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 إهداء

ألخوي الصغيرين ) كريم و اناس (.  اقدم اكبر اهداء  

و أخي عبد الرحمن . اهدي عملي هذا للوالدين الكريمين  

,صابر جغوط, رابح حمودة ( . كذلك جميع أصدق ائي) نابتي سمير  

.كحل الراس حسام (ألخي و ابن خالتي )أقدم إهداء  و   

ابن عمي ) شهبان خير الدين(.و   

كما اهدي هذا العمل ألصدق ائي و زمالئي في الدراسة ) دريدي  
شنيشن مروان, مغلوط عصام, بلقريني عمار, حميدة حكيم (. ،مروان  

 
 

 



 

 

 

 اىداء خاص

اىدي عملي ىذا ألخي و صديقي وزميلي في الدراسة  
الطالب )مغلوط عصام(نسأل اهلل أن يتغمده برحمتو و  

يسكنو فسيح جنانو و أن يالقينا بو في خير مق ام إن شاء  
 اهلل .

 



 الشكر

  ةاشكر استاذي القدير الدكتور محمد على المساعدات والتوجييات القيم
كل المجيودات التي بذليا في سبيل النجاح ىذا البحث على مدار العام  و 

 .الدراسي

في    ةالقيمة و الكبير   ةكذلك اشكر استاذي الدكتور بخوش زىير على االعان
 .انجاز البحث و الجيد الذي بذلو خال ل العام الدراسي

معلم فوزي   أ.د:  ,ةمراد زرارق)أ.د :واشكر شكرا جزيال كامل اساتذتي الكرام  
  أ.د: بودرواز عبد الحميد  أ.د: عبد الرزاق جراب أ.د:بوسليماني حياه    أ.د:

  ىمالمسار الدراسي واشكر   ةعلى المجيودات التي بذلوىا طيل (فؤاد بوزيد
لنا   التي قدموىا   توجيياتالنصائح و ال يم و كذا علىشكرا جزيال على تواضع

 .استرسال ف ليم على ذلك الشكل التامب

المؤطرة  نعمان  نجاة على النصائح  و التواضع    لألستاذةكما اقدم شكري  
 .ف ليا تحياتي الخالصة  على معاملتيا الجد حسنة

 .ترامي و تقديريلكم جميعا كامل اح



 قائمة المختصرات:

 

o AAA : Atlas Archeologie D’Algerié. 

o AVG :AVGustus. 

o Ant.af :Antiquité Africaine. 

o BCTHS : Bulletin du Comité des Travaux Historiques et 

Scientifiques. 

o CIL : Corpus des Inscriptions Latin. 

o Const : Constantine. 

o CR : Compte-Rendu des Réunion. 

o CRAI : Compte-Rendu de l’academie des Inscriptions et Belles-

Lettres. 

o DMS : Diis Manibus Sacrum. 

o DHA : Dialogue D'histoire Ancienne. 

o EPHE : Ecole Pratique des Hautes Etudes. 

o HSE : Hic Situs/a Est. 

o ID : Identification. 

o ILA : Inscription Latin d'Algérie. 

o MEFR : Mélange de l'École française de Rome. 

o R ,r : Ruines Romains. 

o RSAC : Recueil (des notices et mémoires) de la Société 

archéologique (de la province)de Constantine. 

o VA :Vixit Annis. 

o V.Vol :Volume. 

 



 

 المقدمة



 مقدمة

 

 
 أ

ط يمن أعظم إنجازات األبحاث خالل الثالثين سنة الماضية كانت في الواقع لتسم 
 وحيوية الحضارة الرومانية خالل القرن الرابع وعمى وجو الخصوص فيالضوء عمى ازدىار 

لتسميط والعودة  ) Numidie, Proconsulaire, Bizasaine  (وبيزاكينا البروقنصمية، نوميديا
ه وتركيبات السكان المحميين في ىذالضوء أيضا عمى التغيرات والتحوالت لدى الشعوب 

كانت بربرية  حتما إفريقيا خارج المناطق البونية، الماضية المقاطعات خالل القرون األربعة
إلى بوريون  ((L’ampsaga إلى مجيء الرومان فقد أكد بمين القديم أنو " من أودية لمسباقا

Boreion)) ع يخضع لسمطة روما من بينيا يتضح العديد من ممجت 615" تحتوي عمى
الناتابوت ، الموسوالني : مثل تم ذكرىا كشعوبولكن األغمبية  (coloniae/oppida)المدن 

 . الخ...

 أكد بمين وألول مرة بصفة محددة بإحصائيات حقيقية أن " بوليب وسالوست وتيتميف "  
Polybe, Salluste,Tittelive))  قد لمحوا قبل فترة طويمة أن إفريقيا التي تم غزوىا من طرف

والسياسي .  االجتماعيالرومان كانت بمد لقبائل يمكن التعرف عمييا من خالل تنظيميا 
والسيفيريين  والسيما في ظل األنطونيين، ن التي تمت ذلكولكن في القرو 

Antonnins,Severiens)) فاألراضي التي ذكرىا بمين وخاصة الجزء السفمي منيا . أصبح ،
 إلىفاألراضي التي امتدت من أمبساغا ، ر والتنميةوالتحض االستيطانالمجال المميز لحركة 

عن ، حيث تضاعفت المدن الجديدة، بامتيازطرابمس شكمت في الواقع إفريقيا الرومانية 
التركيز  محورأصبحت ىذه المنطقة ، مدن حضرية إلىطريق تحويل الشعوب المحمية 

 ارة ىو تحول الشعوب من بمدات إلىاألكثر إثو  ،الالتينية فالرئيسي لظاىرة الكتابة بالحرو 
يعرف  . لم((Trajanترجانزمن  إلىعمى المصادر التي تعود  باالعتماد، مدن

أكثر من أربعين قبيمة العديد منيا وضعت في ليبيا الداخمية ويمكن أن  ((Ptoliméبطميموس
 الصحراء.نجدىا حتى في 



 مقدمة

 

 
ب  

خضع يال  ياوجد العديد منيانو نرى ففيما يخص المواقع األثرية في الجزائر  نذكر
ىو تتعرض لمختمف أنواع التخريب مثمما و  لم يتم تصنيفيا فيي ميممة كمياو  ألية حماية

عمى الرغم من تواجده بمنطقة  ،((Oum gueriguecheالحال في الموقع الذي قمت بدراستو 
 سيمية 

بدراسة أحد القبائل المحمية والتي تتمركز في موقع أم قريقيش فقد قمنا في ىذا البحث   
(Civitas Nattabutum) فصول رئيسة تتخمميا  أربعة إلى. وعمى ىذا قمت بتقسيم ىذا البحث

 عدة مباحث ىذا بعد وضع مقدمة لمموضوع .

