اآللية الثبلثة كىـ  ،اإلشكاؿيبلحظ ىذا الكابيتكؿ، كىنا
عمى  افتحتكي (1)عبادةلم فقاعتيالثالكث الكابيتكلي كلكف في ىذا المعبد ال تكجد سكى 

ربيف فقط لكضع التماثيل، كليذا يطرح غزاؿ السؤاؿ التالي كيف كانت تكضع اآللية امح
كىذا ما سنحاكؿ اإلجابة عنو بتحفظ  المباز؛كابيتكؿ بكجكد غرفتيف لمعبادة فقط  معالثبلثة 

 ( 20)الشكل رقـ .(2)شديد عندما نتحدث عف المعبد المجيكؿ

 
 والمعبد المجيولاعادة تصور لمعبد الكابيتول  20قم الشكل ر 

(Janon (M.), Op. Cit., p. 30.) 

 المعبد المجيول: -2
يجاكر معبد  ػ المبايسيسيقع المعبد المجيكؿ في الجية الجنكبية لممدينة العميا ل 

الكابيتكؿ بحيث يتشارؾ مع ىذا األخير في الجدار الشرقي لو بحيث يحده مف جية الغرب، 
( Verecundaندا )فيركك كما أف مدخل ساحة المعبد يكجد عمى الرصيف الجنكبي لمطريق 

)انظر الصكرة  بني ىذا المعبد عمى مجمكعة مف المباني التي تعكد إلى فترة أقدـ مف بنائو.
 (.26رقـ 

                                                 
1- Cagnat (R.), Lambèse, Paris, Leroux, 1893, p. 58. 
2
- Gsell (S), Op. Cit., p. 145. 
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 .طالبال تصوير المعبد المجيول :26الصورة رقم 

 وصف المعمم: -
ي أسكء مف حالة معبد الكابيتكؿ بحيث لـ يتبقى مف بالنسبة إلى حالة المعبد في 
الجزء العمكي شيء كقد كجو المعبد نحك سكى ثبلث درجات غير كاممة كلـ يبقى مف السبللـ 

 (.27 )انظر الصكرة رقـ الشماؿ الغربي
 الساحة المركزية: -

، كبيذا فإنيا (1)ـ طكؿ( 75ـ عرض ك 35تحيط بالمعبد ساحة مركزية أبعادىا ) 
كؿ مف ساحة معبد الكابيتكؿ كلكنيا أقل عرضا منيا تتربع ىذه الساحة عمى مساحة تقدر أط
أمتار  5تحيط بيذه الساحة أركقة مف جياتيا األربعة عرض كل كاحد منيا  2ـ 2625بػ 

مزكدة بأعمدة ككرنثية ممساء لـ يتبقى منيا سكى خمسة أعمدة كاممة في الجية الغربية 
مف قكاعد األعمدة أيضا كحسب غزاؿ كانت أماـ ىذه األعمدة  كالجنكبية لممعبد كعدد
 ، لـ تكف تحتكي ىذه الساحة في كسطيا عمى مذبح أماـ المعبد.(2)مجمكعة مف التماثيل

                                                 
1
- Cagnat (R.), Op. Cit. 

2
- Gsell (S.), Op. Cit. 
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أما بالنسبة لممدخل فكما ذكرنا في السابق أنو يقابل المعبد في الناحية الشمالية مف  
( كىك عبارة عف بكابة ذات Verecundaالساحة عمى الرصيف الجنكبي لطريق مارككنة )

 (.28)انظر الصكرة رقـ ا منيا سكى قكاعدى ـ لـ يتبق 16 يث مداخل عرضيا حكالثبل
 المعبد: -

عمق(  11.90ـ عرض ك 6يتخذ الييكل األساسي لممعبد شكبل مستطيبل أبعاده ) 
كدىا عند كما أف األعمدة في الكاجية األمامية المفترض كج أمامية،يتككف مف سبللـ ك 

اختفت ىي قد  ـ عرض(( 4ـ عمق ك 4.10)الذي تبمغ مقاسات أبعاده:) البركناكس
أنو  ـ عرض(، مع العمـ 4ـ عمق ك 4.15) :أبعادىاف( Cellaاألخرى، أما قدس األقداس )

 .(29)انظر الصكرة رقـ  شيءأي العمكي  لـ يتبقى مف جزئيا

 
 .تصوير الطالب، مامي لممعبدالدرجات المتبقية من السمم اال 27الصورة رقم 
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 .تصوير الطالب، البوابة االمامية لممعبد 28الصورة رقم 

 
 .تصوير الطالب، الواجية االمامية لممعبد :29الصورة رقم 
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 تقنيات ومواد البناء: -
استخدـ في بناء السكر الخارجي لساحة المعبد كل مف اآلجر المحركؽ كالحجارة  

كبيذا نحصل عمى التقنية ( Opus vitatumالمشكي )اآلجر  الكمسية كاستخدمت تقنية
( نحتت Opus quadratumتقنية النظاـ الكبير )ب، أما ىيكل المعبد فبني باستعماؿ ةطالمختم

شكل جميل جدا ب نحتت الحجارة بعناية خاصة تمؾ التي في الرؼ األكؿ في جانبيا العمكي 
أربعة صفكؼ مف الحجارة بعد ذلؾ نجد  تخرج مف عمى مستكى الجدار الخارجي، كما يكجد

 مجمكعة مف الحجارة بارزة عف الجدار منحكتة بشكل رائع تمثل بداية أرضية قدس األقداس.
 ىوية المعبد: -

كجكد نقيشات تؤكد ىكية  كذلؾ لعدـ أطمق عمى ىذا المعبد اسـ المعبد المجيكؿ 
ككنت فرضية عف ىكية اإللو  المعبكد في ىذا المكاف المقدس كلذلؾ كبعد بعض المبلحظات

 المحتمل ليذا المعبد كلكني أقكليا بتحفظ شديد.
ليذا المعبد عبلقة كطيدة مع معبد الكابيتكؿ ليس فقط قربو منو بل لغرابة تصميـ ىذا  

األخير بحيث يحتكي عمى اثناف ما قاعة العبادة عمى عكس ما ىك متعارؼ عميو في معابد 
لتي تذكر ىكية ىذا األخير التي تطرقنا إلييا عندما تحدثنا عف الكابيتكؿ كما تؤكد نقيشة ا

 معبد كابيتكؿ المباز كالتي تذكر اآللية الثبلثة المعبكدة في ىذا المعبد.
تكؿ ىك أف اإللية مينيرفا كىي يكلذلؾ أفترض أف سبب تكاجد قاعتي عبادة في الكاب 

اريخ العسكري لمدينة إلو الحكمة كالحرب خصكىا بمعبد خاص كذلؾ راجع إلى الت
بحيث تعتبر عاصمة لنكميديا كىي المركز األساسي لمفيمق الثالث األغسطسي  سالمبايسي

ىك المعبد المجاكر لمكابيتكؿ كالذي يطمق عميو اسـ المعبد المجيكؿ، كالشيء كىذا المعبد 
ما يدعـ فرضيتي ىك اتجاه المعبد فيك ليس نحك الشرؽ فيك مكجو نحك باآلخر الذي ر 

الشماؿ الغربي كذلؾ ربما بسبب ما يكجد في ىذه الجية بالذات أال كىك ما يعرؼ بمعسكر 
، كقد استنبطت ىذه الفكرة مف فكرة السيد ألبير بالك حيث يعتقد ىذا األخير أف ـ81تيتكس 
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 نحكفي تيمقاد المتكاجد قرب معبد الكابيتكؿ الخاص بيذه المدينة كاف مكجيا  مارككرمعبد 
 ري أك الصناعي كذلؾ لحماية الصناع كالتجار في تمؾ المنطقة.الحي التجا

كليذا أعتقد أف ىذا المعبد كاف مكجيا ليذا المعسكر لحمايتو كحماية كافة جنكد  
بقكة في ىذه المدينة أال كىك لحماية  أسككالبالمدينة، كىذا ما نستنتجو أيضا مف تكاجد اإللو 

 ركح كاإلصابات الخطيرة.الجنكد مف األمراض كلكي يشفييـ مف الج
كفي األخير أقكؿ أنيا مجرد فرضية تحتمل الصكاب كما تحتمل الخطأ يمكف أف  

يكافقني فييا البعض كما يمكف أف يرفضيا البعض اآلخر، لذلؾ أقكليا بتحفظ شديد، كلربما 
في يـك مف األياـ يعثر الباحثيف عمى عمـ اآلثار عمى نقيشة تؤكد صحة ىذه الفرضية أك 

 عطينا ىكية المعبكد في ىذا المعمـ.ت
 سكوالب:المجمع الديني لإللو أ -3

فريقيا بالرغـ كأركع المجمعات الدينية في شماؿ أيعتبر ىذا المجمع الديني مف أجمل  
مف حالة حفظو السيئة، كاف أكؿ مف قدـ كصفا لو كلك كاف متكاضعا ىك الرحالة 

(Peysonnel الذي زار مدينة )باف ك ، ثـ بعد ذلؾ ـ1725-1724سنتي  المبايسيس بيف ا 
رسكمات  كأنجزكصف شامل كدقيق ب( Delamareفترة االستعمار الفرنسي قاـ دكالمار )

مف قاـ  ـ1847( ثـ في سنة Peysonnelكصحح األخطاء التي كقع فييا ) أسككالبلمعبد 
 ( بنفس العممية.Guyon)بعد 

كانت مف قبل فمف التراب  البأسكك أما عف الحفريات األكلى التي أخرجت معبد  
كأنجزت ىذه  أسككالبكبيرة مف معبد  أجزاء تمكف مف إبرازالذي ( Le Clercالرائد )

الحفريات بيد عاممة المتمثمة في المعتقميف كالمنفييف مف قبل السمطة الفرنسية ككانت ىذه 
كشفت لنا ، كما (1)1848 ( سنةA. Beuryاألعماؿ التنقيبية تحت إشراؼ أيضا الميندس )

  .ىيجياكابنتو  أسككالبىذه الحفريات عف تماثيل لكل مف 

                                                 
1
 10صص. دحماني )م.(، المرجع السابق،  
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( لمعبد Carbuccia) اكاربكتشيكما ال ننسى الكصف الدقيق الذي قدمو العقيد  
 ـ1852، كفي سنة (1)ـ1848ة األخرى ككاف ذلؾ أيضا سنة كبعض معالـ المدين أسككالب

، (2)يدا في الثاني مف ديسمبركتحد أسككالبمع األسف سقطت مجمكعة مف عناصر معبد 
( كالتي كانت بسبب ىزة أرضية ضربت مدينة A Beuryكقد كصف لنا ىذه الحادثة السيد )

 .ـ1905تازكلت، كقد تـ تركيب األعمدة التي سقطت سنة 
مف أىـ  أسككالب( حكؿ معبد M. Janonتعد أطركحة الدكتكراه الدرجة الثالثة لمسيد )ك  

بعد ذلؾ تكاصمت الحفريات مف قبل مجمكعة  ي تطرقت ليذا المعبد؛كاديمية التاألعماؿ األ
 .(3)مف الباحثيف الجزائرييف كبعثة انجميزية

 سكوالبيوم:األموقع مجمع  -
لجنكبية الغربية الجية اب ببلمبايسيسفي المدينة العميا  األسككالبيكـيقع مجمع  

تقع أماـ ك ك الشماؿ الشرقي، يتجو المعبد الرئيسي ليذا المجمع نحك ، ـ81لمعسكر تيتكس 
ميل نكعا ما نحك بتتميز أرضيتيا كالتي ، تيتكسمعسكر المجمع ساحة تقريبا حتى بكابة  ىذا

 معبد صغير. مف جية الشرؽ المعبد الرئيسي ىذا الشرؽ، كيقابل 
ساحة ىذا المجمع تكجد مجمكعة مككنة مف ثماف معابد صغيرة مكجية عمى جانب  

رقي يمتاز جدارىا األخير بحنية، كتمتصق أربعة مف ىذه المعابد كميا نحك الجنكب الش
بالجدار الجنكب الغربي لمعسكر تيتكس، أما في الجية الجنكبية لمساحة المركزية يكجد معبد 

، ثـ بعد ذلؾ يمتد جدار  (.21رقـ  الشكل)انظر يتاخـ ىيكل المعبد الرئيسي كحيد فقط
لمتداكي كالعناية الصحية بحيث كانت مزكدة بمياه  طكيل لو بكابتاف تقكد إلى مبلحق خاصة

عمى االرتياح كحل الكثير مف المشاكل  حرارية تساعد جنكد الفيمق الثالث األغسطسي
إلو الطب، كما تكجد في ىذه الناحية في الجزء الغربي  أسككالبالصحية تحت رعاية اإللو 

ى مجمكعة مف الغرؼ التي مف ىذه المراكز االستشفائية مخطط مثمثي الشكل يحتكي عم

                                                 
1
 .11-10ص. ص(، المرجع السابق، .دحماني )م 

2 Gsell (S.), Op. Cit., p. 141. 
3

 ..13دحماني )م.(، المرجع السابق، ص -
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تحيط بفناء في كسطيا ككانت بعض ىذه الغرؼ مزينة بفسيفساء، ثـ بعد ذلؾ نجد منشأة 
مف الغرب منزؿ صغير بجانبو مجمكعة مف المباني  أسككالبلحماـ صغير، كما يحد مجمع 

ة مثل تمؾ المكجكدة في الجي (1)سيئة الحفظ يعتقد بأف اثناف منيا كانت عبارة عف معابد
.الشمالية لساحة مجمع األ   سككالبيـك

كالجدير بالذكر أف تمؾ المراكز العبلجية التي تجاكر مجمع إسككالبيـك كانت تزكد  
 بمياه مف منبع مياه عيف دريف.

  
  مجمع اسكوالب والمباني المحيطة بهمخطط ل 12رقم  الشكل

Janon (M.), Op. Cit., p. 33.. 

