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  يف احلديث القدسي

  

  ﴾عبدي مل تشكرني، ما مل تشكر من قدمت لك اخلري على يديه﴿

  

ون ــــ دم العــــ ث و قــــــ ذا البحــم الطريق هلــادة بـمن رســان باإلشـــد اللســـب، و يسعـيفيض القل 
ــت الر     ــة  فكان ــادة  احلق ــصة والري ــتاذية املخل ــصرية باألس ــار الب ــتفكري  و أن ــح ال ــالة  و ص . س

  العــرش   العظــيم رب  ا ســألأ، الــذي "عوملـــي حممــد خلــضرالــدكتور "األســتاذ الفاضــل 
  أمتـه   واإلحسان أسعده والعمر    أرغده   والعيش، اجلنة ه   ويهدي   بوافر العافية  همين علي  العظيم أن   

 أن    يهمهـم  النـاس  مـن     القليـل  .  أوسـعه  والـرزق   أنفعـه   والعلـم   أصـلحه   والعمـل  أعمه واإلنعام  
  . منهمهو  و  السؤال  عن  تغنيهم  اليت املعرفة  اآلخرينيكسبوا 

 قاملة م1945 ماي 08ميع أساتذة قسم اآلثار جبامعة كما أتقدم بالشكر اجلزيل جل
  .دارينيولكل اإل

  . إمتام هذا العمل ولو بكلمة طيبة  لكل من ساهم يف و
  
  
  



   

  
اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن نفـس ال تـشبع، ومـن قلـب ال خيـشع، ومـن «

  .»عني ال تدمع، ومن دعاء ال يستجاب
ٍّفـال تـقـل هلمـا ُأف {: أهدي عصارة فكري إىل من رضي هللا برضـامها قـرآ وقـال فيهمـا ََُّ ُ َ َ َ

ِوال تـنـهرمهـا وقــل هلمــا قـــوال كرميــا واخفــ ْ َ َ َ ًَ ِ َ ً َْ َ َُُّ َُ ْ َ ُض هلمــا جنــاح الــذّل مــن الرمحــة وقــل رب ارمحهَْ َّْ ْ ِ َّ ُ َ َ َِ َ َْ َّ َ ِ ِ ُّ َ َُ َمــا كمــا ْ ََ
ًربـياين صغريا ِ َ ِ   .]23-اإلسراء [} َََّ

إىل مثلـي األعلــى يف احليــاة، إىل الغائــب جبــسده احلاضـر بقلبــه، إىل مــن متنيــت أن يكــون 
رمحـــه هللا وأســـكنه " بـــشريدمحم ال"معـــي ليـــشهد جنـــاحي، إىل الـــذي مل ولـــن أنـــساه إىل األبـــد، أيب 

  .فسيح جناته
ـر  إىل اليت ال يسعين مداد البحر للتعبري عـن حبهـا، إىل رمـز الطيبـة وسـر وجـودي، إىل 
ح، إىل العظيمة عظم مكانتها يف قلـيب، إىل أغلـى وأمثـن شـيء يف الوجـود،  احملبة الذي يركد ألر

جا نفخر ونعتز به" رمي"إليك أمي الغالية    .أطال هللا عمرك ووهبك الصحة والعافية، ودمت 
، "، العــــريب، دمحم البــــشرينبيــــل: "ينإىل مــــن عــــشت معهــــن أفــــضل حلظــــات احليــــاة أخــــوا

  ."شروق، وعائشة ":وأخوايت
" دمحم"، وجـــدي  رمحهمـــا هللا"مهريـــة"وجـــديت " معمـــر"جـــدي : إىل كـــل األهـــل واألقـــارب

وأبنــائهم بــدون "  وإبــراهيم، ومــسعودالــضاوي، وعبــد القــادر ودمحم"، ورمحــه هللا" عبيــد"وأخــوايل 
مــن محلــه قلــيب ومل وعمــايت، وخــاليت وأبنــائهم، وكــل " عبــد الفتــاح" اســتثناء، كمــا ال أنــسى عمــي

  ...حتمله ورقيت
ن لـن  احليـاة، لكـم، إىل من ستفرقين عنه هم مجيع مراحل الدراسةإىل كل من عشت مع

  ...معيش معهمتنعين الذكرى من ال
بومجعـة، صـالح، مـراد عبـد املالـك، خليـل، حفيظ، : " كما أهدي هذا العمل لكل من

 كمــا ال أنــسى ،، عبــد املالــك ســالط، أونــيس صــاحلي مجــال، بــالل، عبــد الوهــابعبــد العــايل،
  ...، وعذرا ملن نسيت أن أذكر أمساءهمزميلي عبد احلق

  عبيدي عثمان                                
  



  :قائمة المختصرات
 

1. B.C.T.H: Bulletin Archéologique du Comité des Travaux Historique et 
Scientifique. 

2. C.I.L: Corpus Inscription Latinarum. VIII et Suppléments. 
3. I.L.Alg: Inscriptions Latines d'Algérie. 
4. R.S.A.C: Recueil des Notices et Mémoires de la Société Archéologique de 

Constantine. 
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الجزائر   ة  حث حول المعالم الجنائزة التي تعود للفترة الرومان ع عتبر ال  أحد المواض

االهتمـام ــن  ،الجـدیرة  م مــة إطـار ضــمن إدراجـهو ـة القد حـث عــن تـارخ الفئــات االجتماع  ال

ة اتها الیوم   .وح

طان الرومـاني األثرةى وتوزع الشواهد  تنوع وغنإن ز االسـت الجزائر یبین درجة تمر  

ـــا، فـــي شـــمال  ال الكـــشف عـــن أدوهـــذا التنـــوع إفرق ـــصندو إشـــ ـــة مـــن ال ق المعـــالم الجنائز

م معمـار معقـد، لى الـضرح الكبیـر اإالحجر  حتـو علـى تـصم عـدد لـذ  وتزخـر الجزائـر 

ـل بیر من المعـالم الجنائزـة المنتـش ـةأراضـيرة عبـر  قـى المقاطعـة ،  المقاطعـات الرومان وت

ة من   معظمهـا لـم أن علـى الـرغم مـن اآلثـار المقاطعـات الحتوائهـا علـى هـذه أغنىالبروقنصل

عد القتصار ینقب  حاثبها  املـةاأل ة الغیـر   ولـذا ، فیهـا علـى الوصـف والمعلومـات الـسطح

ـــا  و مـــن الـــصعب علین ـــدة عـــن  أننســـ ـــرة جی ـــو ف ـــةنن علـــى الـــرغم مـــن ، المعـــالم الجنائز

احثین في  عض ال وناتها المعمارةإبرازمحاوالت    . م

ـة المتواجـدة فـي أهـمومن هـذه المـدن مـستعمرة مـادوروس التـي تعـد مـن   المـدن الرومان

لتنوعهــا واختالفهــا وتواجـــدها  الجزائــر التــي اســتهوتنا دراســة المعــالم الجنائزــة المتواجــدة فیهــا

ــاحثینثــرة حــسب ا قة التــي قــام بهــا العدیــد مــن ال ــات والدراســات الــسا  حیــث وجــدت ،لحفر

ـــل  ـــا  المـــستعمرة تقر طـــة  ات أنـــواعالمقـــابر المح ـــة بلـــد ق ـــة التـــي عرفتهـــا   المعـــالم الجنائز

ةومستعمرات المقاطعات  ـأثنـاء اإلفرق  معظـم هـذه المعـالم تعرضـت أنغیـر ة،  الفتـرة الرومان

ـافي وقـت سـاب  ـا یوجـد فـي حالـة سـیئة ولـم تعـد لعمل قـى منهـا حال ت التكـسیر والنهـب ومـا ت

  .نقوشها وزخارفها تظهر علیها

بیــرا مــن المعــالم الجنائزــةأعطتنــاالتــي المقــابر  أهــمومــن  ــة   عــددا  ر المقبــرة الغر نــذ

ـة سحیـث، والمقبـرة الجنو ـة ذراع الـدوام د ة  ــة تحـت تـسم وتبـدو هــذه ،  عرفـت المقبـرة الغر

ـة  ة محل ـة التـي وجـدت بهـاأطلقهـاالتسم ان المحلیـو علـى تلـك المـدافن الجوف ـذلك ، ن الـس و

ة  ا نفس التسم ةأطلقتتقر ة الغیران   على المقبرة الجنو   . المغاراتأد
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ر قزال  ـة التـي حفـرت فـي أصل أنو ة هـذه المـدافن الجوف قـي األرضـ  الـصخرة فین

عـــد لفتـــرة  فـــي الفتـــرة األهـــالي اســتعملها  مـــا  ـــة وتبناهـــا الرومــان واســـتعملوها بـــدورهم ف النومید

ة  ح لة استمرت حتى في الفترة المس   .المتأخرةطو

ـه بـداخل هـذه المـدافن والمتمثـل األثاثومن خالل   فـي أساسـا الجنائز الـذ عثـر عل

ح والجرار الدیین، أرخهاالمصاب القر الثاني والثالث الم   .ن قزال 

ــذلك القبــور التــي  الــى أشــارمــا  ــة و ــات نهــب تعرضــت لهــا هــذه الغــرف الجنائز عمل

انــت تحمــل ســقفا مــشیدا  س والتــي  ــة ذراع الــدوام د انــت موجــودة فــي الجنــوب الــشرقي مــن 