و بممحة تاريخية تاستيميتو بذكر توزيع القبائل النوميدية ومن ثم أتبع األولالفصل  
طبوغرافية ، الجغرافي اإلطارلممدينة وكذا  اإلداريعن الناتابوت ومن ثم ذكرت التطور 

المنطقة والغطاء النباتي والمناخ والوضعية الحالية لمموقع وشبكة الطرقات والشبكة 
 ببطاقة فنية لمموقع. وأنييتو، الييدروغرافية

فييا بوصف  تقم، فقد خصصتو لدراسة الموقع دراسة وصفية :أما الفصل الثاني  
 دعمتو ببعض الصور التوضيحية. . كماالموجودة بالموقع األثريةالمخمفات 

 "مدونةرة في و المنشقمت بتخصيص ىذا الفصل لوصف النقيشات  :الفصل الثالث
ILA." 

درست فييا األلقاب والكنى المتواجدة ، نوماسيةقمت بدراسة أو   :رابعفي الفصل الو   
الفصل وأنييت ، في النقيشات الخاصة بالموقع وقمت بتدعيميا ببعض الجداول التوضيحية

الفصول الثالثة السابقة بحوصمة نتائج  توج لمنقيشات المدروسة . في األخير قمبوضع كتال
 في خاتمة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األول: الفصل  
 مدخل عام



 عامل خمد                                                                :الفصل األول
 

 
9 

  من حدود قرطاجة حتى نهر الواد الكبير: توزيع القبائل النوميدية 

قبائو   إصو ، إفريييواخول  حددهوع  وم د  وا أكواحدللس   و  ، أشار ديودددر لصقوي         
دقبائووووو   (Zuphone)ي لوووووم دطوووووي  دطرتوووووا فووووو  لص رحائوووووات لصحدر ووووويا د ووووو  قبائووووو  لصزدفووووودم

 جارب دربئ  قد لشحرلت ف  راس لص رطيا . إص  داربتلصح   (Areacides)لألرياليد 

 . دحيطم ش ا  حدرس :(Gens Asphodelos)قبائل األسفوديموس  

فووو  لص رطيوووا لصتربيوووا حئووودد ص ئقووور لصيبائووو  لصياطروووا  إصووو أشوووارت أ وووا لصدهوووائ  لصحووو         
، لصئقوور لصرد يوود  إصوو  ووذا لصيبائوو  ح وو  لصحوو  يدح وو  إرجا تووا  طوو ملصرد ووار  درووذلر  ووم 

 :  د رتا

 :(GENS Ionti)قبائل إييونتي 

 وذا لصيبائو  لدرتوا  اأقد يو ذا لصيبائ  لص رطيا لص واد يا دحو  طبور  دحظتور  دحيطم        
 . ذلدرة  رد ديدددر لصقي  

  (Gens Misiciri):قبائل الميزيكيري 

 (Cheffia)د    بارة  م قبي ا أد لحدواد قب و   واش فو  لصئقور لصرد وار  باصشوافيا        
ريشوووووا صيبيوووووا حدوووووت لصدووووورد  لصحاصيوووووا 62ريووووودش ةحيريوووووا د 3أشوووووارت صتووووو   (Munier)د ووووودر  

MSKRH  دلصح  رأى فيتا شابدChabot ل  ا Misiciri
(1). 

 

 
                                                           

 .  213رد يديا  م دل  لص    جايا لص  بدليا لةدحل  لصرد ار  لصدياة لص يا يا دلصدطاريا )، ( فحيدا فرداح 1)
 .206-205ص ،  2007،  . (46
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   (Gens Numidarium):أو (Numidae)قبيمة نوميدا 

دجودت  إذ، لص ويبدس شوار ، لص واجردة، دحيطم  ذا لصيبي ا  رطيوا لصحيوان رتور  لص  وي       
أجووزلن  إصوو د وو  قبي ووا لبيوورة ق وو ت فوو  لصئقوور لصرد ووار   (thubursicu)ب رطيووا حدبدر وولد 

 .إدلريا

  :(Gens Musulmanes) قبائل الموسوالمي

دحدجووود  وووذا لصيبائووو  جرووودب قبي وووا رد يووودل دلشوووحترت فووو   قووور لرحااطوووا حالااريرووواس        
دلاروت  وذا لصيبائو  حيطوم فو  جوزن لبيور  وم دودض  tiberiusحيبيريودس  لإل برلطدرد قر 

أد لص  وي  داصيوا . لودم لو   وم لص يزيليور  دلصرد يود  دلص د ودة    (Mathul)رتر لص دحد  
ل ووا رلدووظ أرووع دجوودت قبائوو  حابئووا ص   وود   لص حوورخرةرد ووار  لحدوواد قب وو  دل  دحوو  لصئقوور لص

ل ووا حوو  ذلوور    ووم طوور   Mussini هوو  قبائوو   د ووير   (Regia)لصرد يوود ددقووات باص  ليووا 
لصجترلفوو  بط  وودس دقوود  هوور   وو  ريوودش حخووص  ووذا لصيبي ووا شوو ا  شوور  فاريارووا د ر ووحير 

 لصرح ي  د ر حير لصشرلجا .