 
 :أسكوالبمخطط معبد  -

يجي كىك لمركزية يتكاجد المعبد الرئيسي أللجية الغربية مف الساحة افي ا  سككالب كا 
مف حقب مختمفة كصمت لنا بيذا الشكل منذ مباني معبد ذك مخطط معقد خاصة مع كجكد 
( عنو بأنو ذك مخطط فريد مف نكعو كال M. Janonبداية القرف الثالث ميبلدي، كيقكؿ السيد )

                                                 
1 - Janon (M.), Op. Cit., p. 33. 
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)انظر  .(1)عمق 23.5متر ك 26.75أبعاده بػ  ثمانية أمتار كتبعد يتجاكز ارتفاع ىذا المعبد
 (.22رقـ  شكلال

 
 األسكوالبيوماعادة تصور لمجمع  22الشكل رقم 

 :أسكوالب لإللوالمركزي  المعبد -
 5.80في  5.80تتقدمو سبللـ ذك ستة درجات ثـ بعد ذلؾ نجد البركناكس أبعاده ) 

بأربع أعمدة مف النكع الدكري كبيذا يعتبر ىذا المعبد مف متر( مربع الشكل مزكد في مقدمتو 
متر كبيذا  1.60صنف بركستيل تيتراستيل كما تتباعد األعمدة عف بعضيا البعض بمسافة 

فإنيا تساكي حسب تقنيات التعميد لدى فيتريف عمكديف كربع العمكد لذلؾ يمكف تصنيف ىذا 
" أبعادىا CELLAذلؾ نجد قاعة العبادة " ثـ بعد (2)(Systyleالمعبد ضمف معابد مف صنف )

، تحتكي قاعة العبادة في جزءىا الخمفي عمى حنية (عمق متر 6.20عرض ك 5.80)
 متر كانت مكاف تمثاؿ اإللو. 4.20نصف قطرىا 

 
                                                 

1  - Janon (M.), Op. Cit., p. 35. 
2
 .85ص . ،المرجع السابق ،فيحروفيوش - 
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 :نالجانبيان المعبدا -
عمى جانبي الييكل المركزي مف الجية الجنكبية كالشمالية ركاقيف معمداف لكف بأعمدة  
ثية يمتداف مف البركناكس مع انحنائيما نحك األماـ بحيث يتخذاف شكبل مقعرا يشبو ككرن

المركحة كانت ىذه األركقة مزكدة مف األماـ بسبللـ ذك ستة درجات ينتيي كل ركاؽ منحني 
حتكي عمى عمكديف في مقدمتيا مف الطراز الككرنثي، كما أف مقدمتو محدبة الشكل ي بمعبد

 31، 30)انظر الصكرة رقـ  ذات ستة درجات لـ يتبقى أغمبيا. رى خمصحكبة بسبللـ ىي األ
 (.32ك

 
 .تصوير الطالب، واجية المعبد الرئيسي 30الصورة رقم 

 ىوية المعبد: -
معمد أماـ مدخل عمى سطح  يجكابنتو ىي أسككالبعثر عمى نقيشة إىدائية لئللو  

سطسي ىك الذي قاـ ببناء ىذا المعمـ، سككالب تذكر بأف الفيمق الثالث األغالمعبد الرئيسي أل
 جكبتيريا ألـ المعبديف الذيف بجانبيو فأىداه لػ "جكابنتو ىي أسككالبأىدي المعبد المركزي إلى 

" تحت حكـ االمبراطكر مارككس Silvanusفالنس" أما الذي عمى اليميف فكاف ميدي إلى "
 .(1)و لككيكس فيركسأكريميكس كأخي

                                                 
1  -  Gsell (S.), Op. Cit., p. 142. 
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 .الطالبتصوير  قاعة العبادة لممعبد الرئيسي ارضية 31الصورة رقم 

 

 
 .الطالبتصوير مدخل المعبد الرئيسي  :32الصورة رقم 
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 المعابد الثانوية: -
ة أماـ بعضيا ثماف معابد صغيرة مصطف أسككالبيكجد في الجية الشمالية لمعبد  

مجمع  سيئة جدا خصصت ىي األخرى آللية معينة، كبيذا ككنت لنا البعض في حالة حفظ
أربعة مف ىذه المعابد كانت متاخمة لسكر المعسكر تتجو ، (1)إسككالبيـكػ ديني ىائل سمي ب

 .جدارىا الخمفيكميا نحك الجنكب الشرقي احتكى كل كاحد منيا عمى مصمى أك حنية في 
الرئيسي بالتصاقيا ببعضيا البعض  تتميز المعابد الثبلثة األكلى بالقرب مف المعبد 

حسب جانكف  خمفيافراغ بينيما احتكت كما ذكرنا في السابق عمى حنية في  بحيث ال يكجد
، (2)كانت ىذه المعابد مزكدة بأربعة أعمدة في مقدمتيا كلذلؾ ىي مف نكع بركستيل تيتراستيل

 كاآلتي: كيتميز كل كاحد مف ىذه المعابد بػ:
 (.33 الصكر رقـ)انظر  حنية في جدارىا الخمفي.المعبد األول:  -
حالتو سيئة جدا يمتاز بحنية في جداره الخمفي ىك اآلخر لـ يتبقى منو : المعبد الثاني -

 سكى أساساتو.
حالتو سيئة ىك اآلخر عمما بأنو يشترؾ مع المعبد الثاني في السبللـ المعبد الثالث:  -

األمامية كالجدار الكسطي الذي يفصل بينيما لـ يتبقى منيما سكى مقدمة سبللـ األمامية 
 أساساتو لكنيا كاممة يحتكي عمى حنية في جداره الخمفي ىك اآلخر.ك 
ىذا المعبد منفصل عمى ثبلثة معابد السالفة الذكر يتماز ىذا المعبد بسبللـ المعبد الرابع:  -

ذك ثبلث درجات كال تكجد حسب جانكف أعمدة  سلمبركناك أمامية تحيط بكل الجيات الثبلثة 
 ة في جداره الخمفي.يحن مىع األمامية، يحتكي في كاجيتو 

 ،ابق لمعسكر تيتكسخمة كما ذكرنا في السّ اأما عف المعابد األربع األخرى فيي مت 
 كىي كاآلتي:

                                                 
1 - Gros (P.), Op. Cit., p. 198. 
2 - Janon (M.), Op. Cit., p. 34. 
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بعض الشيء مف المعابد األخرى، يمتاز بدرجة  المعبد أطكؿأبعاد ىذا  المعبد الخامس: -
 كاحدة في مقدمتو، لو حنية في جداره الخمفي ىك اآلخر.

ىذا المعبد يتميز بمنصة ترتفع قميبل عف األرض كما يمتاز بسمـ أكبر ادس: المعبد الس -
عف المعابد المذككرة سابقا حسب جانكف لو أربعة أعمدة في مقدمتو يمتاز السكر الخمفي لو 

أف ىذا المعبد أعرض مف متر ثـ بعد ذلؾ نجد فيو حنية، كما  01ببركز بمسافة تقدر بػ 
 سابقيو.

يمتاز ىذا المعبد بمصمى مربعة الشكل في جداره الخمفي، يرتفع ىك المعبد السابع:  -
 اآلخر بمنصة عالية تماما ذك أربعة درجات في مقدمتو.

 كىك المعبد األخير في ىذه السمسمة لو حنية ىك اآلخر في جداره الخمفي.المعبد الثامن:  -
 معبد الجية الجنوبية لساحة إسكوالبيوم: -

بيف  الفاصلمى حنية في جداره الخمفي كمنو يمتد السكر ال يحتكي ىذا المعبد ع
 األخرى. كالممحقات االستشفائية األسككالبيـكساحة 

 
 .تصوير الطالباالول من المعابد الثانوية،  : المعبد33الصورة رقم 
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 تقنيات ومواد البناء: -
ثرت يصعب التعرؼ عمى كافة مكاد كتقنيات ىذا المجمع ألف أغمب أجزائو قد اند 

تماما بحيث لـ يتبقى سكى أساساتو، أك بعض درجات مف السبللـ أما أعمدة الكاجية 
األمامية لممعبد الرئيسي ككانت مصقكلة مف الحجر الرممي كما بمطت أرضية البركناكس 
بببلطات مائمة إلى االحمرار بقي جزء مف السكر الشمالي لقاعة العبادة كاقفا كاف مبني 

أما عف المعابد  نكع الحجر الرممي.مف  (بكس ككادراتـك)أك تقنية كب مصقكلةالحجارة الب
الثانكية فتكجد فقط بعض الحجارة المصقكلة لدرجات سمميا أك ألساسات جدرانيا كىي اآلف 
في حالة سيئة جدا بعضيا استعمل فيو اآلجر المحركؽ مكضكع بيف كتل مف الحجارة 

، أما باقي المعابد فيي اآلف عبارة عف أككاـ مف  الرممية كما استعممت الحجارة الكمسية كذلؾ
ة نغزاؿ كانت أرضيات المعابد مغطاة برخاـ كمزي سبالحجارة المندثرة ىنا كىناؾ ح

 .(1)بالفسيفساء

 :اسيبتيميانمعابد طريق  -
كثـ يتجو  األسككالبيـكىك طريق يقع شرؽ المعسكر تيتكس كمجمع  اسيبتيميانطريق  

كالتي  كانت ىناؾ مجمكعة مف المعابد التي تفتح عمى ىذا الطريق يسالمبايسنحك كابيتكؿ 
 .سنتطرؽ إلييا اآلف بإيجاز

 معبد إيزيس: -
كفي كافة االمبراطكرية الركمانية نكع مف الحرية في اختيار  المبايسيسكاف في مدينة  

ى رأسيا اآللية لذلؾ دخمت مجمكعة كبيرة مف اآللية المحمية لشماؿ إفريقيا كالشرقية كعم
 المبايسيساإللية المصرية إيزيس التي كصمت مع يكبا كزكجتو إيجي خاصة كأف مدينة 

احتكت عمى المركز األساسي لمفيمق الثالث األغسطسي الذي يتككف مف جنكد مف كافة 
، عمى الرغـ المبايسيسأنحاء االمبراطكرية كلذلؾ نقمكا أفكارىـ كمعتقداتيـ الدينية إلى مدينة 

                                                 
1 - Gsell (S.), Op. Cit., p. 142. 
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 2ك 1ة إيزيس دخمت في كقت مبكر إلى شماؿ إفريقيا كتغمغمت خاصة بالقرف مف اإللي
ىي كزكجيا اإللو  زالمباميبلدي، خصصت ليذه اإللية المصرية معبدا خاص في مدينة 

 المصري سيرابيس.
 موقع المعبد: -

يقع معبد إيزيس كالذي كاف كذلؾ ميدى إلى زكجيا سيرابيس عمى الجية الغربية  
ميانا، يتكاجد في الجية الشمالية الغربية ليذا المعبد معسكر تيتكس كما تكجد لطريق سيبتي

( Septizonium)الػ  التي تمتد حتى المعمـ الذي يسمى (1)في ىذه الجية أيضا قناة نقل المياه
ككأنما معبد إيزيس  تصّكريةالذي يجاكر معبد إيزيس مف الجية الشمالية كبيذا يعطي نظرة ك 

ير النيل يحده مف الجية الجنكبية معبد يعتقد أنو مكرس لعبادة زكجيا بني عمى مجرى ن
 (.23رقـ  شكل)انظر السيرابيس.

 
 .وسيرابيسايزيس  كل من: معبدإعادة تصّور ل :23الشكل رقم 

 Janon (M.), Op. Citالمرجع: 

                                                 
1
- Janon (M.), Op. Cit., p. 43 
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كجو نحك الجنكب الشرقي التي يفتح مف خبلليا عمى طريق  و المعبد فقديأما عف تكج 
 .ايبتيميانس
 وصف المعبد: -

مف خبلؿ بكابتيف بحيث كانت البكابة األكلى  اسيبتيميانيفتح معبد إيزيس عمى طريق  
الساحة المركزية لممعبد، أما البكابة األخرى فيي أصغر تتمكضع في  جداركبيرة تتكسط 

 .الجية الجنكبية لمبكابة الكبرى 
تبتو قناة صغيرة ربما كانت كاف يكجد في أدنى ىذا الباب الصغير في كسط ع 

تستخدـ لنقل مياه األمطار إلى خارج المعبد كما يعتقد جانكف أنيا ليا جانب مف الرمزية 
 .(1)بحيث تمثل لحظة فيضاف نير النيل

 ساحة المعبد: -
تحيط بالمعبد ساحة صغيرة أسكارىا غير منتظمة ركنيا في الجية الشمالية الشرقية  

ج أما في الزاكية الشمالية الغربية فيي حادة قميبل كالسكر الجنكبي منعرجة قميبل نحك الخار 
عريض يحتكي لمساحة يميل نحك الشرؽ حتى يصبح يبلصق المنصة )البكديكـ( الخاصة 

 .في الجية الشرقية لو عمى محراب داخل في ىذا الجدار
 ىيكل المعبد: -

بحيث تتكاجد أربعة تيتراستيل  بركستيليصنف ىذا المعبد حسب جانكف مف معابد  
أعمدة في كاجية المعبد، كما تمتمؾ الكاجية األمامية لممعبد عمى سبللـ ذك سبعة درجات 
تحيط بيا جداريف مف كل جانب يمتداف مف البركناكس الذي يحتكي ىك اآلخر )بركناكس( 

د بعد عمى أعمدة جانبية كراء األعمدة األربعة في الركف الشمالي كالجنكبي لمبركناكس، ثـ نج
 .2( جدارىا الخمفي عبارة عف حنية كبيرةCellaذلؾ قاعة العبادة )

                                                 
1
- Janon (M.), Op. Cit., p. 46. 

2  - Ibid., p. 45 
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كاآلجر  دبشيةمف ىذا البناء سكى بعض األنقاض المتمثمة في حجارة  لؤلسف لـ يتبق 
محركؽ كالتي ال تزاؿ كاضحة في أركاف المعبد، كما يكجد في الجزء الشمالي لمنصة المعبد 

المنصة( الخاصة بالمعبد كالذي كاف مف الداخل يتألف باب تسمح بالدخكؿ إلى البكديـك )
 مف جزئيف.

نحف ال نعرؼ بالضبط ماىية كظيفتو ألنو اآلف مجكؼ تماما، لكف ربما قد يككف  
مفكرات التي تحتكي عمى مياه نير النيل القادمة مف حسب جانكف قد استخدـ لتخزيف األ

)انظر  .1د كانت باىظة الثمفمصر كتستعمل في الطقكس الخاصة بإيزيس كسيرابيس كق
 .(34 الصكرة رقـ

نقيشة  الكتشاؼ راجعلؾ فذىذا المعبد  الذي كرس ألجمو تالبلىك اما عف كيفية معرفة ىكية 
 .(2)ـ158سيرابيس في سنة ك  سإيزي لئلليةتذكر انياء اشغاؿ البناء لمعبد مكرس  زالمبافي 

 
 .طالبتصوير  معبد ايزيس.: 34الصورة رقم 

                                                 
1 - Janon (M.), Op. Cit., p. 145. 
2 - CIL.VIII, 2630 = 18100. 
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 اإللو سيرابيس:معبد  -
جنكب معبد  اسيبتيميانعمى طريق  زػ المبايقع معبد سيرابيس في المدينة العميا ل 

إيزيس، يقع خمفو ىك اآلخر معسكر تيتكس يقابمو في الناحية الجنكبية كل مف معبد 
 تـ تكجيو ىذا المعبد نحك الجنكب الشرقي. ،الكابيتكؿ كالمعبد المجيكؿ

 وصف المعبد:
ثبلثة أبكاب في الجدار األمامي  مف خبلؿ اسيبتيميانعمى طريق  المعبد يشرؼ 

باباف آخراف في كل مف الركف ك  ،تتكسط ىذا الجدار ، باب رئيسيلمساحة التي تحيط بالمعبد
 (.35الصكرة رقـ  ر)انظ.(1)الشمالي كالجنكبي لمسكر

 
 .الطالبتصوير  سيرابيسدخل الرئيسي لمعبد مال 35الصوره رقم 

لساحة عمى ركاقيف معمديف بكاسطة ثبلثة أعمدة مف كل جانب كما يكجد تحتكي ا 
ف عف السكر الخمفي بارزاف ككانا الركاقاف الجانبياركاؽ ثالث يتكسطو الييكل الرئيسي لممعبد 

سكره الخمفي ال ك  ا جدا مقارنة مع معبد إيزيسكاف صغير فالييكل الرئيسي لممعبد  أّما ؛لممعبد
ة حفظو سيئة جدا بحيث لـ يتبقى مف ىذا المعبد سكى بعض أساساتو حال .يحتكي عمى حنية

 (.36)انظر الصكرة رقـ  فقط.
                                                 

1 - Janon (M.), Op. Cit., p. 44. 
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 .الطالب تصوير قاعة العبادة الخاصة بسيرابيس 36الصورة رقم 

 ىوية المعبد:
 ويعتقد بأنخاصة، جعل الباحثيف مف بينيـ جانكف  ،معبد إيزيس مف ،المعبدىذا قرب  

باحثكف أنو تـ طالما كاف مرتبطا معيا حيث يعتقد ال، الذي رابيسسي :مكرس لزكج إيزيس
بو، لكف كجدت نقيشة تشير إلى لكل منيما معبدا خاص  كشّيد ،لييفالفصل بيف ىذيف اإل

يمنعنا مف  ممااسـ البلىكت بتحديد ؤلسف لـ يسما لمف سطريف  متككنة ،ىذا المعبد منجز
 .(1)التأكيد المطمق ليذا األمر

، الذي تكلى (L(ucius) Aemilius Mascellimusىذا المعبد مف قبل:  كقد بني 
كفقا إلرادة أخيو الفارس  كىذا أيضا، زخرفتوإلى كل  باإلضافة ،مع بكاباتوتشييده تكاليف 
كما أنو كرس ستة  سالمبايسيإجبلال لمكاطني  L(ucius) Aemilius Salvianus: المتكفي

ذات أصكؿ  المبازمدينة لإلى العائبلت األصيمة  افيينتم اأعمدة ليذا المعبد، كقد كان
عسكرية جد ثرية كما أف ىذا الشخص أىدى مذبح كجد شماؿ معبد الكابيتكؿ كيبدك أف 

Salvianus  أي ميبلدي  207 – 205ا سنة ينالمساعدة في بريطافي الكحدات مجندا كاف

                                                 
1
- Janon (M.), Op. Cit., p. 47. 
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األكؿ مف  النصفد في خبلؿ فترة حكـ سيبتيمكس سيكريكس، كبيذا يؤرخ بناء ىذا المعب
 .(1)القرف الثالث ميبلدي