ل مثلث   .القرمید الموضوع على ش

مــا یخــص أمــا ال ف ــن طرحــهاإلشــ م هــي المعــالم الجنائزــة التــي وضــعت  مــا ، الــذ 

  .في مادور المتواجدة األخرن والمدافن لتحدید هذه المداف

ة ةولإلجا حث التال االعتماد على خطة ال   : على هذا التساؤل قمنا 

اإلضـــافة إلـــى المقدمـــة والخاتمـــة وملحـــ     ـــة فـــصلین،  تناولـــت دراســـتنا للمعـــالم الجنائز

عد الفصل األخیر و  ال والصور الذ    .ناألش

المدخل ال   حثنا  ـه إلـى بدأنا دراستنا أو  ، حیـث تطرقنـا ف ـة فـصل تمهیـد مثا ذ هـو 

ة وتحلیـــل الموقـــع  ـــة، وأصـــل التـــسم ّاإلطـــار التـــارخي والجغرافـــي مـــن خـــالل اللمحـــة التارخ

ــاني  ــت علیهــا، أمــا الفــصل الث ــات التــي أجر عــي، إضــافة إلــى الموقــع والحفر الجغرافــي والطب

ة للمعـالم الجنائزـة  ـل نـوع مــن د" لمـادور"خصـصناه للدراسـة الوصـف راســة حاولنـا فیهـا إبـراز 

ة لكل نوع منها ، مع إبراز األهم   .المعالم الجنائزة على حد

  

  

  



   

  

  الفصل األول

   مادورمدینة لمحة حول 

  



 حملة حول منطقة مادور:                                                               الفصل األول 

 5

I - خیـة عن ظروف النشأة   :لمحـة تار

ة  اسة التوسـع اق العـام للـس الدرجـة األولـى إلـى الـس إن ظروف نشأة المستعمرة ترجع 

، التـي قـام بهـا اإلمبراطـور أغـسطس لإلمبراطورة ا ة التي حـددتها اإلصـالحات الكبـر لرومان

ة اكتیوم عد معر م  ه الح   .عند تول

ة التــي    ة وانمـا سـنحاول إبـراز الوضـع ثیـرا عـن اإلصـالحات األغسطـس ـز هنـا  ٕوال نر

ة، ا ة والقرطاج ة الواقعة جنوب المدن والعواصم النومید لتي ضمت آلت إلیها المنطقة الجنو

ة لهـــذه  لتا الحــدود الـــشمال مهــا، والتـــي شـــ ة وســـیرتا واقل ـــل مـــن المقــاطعتین البروقنـــصل ٕإلــى 

المقاطعـة . المنطقة ـة غیـر محـددة ومفتوحـة، وقـد عرفـت  ـة والغر ـت الحـدود الجنو بینمـا تر

الفیل الثالث األغسطسي ش نظامي سمي  رة وخصص لها ج ل  [1.العس   ].-1-الش

ـة، مما الشك ف   عـة للمملكـة النومید انـت تا ه أن المنطقة التي شیدت فیهـا المـستعمرة 

ــــسوف  ــــا الفیل ــــوس"إذ یخبرن ــــصف جــــاتولي ")Apuleius( "أبولی ــــد ون ــــصف نومی ــــه ن ، وأن "أن

ـــالد الجـــاتول  ا و ـــد ـــه یوجـــد فـــي الحـــد الفاصـــل بـــین نومی  Sitam Numidiae et(موطن

Gaetuliaeinipxe(ما یخبرنـا أن بلدتـه محـصن فاقس،  انـت ضـمن ممتلكـات صـ ـا،  ع . ة طب

سا قبل أن تضم إلى ممتلكات الشعب الروماني عد انهزامه آلت إلى مملكة ماسین   2.و

  

  

                                                
1 A. Berthier, La Numidie, Rome et le Meghreb, Bicard, Paris, 1981, p.26. 
2 Apullée, Apologie, Florides, Textes Etablis, Valatte, édit, les belles lettres, Paris, 1914, 
p.24. 



 حملة حول منطقة مادور:                                                               الفصل األول 

 6

ننـا فــي    م ه منعدمـة، إذ ال  ـة شــ قـى معلوماتنـا حــول تـارخ البلـدة فــي الفتـرة النومید وت

 والـــذ مـــن )Apuleius( "أبولیـــوس"الوقـــت الـــراهن معرفـــة موقعهـــا المحـــصن الـــذ تكلـــم عنـــه 

ة للتجمعـــات  ـــس الن مـــا هـــو الحـــال  ـــا  ع ـــان عـــالي ومحـــصن طب ـــي م ـــو ف نالمفتـــرض أن 

ة رتها المصادر الالتین ة التي ذ ة النومید ان   1.الس

ا    ـان اســقاط بــدوا أن تـشییدها  ـة مـستعمرة، و ـة فإنهـا شــیدت برت ُأمـا فـي الفتــرة الرومان

)Deductia(ـــة للـــ ق، وفـــو قطعـــة )Ager Publicus(شعب الرومـــاني  مـــن الممتلكـــات العموم

ـده ابولیـوس . )Ex nihila(أرض عـذراء  ال قـدماء الجنـد، یؤ ـان الغـرض مـن إنـشائها اسـتق و

سها" مة التي أعید تأس   " نحن مستعمرة قدامى الجند العظ

(Ad deinceps… Veteranurum militum novo conditu sptendidissima colonia 

sumus) 

ة ما    ة وحما ة قصو في مراق ة تثبیت قدامى الجند في هذه المنطقة أهم ُانت لعمل

ــ الثالــث  عــة مــن طــرف الفیل ة المت رة حــسب اإلســتراتیج عــد ذهــاب الفــر العــس قاألراضــي 

ة التي تم تهیئتها التقدم نحو الغرب وتأمین األراضي الخلف لف    .األغسطسي الم

فاســت فــي الجنـوب    عـد أمیــدرا وت ُشــیدت مــادوروس فــي الـشمال لتحاصــر بــذلك قبیلــة ف

ا   2.الموزوالمي نهائ

  

                                                
1 G. Camps, AUX Origines de la Berbérie, Libyca, Paris, 1960, pp. 141-142. 
2 Apulée, Apologie, OP- Cit, p.24. 
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ل ما نعرفه أن المـستعمرة أسـست مـن طـرف أحـد    قى مجهوال، و سها فی ًأما تارخ تأس

ة الثالثة اطرة العائلة الفالف   :أ

  انوس اس  ).م69 - 79 (Vespasianus)( فس

  تیتوس)Titus() 79 – 81م.( 

  انوس   1).مDomitianus() 81 – 96(دومس

ـــم اإلمبراطـــور نیرفـــا  عـــود لفتـــرة ح ر المـــستعمرة ف  Nerva)(أمـــا أقـــدم نقـــش أثـــر یـــذ

  2).م98–96(

ـانوس    ـم اإلمبراطـور ترا م المـستعمرة ) م98 – 117 (Traianus)(في فترة ح شـهد إقلـ

ــــى األولــــى مفــــوض  ــــة المــــوزوالمي، أشــــرف عل عملیتــــي تحدیــــد الحــــدود بــــین المــــستعمرة وقبیل

  3.م 105 سنة Lucius.Munatuis Gallus)(راطور مناسیوس نتالوس اإلمب

ــــت فــــي ســــنة أ   ان ــــة ف ــــة الثان ــــوض م116مــــا العمل اســــیلیوس ســــترابو :  وأشــــرف المف

  4.(Lucius.Acilius Strabo Clodius)لودیوس 

ــة  قــى تــارخ بلــدة مــادوروس فــي الفتــرة الوندال ، ی مــة األثــر وعلــى غــرار البلــدات القد

ات عـن ًمجهوال،  وما زاد األمر تعقیدا هو االنعدام التام أل معلومات وردت في تقارر التنقی

ـل مـا نعرفـه عنهـا  الجانـب العمرانـي، ف الجانـب التـارخي أو  ة، سـواء تعلـ األمـر  هذه الحق

                                                
1 Inscription Latines de l'Algérie, Tome I, Inscription de la proconsulaire, recueilles et 
publices par St. Gsell, Paris, 1927, 2152. 
2 IBID, 2070. 
3 IBID, 2828. 
4 IBID, 2100. 
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ــام قرطاجــة الجــدد إلــى  عــدوا مــن طـرف ح حیین، ا عــض النقــوش لرجـال دیــن مــس یتمثـل فــي 

  1.البلدة

ش سالمولفتأما في ا   ة فقد شید ج  حصنا یدخل ضـمن النظـام (Salamon)نرة البیزنط

ــة، وذلــك بــین ســنتین  ة النومید ــة المنــاط الــشمال  2).م536- 534(الــدفاعي البیزنطــي لحما

ح أ معلـم فـي الموقـع  صماتها الممیزة على النسیج العمراني، حیـث أصـ ة  ت هذه الحق وتر

ه االنسجام واالستق ةال یتوفر ف اني البیزنط صنف في خانة الم   .امة 

ار عن الموقع وال نجد    ل األخ ة للبلدة تنقطع  عد هذه المحطة من المحطات التارخ

ـن  م ـصمات عدیـدة  حـتف ب ة، مع العلم أن الموقـع مـازال  ر في المصادر التارخ له أ ذ