  :Gens Nattabutesقبائل الناتابوتاس  

 .(1)دحيطم  ذا لصيبي ا كرب رتر لصشار        

  :(Gens Nicives)قبائل النكيفاس 

ديبوودد أم  ووذا لصيبائوو  قوود ل ووحيرت فوو   دقووي يدوودا قبائوو  لص ا ووي  دقبائوو   وودبدربدرلس       
 .لص  ليا دلصراحابدحاس

 
                                                           

 .208-207ص : لص رجي لص اب  ( 1)
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 :Marachubi)) يوالمراخوب (ithini) والالتيني (Gens vacamures) قبائل الفاكاموراس

 ذا لصيبائ  لصهلث كير أرع ص  يئهر دح  لآلم     ريدش حد       إص ب يم  أشار                    
 لصيبائ .دجدد  ذا 

 (Gens capsitani): ستيانيبقبائل الك 

،  وواريدس خوول  دوورب يدكرحووا   ديرووا قاقووا لصحوو  داقوور ا  إصوو أشووار  اصد وويحدس       
 .م لص رطيا لص جادرة صتذا لص ديراديبدد أم  ذا لصيبائ  لارت حيط

  (Haliardi): ديهالياوقبائل ال (Gens suburbure) قبائل السوبوربور

 .)1(دحيطم  ذا لصيبائ  باصيرب  م  تد   طي       

 :  تاريخيةلمحة 

لصحووو  دلجتتوووا فووو  د ووو  لصشوووئدب لصتيووور  حرا ووويا فووو  لصقوووئدبا  إصووو لص ووول ب ووويم لصيووودي        
 لصرد ار . رددلصف   إفريييا

) قط ل قد ع  Civitas م بيم لص جح ئات لص حبييا أك بيحتا صيس فيط  أطا صيد         
Jehan Desanges   حدت ل    إصيت  لإلشارة( دصلم ي لم يئر  لصيبائ Nationes (Peuple) 

 بررت  ل ا أدرد ب يم لصراحابدت  )2 (...لصخلصلاب يحار ، لصراحابدت: أ    رتا أد دحئر  شئدب 
 3)) .حابدحد ار حاسلياي  رلز د د (tigisis)ل    م حيزيز 30يح رلزدم ف   دقي   حاز يبئد

  

                                                           
 .209-208ص : لص رجي لص اب  ( 1)

(2 ) Fevrier (P.A): APPROCHE DU MAGHREB ROMAIN: PRUVOIRS DEFFERENCES ET CONFLIT, page 

123.
 

(3) Op-cit, p 127  
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 ريليوديس د روا  رييشوا ص فيود أشوار صتو  حدوت لص ي ودة   د جوادريم Ptolemeeبحدصي    أ ا
رب ق ئوا بد طاوام كول و   13أشارت صشئب لصراحابدت ف  أ  لرييش ددلص   209حئدد صئا  

ف  دلد لصشار  د د بددم ش   رلز لصيبي ا .دف  رييشا أخرى دجدت بي ئوا بد طاوام حوذلر 
Nattabutum civitas ، د رووووا  أخوووورى دجوووودت فوووو   ر ووووحير  وووويم لصل وووولاس بوووويم  ر ووووط

 . (1)دش د دلدر 

فو  ج يوي طبئوات  (Nattabudes)ييرأ أيطا راحوابددس  (Nattabutes)ل   راحابدحس        
فووووو  لصرييشووووات لص درد ووووا  ووووم طوووور  دلصشوووووام  (Nattabutae)دصلرووووع ييوووورأ راحابدحووووا  ، ب وووويم

(Dalchamp). 

 .Ptolemèeف   ئظ  طبئات  (Nattabutes)ييرأ راحابدحس        

دصلووووووم أد ووووووم  (Nattabutai)يدتا راحابدحووووووا  دقووووووا  بحقوووووو (M.wilberg) .دي بووووووار        
 .(Nattabutes)لصلحابات راحابدحس 

لص د وووووودة   أد  جروووووودب دطووووووئت لصراحووووووابدت Ptoléméeفاصحرج ووووووا لص وووووويئا صوووووورص         
شوووو ا   بووووررت  ووووادح لةدرلس . دصلووووم  رووووا  رييشووووا حهبووووت  أدديووووالص د وووودةر  لصووووذ  ي وووولردم 

 زلصودل ردو  فو   أرتو ح و  يد ألروعف  لصاحرة لصحو  لحبوت فيتوا لصرييشوا .  لألق لص د لر      
بئووود ا فووو  لصوووبلد لصحووو  دجووودت فيتوووا  إةصووو  ي وووحيردل دأرتووو   Ptoléméeلصاحووورة لصحووو  لحوووب فيتوووا 

 .(2)د لصرييشا في ا بئ

 

                                                           
(1) Jehan desange: catalogues des tribus africaines de l’Antiquité classique à l’ouest du Nil, 
publications de la section d’histoire: n°4,Dakar , 1962,p123-124. 
)2( Renier (L): Revue Archéologique , nouvel série , janvier a juin 1866,13 volume, p: 102. 
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 .(1)خريطا حدطل  لام لصراحابدت  :10رقم ةصور 

 : Civitas Nattabutum ل اإلداريالتطور 

 لإلدلر صيوود  رفرووا  ووم خوول  لصرييشووات لصئديوود  ووم لأل ه ووا لصحوو  حوود    وو  لصحطوودر         
 ووم طوور  ب وويم د ووم هوو   ووم طوور  بحوودصي   ص ئديوود  ووم لصيبائوو   هوو  لصراحووابدت   شووئب ذلوور 

حدوت  209 وذل لصحج وي لرحتو  بحر ويس  ديروا  ورا ،     لصجراح لصجردب  ص لرادرلصيوا لص وريا
فو   تود فواصرس  Municipuim Nattabutumئود ا أقوبدت بد  Civitas Nattabutumل و  

(Valens) ، ووووذا لصيبي ووووا لصبربريووووا  ديرووووا رد اريووووا  أقووووبدتدصلووووم دح ووووا   حوووورخرةدفوووو  فحوووورة 
. بواصطبي  صإل برلطودردفوانا  أ  وم م  ج س لصوديليريدم لصوذ   بر ر 4لصيرم  أهرانلل يليا 

فواصبئض  رتوا حو  ، حورريخ ص ودرتا إ طائتواصي ت ل  لصيبائ  لصح  دخ ت ف  درلا لصرد را حو  
لصووبئض لآلخوور صوويس صووديت  ، لإل برلطدريووا بوور لص  ليووات لصخاقووا  أ طووائتاحي ووي تا دلرحشوور 

                                                           
)1 (  FEVRIER (P.A): approche du maghreb ………op-cit , p: 100.  
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 لألصيووواب لح  وووا  وووم لصجاروووب لصدطووور  د ووودم ب ووويطا صووويس صوووديتا لصدووو  فووو  ر وووبا كيووور  إة
 أم إصوو د ووي ذصوو    د ووا لصئديوود  ووم لصدهووائ  حشووير ، ا  هوو  لص وودم لصرد اريووا لصدييييووايلصشوورف