 :اإللية أفريكامعبد  -
ػ في المدينة العميا ل اسيبتيميانالجية الغربية مف طريق باإللية أفريكا يقع معبد  
 لطرؼ اآلخر مف الطريق )أي مف الناحية الشرقية( معبد مجيكؿابيقابمو  ،سالمبايسي
جية الجنكبية ليذا المعبد في ال لممبعد معسكر تيتكس احية الغربيةكما يكجد في الن اليكية؛

 (.37رقـ  الصكرة)انظر  .Le septizonium يتكاجد الػ

 
 .الطالب تصوير أفريكا،معبد االلية  37الصورة رقم 

 وصف المعبد:
معبد إفريقيا صغير نسبيا تستطيع الدخكؿ إليو عبر سبللـ أمامية محاطة بجداريف مف  

ـ طكؿ( تحتكي عمى بكابة  10ـ عرض ك 07) :أبعادىا ،حة صغيرةكل جية تحيط بو سا
أماـ ىذه ك  اسيبتيميانتتكسط جدار الساحة المقابل لكاجية المعبد كالذي يفتح عمى طريق 

                                                 
1 - Janon (M.), Op. Cit., p. 47. 
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)انظر الصكرة رقـ  البكابة يكجد ركاؽ معمد بكاسطة ستة أعمدة منتصبة أماـ حافة الطريق
مف  لـ يتبق طفيف نحك الجنكب الشرقي. انحراؼ، تـ تكجيو ىذا المعبد نحك الشرؽ مع (38

 حالة حفظو سيئة جدا.ك الستة  عمدةبعض أساساتو فقط كأماكف تمكضع األىذا المعبد سكى 
في ىذا المعبد لكف حسب جانكف كجدت نقيشة  ىكية المعبكدال تكجد نقيشات تحدد  

أفريكانكس، كبيذا نسبكا  ـاالسا بدال مف يرة حيث حاكلكا قراءة كممة أفريكمشكىة إلى درجة كب
عثركا  septizonium الػ كما أف الباحثيف الذيف كانكا ينقبكف فياإللية أفريكا ىذا المعبد إلى 

كتابة تذكر الفيمق الثالث األغسطسي  عميو ؛ليةىذه اإلإلى  نسب ،عمى تمثاؿ رأسو مفقكد
الفيمق الثالث صر مف قبل عنا امكرس لعبادة اإللية أفريككبيذا فإف ىذا المعبد كاف 

 .لمعسكر تيتكساألغسطسي 

 
 .طالبتصوير الرصيف المعمد الذي يقابل واجية المعبد  :38الصوره رقم 

 :اسيبتيميانطريق بالمعبد المجيول  -
يقابمو كل مف معسكر تيتكس كمعبد  اسيبتيميانيتكاجد ىذا المعمـ الديني شرؽ طريق  

حالة ك حنية صغيرة في جداره الخمفي،  بو( اعرض ـ 4ك ـ طكال 10) هأبعاد اإللية أفريكا،
 كىذا (39)انظر الصكرة رقـ  يذا المعبدللـ يتـ التعرؼ عمى ىكية المعبكد  .سيئة الحفظ لديو

الذي كرس لو ىذا  التماثيل التي قد ترشدنا إلى ىكيتوالنقيشات أك عمى األقل  انعداـبسبب 
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كبيذا فيك  ،الشماؿ الغربي إلىاؼ طفيف نحك الغرب مع انحر  . اتجاىو(1)المعمـ الديني
في نبلحظ استعماؿ االجر المحركؽ . (2)يتكافق مع فيتركؼ حكؿ تكجيو المعابد نحك الغرب

 .اجزاء المعبد مختمف

 
 .الطالبتصوير مصقولة الخاصة بالمعبد  حجارة 39الصورة رقم

 
 .الطالبتصوير الحنية الخاصة بالمعبد المجيول  40الصورة رقم 

 
 
 

                                                 
1 - Janon (M.), Op. Cit., p. 40 

2
 .116 .السابق، ص ، المرجعفيحروفيوش- 
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 ":مفيتيرانورو  دياناعين زانة " -3
 (.Diana Veteranorumكتابة االسـ القديـ ببلتينية: ) -
 (.N 6°04’49.1 E’’46.9’46°35إحداثيات المكقع: ) -
 .62)باتنة( تحت رقـ  27مدرجة في األطمس األثري في الصفحة  -
 ":مفيتيرانورو  دياناالتعريف بـ " -أ

مقاطعة نكميديا كتقع ىذه المدينة في شرؽ الجزائر كتتبع  كانت مدينة ديانة تتبع إداريا 
األثرية  زالمباكمـ شماؿ غرب مدينة  40كتقع تحديدا عمى بعد حاليا، إداريا كالية باتنة 

كمـ جنكب شرؽ مدينة ككيككؿ )جميمة حاليا( كتبعد كذلؾ عف مدينة سيرتا  70كعمى بعد 
زانة مؤخرا اسـ يطمق عمييا أصبح زانة" كالتي  عيفتعرؼ اليـك بػ "خربة  . كىي(1)كمـ 85بػ 

جة عمى منحدر بيف مستنقع مرجة زانة في . تقع في سيل يسمى بببلد زبك (2)أكالد سبع
شماؿ كجباؿ تفرف جنكبا كيتبع ىذا الجبل السمسمة الجبمية مسعكدة كجبل زانة الذي يبمغ ال

و المكمل لسيل ببلد مشكشـ مف جية الغرب أما مف جية الشرؽ سيل ببلد  125ارتفاعو 
، كيمر قرب ىذا المكقع (3)ـ 840ـ ك 815جة كيبمغ متكسط ارتفاع ىذا السيل بيف زبك 

كبمدية كادي الماء مركرا  75الرابط بيف الطريق الكطني  153األثري الطريق الكالئي رقـ 
 (.24رقـ  الشكل)انظر (4)بالتجمع الثانكي زانة أكالد السبع

                                                 
 .12 .، ص2012-2001 الجزائر، .لة ماجستير، ج" تاريخيا كمعالميا، رساـفيتيرانكرك (، مدينة زانة "ديانا .طاطا )ؼ 1

2
- Filah (M.E) Recherches sur les agglomérations antiques ; Le réseau urbain et le paysage rural en 

Numidie occidentale Algérie, université de Provence, faculté des lettres et sciences humaines, t. 1, 

1986, p. 16. 
 .12 .المرجع السابق، ص (،.طاطا )ؼ -3
4

 184 .(، المرجع السابق، ص.بخكش )ز -
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 ط مدينة زانة.: مخط24رقم  الشكل

" تاريخيا كمعالميا، رسالة ماجستير، .طاطا )ؼالمرجع:   .2012-01 الجزائر، ج.(، مدينة زانة "ديانا فيترانكرـك
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 أنطكنيفكأيضا تـ ذكرىا في مسمؾ  ربكتينغ لكحةفي  ـفيتيرانكرك ذكرت مدينة ديانا  
يدينتيكس" "ف الدكناتيحيث مثميا األسقف  ـ411كما ذكرت في اجتماع قرطاج سنة 

(Fidentuis كما تـ ذكر المدينة مف طرؼ العديد مف الرحالة العرب المسمميف مثل الرفيق )
، كقد ذكرت كذلؾ عند البكري في القرف الحادي عشر تحت اسـ (1)ـ( 10القيركاني )القرف 

ممة كتسمية أدنة كأزية استعممت لدى اليعقكبي أما النكيري كابف أثير فقد استعمبل ك  ،(2)أدنة
 .(3)أربة

أما عف بداية االستيطاف كالتمركز في ىذا المكقع كانت في البداية مجرد "ككيتاس"  
(Civitasارتبط نشأتيا بتاريخ العسكري ل )كذلؾ إباف حكـ الفبلكييف خاصة كأف  زػ المبا

تعمير ىذه المدينة كاف مف طرؼ قدامى الجيش المسرحيف مف الفيمق الثالث األغسطسي 
".كىذا ما ت  شير إليو تسميتيا بػ "كيتيرانكرـك
التي تذكر ذلؾ  ةاإليبيغرافيفيناؾ مجمكعة مف النصكص  داري اإلأما بالنسبة لتطكرىا  

" تضمف  منيا نذكر نقيشة تخميدية تؤكد حصكؿ ىذه المدينة عمى مرتبة قانكنية "مكنيكيبيـك
( اإلشارة إلى حاكـ الػ ـ )فترة حكـ االمبراطكر أنطكنينكس التقي149نصيا المؤرخ بػ سنة 

 ا( كحاميا كراعيL. Novius Crispimus"لبغاتكس" المفكض "لككيكس نكككبكس كريبينكس" )
(، كلكف البعض يرجع فترة حصكليا عمى ىذه المرتبة إلى فترة AE 1930 .40لبمدية ديانا )

يمكف أف ك  بابيرياضمف قبيمة  تجميفراجع إلى أف معظـ سكانيا كانكا محكـ تراجاف، كذلؾ 
تككف قد ارتقت ىذه المدينة إلى رتبة مستعمرة بنص إحدى النقيشات المؤرخة بالقرف الثاني 

 .(4)لكف حالة الحجرة سيئة ال تسمح بتأكيد ذلؾ
( Carbuccia) ياكاربكتشأما بالنسبة لتنقيبات ألكي في المكقع كانت مف نصيب العقيد  

قاـ بحفريات كالكشف عف قكس ماكراف ركس كما يكلككيكس ف سأكريميك حكؿ قكس مارككس 

                                                 
1 - Filah (M.-E.), Op. Cit., pp..14-15. 
2
- El Bekri: Description de l’Afrique septentrionale, Paris, 1955, P .144. 

3
- Filah (M.-E.), Op. Cit. 

 .186(، المرجع السابق، ص .بخكش )ز -4
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( Gsell( ككذلؾ غزاؿ )Renierركنيي )ـ كأبحاث  1850كمنمياف في سنة  كديداف
 ةكما أقيمت حفريات مف طرؼ السيد 1899إلى غاية  1893( بيف السنكات Graillot)ك
(Alquierأل )كالتي كانت ممكلة مف طرؼ دائرة 1929إلى غاية  1927ي مف سنة يك ،

بية كالجنكبية ـ التاريخية التابعة لممستعمر الفرنسي ككشفت عف الحمامات الغر المعال
 يالبيزنطكأفرغت القميع  1936كي بالبحث ككشفت عمى الساحة العامة كاستمرت السيدة أل

( بيف سنكات Godetعندما قاـ قكدي ) 1950ثـ لـ تجري أي أعماؿ بحث حتى  1933في 
المكقع، ثـ كانت عممية بحث أخرى نذكر عمى  بعمميات شممت تنظيف 1953ك  1950

سبيل المثاؿ أطركحة كل مف األستاذ القدير دمحم المصطفى فيبلح كسميـ دريسي حكؿ 
 . (1)المدينة

 :"ممعابد "ديانا فيتيرانورو  -1
لـ يتـ العثكر في ديانا كيتيرانكركـ سكى عمى معبد ديانا، كما عثرت السيدة أليكي  

اإللية سيباؿ كليذا سكؼ نقكـ بذكر مجمكعة مف كتابات عمى مذبح صغير خاص ب
كظائف دينية التي مف خبلليا نبرز النشاط  المجمكعة مف األشخاص الذيف تقمدك  ةاإليبيغرافي

 الديني الذي كاف ممارسا في المدينة في ظل غياب الشكاىد األثرية كالمعمارية.
 :ايانمعبد اإللية د -أ

متر  300متر في الجية الجنكبية لممدينة كعمى بعد  500يقع معبد داياف عمى بعد  
جنكب شرؽ القكسيف في الحقيقة إف ىذا المعبد قد دمر بالكامل بحيث لـ يبقى شيء منو 

الذيف قامكا بإعادة استعماؿ بناءه كذلؾ لتشييد  البيزنطيكف ، كالسبب راجع إلى (2)سكى البكابة
د ىذه القبلع التي كانت تحمييـ مف ىجكمات قبلعيـ كىي طريقتيـ لربح الماؿ كالكقت لتشيي

العنصر المحمي كلذلؾ لـ يبقى سكى باب كبير كالذي كاف عبارة عف مدخل رئيسي لممعبد 
كؿ مف ا كحجارتيا مصقكلة جيدا، الصف األقكاعده اليمنى كاليسرى في حالة جيدة جد

                                                 
 .14 .(، المرجع السابق، ص.طاطا )ؼ -1

2
- Filah (M.-E.), Op. Cit., p. 24. 
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ة مف كبل الحجارة بارز عف الصفكؼ العميا التي تتككف مف ثبلث صفكؼ مف الحجار 
عمييا  تمكضعبسماكة أصغر كىي التي  الجيتيف اليمنى كاليسرى ثـ يأتي صف مف الحجارة

القكس المككف مف إحدى عشر جزء في الجزء الكسطي الذي يمسؾ القكس في الكسط، أما 
ابكس مف الجية اليمنى كاليسرى تكجد ثبلث صفكؼ مف الحجارة المصقكلة كالمبنية بتقنية 

 40في  40في  70حاؿ كل بكابة كاستعممت فيو حجارة ذات أحجاـ كبيرة )كىك ككادراتـك 
سـ( ذات قاعدة أفقية كعندما تككف ىذه الحجارة بنفس الشكل تسمى بتقنية النظاـ الكبير 
المنتظـ، كأما عف الصف األخير مف الحجارة فيك ليس مكجكد كىذه الحجارة تمنع أيضا 

قكس بعدة زخارؼ كما يظير في الحجارة الكسطية في كيزداف ىذا ال (1)القكس مف االنييار
، ككانت ىذه البكابة تتيح الكلكج إلى المناطق الداخمية لممعبد الرزاتالقكس ثقب لمكاف 

ككذلؾ كجد حكؿ المعبد مجمكعة مف الحجارة المصقكلة كلكف األىـ مف ذلؾ عناصر خاصة 
، (2)المعبد تمثاؿ نصفي لئللية ديانابإفريز المعبد مزدانة بزخارؼ زىرية كقد عثر كذلؾ حكؿ 

، كما كجدت كذلؾ نقيشة مكسرة فييا كتابة (3)يحتكي عمى رمز ليبلؿ في حالة متدىكرة
كدكمفير كىذا إديل  منيا:( الذي كاف لو رتب كثيرة Saturiusنقشت بأمر مف السيد ) تخميدية

د كبنى ىذه البكابة ككانت ـ المعبما يدؿ بدكف شؾ أنو كاف أحد أعياف المدينة كىك الذي رمّ 
 (.41)انظر الصكرة رقـ .(4)وىذه الكتابة تزيف الكنّ 

                                                 
 .34.(، المرجع السابق، ص .طاطا )ؼ -1

2- Filah (M.-E.), Op. Cit. 
 .34 .(، المرجع السابق، ص.طاطا )ؼ -3

4
- Filah (M.E.), Op. Cit., p. 25. 
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 : بوابة معبد ديانا.41الصورة رقم 

 .(، المرجع السابق.طاطا )ؼ: المرجع

 :ةاإليبيغرافي الّنصوصالحياة الدينية من خالل من مظاىر  -ج
بالمدينة في ظل غياب مف معرفة النشاطات الدينية  ةاإليبيغرافيتمكننا النقيشات  

المعالـ الدينية التي تمارس فييا ىذه النشاطات كالطقكس، بحيث ىناؾ نقيشات تذكر لنا 
عممية ترميـ معبد أك بناءه كما أف ىناؾ نقيشات تذكر كظائف دينية، أما في مدينة ديانا لـ 

ة لكننا كجدنا نعثر عمى نقيشة تدؿ عمى عممية ترميـ أك بناء معبد مف قبل أحد أفراد المدين
اثني عشر نقيشة تذكر لنا أشخاص تقمدكا كظائف دينية في مدينة ديانا نذكر مف ىذه 

 النقيشات ثبلثة منيا كىي كاآلتي:
 النقيشة األولى: -

 اإللية حامية المنزؿ: لكينكتىي 
(Sacerdos Lavinatus Laurentes)  نما الكظيفة ىذه النقيشة ال تحتكي عمى اسـ الكاىف كا 

 .(1)كاف يؤدييا فقط التي

                                                 
1
- AE 1934, 27. 
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 النقيشة الثانية: -
( Sacerdoti(i))القرف الثاني ميبلدي كىي لكينكت اإللو ساتكرف  كالتي تعكد إلى 

 .(1)كالذي مارس كذلؾ عّدة كظائف أخرى 
 النقيشة الثالثة: -

 ت كظيفة:، تقمدّ ]...[ortesia Fortunataتدعى ك  "ماجنا ماترلية "إلاكىي لكاىنة  
(Sacerdos Magnae Tauribolium)(2).  
 