ات   3.مالحظتها في المیدان، خاصة في األماكن التي لم تمسها التنقی

  

  

  

  

  

  

                                                
1 Victor de Vita, Histoire de la Presécution Vandale en Afrique, édit, S. Lancel, Paris, 2002, 
p.232. 
2 Ch. Diehl, L'Afrique Byzantique, Histoire de la domination Byzantique (533 – 679), busdin, 
Paris, 1896, pp. 161-162. 
3 P.A. Février, Approches du Maghreb, Edisud, AIX- en povence, 1989-1990, p.190. 
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II - ة   :التسم

لمــة مــادوروس    قــة )Madauros(إن أصــل ومــصدر  ــا مجهــوالن، ألنــه ال توجــد حق ق  

قیــــی ة الفین مــــةنمعروفــــة حــــول أصــــل تــــسم م لمدینــــة .  لهــــذه المدینــــة القد حــــاف االســــم القــــد

ـــة  ـــه أ طـــرأ عل ـــة، حیـــث لـــم  ـــة علـــى أصـــله عبـــر العـــصور والحقـــب التارخ مـــادوروس األثر

لمةتغییرات، إذ  ـل )Madauros( مادوروسانت  ة وقد تـم تحو  مستعملة في الفترات الرومان

لها فق إلى   1. ألجل االختصارMadauris)(  مادورسش

المنطقــة فــي أواخــر    وقــد أطلــ الرومــان اســم مــادوروس علــى المــستعمرة التــي شــیدت 

ظهر ذلك من خـالل النفـوس األثرـة الكثیـرة التـي  ، و الد ـالموقع نالقر األول م عثـر علیهـا 

   .األثر

طلمـوس  ـا  ة مـادوروس عنـد عـالم الجغراف ـرت تحـت تـسم ، وجـاء Ptolémée)(مـا ذ

غة مادورس س أغسطینوس في ص رها في إقرارات القد   2.ذ

ــة علــى المدینــة الحدیثــة مــع تغییــر طفیــف   مــداوروش، : وأطلــ اســم المــستعمرة الرومان

ة نط مـادوروس عـرف وقبـل أن . نظرا لصعو اني  ـارة عـن تجمـع سـ انـت ع ـذا،  تـسمى ه

ة عنــدما أنــشأت ســلطات االحــتالل الفرنــسي محطــة القطــار " عــین ســدرة" وتغیــرت هــذه التــسم

                                                
1 St. Gsell et Joly Charles Albert, Khamissa, M'Daourouch, Announa: Fouilles executées par 
le service de Monumonts Historiques de l'Algerie, Tone II: M'Dourouch, Alger, Paris, 1922, 
p.06. 
2 A. Robert, Madaure, Recuiel des Notices et Mémoires de Société Archéologique de 
Constantine Bulltin Archéologique du Comité de Travaux Historique et Scientifique, 1899, 
p.255. 
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ـسألو األهـالي عـن 19نمنتصف القـر  نم، ومـع توافـد الـسواح للنـزول فـي هـذه المحطـة فـإنهم 

ة، مــع ا"مــادوروس"الموقــع األثــر  ــ ، ومــع مــرور الوقــت عرفــت التــسم ــم أن المدینــة أطل لعل

یو  س   Montesquieu.1)(علیها اسم مونت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 Duvivier Recherches et Notes sur une Pertion de L'Algérie au sud de Guelma depuis la 
frontiére de Tunis jusqu'montaurés Compis, Paris, 1841, p.45. 
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III - عي   :الموقع الجغرافي واإلطار الطب

عـد حـوالي    مة مادوروس شر مدینـة مـداوروش علـى  ة القد ـم  07قتقع البلدة الرومان

نحو  م جنوب مدینة سو أهراس40و   .ق 

ـة  آدمـوالس فـي–تحدها مـن الـشمال مدینـة الدرعـة    عـد عنهـا – الفتـرة الرومان  والتـي ت

یلومترات ونصف   .بنحو أرع 

ة فتحدها مدینة تاورة    ة الشرق ة –أما الناح عد عنها – تاقورا في الفترة الرومان  والتي ت

ــم16بنحــو  ــة قلیلــة االرتفــاع تمتــد مــن الــشر نحــو .   قبینمــا تحــدها مــن الجنــوب سلــسلة جبل

ونــة مــن عــدة ارتفاعـات ر الغـرب، م  1129، توجــد أعلــى قمــة بهـا علــى مــستو جبــل الــصنو

ل  [1.متر   ].-2-الش

ــاء، إذ    اهــة وذ ــن القــول أن الموقــع قــد اختیــر بن م عــي  مــا یخــص اإلطــار الطب أمــا ف

ورة  ــة المــذ ــه مــن السلــسلة الجبل یتــوفر مــن جهــة علــى العنــصر المــائي، ومــن جهــة أخــر قر

ة  ـــاء األساســـ ـــه مـــواد البن عـــة الحـــال أعـــاله، وفـــرت ل طب ـــسى  ة، دو أن نن ـــة والخـــشب نالحجر

اه المتفرعة عن واد المجردة ة ومجار الم ل  [.األراضي الخص   ].-3-الش

البلـدة، فحتـى سـفوح المرتفعـات ال    ل الجهات المحاطـة  ا في  تمتد هذه األراضي تقر

ـسطة وتحتـو علـى عـدة حیث نجدها من ل عائقا في استغاللها في الزراعة  ـةتش  . مـوارد مائ

  ].-1-صورة [

                                                
1 Bulletin de Correspendance Afrique, Fascicule VI: Novembre – Décembre, 1892, Alger, 
1983, p.29. 
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وتظهــر هــذه الــسهول قبــل موســم الحــرث والبــذر، الــذ یبــدأ عمومــا فــي أواســ فــصل   

ــسا أخــضر تــصنع ــع إلــى  ــسا أصــفر جــاف، ثــم تتحــول فــي فــصل الر أنهــا   هالخرــف، 

ة اتات القمح والشعیر والخرطال والزهور الحقل   1.ن

ـــــوتعــــد أراضــــي مــــستعمرة مــــادور الح   ـــــل بــــین األراضد الفاصـــــــ ــــسهلـ ـــــة والوعــــي ال  2.رةــ

  ].-2-صورة[

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 C. Lepelley, Les Cites de L'Afrique Romaine au Bas-Empire, Tome 2, Etudes 
Augustiennes, Paris 1981, p.126. 
2 St. Gsell, M'Daourouch, OP, Cit, p.08 
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IV - الموقع عند اكتشافه:  

ـــارزة منهـــا   اكـــل  ـــت بهـــا عـــدة ه ان ـــة مـــادوروس،  ـــع مدین ـــشاف موق ـــد اكت ضـــرح : عن

مــا تظهــر فــي المواضــع حجــارة  ــات،  عــض البنا ــة، إضــافة إلــى ذلــك  رومــاني، وقلعــة بیزنط

ثیرةمصقولة متناثرة، وآثار لبنا ة موزعة في أماكن  ن ل  [1.ات س   ].-4-الش

اسـییر :وهو نفـس الطـرح الـذ تناولـه   ـه)(Chabassiere شا تا  Recherche à(:  فـي 

Thubursicum Numidarum, Madauri et Tipasa(.2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 IBID, p.06. 
2 M. Chabassiere, Recherche à Thubursicum Numidarum, Madauri er Tipasa, Vol 10, Paris, 
p.113. 
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V - ت على الموقع ات التي أجر   :الحفر

عثـــات مـــا بـــین    ـــةم1843شـــهد الموقـــع توافـــد عـــدة  اختـــصرت . م19ن القـــر  حتـــى نها

ـة ـة والتحــف الغن ـات الالتین ــارث م1850فـي ســنة  و.مهمتهـا فـي جمــع الكتا  توصـل النقیـب 

)Karth( یرت عد رو ما  ل  [.)Robert( إلى وضع خرطة للموقع، نشرها ف    ].-5-الش

ـة و ورة عمل ـشات منهـا تـسجیل شهدت الفترة المذ ـات األثرـة الموجـودة علـى النق الكتا

ات لـ ن21 تا   .)(Lion Roneyنلیو روني صب سجل في 

ذلك في الكثیر من الملحقات خاصة من طرف     : وجمعت 

- (Émile Masquaray) 1877. ور  امیل ماس

- (Wilann) 1875. الن  و

- (Héron Villefosse) 1873. نهیرو فیلوسوف  

- (Toussaint) 1886. توسانت 

- (St. Gsell) 1891. فان قزال   ست

ا.ش"م قام 1892بینما في سنة  ـة مـع وضـع )Ch. Diehl( "لد  بدراسـة القلعـة البیزنط

ـة التنقیـب، وعینـت 1905وفي سنة  1.خط لها ة في عمل م، شرعت مصلحة المعالم التارخ

                                                
1 A. Robert, OP, Cit, p.256. 
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ـــة قالمـــة آنـــذاك ش س بلد ـــسة وعنونـــة، .رئـــ ـــالموازاة مـــع ورشـــتي خم جـــولي لإلشـــراف علیهـــا 