  1دلةجح ا يووا لصحوو   ارووت  رتووا لصشووئدب لصبربريووا  ووم لصيوورم لصحدوودةت لصياردريووا دلص يا وويا 
 .(1)  لارت لبيرة 4لصيرم  إص 

 : الجغرافي اإلطار 

 إصووو دلصحووو  ح ووو   داصيوووا أ  قووورييش أد  شوووححا لص رليديوووا ر وووبا  Civitas Nattabutumحيوووي  
لصح  يحدلجد بتا لص دقي ز اصا بم  رلد ديحدلجود  وذل لص دقوي جرودب شور  ب ديوا  لألرلط  اص  

ل و   وم  يور لصب ديوا ب دواذلت لصطريو  لصودطر  لصورلبط بويم 03 يم  خ د      بئد دودلص  
، 16، 7، شووو ا °21، 12، 14، 36 هياتإدووودلدحيوووي طووو م ، ب ديوووا  ووويم  خ ووود  د ووودرلحا

 داذيوووا صووودلد لصشوووار  فتووو  حيوووي طووو م  أرتوووا  ل وووا 715: شوورقا د حد وووط لةرحاووواع77°، 01
 .81: لص تد  لصزرل يا  ابيم دلد لصشار  دلصطري  لصدطر  رق 

 

 

 

 

 

 لصطاصب.بحقر   google earth:  مقدرة جديا ص  دقي  :10صورة رقم 
                                                           

)1 ( 
Moderan , Yves , introduction à la première partie in: les Maures et l’afrique romaine en ligne . 

ROME: PUBLICATIONS DE L’école française de Rome, 2003. Disponible sur internet: http: 

//books.openedition.org /ef1/1409.isb: 9782728310036. 
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 :  شبكة الطرقات

دلصحووو  حظتووور شوووبلا لصطرقوووات P.salama لصحووو  قوووا  بارجاز وووا لصبادوووث  لصخريطوووا وووم خووول   
 رحبطووا بلا وو  لص رللووز  civitas nattabutum أملصرد اريووا ي لررووا لص لدظووا جيوودل  إلفريييووا

لصطوور  حئوووددت  أمفروورى ، لصدطووريا دلصريايووا لص ديطووا بتووا د ووذل  ايووود    وو   لارووا لص ديرووا
جا ات دصتذل ق را بارجاز جدد  يظتور لصطرقوات لصحو  حوربط بويم لص ديروا ف  ل  لةحدحار ت 

 . يحردا أدلارت  ذا لصطر  لصرلبطا  ئردفا  إذلدباق  لص دم لص ديطا بتا دحبيام  ا 

 :  لالجدو

 لصطر  لصرلبطا   لدظات لص
 Civitas Nattabutum   Calama طري  رد ار   ئرد  

  Civitas Nattabutum   Thibilis  ئرد طري  رد ار  

 Civitas Nattabutum  Tubursicum طري  رد ار   ئرد 

Numidarum 

 Civitas Nattabutum   Gadiaufala (Ksar طري  رد ار   ئرد 

sbehi) 

  Civitas Nattabutum   vicus phosphori طري  رد ار   ئرد  

 دحو  ذل لصطري   ئرد  فو  شويع لألد  د وذل 
خ ي ووووا د ووووم هوووو  لقحوووورح  إصوووو بوووواصطري  لص وووو د  

 زيادة . إص بييا لصطري   salamaلصبادث 

Civitas Nattabutum   zattara  

 Civitas Nattabutum    cirta طري  رد ار   ئرد 
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ب خح     civitas nattabutum خريطا حظتر شبلا لصطرقات لصح  حربط :10صورة رقم
 (1) بحقر   م لصطاصبد  P.Salamaلص رللز لص ديطا بتا  م لرجاز 

 :  الحيواني والمناخ السائد بالمنطقةو  المنطقة والغطاء النباتي طبوغرافية

جترلفيوووا لص دقوووي جووود   يوووزة فووواص دقي  أمة لص يدلريوووا ص  رطيوووا ةدظروووا ر  وووم خووول  لصزيوووا     
 حدلجد ط م  رطيا  وت يا ححربوي   و    وادا دل وئا دحدويط بتوا    و ا  وم لصتطواب  وم 
ل  لصجدلرب د ذل  ا جئ تا  رطيا جد خقبا دلصح  لارت لصدلفي لصيدى لصذ  جئ  لصراحوابدت 

 صإل لاريوواتلر ةم جترلفيووا لص رطيووا جوود   حووازة دح ووا د   وو  لصئوويش دلة ووحير ي ووحيردم بتووا 
فاص وووتد  لص  وووحديا ح وووا د   ووو  لصزرل وووا فلا ووو  لص رطيوووا لص وووت يا  بوووارة  وووم ، لصحووو  حدفر وووا

ديوود  ص ي وول دذصوو  رلجووي صخقوودبا لصحربووا لصئاصيووا دلووذل لص روواخ لصووذ   ووا د لهيوورل فوو  حر يووا 
                                                           

1 Reseau Retier de l’Afrique Romaine,direction des Antiquité de l’Algérie, 

carte etablie en minute par Mr Pierre Salama en juin 1947.  
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 حئحبوور لص رطيووا لهوور  دقئتووا لص رحاووي جوود بوواردة شووحانل دحتطوو  بتووا ل يووا إذ، لص جووا  لصالدوو 
لبيرة  م لأل طار أ ا ف  لصقي  فاص راخ جد دار د وذل  اي وا د لص داقوي    و  لصرطودج 

 .جيدل

ج يووي لصئدل وو  ) وودلن لصئا وو  لصجترلفوو  أد لص روواخ (  أمروورى  أمف ووم لوو   ووذل ي لررووا        
ل ووا روورى لرووع  ووم كيوور لص داقووي  لصزرل يووا  ووازل  لصووبئض ، ي ووا د   وو  لة ووحيرلر باص رطيووا
لرع لهور بروان ب ديوا  ويم  خ ود  باص دواذلت  وم لص دقوي  إةت ا م لص راط  حدحد      كاب

بووات  رحلووزة   وو  لصتطوواب لص حد ووطا فيوود زلصووت  ئظوو   ووذا لصتابووات لصلهياووا فلارووت  ووذا لصتا
 دلص ديطا بلا   لص رطيا لص ت يا لصح  ل حت ت باصلا   ص رشاط لصزرل   لص ح ه  ف  لصي ل .