 

  

                                                 
1
- CIL VIII, 4580. 

2- AE 1931, 63. 
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   "أكواي كايساريس" -1
 ":Aquae Caesaris" :ةبالالتينيكتابة االسم القديم 

 )هنشير الحمام( حاليا. "يوكسموقع  "-
 "N.7°57’23’’ E ’’56’26°35إحداثيات الموقع: " -
)عين  82تم إدراجو لدى الباحث ستيفان غزال في األطمس األثري لمجزائر في الصفحة  -

 .852البيضاء( تحت رقم 
كمم  55دد غزال ىذا التجمع العمراني القديم بالمكان الواقع عمى بعد حوالي حيث ح 

وىو مكان يشتير بالحمامات  "يوكس"، في المكان المعروف حاليا باسم "تبسة"شرق مدينة 
المراكز الحضارية  إحدىوىو  "نوميديا"المعدنية ينتمي ىذا المجمع العمراني إداريا لمقاطعة 

ليذا التجمع ال تزال غير  اإلداريةلكن ىذا ليس مؤكد ألن مرتبة و  "بالجنوب النوميدي"
معروفة خاصة بغياب تفاصيمو التاريخية في الفترة الرومانية أو القديمة بصفة عامة عدا 

  4نص وحيد يرجع تاريخو إلى فترة االمبراطورية السفمى في النقيشة التالية
(CIL08, 28040)ز من مالو الخاص منشأة عمومية ، حيث تذكر أن أحد المواطنين أنج

أشرف عمييا حاكم مقاطعة نوميديا لذلك أدرجناىا ضمن المراكز الحضارية بحيث ىي التي 
  .(1)تحتضن منشأة عمرانية بداخميا

 المعالم الدينية بالمدينة: -
لم يتبقى من معالم المدينة شيء فجزء كبير منيا تحت األرض أو اندثر مع مرور  

يحمل  يبيزنطى منيا سوى بعض اآلثار غير ميمة لمحجرة وبقايا لحصن الزمن فمم يتبق
بعض العبلمات المسيحية كما عثر في الموقع عمى رأسين لتمثالين واحد لئللو بموتون إلو 

، أما بالنسبة لممعالم الدينية فمم يتبقى منيا (2)العالم السفمي وآخر لئللية سيريس إلو الزراعة

                                                 
1

 ..51، المرجع السابق، صيبخوش )ز(، التركيبة البشرية لمجتمع الريف األوراسي أثناء االحتبلل الرومان -
2
- Gsell (S.), AAA, F. 28, n° 253. 
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بحيث تم العثور عمى نقيشتين تتخذ  ةاإليبيغرافيغنى بالمعطيات شيء وفي ىذه الحالة است
 األولىSacerdos 4من وظيفة دينية4 

L. L(A)ELI(VS)SILVANUS SACERDOS SATVRNI 
 .(1)اإللو ساتورن  وتينيميوس سيموانوس كيال لوكيوس وىو 

 .(2)(SATURNINUS( وىو )Sacerdos) وتينالكتتضمن اسم  أما النقيشة الثانية4
من خبلل ىاتين النقيشتين يمكن أن نستنتج أن ىذه المدينة لربما كانت تحتوي عمى  

معبد لساتورن ألن وظيفة الكينة بطبيعة الحال تكون في المعبد لكن في ظل غياب 
 الحفريات وتأكيد عمى ذلك يظل ىذا مجرد افتراض ال غير.

 مونيكيبيوم تينفادي )؟(:  -2
 موقع ه.متكيدس:

 "(?) "Tinfadi :ةبالالتينيقديم كتابة االسم ال
 " N7°48’01.2E’’12.1’12°35 "احداثيات الموقع:

 822تحت رقم  "82" ورقةفي األطمس األثري في  "ستيفان غزال"أدرجو الباحث 
ويقول غزال أن ىذا الموقع واسع االنتشار وجد معتبر يطمق عميو حاليا ب، "ه متكيدس4 

كمم غرب مدينة  85ديا والواقعة عمى بعد مسافة وينتمي ىذا الموقع إلى مقاطعة نومي
 .(3)تبسة
( والتي كانت CIL VIII, 2194أما عن رتبتيا اإلدارية فنرجع لنص النقيشة المدونة بـ) 

منكسرة والتي تتضمن في السطر األخير ذكر تشييد معبد الكابيتول وذلك إبان فترة حكم 

                                                 
1 CIL VIII, 2128. 
2 CIL VIII, 16752 = ILAlg. I, 2979. 
3
- AAA, F. 28, n° 280. 
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( وىذا دليل عمى publ(ica)T) res[infadi ?)] وذلك من قبل "ريس بوبميكا تـ]ينفادي[" كاراكبل
 .(1)أنيا كانت بمدية رومانية تمتمك خزينة مالية خاصة بيا

 المعالم الدينية بالمدينة: -
، أما يبيزنطس سوى بعض اآلثار المنتشرة وبقايا لحصن دكيتمن ىنشير م لم يتبق 

لغياب الحفريات بالموقع ولكن  عن المعالم الدينية في المدينة فمم يتواجد بيا أي معمم وذلك
، عدا ىذه (2)د الكابيتول الخاص بالمدينة تتضمن ذكر لتشييد معبتوجد نقيشة جد ميمة 

ذكر التي تحمل  منياآخرى وخاصة  ةإيبيغرافيالنقيشة تعذر عمينا العثور عمى نصوص 
 نة.اخاصة بالكيالوظائف ال

 موقع ه. األبيض: -3
 (N7°48’01.2E’’12.1’12°35) احداثيات الموقع:

  (Mumicipium(…)lense) كتابة االسم القديم باالتينية: -
)الشريعة( رقم  23 الورقة يتم إدراجو لدى ستيفان غزال في األطمس األثري لمجزائر ف

حتوي عمى آثار لحصن وكذلك عمى قوس نصر وبعض بقايا و يأنب، يذكر غزال 39
 .(3)ألعمدة
وتحديدا  "نمامشةالجبال "ات الشمالية لكتمة وتقع آثار موقع ه األبيض بالمنحدر  

 ."تبسة وخنشمة"بالطريق الروماني الذي كان يربط بين مدينتي 
من خبلل نقيشتين  "المونيكيبيوم" والقانوني ليذا االداري تم التعرف عمى الوضع  

 ؛ىا إلى فترة االمبراطورية السفممذكران عممية انجاز لمعالم ومباني عمومية ويعود تاريخيت
 أما النص الثاني4 ؛لمامعأحد اليم متر ل ذكرتتضمن ( و AE 1909, 222النقيشة األولى )

                                                 
 .511-515.ص  .(، المرجع السابق، ص.بخوش )ز -1

2 CIL VIII, 2194. 
3
- AAA, F. 39, n° 94. 
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(AE 1909, 223 = AE 1933, 159 والذي كرس لتخميد ذكرى بناء معمم قوس واحتوى )
لم يسمح بالقراءة  مماغير أنيا كانت مكسورة  ،بيضاألكذلك عمى التسمية القديمة لينشير 

 .(1)ياحرف األخيرة منماعدا األليا الكاممة 
 المعالم الدينية بالمدينة: -

، ةالمركز وال حتى في النصوص اإليبيغرافيمعالم دينية بيذه لال توجد مخمفات أثرية  
ال يعني أنيا غير موجودة فاألبحاث األثرية في تطور مستمر قد يكشف لنا وبالرغم من ىذا 

 .مستقببل ةإيبيغرافيعن مخمفات أثرية أو نصوص 

 لشريعة:ا -4
 ? :ةبالالتينيكتابة االسم القديم 
 (N7°44’’51.5’’E’’10.1’16°35) احداثيات الموقع:

تقع الشريعة عمى طريق يأتي من الغرب ويتجو نحو الشمال الشرقي نحو "ىنشير  
، مقاطعة نوميدياليتبع اداريا . كان (2)كمم 52إلى تبسة التي يبعد عنيا بـ  ومنو " متكيدس

األطمس  مؤلفوزال ليذا التجمع السكاني القديم عمى أنو جد ميم وأدرجو في يشير ستيفان غو 
يحتوي ىذا الموقع الذي يتواجد قرب  519رقم تحت )الشريعة(  23 بالورقةاألثري لمجزائر 

جد سيئة، كما توجد بعض المخمفات األثرية حفظ عمى حصن بيزنطي في حالة  ،لممياه نبعم
  .يةمن األسود الرخامين وتتمثل مصابيح زيتية وزجاج ومنح

نفتقد إلى الدليل الموثق لموضعية القانونية اإلدارية التي كان مدرجا فييا  ما زلنا 
تاريخ البمدي ليذا التجمع الخاصة في فترة االمبراطورية العميا، والوثيقة الوحيدة المتوفرة حول 

ى انجاز معمم ( تشير إلCIL VIII, 2216 =17611مدونة تحت رقم ) ىي لنص نقيشة

                                                 
 .511-511 .ص .(، المرجع السابق، ص.بخوش )ز -1

2
- AAA, F. 39, n° 164. 
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عمومي من طرف كاىنين دائمين احتفظت النقيشة عمى اسم واحد منيما وىو "ويكتور" 
(Victor)(1). 

 موقع ليغيس مايوروم: -5
 موقع ه.قوسات:

 (.Leges Maiorum) :بالالتينيةكتابة االسم القديم  -
 (.N 7°23’45.2’’E’’07.3’04°35إحداثيات الموقع: ) -
 .559)الشريعة( تحت رقم  423 ورقةفي  مدرج في األطمس األثري  -

 ،(3)ىكتار 51، تبمغ مساحتو (2)رف الجنوبي لسيل قارثيقع ىنشير قوسات بالط   
 .(4) كمم بالجنوب الشرقي منيا 52ويبعد عن خنشمة بحوالي 

أما عن المعالم المدينة فيي تقريبا خالية وذلك في ظل الغياب التنقيبات األثرية لكن  
ة حصان مزينة بالفسيفساء وأيضا و احة عمى شكل حدبزال إلى وجود بركة سيشير ستيفان غ

يذكر لنا وجود كنيسة مع أعمدة وحجارة منحوتة إحدى ىذه الحجارة فييا نحت بارز لطائر 
، أما عن الوضعية (5)في منقاره حفنة من العنب كما يشير إلى وجود مبنى رباعي الشكل

وجود نقيشة  "غزال"يذكر  "مقاطعة نوميديا"نتمي إلى اإلدارية ليذه المدينة التي كانت ت
 CILوالتي تعني مجمس الشيوخ البمدي ) (Curia Ordonisتتضمن عبارة "كوريا أوردونيس" )

VIII, 10702=17616.) 
 
 

                                                 
 ..177(، المرجع السابق، ص.بخوش )ز -1

2- Gsell (S.), Monuments antiques de l’Algérie, t,1 Op. Cit., p. 172. 
3- AAA, F. 39, n° 114. 

 .512 .(، المرجع السابق، ص.بخوش )ز -4
5
- AAA, F. 39, n° 114. 
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 المعالم الدينية بالمدينة:
ذه المدينة وال حتى في ال توجد مخمفات أثرية دلتنا عمى وجود معالم دينية بي 

التي تذكر تشييدا لمعالم أو التي تذكر وظائف دينية وبالرغم من ىذا  ةيبيغرافياإل النصوص
فبل يعني أنيا غير موجودة فاألبحاث األثرية في تطور مستمر قد يكشف لنا عن مخمفات 

 .تدلنا عمى وجود ىذه المعالم ةإيبيغرافيأثرية أو نصوص 

 موقع ماسكوال: -6
 موقع خنشمة:

 ".Mascula: "ةبالالتينيكتابة االسم 
 (.N.7°08’36’’E’’09’26°35إحداثيات الموقع: )

تحت  (عين البيضاء) 82 الورقةتتبع اداريا مقاطعة نوميديا ومدرجة لدى غزال في   
تتخذ مدينة خنشمة موقع استراتيجي جد ىام فيي تتحكم في ممر الطبيعي الذي و  522رقم 

ىي من الممرات األساسية التي تؤدي األوراس عن كتمة جبل النمامشة و  كتمة جبل يفصل
العرب وىذا الممر لطالما كان مستعمبل من طرف البدو الرحل وىذا  دوا إلى الصحراء عبر

سكوال كي تسيل عمييم عممية مراقبة اكان خطرا عمى الرومان وليذا سارعوا في تأسيس م
ر الطبيعي الذي ىذا الممر وتحركات عمى القبائل والوافدة من الجنوب عن طريق ىذا المم

يين من قبل الفيمق ففبلفي فترة حكم الأي م 11سنة  كمم وكان ذلك 22يبمغ عرضو حوالي 
 .(1)الثالث األغسطسي

 ,CIL VIIIبنص النقيشة ) وكذلكذكرت المدينة في المسمك األنطونيني  

17680=22302)4 ((R(es) P(ublica) M(VNICIPII) M(ASCVLITANI.) 

                                                 
 .522.(، المرجع السابق، ص .بخوش )ز -1
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اض المدينة القديمة لذلك لم قة ببناء المدينة الجديدة فوق أنسيقامت السمطات الفرن 
 .(1)أو باألحرى اندثرت كمياالمدينة الكثير من معالم  يتبق

كانت لمدينة ماسكوال أىمية كبيرة خاصة في النشاط الفبلحي وىذا ما يعكسو ذلك و  
 ارع.يعات كبرى ومز ضاالنتشار الواسع والكثيف لآلثار الريفية المتمثمة في 

العسكرين المتقاعدين إلييا وما يدلنا أما عن حصوليا لرتبة بمدية كان ذلك بعد توافد  
عمى رتبتيا اإلدارية ىو نصب جنائزي لمتوفي يرجع إلى فترة حكم سيبتيموس سفيروس 

وىذا ما يؤكد حصوليا عمى رتبة  Aedilisوالذي تقمد مجموعة من الوظائف البمدية منيا 
 .(2)ممونيكيبيو 

 المعالم الدينية بالمدينة: -
معمومات المتضمنة  ةاإليبيغرافيالمعالم من خبلل الوثائق ىذه  التعرف عمىسنحاول  
 الوظائف الدينية. أوخاصة تمك التي تذكر تشييد المعالم ، الحياة الدينية بالمدينة تخص

 )افتراض(: معبد ساتورن  -
 ةاإليبيغرافيلغنية من الكتابات يقول السيد لوغمي أنو من خبلل سمسمة الوفيرة وا 

لؤلشخاص الذين مارسوا وظائف دينية لخدمة اإللو ساتورن أنو البد من تواجد معبد ليذا 
اإللو في مدينة ماسكوال، ولكن لسوء الحظ لم يتم اكتشافو وال توجد أي فكرة عن موقعو 

( أن مكان ىذا H. Graillot( و )S. Gsellالدقيق أو حيث تم بناءه، ولكن يفترض كل من )
 ىذالعثورىم عمى ثبلث أنصاب في وذلك المعبد ربما يكون تحت بناء الكنيسة الحالية 

خارج  أيضاوقد وجد نصب آخر  ،تعود لئللو ساتورن ولكن تبقى مجرد فرضية ،المكان
مجموعة  الكتابات البلتينيةقد أظيرت لو  ,خاص باإللو ساتورن  نكيمومتريالمدينة عمى بعد 

 وىي كاآلتي4 ،المعبود بيذاخاصة الص التي تشير إلى وظائف دينية من النصو 
                                                 

1
- AAA, F. 28, n° 138. 