ة، إذ تم الكشف عن الحما ةوانطلقت األشغال في الجهة الشمال   1.مات الشمال

الكامـل 1906وفي سنة    م تواصل األشغال في مح الحمامات حیث تـم نـزع األترـة 

ة أمتار عض األماكن ثمان ات والجدران التي بلغ ارتفاعها في    2.ٕعنها واظهار األرض

تشف الطرـ العرضـي 1914وفي سنة    ات نحو الجنوب ل  –الغرـي(م امتدت التنقی

ي ــــة تقاطعــــه مــــع الكــــاردو  والتــــي ت3).الجنــــو عنا ــــة  ــــسنة الموال ــــي ال ــــه األعمــــال ف تواصــــل 

ة لمنزل الحاكم ة مع اكتشاف الواجهة األمام ة الجنو موس عن البوا   4.ماكس

ـة إزالـة 1917وفي سنة    ـة وأروقتهـا الثالثـة ثـم تمـت عمل م تم اكتـشاف الـساحة العموم

ة الـسا ـة حتـى مـستو أرضــ بیــر األترـة عـن القلعـة البیزنط ـة، مـع اكتـشاف عـدد  حة العموم

  5.من النقوش والتماثیل

انة علــى مــستو م1929 – م1928 – م1927شــهدت الــسنوات    عــة وصــ  أعمــال متا

ما التح في هذه الفتـرة ج عـة أشـغال )G. Sassy (ساسـي. ل المواقع،  متا لـف  ـالموقع و  

انة   .الحف والص

                                                
1 A. Ballu, Rapport de Fouille de 1905, Bulltin Archéologique de Comité de Travaux 
Historiques et Scientifiques, 1906, pp.183–184. 
2 Id, Rapport de Fouille de 1906, B.C.T.H, 1907, pp.211–214. 
3 Id, Rapport de Fouilles de 1914, B.C.T.H, 1915, p.107. 
4 Id, Rapport de Fouilles de 1915, B.C.T.H, 1916, p.177. 
5 Id, Rapport de Fouilles de 1917, B.C.T.H, 1918, pp.37-93. 
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ة فــي وتواصــلت األعمــال خــالل الــسنوات الــثالث ا   ــة الــشرق ــة فــي الجهــة الجنو لموال

الجانــب الــشرقي للــشارع الــصاعد، إذ شــرع فــي التنقیــب فــي منــزل المعــصرة الــصغیرة ومنــزل 

ه ة الواقع في جنو   1.المعصرة الشرق

حــث والتنقیــب إلــى    ــا وحولــت ورشــة ال عــد هــذا التــارخ توقفــت األشــغال نهائ مدینـــة و

ة محضة اب مال سة ألس   .خم

رستوفل1943 وفي سنة    لیبلغه عن  آنذاك الحاكم العام للجزائر)(Cristofle م راسل 

ـالموقع األثـر ـي  ش األمر وتـسبب فـي أضـرار  لمدینـة مـادور مد الـدمار الـذ ألحقـه الجـ

عة لمدینة مادوربیرة  ل  [.19422 مارس16 بتارخ عدة معالم مهمة تا   ].-6-الش

  

                                                
1 M. Chrisofle, Rapport de Fouilles de 1927 – 1928, B.C.T.H, 1930, pp.50-58. 
2 M. Chrisofle, OP, Cit, p.256. 
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I - األضرحة:  

مــة انتــشارا واســعا    ــة القد ًعرفــت ظــاهرة تــشیید األضــرحة لألمــوات فــي البلــدات الرومان ً ّ
انــت األضـرحة عالمــة مـن عالمــات ثـراء العــائالت  ـسورة، ف نتیجـة التنــافس بـین العــائالت الم

ة بین س انتها االجتماع   .ائر مواطنین المجتمع البلدوالدالة على م

تـه مـن    ـن رؤ م ان القبر، و ان الضرح یدل على م ّومثل النصب الجنائز الكبیر، 
عید ان    .م

ــالنوع    عض منهــا عــرف  الحجــارة المــصقولة، الــ لهــا  ــة  أنجــزت هــذه المعــالم الجنائز

قین، وعلـى غـرار  المعالم ذات الطا عض اآلخر عرف  و من طاب واحد، وال س أ م نال ّ
ــة البلــدات األخــر رهــا فــي النقــوش األثر عض منهــا ورد ذ مــادوروس عــدة أضــرحة الــ ، وجــد 

لــف ــستیرس30.000 إنجــازه مبلــغ مثــل ذلــك الــذ  قــى منهــا فــي وقتنــا الحــالي إال  س ّ، ولــم ی

ـة  عـد عـن الـساحة العموم ـة للبلـدة، ونجـده ی قـع فـي الجهـة الجنو ّواحدا في حالة حف جیـدة  ً
عــد عــن .1]-196- ورةصــ[ .م 370بنحـو  ة للموقــع ی  وقاعــدة ضـرح ثــان فــي الجهــة الـشمال

ة بنحو    .3]-197- ورةص[ .2م 225الساحة العموم

  

  

  

  

  

  

                                                
تـوراه دولـة فـي اآل 1 مها الترابي، أطروحـة لنیـل شـهادة د م بورحلي، مستعمرة مادوروس واقل مـة، ٕأنظر إبراه -2009ثـار القد

 .196، بوزرعة، الجزائر، صورة رقم 02، جامعة الجزائر 2010
  .95  نفسه، ص2
 .197نفسه، صورة رقم  3
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يا .1 ح الجنو   :لضر

  :تمهید

ة ت   ة على هض ة الغ"سمى بـقع هذا المعلم وس مقبرة رومان قشـر المدینـة " یـرانهض

ة مة، وجنوب القلعة البیزنط   .1القد

ـة فـي الّصنف ضرح مـداوروش ضـمن   ة رقـم  المعـالم األثرـة الوطن  07جرـدة الرسـم

  .2م1998في جانفي 

، نظـــرا النتمائـــه للمدینـــة    الد ـــالقر األول أو الثـــاني المـــ ـــن تـــأرخ هـــذا الـــضرح  ًم ن

عهـــد  ـــث أرخـــت معالمهـــا  مـــة، حی ـــستمر طـــوال الالقد ، و الد ـــر األول المـــ ـــي الق نفالفیـــین ف

  ]-1-خرطة  [.3القرنین التالیین

ح 1.1 ل العام للضر   :الش

قین،   ــة ذات الطــا لُعــد مــن بــین المعــالم الجنائز نیتكــو مــن حیــث .وهو مــستطیل الــش

  .4قاعدة مملوءة وطاب أرضي وطاب علو

ــة، مــا عــد و ــل عناصــره المعمار حــتف  ــة جیــدة علــى العمــوم و ــا فــي حال ّظهــر لن
فه ضمن مجموعة األضرحة ذات  ن تصن م اب والسقف، و ، إذ یتكـو مـن ال نالطـاب العلـو

نتهــي بجبهــة ثالث ل مقــصورة معمـدة، و ونــة ــّقاعـدة وطــاب ســفلي وطــاب علـو علــى شــ ة م

  .6]-6-ورة ص[ .5للسقف

  
                                                

توراه فــي 1 ــة، أطروحــة لنیــل شــهادة الــد ــة وفن ــالجزائر، دراســة معمار ــة  ــدة عمــروس، األضــرحة الجنائزــة الرومان  أنظــر فر
مة،   .03، بوزرعة، الجزائر، الخرطة رقم 02زائر ، جامعة الج2010-2009اآلثار القد

  .42نفسه، ص 2
3 M. Chabassiere, Recherches a Thubursicum Numidarum, Madauri et Tipaza in R.S.A.C, 
N°10, 1866.     

م بورحلي،4   .96 ، ص المرجع نفسه إبراه
  .42 ، صالمرجع نفسهفردة عمروس،  5
  .06نفسه، صورة رقم  6
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  :الوصف الخارجي 1.2

 : القاعدة  -أ 

لها  عنــصر ارتكــاز للمعلــم وجــاءت مملــوءة، إذ لــم تــشید لغــرض الــدفن، شــ ّاســتعملت 
ــع یبلــغ طــول ضــلعها  ّمتكونــة مــن صــف واحــد مــن الحجــارة  م 0.50ارتفاعهــا و م، 5.30مر

ة المصقولة، وزخرفت بن ةّالكلس ـة (  للقاعـدةاألرـع من الجهات 1توءات مقول ة والجنو الـشمال

ة ة والغر   .2)والشرق

ـــةقاعـــدةو ـــصف واحـــذ مـــن الحجـــارة المـــصقولة الـــضرح مبن تظهـــر  ّ، زنـــت بنتـــوءات 

ة ة الغر ل[  .بوضوح من الجهة الشمال   ].-7- ش

   :الطاب األول-ب

ــا وتتكــو واجهاتــه مــن ثما نموجــه غر ــة صــفوف مــن الحجــارة المنحوتــة، ً هیئــت علــى ن

ــــواجهت ـــسیـ ــــة بــه الرئ ـــن إطـــ ــــّاب ز ـــصـــ ــــل ارتفاعـــاره بنتـــوءات  ــــه إلـــى  م1.75ه إلـــى ــ  وعرضــ

ش مزن بنتوءات س0.74 ورن نتهي هذا الطاب    .3ّم، و

ـــةاعـــدة مثـــل القحیـــث  ـــع، یبلـــغ طـــول ضـــلعها الجنائز لها مر  م وارتفاعهـــا 4.75، شـــ