طافا        ذص  ي لم لصيود  لروع لوام  حدلجود رشواط ر ود  جيود يح اشو   وي لصرشواط  إص  دل 
ر ديووووا  لصتطووووبات لص ديطووووا باص رطيووووا لص ووووت يا حوووودفر أرطوووويا أمي لووووم لصيوووود   إذلصزرل وووو  
 .با حياز

 : الشبكة الهيدروغرافية

ح حاز لص رطيا لصح  يحدلجد بتا لص دقي )أ  قورييش( بشوبلا  وم لص جوارى لص ائيوا  رتوا         
لصهلهوا   و   لألدديواح حيو   وذا  إذيدر شوردلئ ا لصجريام  ه  دلد شار  ددلد لصئار دلوذل دلد 

فووو   لأل طووار يربووا  ووم لص دقوووي دلووذل رلدووظ دجووودد لصئديوود  ووم لصشوووئاب دلصحوو  ح ح وو  ب يووواا 
 أددجوود لصئديوود  ووم لصيرووابيي دلص حدلجوودة  وودلن فوو  لصدقووي حفقوو  لصشووحان د وودى ذصوو  روورى لرووع 

حاقو  بيرت وا  لصيروابيي وم  2قورييش ددود ا ي لرروا  ود أ فاو   شوحا ، حديط بع ..  و   يربوا
شوول   ووزي  جيوود بديووث يحدلفوو   ووي لص حط بووات لصزرل يووا  ل وو  . د ووذل  ووا01ا ة ححئوودى   وواف

دبتووذل ي لررووا لصيوود  بووام لص رطيووا ححوودفر   وو   لص رطيووا.دلووذل  حط بووات لصديوواة لصيد يووا ص وولام 
 وووم أدديوووا دلئ وووا ،  قوووادر ابديوووث حئوووددت دحرد وووت ، لص يووواالا ووو  لدحياجاحتوووا في وووا يخوووص 

 لصئذبا.ر  م لصيرابيي لصجريام أد فق يا دلصلهي
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 :  الوضعية الحالية لمموقع

 مصنفموقع غير : القانونيةالوضعية 

يئحبوور  دقووي أ  لووريلش  ووم بوويم لص دلقووي لصتيوور  قووراا دصوو  حجوورى فيووع أيووا داريووات         
 رظ ا دح  دقحرا  ذل دل   ا د  ئرد  إ ا لام ظا ر      وطل لألرض أد حو  للحشوافع 
 ووووم طريوووو  لصقوووودفا  ووووم طوووور  لص وووولام لص د يوووويم دذصوووو   روووود لصداوووور أد لصزرل ووووا با حبووووار 

يوود  ازلصووت لصلهيوور  ووم لص خ اووات حدووت لألرض دلصحوو  لص رطيووا زرل يووا باصدرجووا لألدصوو  دباصحرل
يحئورض  م حئطيرا لصلهير  م لص ئ د ات لصجديدة دد  لص دقي  ذل دبددم أم روذلر  والي لم 

صع أد  ب  دلم حئورض صوع لص دقوي  وم إ وادة ل وحئ ا  ص دجوارة ب خح و  أردل توا د وذل يظتور 
ة وووحئ اريا ل وووا حدجووود لصئديووود  وووم ج يوووا فووو  لص بوووار  لص دجوووددة بووواص دقي دلصحووو  حئووودد ص احووورة ل

لص خ اوات  حدلجوودة طوو م لص رطيووا لص وولريا فوو  لصدووددد لص ووا   صب ديووا  وويم  خ وود  باصحدديوود 
  وو  لدوود جدلرووب لص حد ووطا ل ووا أم  ئظوو  لصرييشووات لصحوو  دجوودت بوواص دقي  ووم قبوو  صوو  حئوود 

يوووا رييشوووات د ووو   ئرطوووا ص حخريوووب دة حدظووو  بر 5أد 4 دجوووددة فيوووط لصوووبئض  رتوووا دووودلص  
را يو   وم إ وادة ،  رايا داصتا دا  لو  لص خ اوات لص دجوددة بواص دقي   و  لخوحل  إشولاصتا

ل ووووحئ ا  لصلهيوووور  رتووووا بديووووث روووورى   وووو   ووووبي  لص هووووا  أم لصحووووابدت لصدجوووور  قوووود حوووو  إ ووووادة 
د ووووم  رووووا ي لووووم لصيوووود  أم لص دقووووي ، ل ووووحئ اصع لدوووودض صحتذيووووا لألرئووووا  ب خح وووو  لأل وووول 

 ص حخريب بل  إشلاصع.  باصلا   كير  د   د ئرض

  :(1)كريكش أمبطاقة فنية لموقع 

 ID: 22 107       ( يااللكترونرقم التعريف )في الموقع 

Url: http://imperium.Ahlfeldt.Se/places/22107. 

                                                           
)1( Digital Atlas of the roman empire: http: //mperium . ahfldt.se/places / 22107.ht ml  
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 DZ country (iso 3166) :البمد

Spatiale coverage: Oum krèkèche : المكان   

:التسميات التاريخية  

Historical names:Nattabutum/Civitas nattabutum / Castellum RO(..)  

  Temporal coverage: - 30, 640 ) ( :لتغطية الزمنيةا

 GSW84 position: 36.23.94.08,7.26054 :إلددلهياتل

    accuracy: 2000m   :لص  ادا 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1)خريطا حظتر  دقي أ  لريلش :10رقم  صورة
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 Gsell/vegneral  يرالنقزال وفي عند :وصف عام لموقع أم قريقش

فػي اططمػس اطيػري  تـ وصؼ أـ قريقش في العديد مف المراجػ  حييػث وصػ قز قػزاؿ    
 16أيػػػزر رومز يػػػ  قزمػػػ  تقػػػدر ميػػػزيتقز حيػػػوالي : عمػػػن أ قػػػز 135رقػػػـ ، 11لمجزائػػػر الورقػػػ  

، مخم زت طريؽ رومػز ي  يػو البػرب جاتجػزر يػيرتز ، يطزـ معمزري، يصف حيز طي، قكتزر
وقذا الطريؽ يعحر واد الشزرؼ ويصؿ يتن المركػز المقػـ  الشرقي طريؽ  يو الشرؽ الشمزؿ

وأيضػػػز طريػػػؽ  يػػػو الشػػػرؽ يصػػػؿ الػػػن قمعػػػ  يػػػيدي ييػػػي عحػػػر ميػػػمؾ واد ، اليمػػػزـ ق شػػػير
 .)1(العزر

حييػث قػزـ حتيػمي  الم طقػ   (civitas nattabutum) حوصػؼ vegneralكمػز قػزـ     
 .bled gandouraالتي تق  فيقز اآليزر 

كحيػر عػدد ، قكتزر مدمرة كميػز 16أـ قريقش آيزر مدي   حيوالي  وكزف وص ه كزلتزلي    
 مف اليجزرة المصقول  مت زيرة عمن اطرض.