 .525 .(، المرجع السابق، ص.بخوش )ز -2
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 وىي لكاىنين ىما4 مؤرخة بالقرن الثاني ميبلديالنقيشة األولى4  -
(APRILIS P. AELIUS( و )P. AELIVS PRIMVSمن ) ( مدينة ماسكوالMascvlaوىما ) 

 .(1)(SACERDOTES) من فئة الـ

 معبد لآللهة المورية: -
 ىذه النقيشة.نص ذلك من خبلل  معرفةولكن استطعنا  أثرياليذا المعبد ال وجود  

DIIS MAU/RIS(AVG)(USTIS)/VERNA AVG.N.N. VERNAEX ACTOR REG 
MASC.TEMPLUM/CONLAPSUM A SOLOSUIS/SUMPTIBUS/FECIT.D.D. 

ال الترجمة4 وىي إىداء إلى اآللية المورية المقدسة من قبل عبد االمبراطور ومسؤول الم
 و وعمى نفقتو الخاصة.اتمن أساسو عبارة عن معبد أشرف عمى بناءه السابق في ماسكوال وى

م ل وأوىذا ما قد يدل عمى أنو تم بناء معبد في مدينة ماسكوال ولكن ال وجود لو حاليا  
 .(2)بعد عنو يكتشف
 يم4، فالنوميدية في مدينة ماسكوال ممثمي وظيفة الكيانة لممقاطعةعن أما  

اسم صاحب الوظيفة مفقود، وقد  ،النقيشة األولى4 أرخت بين القرن الثاني والثالث ميبلدي -
 .(3)[HONOR (FLAMONI PERPETUI)كان يشغل وظيفة ]

( والذي كان يشغل وظيفةIUL.M.F.PAPIR.NUNDINARIUS 4النقيشة الثانية4 وىي لـ4 ) -
(FL.PPوىي مؤرخة بالقرن الثالث ميبلدي )(4). 
 .(5)(SABINUS( )FLAMENة الثالثة4 وىي لـ4 )النقيش -
 
 

                                                 
1
- Leglay (M.), Op. Cit., p. 166. 

2- Camps (G.), « Qui sont les Dii Mauri ? », AA, t. 26, 1990, p. 182. 
3
- CIL VIII, 17679. 

4
- CIL VIII, 2248. 

5- AE 1904, 126. 
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 أكواي فالفياناي: -7
 :حمام الصاحين()موقع ه الحمام  -
 ".AQUAE FLAVIANAE"التينية: الكتابة االسم القديم ب -
 (.N7°05’E’26°35)إحداثيات الموقع:  -

 .521)عين البيضاء( تحت رقم  82 بالورقةوالمدرجة عند غزال في األطمس األثري  
يعتبر ىذا الموقع محطة استجمامية تأسست بداية بمنشأة كبرى لمحمامات المعدنية استشفائية 

 .(1)(CIL VIII, 17725خبلل فترة األباطرة الفبلويين طبقا لما احتواه مضمون نص النقيشة )
كما تم التعرف وتحديد االسم القديم ليذا المركز العمراني استنادا لنص النقيشة رقم  

(CIL VIII, 17727 والتي تخبرنا بعممية ترميم لمعمم الحمامات وذلك إبان فترة االمبراطور )
 .(2)سيبتيموس سيفيروس

( صاحب الوظيفة IUS FELIX[EL]CAكينة ساتورن وىو4 )وىي ألحد النقيشة األولى4  -
( أرخت ىذه النقيشة في فترة حكم سيبتيموس SAC(ERDOS)FRUGIFERالدينية )
 .(3)سيفيروس

 ويركاندا: -8
 موقع مركونة. -
 ".VERECUNDA"تينية: ال لاكتابة االسم القديم ب -
 .(N6°17’21’7’’E’’8’19’29°35)إحداثيات الموقع:  -

 .892)باتنة( تحت رقم  81 لمورقةوالمدرجة عند غزال في األطمس األثري  

                                                 
 .528بخوش )ز(، المرجع السابق، ص  -1

2- Laporte (J.-P.), « Les Thermes ANTIQUES d’Aquae Flavianae (Ain El Hammam) », Aouras, 3, pp. 

285-322. 
3- CIL VIII, 17720. 
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م شمال شرق موقع كم 5يقع ىذا الموقع حاليا في القرية المسماة بمركونة والتي تقع عمى بعد 
وال يستبعد أنيا في بداية األمر كانت بمثابة مكان استقر فيو متقاعدي الجيش،  المبايسيس

كانت تتبع ىذه المدينة إداريا مقاطعة نوميديا، وبالنسبة إلى التطور اإلداري ليذا التجمع 
 وىو ما نستخمصو من إحدى نقيشات التي تذكر التجمع السكاني بـالسكاني القديم 

( RES P(UBLICA) MUN(ICIPII) VERECUND(ENSIS)"ريسبوبميكا" إذ تضمنت عبارة )
 .(1)ميبلدي 822-828ويعود تاريخ ىذا النص إلى 

 :ةاإليبيغرافيالمعالم الدينية من خالل النقيشات  -
لذلك  ،ال تحتوي ىذه المدينة عمى نقيشة تؤكد عممية إنشاء معمم ديني أو ترميمو 

 ين تقمدوا وظائف دينية بيا.الذفقط سنستعرض 
( وىوFL(AMEN) P(ER)P(ETUUS) 4النقيشة األولى4 وىي لصاحب الوظيفة الدينية ) -
(IULIUS TERTIOLIUSوتؤرخ ىذه النقيشة ب ) (2)م 851-858فترة حكم كاراكاال. 
( وقد كان من المحاربين القدماء FLAMENالنقيشة الثانية4 وىي لصاحب الوظيفة الدينية ) -
(VET(ERANUS)(4وىو السيد )L(UCIUS)PROPERTIUS F(ILIUS)F(ILIUS)VICTOR) 

 .(3)ميبلدي 851-858بفترة حكم كاراكاال ىو كذلك  نقيشتووتؤرخ 
 :المبيريدي -9
 موقع خربة أوالد عريف. -
 ".LAMBIRIDI": بالالتينيةكتابة االسم القديم  -
 .(N6°04’38’3’’E’’6’13’30°35)إحداثيات الموقع:  -

                                                 
 .522بخوش )ز(، المرجع السابق، ص  -1

2- CIL VIII, 4202 = CIL VIII, 18494.  
3- CIL VIII, 4197 = CIL VIII, 18492. 
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، 582)باتنة( تحت رقم  81 بالورقةىذا الموقع مدرج عند غزال في األطمس األثري  
كمم غربي  85ويقع عمى بعد حوالي  ،يتبع ىذا التجمع السكاني القديم مقاطعة نوميديا

كمم جنوب غرب باتنة ال يستبعد أن يكون أصل  55عمى بعد  ، ويقع كذلكالمبايسيس
 واستقرار قدماء الجند في بادئ األمر. تأسيس ىذا التجمع كمحل لتوطين

أما عن تطوره اإلداري فنذكر نقيشة كرست لتشريف االمبراطور كبلوديوس القوطي  
 يالمبيريد( والتي تضمنت ذكر مجمس األردو لبمدية CIL VIII, 4413م ) 812-812

(ORDO M(UNICIPII)L(AMBIRIDITANI)) (1). 
 :ةاإليبيغرافيالمعالم الدينية من خالل النقيشات  -

 .(2)(CORNEL(IUS)( اسمو )SAC(ERDOS)تذكر نقيشة كاىن إللو ساتورن ) 

 الميجيجا: -11
 موقع سريانة )حاليا(: -
 (.LAMIGGIG(A ?)): بالالتينيةكتابة االسم القديم  -
 (.N 6°11’06’0’E’’2’32’31°35إحداثيات الموقع4 ) -

 .12)باتنة( تحت رقم  81مدرجة عند غزال في األطمس األثري في الصفحة 
عرف ىذا الموقع خبلل الحقبة االستعمارية باسم باستور، أما حاليا فيطمق عميو  

كمم، جرى جدل كبير حول الكتابة الصحيحة  22والذي يبعد عن مقر والية باتنة بـ  ةسريان
ما عن ، أةاإليبيغرافيليذا الموقع بين الباحثين بحيث وردت كتابتو غير كاممة في الوثائق 

ليا عضوان في  (Res Publicaوضعو القانوني وتطوره اإلداري فقد وصفت ىذه المدينة بـ)
اتوس ميغلومجمس ىيئة األوردو وذلك بالرجوع إلى النص الذي يعرف بنص ا االماجيستر 
-531كوينتوس أنيكيوس وذلك ما بين سنتي  4نوميديا ليغاتوس حكمفترة خبلل المؤرخة 

                                                 
 .525 .(، المرجع السابق، ص.بخوش )ز -1

2 -  ZPE, 143 (2003), p. 193. 



 : تحديد معالم العمارة الّدينية في المدن والمراكز الحضرية باإلقميم األوراسي الفصل الرابع
 من خالل نصوص الّنقيشات الاّلتينية

 

 
971 

 ن ى أعضاء الماجيسترا بييئة مجمس ديكوريو ي أوامر موجية إلم، بحيث كانت تحو 825
 .(1)االميجيج
أما بالنسبة لممعالم الدينية ليذه المدينة فقد ادثرت تماما كأغمب معالم المدينة األخرى  

كما تعذر عمينا إيجاد نقيشة تدل عمى ترميم أو إنشاء معبد وكذلك لم تعطينا أي دليل عمى 
 التجمع العمراني القديم. في ىذا كينوتيةوظيفة 

 الماسبا: -11
 موقع ه. مروانة: -
 .(LAMASBA)التينية: الكتابة االسم القديم ب -
 (.N 5°54’35’5’’E’9’39’37°35إحداثيات الموقع4 ) -

يقع ىذا التجمع العمراني القديم والذي يطمق عميو حاليا ىنشير مروانة عمى اليضبة  
متر( حتى سيل بمزمة جنوبا، ولكن  5991) بل تيكمتالممتدة عمى الشمال الشرقي من ج

لؤلسف الشديد لم يتبقى من معالم ىذه المدينة شيء خاصة بسبب استخداميا كمحجرة 
اي" في الفترة القرية المسماة "كورنواستعمال عناصر مواد بناء ىذا الموقع في تشييد 

 .(2)5358متر من موقع الماسبا وكان ذلك سنة  122االستعمارية والتي تقع عمى بعد 
وردت اإلشارة إلى ىذا الموقع في المصادر القديمة في لوحة بوتينجر ومسالك  

 .(3)أنطونينوس كما أشير إلى مجموعة من أساقفتيا ضمن الوثائق المسيحية
العديد من آراء الباحثين والنقيشات التي تؤكد حصول  أما عن تطورىا اإلداري فيناك 

ريسبوبميكا في بعض نصوص أعبلميا ـ ىذه المدينة عمى رتبة بمدية خاصة بعد وصفيا ب
 .(1)يرى غاسكو أن تاريخ حصوليا عمى ىذه الرتبة كان في فترة حكم كاراكاالو ، الميمية

                                                 
 .521 .(، المرجع السابق، ص.بخوش )ز -1
 .522 .ص ،المرجع نفسو -2

3
- AAA, F. 27, n° 86. 
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 :ةاإليبيغرافيالمعالم الدينية من خالل النقيشات  -
في ظل غياب النقيشات التي تذكر تشييد معبد أو ترميمو فسوف نستعين فقط ببعض  

 النقيشات التي تحتوي عمى أشخاص تقمدوا وظائف دينية في ىذا التجمع العمراني القديم.
النقيشة األولى4 والتي أرخت بالقرن الثالث ميبلدي والتي تحتوي عمى اسم كاىن دائم  -

 Flamen( الذي مارس وظيفة)C(AIUS) IUL(IUS) CASTUS(IVN(IOR))وىو4 )

P(er)putuus) (2)في بمدية الماسبا. 
النقيشة الثانية4 تضمنت ذكر لشخصية مارست وظيفة الكاىن الدائم في بمدية  -

 . (3)( تعذر عمينا الحصول عمى اسمياFlamen P(er)putuusالماسبا)

 المسورتي: -12
 موقع ه. معفونة. -
 (.LAMSORTI): بالالتينيةيم كتابة االسم القد -
 (.N 6°01’59’2’’E ’’4’33’38°35إحداثيات الموقع4 ) -

)باتنة(  81 ضمن الورقةتم إدراجو لدى الباحث ستيفان غزال في األطمس األثري 
 ، ويتبع إداريا مقاطعة نوميديا.522تحت رقم 

نت تغطي تقع آثار ىذا الموقع عمى ضفتي الوادي المعروف باسم واد الماء حيث كا
مساحة كبيرة جدا ولكن لؤلسف اندثر ىذا الموقع بسبب البناء فوقو، أما عن انتماء ىذا 
المجمع العمراني القديم إلى رتبة بمدية فيذا ما تؤكده بعض النقيشات، ذكرت مصطمح كوريا 
أي دار البمدية رغم االختبلف الكبير بين الباحثين مثل غزال واألستاذ دمحم المصطفى فبلح 

 .(4)ول استعمال ىذا المصطمح لتحديد ىوية رتبة ىذا التجمعح
                                                                                                                                                         

 .32.(، المرجع السابق، ص .بخوش )ز -1
2
- CIL VIII, 4438 = 18600. 

3- CIL VIII, 4253. 
 .535-532ص  .(، المرجع السابق، ص.بخوش )ز -4
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 :ةاإليبيغرافيالمعالم الدينية من خالل النقيشات  -
( وىو من متقاعدي الجيش مارس L. Hostilius Felixالنقيشة األولى4 ىذه النقيشة تذكر ) -

 .(1)(Flamen P(er)putuus) [ وP](ontifexوظيفة راىب وكاىن دائم 
الثانية4 تضمنت عممية ترميم لمعبد اإللو بموتون من طرف أعضاء ىيئة الكوريا  النقيشة -

والتي نستنتج من خبلليا أنو بيذه المدينة كان ىناك معبد لئللو السالف الذكر وبيذا تعرفنا 
 .(2)عمى منشأة دينية ليذا التجمع السكاني

والتي قدمت إىداء لئللو الحامي  (Saturnina (Vettia)النقيشة الثالثة4 وىي لكاىنة اسميا ) -
( والتي كانت تمارس وظيفتيا ككاىنة في مدينة Genio Lamsor(ti) Avg (usto)لبلمسورتي )

 .(3)المسورتي

 زاراي: -13
 موقع زراية -
 (.ZARAI): بالالتينيةكتابة االسم القديم  -
 (.N 54°0’38’7’’E’’9’07’48°35إحداثيات الموقع4 ) -

، 13)بوطالب( تحت رقم  81 الورقةل في األطمس األثري في تم إدراجو عند غزا
 يتبع إداريا لمقاطعة نوميديا.

ونينوس كما وردت كتابتو بصيغة طتمت اإلشارة إلى اسم ىذا الموقع ضمن مسمك أن
، ويقع ىذا التجمع العمراني القديم حاليا بعين زرايا والتي تبعد حوالي (4)زاراس بموحة بوتينجر

شرق سطيف، شيدت زرايا عمى الضفة اليسرى لواد أغبال، ولعل أىم كمم جنوب  52
المكتشفات بيذا الموقع ىو نقيشة زرايا الشيير والتي تذكر بأن ىذه المنطقة كانت مركز 

                                                 
1
- CIL VIII, 4436, 4437 = 18595 Et 18596. 

2
- AE 1901, 115. 

3- CIL VIII, 4437 = 18596. 
4- AAA, F. 26, n° 69. 
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حدودي لمقاطعتي نوميديا وماوريطانيا والمعروفة باسم تعريفة الرسوم الجبائية والمؤرخة بـ 
 .(1)ميبلدي 828

إلدارية ليذا التجمع العمراني فكانت قد أشارت إلييا إحدى أما عن الوضعية ا
النقيشات والتي تمت دراستيا من قبل األستاذ دمحم المصطفى فبلح إلى مجمس األوردو، 

 .(2)ميبلدي 821-821مؤرخة بـ 
 :ةاإليبيغرافيالمعالم الدينية من خالل الوثائق  -
 .(3)(C. Iulius Saturniusي وىو4 )النقيشة األولى4 وىي لكاىن وقاضي في مدينة زارا -
( C(aius) Iulius Rufinusالنقيشة الثانية4 ىي لكاىن خاص باإللو ساتورن اسمو ) -

 .(4)(SACERDO(S) SATURNIووظيفتو )
 .(5)(P(ublius) Aelius Felix( اسمو )SACERDOSالنقيشة الثالثة4 وىي لكاىن ) -

 خ. تامهريث: -14
 غير معروفة.: بالالتينيةكتابة االسم  -
 (.N.5°57’10’’E’’46’48°35إحداثيات الموقع4 ) -

 .82)باتنة( رقم  81 بالورقة االطمس االثري  في أدرج
فيتيرانوروم اندثرت أغمب  كمم غرب مدينة ديانا 55يبعد ىذا التجمع السكاني بـ  
و كان فيذكر غزال أن ومعالم، ومن بين (6)بسبب بناء مشتة تاميريث فوق الموقع معالمو

 .(7)حتوي عمى كنيسة مسيحيةي

                                                 
 .538 .(، المرجع السابق، ص.بخوش )ز -1

2
- CIL VIII, 4511. 