عثــر بــداخلها عــن أ قبــر، بینمــا ســقفها أنجــز بواســطة 4.20 ّ م، أرضــیتها غیــر مبلطــة، لــم 
ها  قـــة ســـم ة رق لـــس عثـــر عـــن أ منفـــذ نحـــو الطـــاب العلـــو علـــى 0.35الطـــات   م، لـــم 

ي الغر  م، 0.74 م وعرضه 1.75ي مدخل علوه مستو هذا السقف، فتح في جدارها الجنو

ة أنجزت بدقةوساقفهّزنت قوائمه    .4 بنتوءات مقول

                                                
ـارزة أو غـائرة وال تكـو  هي عنا1 ـذلك األعمـدة والقواعـد، تكـو منحوتـة إمـا  ـة تـضاف علـى الجـدران واألسـقف و نصر زخرف ن

بیر  .ذات سمك 
م بورحلي،  2   .96 ، صالمرجع نفسهإبراه
  .46 ، صالمرجع نفسهفردة عمروس،  3
م بورحلي،  4  .96 ، صالمرجع نفسهإبراه
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اة     اوات، تقــع المــش ــاب، فــأنجزت ثــالث مــش ّأمــا فــي الجــدار الــداخلي المقابــل لهــذا ال
ة 1.50الوسطى على مستو أعلى من الجانبتین، األولى مرعة تقع على ارتفاع  م من أرضـ

ة 1 م، أمـا الجانبیتـان فتقـع علـى علـوه 0.50ا حوالي الغرفة، یبلغ طوله  م مـن سـطح األرضـ

حــوالي  عض  عــضها الــ عــد عــن  فــة، وت ــة خف حن ــا، وتنتهــي  ّلهــا نفــس المقاســات تقر  م، 1ً

ــان یوضــع فیهــا رمــاد المیــت والمعروفــة  وات الــثالث اســتعملت لألوانــي التــي  بــدو أن المــش ّو
  .1المرمدات

  :الطاب الثاني-ج

ل مقـصورة فتحتهـا مقوسـة، تحتـو جـدرانها علـى إحـد عـشر صـفا مـن    ًفهو على شـ
حتـو علـى ثالثــة عـشر قطعـة مــن الحجـارة  وهـذه القطــع الحجـارة المنحوتـة، وعقـد المقــصورة 

ــة تتكــو مــن خمــسة قطــع مــن الحجــارة، (Claveaux)تــسمى صــنجات  ن، تعلوهــا جبهــة ثالث

ــصل ارتفاعهــا األقــصى إلــ املــة  ــست  ــصل إلــى  1.10ى وهــي ل م،  2.50م أمــا عرضــها ف

ــا علــ ــة حافظــت تقر ــة الخلف ــة الثان ــوالجبهــة الثالث ــل عناصــرها، وتــوج هــذا المعلــم  سقف ّى 

ل نظـــرا لوجـــود آثـــار للجبهـــ2ســـنمي ـــةً الـــش ة ال. ات الثالث ـــس مثـــل الواجهـــة الرئ ـــة والـــذ  حال

مها،، للمبنى عـد إعـادة تـصم ـان یتكـوو ـز علیهـا ن أمـا سـقف المبنـى ف  مـن قبـو المقـصورة تر

ـــة، أمـــا الواجهـــات  ـــة قالطـــات تحـــدها مـــن الـــشر ومـــن الغـــرب الجبهـــات الثالث اق ـــثالث ال ال

ة( ة والشمال ة والشرق حجارة منحوتة) الجنو ة  طة مبن س ل  [.تبدو لنا     ].-8-ش

  

  

                                                
م بورحلي،  1  .96 ، صالمرجع نفسهإبراه
ــان 2 ة، و قهم ســواء مــن اإلغرــ أو الحــضارات الــشرق ً هــو نــوع مــن األســقف اشــتهر بنائــه عنــد الرومــان دونــا عــن مــن ســ

ا  ان شر آس ثرة عند س ورا(قاستخدام هذه الطرقة  ان،  ا ل مفتـوح مـن ...) الصین، ال عـد، وهـو سـقف مثلـث الـش مـا  ف
علـوه سـقیف صـغیر الحجـم ل معـین،  ـة، أمـا المثلــث األعلـى علـى شـ ل تـستخدم الفتحـة األولـى فـي الـسقف للتهو  مثلــث الـش
ستخدم لحمایتها في حالة تساق األمطار علوها ف   .الذ 
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تكــو الطــاب العلــو مــن غرفــة مفتوحــة ومتــأخرة فــي آن واحــد مــن الجهــة األمام  ــةنو

ــة( یــزتین ملتــصقتین )الجهــة الغر عمــودین أمــامیین، ور ــة مقــصورة مزنــة  مثا انــت  ّ، فهــي 
ـة واجهتـین مثلثتـین  ـة والجهـة الخلف انت تحمل هذه الغرفـة مـن الجهـة األمام ما  الجدارن، 

فـة هـذه الغرفـة یبـدو  قـة، وعـن وظ ة رق لـس ل من صفائح  ُستند علیهما سقف المعلم، والمش
  . خصصت لتماثیل الموتى الذین وضعت مرمداتهم بهذا الضرحأنها

ـة ع ع في إنجازه فیتمثل أساسـا فـي الطرقـة التر ّأما عن أسلوب البناء الذ أت ً
، تبلـغ 1

ها فقدر بـ 0.60 × م 1.50مقاسات الحجارة المصقولة     . م0.60 م، أما سم

ة صفوف من هذه الحجارة،  نیتكـو أما الطاب العلـو فنیتكو الطاب السفلي من ثمان

قین إفرز أنجزفصل بین صف، و11من  ة الطا ة النتوءات المقول   . بتقن

شة -د    :النق

القرب من الضرح یبلغ طوله  جنائزوجد نقش تكو  م، 0.49  وارتفاعه م1.38  نو

  .من خمسة سطور

- Pompeio Honorato, C…. Pompeio 

- Pompeio Norato, Pompeio.V… 

- Fortunata, Pompeio.VIT… 

- ET.AD, Pompeio.ME Morian…Statuam 

- DE.SOU.Posiut UNT… 

بیر من حـاملي االسـم العـائلي بـومبي والـذین  ر عددا  ًونالح أن النص الجنائز یذ
عـود إلـى القـر  ه، لذا فإنـه مـن المحتمـل أنـه ملـك لهـذه العائلـة، أمـا تأرخـه  نوضعت رفاتهم ف ّ

الد لقره من ا ة وطرقة بناءهالثاني الم   .2لمقبرة الجنو

                                                
ك من الحجارة المنحوتة ذات األحجام الكبیرة وقـد تكـو مرعـة 1 النظام الكبیر وتتمثل في رص مدام ضا  ة تدعى أ ن هي تقن

 .أو مستطیلة
م بورحلي،  2   .97 ، صلمرجع نفسهاإبراه
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ل الداخلي 1.3   :اله

ل داخل الطاب الـسفلي تحتـو یزتـان  وجدت غرفة جنائزة مرعة الش الغرفـة علـى ر

ة للغرفة إحداهما(  ـةواألخر في الجهة الشمال تحمـالن الـسقف الـذ هـو )  في الجهـة الجنو

ة الطـــاب العلـــو المبلطـــة، و حمـــل أرضـــ ل قبـــو،  ـــة نجـــدها فـــي الطـــاب علـــى شـــ نفـــس التقن

حمل سقف المبنى یزتان تحمالن القوس الذ بدوره  ، إذ ر    .1]-2- المقطع[ .العلو

غــرض توزــع الثقــل، وهــي فــي نفــس  ــة  ــة فــي العمــارة الرومان ولقـد اســتعملت هــذه التقن

ارها عنصر تزین للغرفة ن اعت م ّالوقت 
2.  

ات البناء 1.4   :مواد وتقن

ـا، واسـتعملت دو بني هذا الم ة المنحوتـة المـستخرجة محل الحجارة الكلـس ، مـنعلم  ال

ة ثقل الحجارة في التواز   .3نواعتمد على تقن

ة 1.5    :زخارف معمار

الـضرح، یخـرج عنـه بـــ  حـ  قین و فـصل بـین الطـا ش زـن بنتـوءات  ـورن  30ّوجـد 

فــصل بــین الطــا ش ثــان  ــورن ــل الجوانــب، و مــا زنــت قاعــةب العلــو والــسقف،ســم مــن   ّ 

اب بنتوءات   .4ٕالمبنى واطار ال

  

  

  

  

  

                                                
 .02انظر عمروس، المرجع نفسه، المقطع رقم  1
  .51 ، صنفسه 2
 .52 ، صنفسه 3
  .52 ، صنفسه 4
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ح الشمالي الغري .2   :الضر

عـد  ـة، لـم یبـ منـه ـــ م مـن الـساح225قـع فـي الـشمال الغرـي للموقـع علـى  ة العموم

ل والمتكونــة مــن خمـــسة صــفوف مــن الحج ة المـــصقولةاـــــإال قاعدتــه المرعــة الـــش  .رة الكلــس

       .1]-197-ورة ص[

  . م4.50ول ضلعه الصف األ -

 . م4.40الصف الثاني ضلعه  -

 . م4.08الصف الثالث ضلعه  -

ع ضلعه  -   . م3.75الصف الرا

بیـــر  ـــالقرب منـــه جـــزء  ةللطنـــفوجــد  ـــة وهندســـ ات ـــة تحمــل زخـــارف ن  ، أنجـــزت بتقن