قذر المدي   في فترة قديم  مف أولن والحعض م قز يشكؿ تيصي زت وقد عز ت     
ويدؿ عمن ذلؾ ايتعمزؿ العديد مف اليجزرة الج زئزي  التي توجد في الجق  الج وحي  ، التقديـ

قذا الح زء ، حدوف مالط الشرقي  لآليزر في يصف صبير مرح  ح ي حيجزرة كحيرة ويحدو
المقحرة القديم  قد اخت ت ولكف يجب الحيث ع قز ، مي وظ في جز حيف مز زاال في مكز قمز

في الشمزؿ البرحي لميصف الصبير وقي ضمف اليقوؿ المزروع   1kmعمن حعد يوالي 
 .)2(تيدد ايـ المدي   ييب يكز قز Dewulf قيش  تـ اكتشزفقز مف طرؼ ، يزليز

nattabutes     

                                                           
(1) AAA , feuille 18N°: 135.  
(2)

 M.ch.Devigneral: R ,r de l’Algérie / subdivision de Bône: cercle de Guelma: paris.Impimrie de 

J.claye .Rue. Saint, 7,1867, page 37. 
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 :وصف المخمفات االثرية المتواجدة بالموقع 

لمموقػػ  والتػػي كز ػػت مرفقػػ  حزطيػػتزذ المػػؤطر والعديػػد مػػف مػػف خػػالؿ الزيػػزرة الميدا يػػ          
م قػز اطيزتذة يمك  ز رؤي  المخم زت اطيري  م تشرة عحر كزمؿ الموق  والتي تـ تجميػ  العديػد 

اطخرى م تشرة عحػر حػزقي الميػزي  وكز ػت المخم ػزت و  كتؿ متراكم  فوؽ حعضقز الحعض يف
مت وعػػ  قمػػت حتقيػػيمقز الػػن مجموعػػزت عمػػن ييػػب أ واعقػػز فقمػػت حوصػػؼ كػػؿ  ػػوع  اطيريػػ 

 :  عمن يدى كمز أرفقته حزلصورة وكز ت كزلتزلي

 :مضاد الثقل  -1

 توجػد العديػػد مػػف الكتػؿ اليجريػػ  المتميمػػ  فػي مضػػزد اليقػػؿ وقػي ح يجػػزـ مختم ػػ  وقػػد        
كتؿ يجري  كز ت تيتوي حطحيع  اليزؿ يقوب ميميػ  الشػكؿ تتواجػد إمػز عمػن عػرض  أيصي ز

أو عمن طوؿ الق زة وقي أيضػز ح يجػزـ مختم ػ  وكز ػت المقزيػزت الخزصػ  حكػؿ كتمػ  يجريػ  
 :  جمضزد اليقؿ   كزآلتي

  الطوؿ : 1مضزد اليقؿ رقـm1.05 ،العرض :cm 40 ، 20×25اليقب. 
  لطوؿا: 2مضزد اليقؿ رقـ :cm 60 ،العرض :cm 45 ،11×22: اليقب. 
  الطوؿ: 3: رقـمضزد اليقؿm 10 ،العرض :cm 33 ،21×20: اليقب. 
  الطوؿ: 4مضزد اليقؿ رقـ :cm 15 ،العرض :cm 50 ،26×25: اليقب. 
  الطوؿ: 5مضزد اليقؿ رقـ :cm 30 ،العرض :cm 50 ،اليمؾ :cm35  

تتواجػػد معظػػـ مضػػزدات اليقػػؿ التػػي وجػػد زقز حػػزلموق  حجز ػػب مجػػرى الميػػزر محزشػػرة          
ومػػف خػػالؿ المقزيػػزت يمكػػف الماليظػػ  حػػ ف الكتػػؿ ، يػػدييزالمح ػػي المشػػيد  حزتجػػزرع ػػد عحػػورر 

اليجريػػ  التػػي تميػػؿ مضػػزد لميقػػؿ ذات أيجػػزـ كحيػػرة . وقػػي فػػي يزلػػ  جيػػدة ولػػـ تتضػػرر ر ػػـ 
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عي  فقػي مززالػت حيجمقػز الكزمػؿ ولػـ تتعػرض لكيػور جأ ظػر تعرضقز لمختمؼ العوامؿ الطحي
 الصور .

 

 

 

  

 

 

 جمف تصوير الطزلب  01تميؿ مضزد اليقؿ رقـ  :50صورة رقم 

 

 

 

 

 

 ج مف تصوير الطزلب   02تميؿ مضزد اليقؿ رقـ  :50صورة رقم 
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 جمف تصوير الطزلب  03تميؿ مضزد اليقؿ رقـ  :50صورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 جمف تصوير الطزلب  04تميؿ مضزد اليقؿ رقـ  :50صورة رقم 
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 جمف تصوير الطزلب  05تميؿ مضزد اليقؿ رقـ  :59صورة رقم 

 :  كتل حجرية مشذبة -2
التػػي تميػػؿ كتػػؿ يجريػػ   اطيريػػ ع ػػد التجػػوؿ عحػػر كزمػػؿ الم طقػػ   اليػػظ أف المخم ػػزت        
توجػػد ح يػػح  كحيػػرة وم تشػػرة فػػي كزمػػؿ أرجػػزء الموقػػ  وقػػي ح شػػكزؿ مختم ػػ  يػػواء فػػي  مشػػذح 

 :  الشكؿ العزـ أو في ع صر التزييف أو في الوظي    ذكر م قز

 تجػػزء مػػف يجػػزرة  يتػػ 45cm×113cmيجػػزرة مشػػذح  ميػػتطيم  الشػػكؿ مقزيػػزتقز         
كمػػز ، م كيػػرة مػػف اططػػراؼقػػذر الكتمػػ  اليجريػػ   4.5cmوعمػػؽ  5.5cmفيقػػز ق ػػزة حعػػرض 