3- AE 1960, 94. 
4
- CIL VIII, 4512. 

5
- CIL VIII, 4530. 

6
- Filah (M.-E), Op .Cit, pp. 59-60. 

7
- AAA, F. 27, n° 20. 
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أما عن الوضع القانوني ليذا التجمع فتوجد نقيشة واحدة يعود تاريخيا إلى  
عممية ترميم لمعمم عمومي تحت إشراف حاكم مقاطعة  االمبراطورية السفمى ورد محتواىا

 .(1)م( 821-821نوميديا آنذاك وىو فبلفيوس فبلفيانوس )
التي تذكر ترميم أو إنشاء معبد أو  ةاإليبيغرافيأو النقيشات  أما عن المعالم الدينية 

 تذكر وظيفة من الوظائف الدينية لم نوفق في الحصول عمى أي واحدة منيا.

 نيكيويبوس: -15
 موقع نقاوس: -
 (.NICIVIBVS: )بالالتينيةكتابة االسم القديم  -
 (.N5°36’19.6’’E’’00.5’33°35إحداثيات الموقع4 ) -

 .515)بوطالب( تحت رقم  81 الورقةجيا في األطمس األثري في تم إدرا
ميبلدي،  955يقول غزال أنو ورد اسم ىذه المدينة ضمن اجتماع قرطاج في سنة  

كما تم ذكرىا من قبل بعض المؤرخين العرب مثل اليعقوبي الذي يصف سورىا المنيع وكذلك 
رب والية باتنة )غرب كتمة جبال ، تقع جنوب غ(2)ابن حوقل الذي يصف بساتينيا الشاسعة

 بمزمة(.
إلى رتبة بمدية فيوجد فقط نقيشة  ارتقت متى أما عن وضعيا القانوني فبل نعمم تحديدا 

 تؤكد ذلك والتي تتخذ من ذكرى انجاز معمم عمومي بمساىمة أحد أعيان ىذه المدينة
(CIL VIII, 4469,18631)(3). 

ا وال توجد نقيشة تذكر لنا ترميم أو إنشاء معبد معالم ىذه المدينة اندثرت تقريبا كمي 
 لذلك اعتمدنا عمى نقيشات التي تتضمن ذكر لوظائف دينية مورست في المدينة.

                                                 
 .539 .(، المرجع السابق، ص.بخوش )ز -1

2- AAA, F. 26, n° 161. 
3

 .995خوش )ز.(، المرجع السابق، ص. ب -
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( لشخص تعذر الحصول عمى كامل Pontif[Ex]? وىي تذكر وظيفة )النقيشة األولى:  -
 ].......[].....(.Orinus اسمو4 

 :ثوبوناي -16
 موقع طبنة: -
 (.Thubunae/Tuben oppidum): بالالتينيةالسم كتابة ا -
 (.N5°21’00.0’’E’’00.0’21°35إحداثيات الموقع4 ) -

 .52)قنطرة( تحت رقم  21 الورقةأدرجو غزال في 
كمم جنوب مدينة بريكة بنيت ىذه المدينة في  9تقع طبنة في والية باتنة عمى بعد  

إلى جميبلي، أما عن رتبتيا  المبايسيسمكان استراتيجي عمى الطريق الروماني المؤدي من 
القانونية فبل يستبعد الباحث "غاسكو" اكتسابيا مرتبة بمدية خبلل فترة حكم االمبراطور 

 .(1)ميبلدي( 855-525)سنتي ويروس أي بين فدوس أو سيبتيميوس سو كوم
 :ةاإليبيغرافيالمعالم الدينية من خالل النقائش  -
 كاىن دائم لمدينة طبنة4 النقيشة األولى4 والتي تمثل -
(FL(AMEN) P(ER)P(ETUUS) MUNICIPII THVB(UNENSIUM)) واسم ىذا الكاىن ،

 .(2)(C(aius) Iul(ius) C(ai) f(ilius) Papiria Vict(ori)nusالدائم ىو4 )
(، واسم ىذا الكاىن Fl(amen) P(er)p(etuus)النقيشة الثانية4 ىي األخرى لكاىن دائم4 ) -

 .(3)(astrensis[C]....[]....Cosالدائم ىو4 )

 

 

                                                 
1

 .995المرجع نفسه، ص. بخوش )ز.(،  -
2
- BCTH-1900-CLXXV. 

3
- AE 1987.1086. 
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 باغاي: -17
 موقع قصر بغاي: -
 (.Bagai: )بالالتينيةكتابة االسم القديم  -

 (.N7°05.2’’E’’08.0’32°35)إحداثيات الموقع: 
 )عين البيضاء(. 82 بالورقةأدرج غزال ىذا الموقع في األطمس األثري 

ذكر من قبل بروكوب تحت تسمية  والذي ةالبيزنطييقع ىذا الموقع المشيور بقمعتو  
كمم شمال مدينة خنشمة كان ليا موقع استراتيجي جد  52عمى بعد  ،(1)(ABIGASأبيقاس )

( أنيا كانت في البدء بمثابة "كاستيموم" ثم بعد ذلك P. Troussetميم وحسب "بول تروسي" )
 518والمؤرخة بـ  (CIL VIII, 02275رقيت إلى رتبة بمدية، وىو ما تؤكده نقيشة مقيدة بـ )

 .(2)بلدي التي أشارت إلى ىيئة مجمس الديكوريون مي

 :ةاإليبيغرافيالمعالم الدينية من خالل النقيشات  -
تعتبر النقيشات التي وجدت ببغاي قميمة ولم تتضمن ذكر ألي من عممية ترميم أو  

 بالمدينة. تشييد معبد كذلك لم نستطع العثور عمى أي نقيشة تشير إلى الوظائف الدينية

 (:؟ماركيميني ) -18
 موقع عين البيضاء: -
 MARCIMENI 4بالالتينيةكتابة االسم القديم  -
 (.N7°23’34.1’’E’’48.5’47°35إحداثيات الموقع: ) -

 .29)عين البيضاء( تحت رقم  82 الورقةأدرجيا غزال في األطمس األثري في 
ة أم البواقي، وقد استنتج موقع موقعو الحالي ىو عين البيضاء وىي تابعة إلى والي 

التي أشارت  األنطونينيمك سة المالمسافات الميمية بوثيق ىذا التجمع القديم من خبلل مطابقة
                                                 

1- Camps (G.), « Abigas », Encyclopédie Berbère, t. 1, 1984, p. 17. 
 .531بخوش )ز(، المرجع السابق، ص  -2
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ميبل من  89إلى ىذا التجمع عمى الطريق الذي يربط كل من تبسة وكيرتا عمى بعد 
 ماكومادس، تتبع إداريا مقاطعة نوميديا.

 .(1)الفترة االستعمارية خبللستعمال مواد في بنائيا اندثرت كل معالميا خاصة بعد ا 
 :ةاإليبيغرافيالمعالم الدينية من خالل النقيشات  -
 4نقيشة تذكر كاىن خاص باإللو ىركوليسوىي النقيشة:  -

 Primitem Templvm)(ercul(is[H]Sacerdos D(e)i )(2). 

 ماكومادس: -19
 اال:ثموقع ه. مرقيب  -
 (.Macomades): م بالالتينيةالقدي كتابة االسم -
 (.N7°09’54.6’’E’’31.4’49°35إحداثيات الموقع: ) -

 22)عين البيضاء( تحت رقم  82 الورقةأدرجو غزال في كتاب األطمس األثري في 
 .29و

أم البواقي وىي في الحقيقة عبارة عن  مدينةيقع المجمع العمراني القديم بالقرب من 
كمم، ويطمق عمييما حاليا "ه. مريقب  9صل بينيما مسافة مركزين عمرانيين متجاوران تف

 تاال" وقصر العمري أو األحمر، وحسب غزال كانا يمثبلن وحدتان لمركز عمراني واحد.
 .(3)بصفة البمدية ماكومادسنقيشات تصف  1أما عن رتبتيا اإلدارية فيناك 

 :ةاإليبيغرافيالمعالم الدينية من خالل النقيشات  -
 ، اسموf(ex)(onti)P4م لراىب4 222وىي مؤرخة بـ األولى: النقيشة  -

sittvs frontinianns(4). 

                                                 
1
- AAA, F. 28, n°, 34. 

2
- CIL VIII, 2295/17736. 

 .532بخوش )ز(، المرجع السابق، ص  -3
4
- CIL VIII, 4764 = 18698. 
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 ، واسموFl(amen) P(erpetuus) 4النقيشة الثانية4 وىي لكاىن دائم4  -
Pompeus Donatus (1)ميبلدي 222، مؤرخة بـ. 

 .ris...[](2)ولكن مع األسف اسمو غير مكتمل   Sacerdosالنقيشة الثالثة4 وىي لـ4  -

 كاساي: -21
 موقع المعذر: -
 ".CASAE": بالالتينيةكتابة االسم القديم  -
 (.N6°22’25.6’’E’’38.8’37°35إحداثيات الموقع4 ) -

 .595)باتنة( تحت رقم  81 ضمن الورقةتم إدراجو في األطمس األثري 
كمم  82يطمق عمى اسم الموقع اليوم اسم المعذر وىي بمدة تبعد عن تازولت بحوالي  

من الجية الشمالية الشرقية ليذه األخيرة ال يستبعد أن بدايتيا في األصل كان من قبل قدماء 
، وىذا ما تثبتو السفيريينالجند، أما عن وضعيا القانوني فقد ارتقت إلى رتبة بمدية إبان حكم 

 .(3)(CIL VIII, 4327النقيشة )
 :ةاإليبيغرافيالمعالم الدينية من خالل النقيشات  -

موظائف الدينية في ىذا المجمع لنقيشات  عمى سوى  ةاإليبيغرافيلم تمكننا الكتابات  
 العمراني القديم.

 يروس كاىن دائم4 سيو  سسيبتيميو النقيشة األولى4 تذكر نقيشة تعود إلى فترة حكم  -
Fl(amen)P(er)p(etuus) 4اسمو ،C(aius) Munatius Felix(4). 

 

                                                 
1
- AE 1949, 257. 

2
- CIL VIII 18675. 

 .533 .(، المرجع السابق، ص.بخوش )ز -3
4
 .9911، ص نفسهالمرجع  - 
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 مايورس: أد -21
 بسرياني: موقع هنشير -
 Negrenses Maiores / Ad Maiores: بالالتينيةكتابة االسم القديم  -
 (.N7°33’22.8’’E’’6-51’23°34إحداثيات الموقع4 ) -

 .558)نقرين( تحت رقم  52تم إدراجو عند غزال في الصفحة 
كمم من واحة  25يقع ىذا التجمع السكاني جنوب كتمة النمامشة عمى بعد حوال  

ماة حاليا ىنشير بالسرياني التي كانت إحدى مراكز العسكرية لمجيش الروماني، نقرين المس
فكانت في منتصف القرن الثالث ميبلدي، والتي تضمن  ـ4 مونيكيبيومأما عن رتبتو اإلدارية ك

 ، تتبع إداريا مقاطعة نوميديا.(1)محتواىا ذكرى إعادة بناء قوس النصر
 بادياس: -22
 موقع بادس: -
 (.BADIAS): بالالتينيةالسم القديم كتابة ا -
 (.N.6°40’16’5’’E’’00.8’45°34إحداثيات الموقع4 ) -

جاءت اإلشارة إلى ىذا التجمع السكاني في لوحة بوتينجر بين الطريق المؤدي بين  
 .25)سيدي ع( رقم  93دياس وتيودة، أدرجو عند غزال في الصفحة يكل من أد م

نصيا  يشيرأما عن رتبتيا اإلدارية فيناك نقيشة  تقع عند مصب واد األبيض لعرب، 
 .(2)عضو بييئة مجمس الديكوريون لبمدية بادس 4إلى منصب المتوفي

 

 

                                                 
 .812 .، ص(، المرجع السابق.بخوش )ز -1
 .828، ص نفسو المرجع -2
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 :ثابوديوس -23
 موقع تهودة: -
 TBUDIUM OPPIDUM/ THUBUDEOS: بالالتينيةكتابة االسم القديم  -
 (.N.5°53’39’E’20’48°34)إحداثيات الموقع: -

 .25 عقبة( رقم)سيدي  93الورقة طمس األثري في أدرجيا غزال في األ
 خطكانت تتبع إداريا مقاطعة نوميديا كانت إحدى المراكز العسكرية األساسية ل 

كمم شمال مدينة سيدي عقبة  1الدفاعي في الجنوب األوراسي، تقع عمى بعد  ميمسال
عنيا ال وضعيتيا  عمى تعرف يةاإليبيغرافرة الكتابات المتواجدة بوالية بسكرة، وبسبب ند

القانونية أو أي مستند لمعالم أو ترميم لمعابد فييا وحتى النقيشات تذكر الوظائف الدينية 
 بيا.
 جيميالي: -24
 .GEMELLAE: بالالتينيةكتابة االسم القديم  -
 موقع ه. القصبات: -
 (.N5°31’22.4’’E’’11.6’38°34إحداثيات الموقع4 ) -

، كانت تتبع إداريا مقاطعة 15)بسكرة( تحت رقم  92 بالورقةأدرجت عند غزال  
 اليسر الدفاعي لمجنوب النوميدي. نوميديا تعد إحدى النقاط األساسية في

كمم عن جنوب غرب والية بسكرة، أما عن رتبتيا اإلدارية فنقيشة  22تقع عمى بعد 
أىم من اكتشفوا ومن  (،CIL VIII, 18218) المبايسيسمع  مونيكيبيومإلى رتبة  ارتقاءىاتؤكد 

 .(1)عند قيامو برحبلتو الجوية التي كان يتحرى بيا في المنطقة زباراداجون ىذا المكان كان 

                                                 
1
 .823بخوش )ز(، المرجع السابق، ص  - 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة البحث



 خاتمة البحث

 

 
281 

 خـــاتـــمـــة:

من خالل الدراسة التي قمنا بيا استنتجنا بأن المعالم الدينية المتواجدة المعمارية  
ارتكزت فقط في ثالث مراكز حضارية، أال وىي تيمقاد والمتمثمة في ثمان معالم دينية ومدينة 

ساعة تمت دراسة أربعة منيا مع عممية ذكر طفيفة لمبقية وذلك لضيق الوقت وش سالمبايسي
م، أما المراكز رو رانو يمجال الدراسة، وكذلك قمنا بجرد لمعمم ديني واحد في مدينة ديانا فيت

فمنيا من احتوى عمى نقيشات تتذكر تشييد لمعمم مدينة   42والمتمثمة في   العمرانية األخرى 
احتوت عمى نقيشات بيا وظائف دينية والتي  أو ترميمو، وكذلك ىناك مجموعة من المدن

وقد استثنيت كل من مدينة القنطرة وبسكرة وىنشير مديمة وىنشير  نا بعضيا فقطذكر 
 .أونكيف

كذلك تمكنا من معرفة اآللية المكرسة ليذه المعابد والتي من خالليا يمكن أن نستنتج  
في احتواء  أىمية ىذه اآللية في شمال إفريقيا وأكثر ما أعجبني ىو قابمية الحضارة الرومانية

اآللية الخاصة بالحضارات األخرى وبيذا نستنتج أنو كانت ىناك نوع من الحرية الدينية 
را وسيرابيس، كما ريقيا وآلية شرقية مثل إيزيس وميثفحيث عبدت آلية محمية مثل اإللية إف

 اسيبتيميان نجدىم في بعض األحيان في مجمع ديني واحد أنجز خصيصا ليم مثل معبد أكوا
 وسيرابيس. أفريكاواآللية  أسكوالبي يجمع بين الذ

وقد حاولنا أن نستنتج  و لو،سمكر  الذي كانت ىوية اإللو  تحددكما أن ىناك معابد لم  
الذي أنسبتو إلى  زالمباىوية واحد منيا بتحفظ شديد وىو المعبد المجيول قرب كابيتول 

 اآللية مينيرفا.