زهــــــا ونقــــــشا مـــــن األعلــــــى، لــــــم یبــــــ مــــــن نــــــصه إال اســــــم  ا فــــــي مر ًجیـــــدة، وتحمــــــل صــــــلی ً
)FAUSTINIANE FABRICIA(ة، و ح   .نعود هذا النص من دو شك إلى الفترة المس

ـــم ـــا وجـ القدــ ـــ  ـــح الجنوــرب مــن الــضرـ القـ ـــي، و ـــرب مــن الحمامـ ـــات الكبـ عــض ــ ر 

ـــــاألج ـــــزاء ألطنـــ ـــــاف مزخرفـــ طرقــ ـــــة  ـــــة جیــ انــ ـــــدة  ـــــّت تزــ عـــ ـــــن  ـــــض األضرحـ ـــــة األخــ  2.رــ

  .3]-199-198-ورةص[

  

  

  

  

  

  
                                                

 197صورة رقم ، المرجع نفسه، انظر بورحلي 1
  .98 ، صنفسه 2
 .199 و198 نفسه، صورة رقم 3
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ح ال .3   :قصر األحمرضر

  : تمهید

عد  لم شر مدینـة مـداوروش 20قع هذا المعلم على  مـةMadauros)(ق  ـن و. القد م

الد على األكثر القر الثاني أو الثالث الم   .1]-7-ورة ص[ .نتأرخ هذا المعلم 

ل العام 3-1 ح الش    :للضر

ل قینحیـث،هو مبنى ذو تخطـ مرـع الـش ـن و،ن یتكـو مـن قاعـدة وطـا م تـصنیف  

 طـــول ضـــلع الطـــاب أنحیـــث  ،ضـــرحة ذات الطـــاب العلـــواألهـــذا المعلـــم ضـــمن مجموعـــة 

ساو 3.15السفلي  ان    . م11 م، أما االرتفاع للمعلم ف

  : القاعدة 3-2

تلــة حجرــة  ل  نتتكـو قاعــدة المبنـى مــن درجتــین، یرتكـز علیهــا طـاب ســفلي علــى شـ

ة صفوف من ندو منفذ، وتتكو جدرانها من ثمان ة ن ـس ّ الحجارة المنحوتـة، زنـت الواجهـة الرئ
اب وهمي، و ش، تفـصل بینـه لهذا الطاب ب ـورن علـو هـذا الطـاب  ، و ة ومنحوتات أخر نقش

ل مقـصورة فتحتهـا مقوسـة، ومعمـدة وموجهـة شـرقا  ظهـر علـى شـ ین الطاب العلـو الـذ  ًو ّ
ن افترا م ل طابونظرا لوجود أثار لجبهة نصف دائرة خلف المبنى    .2ض سقف على ش

ل الداخلي 3-3   : اله

احـــث قـــزال إلـــى وجـــود ّوجـــدت غرفـــة داخـــل الطـــاب األرضـــي  ـــشیر ال ندو مـــدخل، و

  .سرداب تحت المبنى 

  

  

  

                                                
 .07 أنظر عمروس، المرجع نفسه، صورة رقم 1
  .53 نفسه، ص 2
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ات البناء 3-4   : مواد وتقن

طرقــة الحجــارة الكبیــرة المنحوتــة، ووضــعت   .ن منتظمــة ودو مــالُبنــي هــذا المعلــم 

  .1]-8-ورة ص[

ةزخارف مع 3-5   : مار

ــــّز ش الطابــــــــن ــــ ، وقاعـــــــ العلـــــي والطابـــ الـــسفلــــــورن  .2وءاتـــــــى بنتـــــــدة المبنـــــــو

  .3]-9-صورة [

  : زخارف منحوتة 3-6

ــاب وهمــي ذو  ة للمبنــى، و ــس حمــل ســالف یوجــد نحــت علــى الواجهــة الرئ مــصراعین 

اب صورة للموت التي تمثل شاب ونحتت على الجهتین،. 4]-10- ورةص[ .ّمزن بنتوءات  لل

ـاة ـشیر إلـى انطفـاء الح ونفـس  .6]-11-صـورة [ .5مجنح نائم، ومتكئ علـى مـشعل منقلـب، 

شةالصو   .7]-12-صورة [ .رة تتكرر على جانبي النق

شة 3-7  : النق

ش  ـــى، نحتـــت تحـــت الكـــورن ة للمبن ـــس ـــى الواجهـــة الرئ ـــة عل امل ـــشة غیـــر  وجـــدت نق

قین، وف ني أطار مزن بنتوءات وتتكو من جزئینالفاصل بین الطا ّ
8:  

  

  

 
                                                

 .08جع نفسه، صورة رقم  أنظر عمروس، المر1
  .55، 54، 53 نفسه، ص 2
 .09 نفسه، صورة رقم 3
 .10 نفسه، صورة رقم 4

5 St. Gsell, Les Monuments Antiques de l'Algérie, T-II, p.70                             
 .11نفسه، صورة رقم  المرجع عمروس،أنظر  6
  .12نفسه، صورة رقم  7

8 CIL, VIII, 4656.  
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- M.ANNIO.LEN       [( …)] 

- SECUNDO.AVO    NAB   [( …)] 

- FAUSTO.PATRI    CAEC [( …)]  

- SAXONI.FRATI     PRIN  [( …)] 

- FAUSTIANI.FRATRI.S(T)L   VIC    [( …)] 

ما یلي ن إتمام وقراءة الجزء األول  م   :و

- M (ARCO).ANNIO.LEN (O) 

- SECUNDO.AVO 

- FAUSTO.PATRI 

- SAXONI.FRATI 

- FAUSTIANI.FRATI.S (IT).T (ERRA).L (EVIS) 

و أیثولینوس الجد الكبیـر والـى فوسـتو األب والـى األخـوان  شة إلى مار ٕنسبت هذه النق ٕ

ــسوني  عنــي س ــاألموات، وهــو دعــاء  نتهــي هــذا الــنص بجملــة خاصــة  اني، و نــو (وفوســت

فا فا على الجثة، )التراب خف و التراب خف نأ یتمنو أن    .ن

ما یلي فهو الجزء الثانيأما  امل، وقراءته تكو    :1نغیر 

- NABE [( …)] 

- CAEC (ILIUS) 

- PRIN [( CEPOU CIPIS)] 

- VIC [( TOR) 

 

 

 

 
                                                

1 CIL, VIII, 4656. 
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II - التوابیت:  

ف . 1    :تابوتالتعر

ي والثالــث نهـو معلـم مـن المعـالم الجنائزـة المهمـة عنـد الرومـان خاصـة فـي القـر الثـان

الد ـة والثرـلدفن الموتىوتستعمل التوابیت  ،قبل الم قة الراق وتبنـى  ،ةن الذین ینحدرو من الط

س:هــذه التوابیــت مــن عــدة مــواد ــالفل   )Le pépérin(1، والرخــام والحجــر والرخــام الــسماقي 

طة، المزخرفــة : یــت ونجــد ثالثــة أنــواع للتواب.) porphyre Le rouge (ن اللــوأحمــر ــس ال

  .والمنقوشة

ثیـــرا بزخرفـــة توابیـــت موتـــاهم ـــانوا یزخرفـــو ثالثـــة  ،ولقـــد اهـــتم الرومـــان   أوجـــهنحیـــث 

ـــانوا ، یلـــصقونه فـــي الجـــداراألخـــر الوجـــه  أمـــا،للتـــابوت فقـــ ـــس الیونـــانیین الـــذین  ـــى ع عل

ضعو توابیتهم في وس المعبدألنهموهذا  ، للتابوتاألرعة األوجهنخرفو یز انوا    .ن 

ین. 2 ع التز    :مواض

ـــــزین أمـــــا ع الت ـــــستعملها الرومـــــان مواضـــــ ـــــان  انـــــت التـــــي  ـــــوابیتهم فقـــــد   لزخرفـــــة ت

اتـــه الخاصـــة  أو،وجـــه المیـــت ، والفواكـــهاألزهـــار اســـتعمال:متعـــددة   العامـــةأو مـــشاهد مـــن ح

رةالزواج وا اة العس م قران ،لح اة أوتقد                                                                                                               .األخر مشهد من مشاهد الح

ال. 3    : التوابیتأش

ل بیـوت صـ عـض هـذه التوابیـت علـى شـ عـضها اآلخـر  غیرة،ّوقد تم بنـاء  بینمـا اتخـذ 

ض ال ب ال،وًش ًا، أو مرعا أو مستط ً ل ً ل حـوض مثلـث الـش ثـم صـارت معظـم  ،أو على شـ

ــه مالمـح الوجــه ل إنـسان تنحــت عل َالتوابیـت تــنقش علـى شــ ُ ُْ
ال التوابیــت التــي . 2 أمـا عــن أشـ

ل لها مستطیلة الش مادور ف   .وجدت 

  
                                                

ستعمل في البناء 1 اني    .حجر بر
2 F. Cumont, Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, Recherches sur le Symbolisme 
Funéraire des Romains, Paris, 1942. p.543. 
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مادور. 4   :التوابیت المتواجدة 