 11cmتوجد كتم  يجري  أخرى تيتػوي قػي اطخػرى عمػن ق ػزة أخػرى مي ػورة فيقػز مقزيػزتقز 
 جأ ظر الصورة كميي  عمؽ  وع اليجزرة ج 7cmو عرض
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 لكتم  يجري  ي رت فيقز ق زت جمف تصوير الطزلب  :05 رقم صورة

توجد العديد مف الكتؿ اليجريػ  اطخػرى التػي لقػز   ػس اطوصػزؼ التػي تػـ ذكرقػز  كمز       
ي خػػػذ الشػػػكؿ الميػػػتطيؿ إال أف  معظمقػػػزوجػػػود العديػػػد مػػػف الكتػػػؿ اليجريػػػ  المشػػػذح  ، يػػػزحقز

 الميمث.كؿ شالحعض م قز ي خذ ال

ف  جد العديد مف الكتؿ اليجري  تيتػوي عمػن ع صػر تزيي ػي فػي جقػ  أو جقتػيف مػ         
الكتم  اليجري  يكػوف عػزدة عحػزرة عمػن إطػزر تحػرز ميػزيته الداخميػ  ححضػع  يػ تيمترات كمػز 

إطػزرات تيػيط حزلميػزي  الحػزرزة مػف الكتمػ  اليجريػ  المشػذح   3أ ه توجد وايدة تيتػوي عمػن 
 فقي تيتخدـ كع صر تزييف في الجدراف في الجق  الخزرجي  لممح ي جأ ظر الصورة 
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 تميؿ كتم  يجري  مشذح  ج مف تصوير الطزلب  :00رقم صورة

العديػػػػد مػػػػف الكتػػػػؿ اليجريػػػػ  تيتػػػػوي عمػػػػن يقػػػػوب ميػػػػتطيم  الشػػػػكؿ حجز ػػػػب حعضػػػػقز         
قػػؿ الكتػػؿ  يقػػوب وم قػػز حيقحػػيف ويتػػن يقػػب وايػػد وكز ػػت تيػػتعمؿ ع ػػد  3الػػحعض م قػػز ذات 

 اليجري  أو تكوف  تيج  قم  اليجزرة .

ي تقػػي العزمػػؿ مػػف صػػقمقز إذ  ػػرى أ ػػه قػػزـ حصػػقؿ ميػػزي  الكتمػػ  كمػػز  جػػد كتمػػ  لػػـ         
ـ حػػػدأ حصػػقؿ إطػػػزر عمػػن يزفػػػ  الكتمػػ  اليجريػػػ  إال أ ػػه لػػػـ ي تقػػي ليػػػحب أو اليجريػػ  ومػػػف يػػ

 ا تقػػػزء آلخػػػر فتػػػرى خػػػط وايػػػد مصػػػقوؿ ولػػػـ يصػػػؿ ليزفػػػ  ا طػػػزر وقػػػذا مػػػز يػػػدؿ عمػػػن عػػػدـ
   جأ ظر الصورة .ياليجر الكتم  بزؿ عمن شاط
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 لـ ي تقي العزمؿ مف صقمقزجمف تصوير الطزلب تم  يجري  كتميؿ  :02 رقم صورة

ذات يجػـ  االيػتعمزري توجد عدة حالطػزت يجريػ  حجز ػب المح ػي الػذي يعػود لم تػرة          
ت خػػذ الشػػكؿ الميػػتطيؿ ي ػػرت فيقػػز ق ػػزة قريحػػ  مػػف اليزفػػ  عمػػن  ػػذكر م قػػز وايػػدة     كحيػػر

 اليظ حروز لكتم  مف اليجػر عمػن أيػد الجوا ػب م كيػرة تحػدو أ قػز كزمؿ طوؿ الحالط  كمز 
 كز ت ت خذ الشكؿ ال صؼ دائري وكز ت ميقوح  مف الداخؿ جأ ظر الصورة .
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 تميؿ حالط  يجري  تيتوي عمن ق زة ج مف تصوير الطزلب  :01رقم صورة

 صػػ يف تيتػػوي قػػذر  إلػػنالشػػكؿ المرحػػ  م كيػػرة  كػػذلؾ  ػػرى كتمػػ  يجريػػ  أخػػرى ت خػػذ       
 جأ ظر الصورة   .20cmالكتم  عمن دائرة في الويط قطرقز 

 

 

 

 

 

 

 تميؿ كتم  يجري  تيتوي عمن دائرة في الويط جمف تصوير الطزلب  :04 رقم صورة
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رحمػز تكػوف شػزقد   يػأيضز ق زؾ كتمػ  يجريػ  ذات شػكؿ رحػزعي لقػز قمػ   صػؼ دائر         
قحػػر مػػف  ػػوع الصػػ دوقيزت إال أ قػػز ال تيتػػوي عمػػن  ػػص ج ػػزئزي فرحمػػز لػػـ يػػتـ اال تقػػزء مػػف 

ا ػػه لػػـ يػػتـ ايػػتعمزلقز  إالمصػػ وع  ميػػحقز لكػػي تكػػوف جػػزقزة ع ػػد اليزجػػ   إ قػػزاو  اطشػػبزؿ
 جأ ظر الريـ أي مه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 (انجاز الطالب)من  رسم توضيحي: 00 صورة رقم

كتمػ  يجريػػ  م يوتػ  وظي تقػػز مجقولػ  ج أ ظػػر الريػـ   لقػػز قزعػدة مرحعػػ  طػػوؿ  كمػز توجػػد   
ت خػػػذ شػػػكؿ رحػػػزعي مػػػف القزعػػػدة صػػػعودا الػػػن أعمػػػن فػػػي  80cmوارت زعقػػػز  40cmضػػػمعقز
قذر الكتم  اليجري  ذات شكؿ ميتطيؿ مزي   حإطزر وفوققز يتبير شػكؿ اليجػر ف ػرى   واجق

 جأ ظر الريـ   اليجرا ي زء كحير وفي ويطه  يت حزرز لجزء مف 
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 ريـ توضييي مف جا جزز الطزلب  :00 صورة رقم