وبيذا العمل  ،في شمال إفريقيا سسب فيتروفيو بعممية تصنيف ىذه المعابد ح كما قمنا 
 نتمنى أن نكون قد أفدنا ولو بقميل وأن نكون قد وفقنا في عممية جرد ىذه المعالم.المتواضع 
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 الخرائطفهرس 

 الصفحة العنوان التسلسل

 01 ."أوراس" :تحديد موقع الجبل املعروف باسم - (:10خارطة )

 00 تحديد إلاقليم ألاوراس ي - (:10خارطة )

 (:10خارطة )
تموقع إلاقليم ألاوراس ي ضمن حدود املجال الترابي للقطاع الجنوبي من مقاطعة  -

 .هوميديا الّروماهية
00 
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 ألاشكالفهرس 

 الصفحة العنوان التسلسل

 65 المعبد الدائري  (:10شكل )

 65 (Prostyleمعبد من نمط بروستيل ) (:10شكل )

 65 (Périptèreمعبد من نمط بيريبتار ) (:10شكل )

 65 (Diptèreمخطط نمط ديبتار ) (:10شكل )

 51 (Hypaethrelمخطط نمط هيبتيرال ) (:16شكل )

 50 ط تصنيف المعابد الرومانية حسب المسافة ما بين األعمدةمخط (:15شكل )

 55 مخطط الواجهة األمامية لممعابد (:15شكل )

 50 المخطط العام لمدينة تيمقاد (:15شكل )

 50 مخطط معبد ساتورن )تيمقاد( (:15شكل )

 55 مخطط معبد سيريس )تيمقاد( (:01شكل )

 55 الحي الصناعي بتيمقاد مخطط معبد ماركور موجه نحو (:00شكل )

 51 )تيمقاد( مخطط معبد الفوروم (:00شكل )

 50 بتيمقاد مخطط معبد جينيو )حامي المستعمرة( (:00شكل )

 010 )تيمقاد( مخطط معبد أكوا سيبتيميانا (:00شكل )

 015 )تيمقاد( إعادة تصور لمعبد أكوا سيبتيميانا (:06شكل )

 000 )تيمقاد(معبد الكابيتول مع مالحقه مخطط  (:05شكل )

 005 )تيمقاد( معبد الكابيتولمخطط  (:05شكل )

 000 )تازولت( المدينة العميا بالمبايسيسمخطط  (:05شكل )

 000 (تازولت) موقع الكابيتول بالنسبة لمعالم المدينة العميا (:05شكل )

 005 )تازولت( هولاعادة تصور لمعبد الكابيتول والمعبد المج (:01شكل )

 005 )تازولت( مخطط لمجمع أسكوالب والمباني المحيطة به (:00شكل )

 005 )تازولت( اعادة تصور لمجمع األسكوالبيوم (:00شكل )

 000 )تازولت( إعادة تصّور لمعبد كل من: ايزيس وسيرابيس (:00شكل )

 060 مخطط مدينة زانة (:00شكل )
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 المصادر والمراجع باللغة العربية:
 المصادر أوال:

 .، بغدادمثنىع(، المغرب في ذكر البالد االفريقية والمغرب، مكتبة ال .البكري )أ -
 .2003 ،سوريا ،جامعة، دمشق ،ترجمة4 ياسر عابدين واخرون عمارة، ال في الكتب العشرة ،فيتروفيوس -

 المراجع ثانيا:
 .242 ، ص. ص2002،رالجامعية، الجزائ تديوان المطبوعا والمجتمع في شمال إفريقيا، ، االقتصاد)م.ع.( العقون  -
 .1331، عمان ،1ط دار الشروق، (، أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ،.الماجدي )خ -
 .2005 ،المعتقدات الرومانية، دار الشروق، عمان(، .الماجدي )خ -
وٍفٍه ادٌة  ،ذشجمح َفاء طمُص ،انشَمان، اَسَتا ما لثم انمغٍحٍح ،نٍُوا، ان3ج)ف.(، مُعُعح ذاسٌخ االدٌان،  انغُاح -

 2005 ،عُسٌا ،مىشُساخ داس عالء انذٌه ،1طاعحك َاخشَن، 
 .رماجستير، ج. الجزائ، رسالة حوض واد االبيض4 دراسة مواقع أثرية قديمة في األوراس )ا.( شوشنعا  -
 ، الجزائر1الحبر، ط  تالبشري بالمنطقة، منشورا بثني )أ،ع(، طاسيمي ناجر، تاريخ االستقرار -
مع اعماء  حذحهٍهٍح َمماساواذٍ حتخُػ)ص.(، انرشكٍثح انثششٌح نمجرمع انشٌف األَساعً أثىاء االحرالل انشَماوً، دساع -

 .2017/2018 ،اطشَحح دكرُساي، ج. انجضائش ،افشاد مجرمعاخ انمشاكض انحضشٌح انشَماوٍح ب "أَساط"
الشعوب، ترجمة4 إمام عبد الفتاح، المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب، الكويت،  عندج(، المعتقدات الدينية براندر) -

 32 .ص
 .، أصول أقدم المغات في أسماء الجزائر، دار هومة، الجزائر.(أ)بوساحة  -
جامعح ٌَشان، انجضائش  ،10وغاوٍح،   تُغشج )غ.(، انمعرمذاخ انذٌىٍح ترٍذٌظ خالل انفرشج انشَماوٍح، مجهح انعهُو اال -

،2014. 
 .1322(، دليل أثار ومتحف تيمقاد، وزارة الثقافة، الجزائر، م.تغميسية ) -
 .1995، 9، مجهح انذساعاخ انراسٌخٍح، عذد "و 24 – 17ُسج ذاكفاسٌىاط "ث)و.ي(،  حاسػ -
 2004دار النشر االسكندرية،  (، مدخل إلى عمم اآلثار اليونانية والرومانية،.حامد قادوس )ع،ز -
 .1998/1999،شانجضائج. سعانح ماجٍغرٍش،  ،حمُو )خ.(، انمجمعاخ انكٍىُذٍح فً شمال افشٌمٍا -
 .2008لغىطٍىح، ج.  خهفح ) .س(، انذٌاوح انُثىٍح انمغاستٍح انمذٌمح، مزكشج ماجغرٍش، -
 1998/1999انجضائش،  ج.نح ماجغرٍش، تاذىح(، سعا )ذاصَنددحماوً )و.(، دساعح ممذعاخ مرحف المثٍض  -
 .، بيروت3، م 1(، قصة الحضارة، ج .و.ديورانت )ب -
-1857 ،األَساط اتان فرشج االعرعماس انفشوغً، "انرطُساخ انغٍاعٍح االلرصادٌح َاالجرماعٍح" صَصَ) .ح.(،  -

 2011، 2، داس ٌُمح، ط1، ج1939
 رسالةالمعالم الجنائزية بمناطق األوراس،  نموذجفترة فجر التاريخ ، التعمير البشري ببالد المغرب في )ط.( دحسا -

 2003-2002،الجزائرج. دكتوراه، 
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، "نموذجاإقميم األوراس أ ،يوالبيزنطالممالك البربرية وسياسة التحالف في مقاومة المستعمر الوندالي "، )ع. ق.( شريف -
 و(،2016)4االخُج انشٍذاء تُنعضٌض تخىشهح، انمهرمى انُطىً األَساط عثش انراسٌخ، مىشُساخ انمرحف انعمُمً انُطىً 

 1324ب(، التغيرات االقتصادية واالجتماعية في المغرب إبان االحتالل الروماني، الجزائر،  شنيتي )م. -421 ذدع
 ،1ج ،"الميمس الموريطاني بحث في منظومة التحكم العسكري  ، الجزائر في ظل االحتالل الروماني،)م.ب.(شنيتي  -

1صادوق  -133323،رديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ
(، "انرُعع انُوذانً فً انمىطمح َلٍاو ثُسج .صادَق )ح  -

 4 ُطىًاناألَساط"، األَساط عثش انراسٌخ، مىشُساخ انمرحف انعمُمً انُطىً االخُج انشٍذاء تُنعضٌض تخىشهح، انمهرمى 

 و(2016)
 1331ت القديمة، بيروت، (، عمارة الحضارا.صالح لمعي )م -
 .18، ص 2006/2007انجضائش،  .، مزكشج ماجغرٍش، جَمشافمً ذٍمماد نفُسَواثشٌح  دساعح(، مً ) .دٌصذ -
 -1 -201221-2001 الجزائر، .لة ماجستير، ج" تاريخها ومعالمها، رسامفيتيرانورو (، مدينة زانة "ديانا .طاطا )ف -

، ع "مجمة العموم االجتماعية واالنسانية" ،"القرن السادس ميالدي من خالل المصادرالمنطقة األوراسية في "، )م.ع(عقون 
 .12-1 .، ص2005باتنة، الجزائر،  .، ج12
انمجهح انجضائشٌح نهثحُز َانذساعاخ  ،عهٍالػ )َ.(، انفكش انذٌىً ََنٍح فً مماطعح وُمٍذٌا فً انفرشج انشَماوٍح -

 .2015،انجضائش ،عٍذي تهعثاطجامعح  1ذد عانراسٌخٍح انمرُعطٍح، 
 .2003/2010الجزائر، جامعة  ماجستير، رسالةأنصاب مدينة تيمقاد، ، )و.(عميالش  -
 1995/1996جامعة قسنطينة،  ماجستير، رسالة (، المور والبيزنطيون خالل القرن السادس ميالدي،.عيبش )ي 
 .2005 ،الجزائر ،ار الهدى لمطباعة والنشر والتوزيعد ، المالمح الباكرة لمفكر الوثني في شمال إفريقيا،)م.ص.( -
 -2004، المثل الشعبي في منطقة األوراس، رسالة ماجستير، فالق)س.( -
 .2014،المغرب ،افريقيا الشرق  ،ترجمة عبد الحميم حزل )غ(، البربر ذاكرة وهوية، كامبس -
ثش انراسٌخ، مىشُساخ انمرحف انعمُمً انُطىً االخُج األَساط ع، "ماَمح االَساط نالحرالل انثٍضوطًم"نعٍاضً )ح.(،  -

 .و(6102)4عذد  ،انشٍذاء تُنعضٌض تخىشهح، انمهرمى انُطىً
 .12-11ص.ص. ،2013،جامعح انماٌشج  ،سعانح ماجٍغرٍش ،اوماط االعمذج عثش انعصُس ،محمُد صكً )ػ.( -
نششلً انجضائشي "ثُساخ األَساط" َانرخُو )ج.(، انمماَمح انىُمٍذٌح نالحرالل انشَماوً فً انجىُب ا مغشحً 

 2009/ 2008 لغىطٍىح،ج.  ش،ٍجغراسعانح م انصحشاٌَح ومُرجا،
 .12ص.  و،2009 مغعُدان )ب.(، َالٌح تاذىح دساعح فً جغشافٍح انغكان، اطشَحح دكرُساي، لغىطٍىح، -

 
  انّشاتظ: ،نىغخح االنكرشَوٍح نهممال("األَساط"، انمُعُعح انعشتٍح، دمشك انغُسٌح، )اعرعمال ا،)ح.ا.(مصطفى  -

http://www.arab-ency.com/ar. 
 .1311، بيروت، 1(، التوحيد في التطور التاريخي، دار الطميعة، ط .منقوش )ث -
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 الّدراصة مواضيع فهرش

 الصفحة العىوان التضلضل

  .أ  ؤلاهداء

 ال
 
  .ب  نزش

  .ج  في البحث اإلاطخعملت واإلازاحع اإلاصادر مذخصزاث أهم قائمت

  .د  مقدمة

  .ه  عزض إلاىضىع البحث وإشهاليخه 

  .س  املحاور ألاضاضيت للبحث 

 : ألاّول  لالفص

  املعطيات
ّ
 الط

ّ
 اريخية لإلقليم ألاوراس يبيعية والت

90 

 19 ىقع ومالمخداد اجغرزافي لقإقليم ألاوراي : اإلا-1 

 19 جمهيد 

 11 حبال أوراص-أ 

 11 حبال النمامشت-ب 

شمت وبىظالب–ج  
 
 11 لخلت بل

ماليت( تالهضاب العليا ألاوراضي-د 
 
 11 )الش

ذىم ألاوراضي-ه   11 )اجغنىبيت( تمنعقت الخ 

 11 حرزافيت وحيىلىحيت ؤلاقليم  -1 

باحياإلاناخ و  -1   11 الرعاء الن 

بنت الهيدروغزافي -1 
 
 11 لقإقليم ألاوراي : تالش

هانيت باإلقليم ألاوراي : -1  رليبت الط 
 
 11 الت

 11 إيثيمىلىحيت مالضم "أوراص" -1 

اريذيت لقإقليم ألاوراي : -1 
 11 اإلاععياث الخ 

يبى-أ 
 
 11 بىنيقيت في ؤلاقليم ألاوراي :-الفترة الل

وماييؤلاقليم ألا  -ب  ا  مالتخلال الز   11 وراي : إب 

صدي للرشو الىاندالي -ج   11 ؤلاقليم ألاوراي : والخ 

 10 ؤلاقليم ألاوراي : دلال الفترة البيزنعيت -د 

اوي:الفصل 
ّ
  الث

  املعمارية باملغرب القديمعمومّيات حول الّدياهة الوثيية ومعاملها 
11 

ية في الفتر  -1 
ّ
 11 ة ما قبل الّروماهيةالّدياهة الوثيية املحل

 11 جمهيد 

 11 عبادة اجحيىاناث 1-1 
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 الصفحة العىوان التضلضل

ىر  - 
 
 11 جقديظ الث

 11 النبش - 

 11 اجحيت - 

 11 ألاضد - 

 11 آلالهت البىنيقيت 1-1 

 11 (Tanitجانيذ ) -أ 

 11 بعل تمى   -بـ 

 10 آلالهت اإلاىريت 1-1 

 19 ملحة ثاريخية حول الّدياهة الوثيية الّروماهية-2 

شبيه: -أ 
 
ماثلي أو الد  11 ؤلادماج الخ 

جاور  -ب   11 ؤلادماج من دلال ؤلاشزاك والخ 

ومايي 1-1  يانت في اإلافهىم الز   11 الد 

ومانيت 1-1   11 آلالهت الز 

مانيت النبري  -أ   11 آلالهت الز 

 11 (Jupiter/Iuppiter" )رؤلاله "حىبيخي - 

 11 (Iunoؤلالهت "حىنى " ) - 

 11 (Minervaرفا" )ؤلالهت "ميني - 

 11 (Dianaؤلالهت "ديانا" ) - 

 11 (Marsؤلاله "مارص" ) - 

 11 (Vestaؤلالهت "فيطخا") - 

 11 (Neptunusؤلاله "نبخى " ) - 

 11 (Vulcanusؤلاله "فىلها " ) - 

 11 (Mercuriusؤلاله "مارمىر" ) - 

 11 (Venusؤلالهت "فينىص" ) - 

 11 (Plutoؤلاله "بلىجى " ) - 

 11 (Apolloأبىلى" )ؤلاله " - 

 10 (Ceresؤلالهت "ضيريظ" ) - 

 10 (Bacchusؤلاله "بادىص" ) - 

 10 (Aesculapiusؤلاله "أضهىالب" ) - 

 10 (Saturnusؤلاله "ضاجىر " ) - 

ومانيت 1-3  يت الت: عبدث في الفترة الز 
 
 19 أهم آلالهت املحل
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 الصفحة العىوان التضلضل