الموقع  وعند الحدیث عن لها مـن مـادة الحجـر فقد التوابیت التي عثر علیها  صنعت 

، وجد عدد قلیل منها، یبلغ طولها    . م0.53 م وعرضها 1.80الكلسي هي األخر

عـض المنـازل، استعمل  ـاه فـي  ـأحواض للم أمـا عـن عدد منها من طرف البیـزنطیین 

ر، أمـا بخــصوص التوابیـت التـي وجــدت  إذ لـم تخـصها التقــاراتهـا فهـي مجهولــةمحتو الـذ ر 

ة والـــشم.1]-209-صـــورة [ فــي اآلونــة األخیــرة ة  فإنهــا اكتــشفت صــدفة فـــي الجهــة الــشرق ال

ـــة ـــزع التر ـــة ن ـــر عمل ـــع إث ـــت، حمـــل ا07، وصـــل عـــددها إلـــى للموق ـــا  توابی قا عض منهـــا  لـــ

  .2ةظمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .209 أنظر بورحلي، المرجع نفسه، صورة رقم 1
  .95 نفسه، ص 2
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III- ح   :المذا

ف  .1 حتعر    :المذ

ارة عن معلم ل عمـود أو مـسلة أو حجـر هو ع  جنائز مبني من حجر واحد على شـ

ان الضرح   .منصوب منحوت برسومات تستعمل عادة لتحدید م

ح.2 ال المذا   : أش

ن ح  لم طالمذ س و  ًأن  طاولـة حجرـة منقوشـومـة تـراب، ن ـن ة، ً أو متقنـا  م و

ح في الهواء ، أو في البیوت، أو في األب نأن تكو المذا ادة العامـةالطل ة التي تصمم للع ّن ُ. 

ــــ القــــدماء، والرومان،اســــ متخدم اإلغر ح لحــــر البخــــور، ولتقــــد ــــات القــــرابین قالمــــذا  أو اله

  .1األخر لإلله أو اآللهة

ح .3 مادورالمتواجدة المذا  :  

مــادور فأمــا ح المتواجــدة  ــد الحــدیث عــن المــذا األنــصاب، إذ  عن عــددها قلیــل مقارنــة 

ونة من قطعة واحدة ومزنـة مـن األعلـى واألسـفل 58وصل عددها إلى  حا، ومعظمها م ّ مذ ً
بیرة مهارة  ة أنجزت    .بنتوءات مقول

ة، وتتكو من قاعدة وجذع وتاج، اسـتعملت فـي تزینهـا  ح األخر فهي مر نأما المذا

انت توضع عادة فـي أعلـى  ه نحو األعلى، و ان بهالل طرف عض األح ة في  أكالیل مصحو

ل وثمـــرات الــن ح زهیـــرات مختلفــة الــش اإلضـــافة إلــى هــذا حملـــت هــذه المــذا ، و ص الجنــائز

ــة التــي عــادة مــا تــنقش  ــة مــن المــشاهد التقلید ر وورقــات الرنــد، غیــر أنهــا جــاءت خال الــصنو

م القــرابین التــي تهــد ألرواح  ر بتقــد ــار والكــؤوس والتــي تــذ ح مثــل األ ّعلــى جــانبي المــذا

  .2اآللهة

  
                                                

1 R. Turcan, Messages D'outre-tombe: l'iconographie des Sarcophages Romains, De 
Boccard, Collection De l'Archéologie à l'Histoire, Paris, 1999, p. 194. 

م بورحلي،  2   .93 ، صالمرجع نفسهإبراه
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IV - ةالطاوال   :ت الجنائز

ة .1 ف الطاوالت الجنائز   :تعر

ل مرـع أو مـستطیل الطات حجرة ذات شـ ، تنحـت هي موائد جنائزة مصنوعة من 

ات للمیت ، توضع بداخلها المأكوالت والمشرو ؤوس وصحو   .نبداخلها 

مادور .2 ة المتواجدة    :الطاوالت الجنائز

ـالموقع عض 52 األثـر إلـى بلغ عدد الطاوالت الجنائزة التي عثر علیهـا   طاولـة، الـ

عض اآلخر مستطیلمنها مر ل وال    .ع الش

اتي مغلـ أو  ج زخرفي ن اشرة على سطحها بداخل تتو ان النص الجنائز ینقش م و

اهــا فنحتــت فیهــا رمــوزا تتمثــل أساســا فــي  ــة، أمــا زوا ــا مــن الجهــة الــسفلى للطاول ان ًمفتــوح أح
عــض الجفنــ: األوانــي المــستعملة فــي الطقــوس مــا حملــت هــذه الطــاوالت  ة واإلبرــ والكــأس، 

ورة مثل ة األواني المذ ة لمصاح ات   .عنقود العنب، والزهیرات والورقات: الرموز الن

ة  انت الطاوالت الجنائزة في الفترة اإلمبراطورة األولى توضـع علـى سـطح األرضـ و

ان تثبت فیها أو تغرس في ّعند القبور، وتعلوها األنصاب الجنائزة الدالة على القبر ، والتي 

حت الطـاوالت الجنائزـة توضـع لوحـدها  الد أص ع م ة خلفها، وابتداء من القر الرا ناألرض ً
األنـصاب ة  نأمـام القبـر دو أن تكـو مـصحو ة إلــى . ن ح لــغ عـدد الطـاوالت الجنائزـة المـس و

  .2]-208-صورة [ .1 طاولة24
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V - ة    :الصنادی النصف اسطوان

ف الصندو النصف أسطواني.1   :ق تعر

 ، ل نـصف دائـر ل، تنحـت قمتهـا علـى شـ تل حجرة مستطیلة الـش ارة عن  وهي ع

ة  ـــسم  م، أمـــا 0.40 م وعرضـــها 1.10یتـــراوح متوســـ طولهـــا ) Cupulae(وعرفـــت تحـــت ت

صل إلى   م، توضع هي األخر على القبور للداللـة عنهـا وتحمـل إهـداءات 0.45ارتفاعها ف

  .ّاآللهة المقدسةألرواح 

مادور.2   : الصنادی المتواجدة 

ـالق     ـة  الموقع األثر على صندو واحد أثناء الحفرات في الجهـة الغر رب مـن قعثر 

ــن ال ــة، وقــد تم ــسة الغر تور بــورحليالكن  فــي المــدة األخیــرة مــن نــاحثو و علــى رأســهم الــد

لـسور المقابـل لمـدخل الموقـع، أمـا اء اقالكشف عن صندوقین، الصندو األول أسـتعمل فـي بنـ

ضعة أمتار جنوب قالصندو الثاني عثر  عد  ه على  ، الجزء األكبر منـه "عین مداوروش"عل

ّورا وال تظهر منه إال واجهته الحاملة لنص جنائزممازال مط   .1]-210-صورة [ .ً

D.M.S 

FELICISSIMUS SERVUS 

V.AN.XXVI 

HSE 

ـــــــى أرواح اآللهـــــــة المقدســـــــة، فیل"  ـــــــسموس ســـــــارفیوس عـــــــاش إل م26س قـــــــ ـــــــا            " ســـــــنة، هن

مـا زـن هـذا المعلـم  ة،  ـة االسـم ی الد حـسب التر القر الثالث مـ ن تأرخ هذا النص  م ّو ن

ه بتلـــك التـــي تـــزن عـــادة  ـــاتي شـــب مـــا حمـــل فـــي قـــسمه العلـــو ّالجنـــائز بإكلیـــل ن ح،  المـــذا

  ].-32-صورة  [.2ًهالال

  
                                                

  .210 صورة رقم  أنظر بورحلي، المرجع نفسه،1
  .  94 ، صنفسه 2
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VI - األنصاب:  

ف النص.1   :ب تعر

ــاء مــدفني شاهد المــدفني  حجــر الــأوالنــصب المــدفني  ــارة عــن بن اال أخــذهــو ع  أشــ

ــة منــه تحدیــد موقــع القبــر، مختلفــة م وهــي فــي ، والغا ــة فــي العــالم القــد وتجــد النــصب المدفن

ــانعــض  ــة ولكنهــا ال تكــو مثلهــا مجوفــة األح ح المدفن ه المــذا ــة أن إذن تــش ح المدفن  المــذا

انـــت تقــدم فوقهــا انــت تحتــو علـــى جــ ــة و ح األضـــاحيرة مدفن مــا هــي الحـــال فــي المـــذا  

ة   .القرطاج

ل النصب .2  :ش

مثل  طا وقد  س و حجرا  مـا انـه قـد أخذ وقد إنسان رأسنوالنصب قد  ل مسلة   ش

ــات  تا ــة تعبــر عــن أوحمــل  ــة ومدفن ــه دین ات  األســماء األشــخاص نقوشــا تمثــل مــشاهد ح

 الـــشاهد أوواعتمـــاد هــذا النــوع مـــن النــصب  .دات والتقالیــد والمعتقــداتوعــن العـــا... واأللقــاب

  . 1 العالمأنحاءالمدفني ال یزال قائما حتى یومنا هذا وفي معظم 

  : النصب أقسام.3

ــة : مــن ثالثــة مجموعــاتاألنــصاب نوتتكــو ــة جنائز ــة مــنونذر  ، ومجموعــة ثالثــة خال

ات الجنائزة، وال تحمل مشاهدا أو رموز ًالكتا    .ا مختلفةً

مادور.4   : األنصاب التي وجدت 

ا، 277 بلــغ عــددها ونــا مــن قمــة حــادة، بینمــا األنــصاب ذات ً نــص ــان معظمهــا م ّو ًّ
  . م2 م و1.50القمة المستدیرة عددها قلیل، أما ارتفاعها فیتراوح ما بین 

  

  
                                                

1 B. Fernand, Sarcophages Paléochrétiens d'Arles et de Marseille: Fouilles et Monuments 
Archéologiques en France Métropolitaine, Paris, Centre National de la Recherche  
Scientifique, Coll. «Suppléments à Gallia» (no V),  1954, p. 88. 
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ــان إهــداءات ألرواح اآللهــة المقدوحملـت هــذه األنــصاب  ّســة الجنائزــة فــي معظــم األح

ــا مــا نجــد هــالال  ــة فــي أعالهــا، غال ــة ودین مــشاهد ورمــوز فلك ، متبوعــة  ــائز ًفــو نــص جن ً ّ ّ ق

 ، ـة أخـر ات ال ورمـوزا ن ًیوضع طرفاه نحو األعلى، وقرص الـشمس وورـدات وزهیـرات، وأكـال ً

التمثیل النصفي الكامل أو  مثل األشخاص  ًونادرا ما 
1.  