 19 (Dea Africaؤلالهت "أفزيها" ) - 

 19 (Caelestis)ؤلالهت "مايلطخيظ"  - 

ومانيت 1-3  يانت الز   19 آلالهت ألاحنبيت الت: أدمجذ في الد 

 11 (Isisؤلالهت اإلاصزيت  "إيشيظ" ) - 

 11 (Mithraإيزايي  "ميثرا" )-ؤلاله الهندو - 

رزي(  ؤلالهت -   11 (Cybele"ضيبيل" ) الفزيجيت )آضيا الص 

 11 (Serapisؤلاله اإلاصزي الهيلين:  "ضيرابيظ" ) - 

 11 عبادة ؤلامبراظىر  1-1 

 11 ملحة ثاريخية عً املعابد الّروماهية-3 

ومانيت 1-1  عاث اإلاعابد الز 
 
 11 مذع

ومانيت 1-1   11 جصنيف أنماط اإلاعابد الز 

 11 جصنيف اإلاعابد تطب جمىضع ألاعمدة في الىاحهت -أ 

 19 جصنيف اإلاعابد تطب عدد ألاعمدة في الىاحهت -ب 

 11 اإلاعابد تطب اإلاطافت ما بي  ألاعمدةجصنيف  -ج 

 11 جصنيف اإلاعابد تطب نىع ألاعمدة في الىاحهت -د 

ومانيت 1-1   11 جىحيه اإلاعابد الز 

ومانيت 1-1   11 ألاقطام اإلاعماريت للمعابد الز 

 11 ضاتت )فناء( اإلاعبد -أ 

 11 اإلاذبح -ب 

ت )البىديىم( -ج   11 اإلانص 

لالم -د   11 الط 

 11 البروناوص -ه 

 11 قاعت العبادة -و 

 11 القطم العلىي للىاحهت ألاماميت -س 

الث: الفصل 
ّ
 الث

واهد ألاثرية ملعالم العمارة الّدييية 
ّ
 الش

 في املدن واملراكس الحضرية لإلقليم ألاوراس ي

11 

 10 ثمهيد 

 10 )ثيمقاد(" ثاموقادي"-1 

عزيف بـ  -أ   10 "ثامىقادي"الخ 

 11  "ثامىقادي"بد معا -ب 
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 الصفحة العىوان التضلضل

 11 معبد ؤلاله ضاجىر  -1 

 11 معبد ؤلالهت ضيريظ )؟( -1 

 11 معبد ؤلاله مارمىر  -1 

 10 معبد الفىروم -1 

 01 معبد ؤلاله تامي اإلاطخعمزة  "حينيى" -1 

 191 معبد آمىا ضيبخيميانا -1 

 190 معبد الهابيخىل  -1 

ولت" المبايضيط"-2 
ّ
 110 المباز(-)ثاز

عزيف بـ  -أ   110 "المبايطيظ"الخ 

 111  "المبايطيظ"معابد  -ب 

 111 "المبايطيظ"معبد مابيخىل  -1 

 110 اإلاعبد املغهىل  -1 

ين: لقإله "أضهىالب" -1  ع الد   111 املغم 

 111 " أضهىالب "اإلاعبد اإلازلشي لقإله  - 

 111 اإلاعبدا  اجغانبيا  - 

انىيت - 
 
 119 اإلاعابد الث

 111 معابد ظزيق ضيبخيميانا - 

 111 "إيشيظ"معبد ؤلالهت  - 

 111 "ضيرابيظ"معبد ؤلاله  - 

 111 "أفزيها"معبد ؤلالهت  - 

 110 اإلاعبد املغهىل بعزيق ضيبخيميانا - 

 111 )عين زاهة(" دياها فيتيراهوروم"-2 

عزيف بـ  -أ   111 " ديانا فيخيرانىروم "الخ 

 111  "يرانىرومديانا فيخ"معابد  -ب 

 111 معبد ؤلالهت "ديانا" -1 

ينيت بـ " ديانا فيخيرانىروم من -ج  صىص ؤلايبيرزافيت مظاهز اجحياة الد   111 "من دلال الن 

 : الّرابعالفصل  

 معالم العمارة الّدييية في املدن واملراكس الحضرية ثحديد 

ثييية
ّ
قيشات الال

ّ
 باإلقليم ألاوراس ي مً خالل هصوص الى

111 

 110 جمهيد 

 110 )مىقع يىلظ( أمىاي مايطاريظ- 1 
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 الصفحة العىوان التضلضل

 119 )مىقع ه. مخنيدص( مىنينيبيىم جينفادي)؟(- 1 

 111 )مىقع ه. ألابيض( مىنينيبيىم )...؟(ـــلينظ- 1 

زيعت - 1 
 
 111 الش

 111 (مىقع ه. قىضاث) ليريظ مايىروم - 1 

 111 )دنشلت( ماضهىال - 1 

اجحي ( اييانفأمىاي فلا  - 1  ام الص   111 )تم 

 111 )مزمىنت( ويزيهىندا - 1 

 111 (مىقع دزبت أوالد ْعزيف) المبيريدي - 0 

 110 )ضزيانت( الميجيجا - 19 

 119 )مزوانت( الماضبا - 11 

 111 )هنشير معفىنت( المطىرحي - 11 

 111 )سرايت( ساراي  - 11 

 111 جامهزيثمىقع دزبت  - 11 

 111 )نقاوص( ىيُبىصنيني - 11 

 111 )ظبنت( ثىبىناي - 11 

اي - 11 
 
 111 )قصز براي( باغ

 111 )عي  البيضاء( مارليمين:)؟( - 11 

 111 )هنشير مزيقب ثاال( مامىمادص - 10 

 111 )اإلاعذر( ماضاي - 19 

 110 )هنشير بطزيايي( أْد مايىرص - 11 

 110 )بادص( بادياص - 11 

 119 )تهىدة( ثابىديىص - 11 

ي - 11 
 
 119 )هنشير القصباث( حيميلا

 111 خاثمة

 111 :الفهارش

 111 اجخزائغفهزص  

 111 فهزص ألاشهال 

 111 الصىر فهزص  

راضت بيبليىغزافيا 
 111 الد 

راضت مىاضيع فهزص 
 101 الد 
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 الّدراصة مواضيع فهرش

 الصفحة العىوان التضلضل

  .أ  ؤلاهداء

 ال
 
  .ب  نزش

  .ج  في البحث اإلاطخعملت واإلازاحع اإلاصادر مذخصزاث أهم قائمت

  .د  مقدمة

  .ه  عزض إلاىضىع البحث وإشهاليخه 

  .س  املحاور ألاضاضيت للبحث 

 : ألاّول  لالفص

  املعطيات
ّ
 الط

ّ
 اريخية لإلقليم ألاوراس يبيعية والت

90 

 19 ىقع ومالمخداد اجغرزافي لقإقليم ألاوراي : اإلا-1 

 19 جمهيد 

 11 حبال أوراص-أ 

 11 حبال النمامشت-ب 

شمت وبىظالب–ج  
 
 11 لخلت بل

ماليت( تالهضاب العليا ألاوراضي-د 
 
 11 )الش

ذىم ألاوراضي-ه   11 )اجغنىبيت( تمنعقت الخ 

 11 حرزافيت وحيىلىحيت ؤلاقليم  -1 

باحياإلاناخ و  -1   11 الرعاء الن 

بنت الهيدروغزافي -1 
 
 11 لقإقليم ألاوراي : تالش

هانيت باإلقليم ألاوراي : -1  رليبت الط 
 
 11 الت

 11 إيثيمىلىحيت مالضم "أوراص" -1 

اريذيت لقإقليم ألاوراي : -1 
 11 اإلاععياث الخ 

يبى-أ 
 
 11 بىنيقيت في ؤلاقليم ألاوراي :-الفترة الل

وماييؤلاقليم ألا  -ب  ا  مالتخلال الز   11 وراي : إب 

صدي للرشو الىاندالي -ج   11 ؤلاقليم ألاوراي : والخ 

 10 ؤلاقليم ألاوراي : دلال الفترة البيزنعيت -د 

اوي:الفصل 
ّ
  الث

  املعمارية باملغرب القديمعمومّيات حول الّدياهة الوثيية ومعاملها 
11 

ية في الفتر  -1 
ّ
 11 ة ما قبل الّروماهيةالّدياهة الوثيية املحل

 11 جمهيد 

 11 عبادة اجحيىاناث 1-1 
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 الصفحة العىوان التضلضل

ىر  - 
 
 11 جقديظ الث

 11 النبش - 

 11 اجحيت - 

 11 ألاضد - 

 11 آلالهت البىنيقيت 1-1 

 11 (Tanitجانيذ ) -أ 

 11 بعل تمى   -بـ 

 10 آلالهت اإلاىريت 1-1 

 19 ملحة ثاريخية حول الّدياهة الوثيية الّروماهية-2 

شبيه: -أ 
 
ماثلي أو الد  11 ؤلادماج الخ 

جاور  -ب   11 ؤلادماج من دلال ؤلاشزاك والخ 

ومايي 1-1  يانت في اإلافهىم الز   11 الد 

ومانيت 1-1   11 آلالهت الز 

مانيت النبري  -أ   11 آلالهت الز 

 11 (Jupiter/Iuppiter" )رؤلاله "حىبيخي - 

 11 (Iunoؤلالهت "حىنى " ) - 

 11 (Minervaرفا" )ؤلالهت "ميني - 

 11 (Dianaؤلالهت "ديانا" ) - 

 11 (Marsؤلاله "مارص" ) - 

 11 (Vestaؤلالهت "فيطخا") - 

 11 (Neptunusؤلاله "نبخى " ) - 

 11 (Vulcanusؤلاله "فىلها " ) - 

 11 (Mercuriusؤلاله "مارمىر" ) - 

 11 (Venusؤلالهت "فينىص" ) - 

 11 (Plutoؤلاله "بلىجى " ) - 

 11 (Apolloأبىلى" )ؤلاله " - 

 10 (Ceresؤلالهت "ضيريظ" ) - 

 10 (Bacchusؤلاله "بادىص" ) - 

 10 (Aesculapiusؤلاله "أضهىالب" ) - 

 10 (Saturnusؤلاله "ضاجىر " ) - 

ومانيت 1-3  يت الت: عبدث في الفترة الز 
 
 19 أهم آلالهت املحل
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 الصفحة العىوان التضلضل

 19 (Dea Africaؤلالهت "أفزيها" ) - 

 19 (Caelestis)ؤلالهت "مايلطخيظ"  - 

ومانيت 1-3  يانت الز   19 آلالهت ألاحنبيت الت: أدمجذ في الد 

 11 (Isisؤلالهت اإلاصزيت  "إيشيظ" ) - 

 11 (Mithraإيزايي  "ميثرا" )-ؤلاله الهندو - 

رزي(  ؤلالهت -   11 (Cybele"ضيبيل" ) الفزيجيت )آضيا الص 

 11 (Serapisؤلاله اإلاصزي الهيلين:  "ضيرابيظ" ) - 

 11 عبادة ؤلامبراظىر  1-1 

 11 ملحة ثاريخية عً املعابد الّروماهية-3 

ومانيت 1-1  عاث اإلاعابد الز 
 
 11 مذع

ومانيت 1-1   11 جصنيف أنماط اإلاعابد الز 

 11 جصنيف اإلاعابد تطب جمىضع ألاعمدة في الىاحهت -أ 

 19 جصنيف اإلاعابد تطب عدد ألاعمدة في الىاحهت -ب 

 11 اإلاعابد تطب اإلاطافت ما بي  ألاعمدةجصنيف  -ج 

 11 جصنيف اإلاعابد تطب نىع ألاعمدة في الىاحهت -د 

ومانيت 1-1   11 جىحيه اإلاعابد الز 

ومانيت 1-1   11 ألاقطام اإلاعماريت للمعابد الز 

 11 ضاتت )فناء( اإلاعبد -أ 

 11 اإلاذبح -ب 

ت )البىديىم( -ج   11 اإلانص 

لالم -د   11 الط 

 11 البروناوص -ه 

 11 قاعت العبادة -و 

 11 القطم العلىي للىاحهت ألاماميت -س 

الث: الفصل 
ّ
 الث

واهد ألاثرية ملعالم العمارة الّدييية 
ّ
 الش

 في املدن واملراكس الحضرية لإلقليم ألاوراس ي

11 

 10 ثمهيد 

 10 )ثيمقاد(" ثاموقادي"-1 

عزيف بـ  -أ   10 "ثامىقادي"الخ 

 11  "ثامىقادي"بد معا -ب 
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 الصفحة العىوان التضلضل

 11 معبد ؤلاله ضاجىر  -1 

 11 معبد ؤلالهت ضيريظ )؟( -1 

 11 معبد ؤلاله مارمىر  -1 

 10 معبد الفىروم -1 

 01 معبد ؤلاله تامي اإلاطخعمزة  "حينيى" -1 

 191 معبد آمىا ضيبخيميانا -1 

 190 معبد الهابيخىل  -1 

ولت" المبايضيط"-2 
ّ
 110 المباز(-)ثاز

عزيف بـ  -أ   110 "المبايطيظ"الخ 

 111  "المبايطيظ"معابد  -ب 

 111 "المبايطيظ"معبد مابيخىل  -1 

 110 اإلاعبد املغهىل  -1 

ين: لقإله "أضهىالب" -1  ع الد   111 املغم 

 111 " أضهىالب "اإلاعبد اإلازلشي لقإله  - 

 111 اإلاعبدا  اجغانبيا  - 

انىيت - 
 
 119 اإلاعابد الث

 111 معابد ظزيق ضيبخيميانا - 

 111 "إيشيظ"معبد ؤلالهت  - 

 111 "ضيرابيظ"معبد ؤلاله  - 

 111 "أفزيها"معبد ؤلالهت  - 

 110 اإلاعبد املغهىل بعزيق ضيبخيميانا - 

 111 )عين زاهة(" دياها فيتيراهوروم"-2 

عزيف بـ  -أ   111 " ديانا فيخيرانىروم "الخ 

 111  "يرانىرومديانا فيخ"معابد  -ب 

 111 معبد ؤلالهت "ديانا" -1 

ينيت بـ " ديانا فيخيرانىروم من -ج  صىص ؤلايبيرزافيت مظاهز اجحياة الد   111 "من دلال الن 

 : الّرابعالفصل  

 معالم العمارة الّدييية في املدن واملراكس الحضرية ثحديد 

ثييية
ّ
قيشات الال

ّ
 باإلقليم ألاوراس ي مً خالل هصوص الى

111 

 110 جمهيد 

 110 )مىقع يىلظ( أمىاي مايطاريظ- 1 
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 الصفحة العىوان التضلضل

 119 )مىقع ه. مخنيدص( مىنينيبيىم جينفادي)؟(- 1 

 111 )مىقع ه. ألابيض( مىنينيبيىم )...؟(ـــلينظ- 1 

زيعت - 1 
 
 111 الش

 111 (مىقع ه. قىضاث) ليريظ مايىروم - 1 

 111 )دنشلت( ماضهىال - 1 

اجحي ( اييانفأمىاي فلا  - 1  ام الص   111 )تم 

 111 )مزمىنت( ويزيهىندا - 1 

 111 (مىقع دزبت أوالد ْعزيف) المبيريدي - 0 

 110 )ضزيانت( الميجيجا - 19 

 119 )مزوانت( الماضبا - 11 

 111 )هنشير معفىنت( المطىرحي - 11 

 111 )سرايت( ساراي  - 11 

 111 جامهزيثمىقع دزبت  - 11 

 111 )نقاوص( ىيُبىصنيني - 11 

 111 )ظبنت( ثىبىناي - 11 

اي - 11 
 
 111 )قصز براي( باغ

 111 )عي  البيضاء( مارليمين:)؟( - 11 

 111 )هنشير مزيقب ثاال( مامىمادص - 10 

 111 )اإلاعذر( ماضاي - 19 

 110 )هنشير بطزيايي( أْد مايىرص - 11 

 110 )بادص( بادياص - 11 

 119 )تهىدة( ثابىديىص - 11 

ي - 11 
 
 119 )هنشير القصباث( حيميلا

 111 خاثمة

 111 :الفهارش

 111 اجخزائغفهزص  

 111 فهزص ألاشهال 

 111 الصىر فهزص  

راضت بيبليىغزافيا 
 111 الد 

راضت مىاضيع فهزص 
 101 الد 
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