مـادور  ثرة  وروس ومن األنصاب المتواجدة  الـذ حظـي اإلفرقـي نـصب اإللـه مـار

انة خاصة في المستعمرة   .ظهر اإلله في معظم األنصاب، فم
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مدینـــة مـــادور،    ـــة  ـــة التـــي تعـــود للفتـــرة الرومان حثنـــا هـــذا للمعـــالم الجنائز تطرقنـــا فـــي 

ما أنها تساعدنا على م ة وهامة،  ارها شواهد أثرة أساس م اعت عرفة جانب من المجتمع القـد

ــل المقاطعــات  ــة واســعا فــي  ــان انتــشار هــذه المعــالم الجنائز ، حیــث  وهــو الجانــب الجنــائز

ر هنــا  الــذ ــة، ونخــص  اآلثــار الرومان ــة  ة الغن ــا البروقنــصل ــة خاصــة مقاطعــة إفرق الرومان

ز هذه ـمدینة مادور التي تعد من أهم أماكن تمر ق مـن الـصندو ل أنواعهـا المعالم الجنائزة 

م معمار معقد حتو على تصم   .الحجر إلى الضرح الكبیر الذ 

شواهد    طة التي استعملت  س الها وأصنافها، فمنها ال وقد تمیزت هذه المعالم بتنوع أش

األنصاب  إلى أن نصل إلى األضـرحة التـي تعـد مـن أهـم المعـالم الجنائزـة مـن حیـث للقبور 

ل الهندسي وعناصر زخرفتها والنقائش الموجودة علیهاطرقة البناء وا   .لش

عنصر أساسي    أما عن المواد المستعملة في بناء هذه المعالم، فلقد استعملت الحجارة 

ض، الكلـــس الرمـــاد(افــة أنواعهـــا  مـــا اســـتعملت )الكلـــس الـــصلب، الكلـــس الــصلب األبـــ  ،

س وحجــارة الرخــام عــض المعــالم حجــارة الفلــ س  انــت تــستعمل للنحــت  فــي تلبــ ــة، و الجنائز

  .الخ ...الشفرات والمناشیر الملساء والمسننة: النهائي للحجارة عدة أدوات منها

ـــ   ـــة  بیـــرة للمعـــالم الجنائز ـــة  ل وفـــي األخیـــر نقـــول أن المجتمـــع الرومـــاني أولـــى أهم

قة الثر الء والط ان من الن رجع هذا الهتمامهم بجثة المیت خاصة إن    .ةأنواعها، و

    

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

ال والصور ملح األش



  

  

  

  

ال والخرائملح    األش
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ل [  ة ] - 1- الش ة لمقاطعة البروقنصل الدالجهة الشرق ة القر الثاني م   .نفي بدا
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ل [  ة لمداوروشمستخرج] - 2- الش طة الطبوغراف   ). 1922 (100رقم   من الخر

  50000: 1.سلم
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ل [  بي للموقع ] - 3- الش عاد من طرف ورشة أنجز األثرمخط تقر ةاأل    الثالث
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ل [  ات األثرمخط للموقع ] - 4- الش ارأنجز قبل الحفر اس    من طرف شا
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ل [  ارثأنجز من طرف األثرمخط للموقع ] - 5- الش    النقیب 
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ل [  ستوفل] - 6- الش ر   مخط المستعمرة حسب مارسال 
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ل [  ة] - 7- الش حي للنتوءات المقول   رسم توض

  

  

  

  

  

  

  

ةالنتوءات ال الجدار  مقول
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ل [  حي للسقف السنمي] - 8- الش   رسم توض

  

  

  

  

  

  

  

 السقف السنمي

ة ة فتحة للتهو  فتحة للتهو
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طة[ ح مداوروش] -1-  الخر دة (موقع ضر )عمروس.عن فر



  

  

  

  

  

  

   الصورملح
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  .2005عن جوجل أرث، جوان : منظر جو للموقع األثر] - 1- صورة [
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طها] - 2- صورة [   2008جوجل أرث : منظر جو للموقع یبین أراضي المستعمرة ومح
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ي لمادور] - 3- صورة [ ح الجنو   الضر
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ي] - 4- صورة [ ح الجنو   قاعدة الضر
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ي] - 5- ة صور[ ح الجنو   مدخل الضر
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ي] - 6- صورة [ ح الجنو   جزء من مدخل الضر
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ي] - 7- صورة [ ح الجنو   الطاب األول للضر
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ي] - 8- صورة [ ح الجنو   الطاب الثاني للضر

  



 :ملحق الصور 

 57

  

  

ي] - 9- صورة [ ح الجنو ة للضر   الجهة األمام
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ي] -10- صورة [ ح الجنو ة للضر   الجهة الخلف
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يال] -11- صورة [ ح الجنو ة للضر   جهة الجنو
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ي] -12- صورة [ ح الجنو ة للضر   الجهة الشمال
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ي] -13- صورة [ ح الجنو   غرفة الطاب األول من الداخل للضر
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ح الشمالي الغري] -14- صورة [   الضر
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ح الشمالي الغري] -15- صورة [   مدخل الضر
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ح الش] -16- صورة [ ة للضر   مالي الغريالجهة الشمال
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ح الشمالي الغري] -17- صورة [ ة للضر   الجهة الجنو
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ح الشمالي الغري] -18- صورة [ ة للضر   الجهة الشرق
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ح الشمالي الغري] -19- صورة [ ة للضر   الجهة الغر
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ح قصر األحمر ] -20- صورة [   )ف.عن عمروس(ضر
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ح قصر األحمر تق] -21- صورة [ ة بناء ضر   )ف.عن عمروس(ن
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ح قصر األحمر ] -22- صورة [ ش الطاب السفلي لضر   )ف.عن عمروس(ورن
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ح قصر األحمر ] -23- صورة [ اب الوهمي لضر   )ف.عن عمروس(ال
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  )ف.عن عمروس(شاب متكئ على مشعل ] -24- صورة [
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ح قصر األحمر ] -25- صورة [ شة الموجودة على ضر   )ف.عن عمروس(النق

  

  

  

  

  

  



 :ملحق الصور 

 74

  

  

  )إ.عن بورحلي(قتابوتان وجدا شر مدینة مادور ] -26- صورة [
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ة] -27- صورة [ القرب من القلعة البیزنط ح یتواجد    مذ
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ل] -28- صورة [ ة مستطیلة الش   طاولة جنائز
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ل] -29- صورة [ ة مستطیلة الش   طاولة جنائز
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ل] -30- صورة [ عة الش ة مر   طاولة جنائز
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ل] -31- صورة [ ة مستطیلة الش   طاولة جنائز
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  )إ.عن بورحلي(قصندو نصف أسطواني ] -32- صورة [
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ور] -33- صورة [   نصب جنائز لإلله مار
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ورن] -34- صورة [   صب جنائز لإلله مار
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ور] -35- صورة [   نصب جنائز لإلله مار
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ور] -36- صورة [   نصب جنائز لإلله مار
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ور] -37- صورة [   نصب جنائز لإلله مار



 :ملحق الصور 
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ور] -38- صورة [   نصب جنائز لإلله مار
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  نصب جنائز] -39- صورة [
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  نصب جنائز] -40- صورة [
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زنصب جنائ] -41- صورة [
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ة ة والفن   قائمة المصطلحات التقن

  

ة   Abside  )محراب(حن
 Le rouge porphyre  رخام سماقي

 Linteau  ساكف
  Crypte  سرداب

 Bâtière  سقف سنمي أو مسنم
 Mensa  طاولة جنائزة

 Corniche  طنف
س  Le pépérin  الفل

 Mortier  مال
 Columbarium  مرمدة

 Epitaphe  نص جنائز
 Cippé  نصب
 Molure  نتوءات

ة  Ollarium  وة أو مش
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مة،    .، بوزرعة، الجزائر02، جامعة الجزائر 2010-2009في اآلثار القد

ــة، أطروحــة  .2 ــالجزائر، دراســة معمارــة وفن ــة  ــة الرومان فرــدة عمــروس، األضــرحة الجنائز

مـة،  توراه فـي اآلثـار القد ، بوزرعـة، 02، جامعـة الجزائـر 2010-2009لنیل شهادة الـد

 .الجزائر
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