 إلػػنالميػػزر المػػؤدي  ىتوجػػد ايضػػز حقزيػػز كتمػػ  يجريػػ  ع ػػد المرت ػػ  الػػذي ييػػحؽ مجػػر          
متر فقط فوؽ الطريػؽ التراحػي تحػدو قػذر الكتمػ  ذات شػكؿ رحػزعي 20الموق  عمن حعد يوالي 

وقػػي م كيػػرة مػػف ايػػد الجقػػزت ي ػػرت فيقػػز ق ػػزة ذات شػػكؿ مرحػػ  م تويػػ  مػػف ايػػد الجوا ػػب 
وتمتػػد فػػي الجقػػ  الم كيػػرة وقػػذا يػػدؿ عمػػن اف الق ػػزة تمتػػد فػػي ذلػػؾ الجز ػػب الم كيػػر .ا ظػػر 

 الصورة 
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 ذات وضي   مجقول  جمف تصوير الطزلب لكتم  يجري   :00 رقم صورة

 :  بات ابوابعت

ع د التجوؿ في الموق   صزدؼ عتح  حػزب تظقػر عمػن يػطر االرض فقػط فػي جػزء         
يػػػـ 60الػػػن 50الجػػػزء الحػػػزرز فطولػػػه يػػػوالي  إمػػػز اطرضمػػػززاؿ تيػػػت  اآلخػػػرم قػػػز والجػػػزء 

تحػػدو ، 2cm اليػػظ اف عتحػػ  الحػػزب م كيػػرة فػػي الويػػط ترت ػػ  يزفػػ  فػػي ايػػد جوا حقػػز يػػوالي 
 50cmعػػػرض عتحػػػ  الحػػػزب يػػػوالي  مػػػزأفػػػي يزلػػػ  ال حػػػزس حقػػػز ر ػػػـ الكيػػػر الػػػذي يتويػػػطقز 

 جا ظر الصورة  
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 الطزلب جمف تصوير  01تميؿ عتح  حزب  :00 رقم صورة

كمػػػز توجػػػد عتحػػػ  حػػػزب أخػػػرى يحػػػدو أ قػػػز حقيػػػ  فػػػي مكز قػػػز اذ  ػػػرى كتمتػػػيف يجػػػريتيف مشػػػذحتيف 
 تميالف يزفتي الحزب ج ا ظر الصورة  

 

 

 

 

 

 

 ج مف تصوير الطزلب   02تميؿ عتح  حزب  :09رقم صورة 
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  : قواعد اعمدة

اشػكزؿ مت وعػ  وايجػزـ قواعد اعمدة ذات  3ع د التجوؿ عحر ارجزء الموق  ايصي ز         
  م قػػػز الػػػدائري والمرحػػػ  تيتػػػوي عمػػػن ع زصػػػر زي ػػػ  ف ػػػي قزعػػػدة العمػػػود االولػػػن ذات  ػػػمختم

تحػدو قزعػدة قػػذا ، زيف القزعػدة و ػرى جػزء مػػف العمػودتػ إطػػزرات 3فيقػز  تالشػكؿ الػدائري  يتػ
       .ي جز ب العمود جا ظر الصورة العمود حيزل  جيدة فيمز عدا الجزء الصبير الم كير ف

 

 

 

 

 

 

 

 جمف تصوير الطزلب  01لقزعدة عمود  :25 رقم صورة

 أصػػحرالقزعػػدة اليز يػػ  ف ػػرى ا ػػه تػػـ  يػػت الجػػزء اليػػ مي عمػػن شػػكؿ مرحػػ  وفوققػػز  مػػزأ       
قطػر  وأضػيؼقطػر قػذر الػدائرة حزلتويػ  تػدريجيز يػـ يعػود لػ  س الميػزي   ي خػذدائري  الشكؿ
، يػد الكيػر إلن 10cmم ه القميؿ فقط فوقه محزشرة والذي يخرج م ه العمود الذي حقي  أخر

الشػكؿ  ي خػذيزل  ي ظه الحزس حقز م  حعض الكيور في اي ؿ القزعػدة اي فػي الجػزء الػذي 
 . ا ظر الصورة جالمرح  
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 جمف تصوير الطزلب  02تميؿ قزعدة عمود  :20 رقم صورة

الشػػػكؿ المرحػػ  تيتػػػوي عمػػن ع زصػػػر  ت خػػذوحخصػػوص قزعػػدة العمػػػود اليزليػػ  فقػػػي          
 ج ا ظر الصورة    20cmطوؿ ضمعقز يوالي ، زي   م كيرة في ايد الجقزت

 

 

 

 

 

 

 جمف تصوير الطزلب  03تميؿ قزعدة عمود  :22 رقم صورة
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 (Mensa): جنائزيةطاولة 

مػػززاؿ تيػػت التػػراب لقػػز  اطخػػروال صػػؼ  اطرضزولػػ  ج زئزيػػ   صػػ قز فػػوؽ طتوجػػد         
ف ي الجزء الظزقر عمن اليطر  اليػظ ا ػه تػـ  يػت مرحػ   ػزئر وحجز حػه  يػت  القييزرةشكؿ 
مػػػف ال يػػػت  وأويػػػ  أعمػػػؽمرح  زلعمػػػن شػػػكؿ دائػػػري ويختم ػػػزف فػػػي العمػػػؽ والميػػػزي  فػػػ آخػػػر

والييوا ػزت  ت ليوضػ  فيقػز الطعػزـ والمػزء لكػي تشػرب م ػه الطيػورعصػ  أ قػزويحدو ، الدائري
طػػػوؿ قػػػذر الطزولػػػ  ، ي ذات  ػػػرض دي ػػػي وقػػػي لصػػػزلر الميػػػتقػػػالقػػػراحيف ف أ ػػػواعك ػػػوع مػػػف 
 تـ  يتقز في يجزرة كحيرة جا ظر الصورة   cm 40الج زئزي  

 

 

 

 

 

 

 جمف تصوير الطزلب  Mensaتميؿ طزول  ج زئزي   :21رقم صورة 

 (Sarcophage): تابوت حجري

ال تػرة ال ر يػي  وحزلتيديػد لممكػزف المخصػص  إلػنالمح ػي الػذي يعػود  إلنع د الدخوؿ        
 إذ جد حقزيز لتزحوت يجري تـ وضعه حجز ػب اليػزئط وقػو فػي يزلػ  جػد يػيئ   اط  زـلمحيت 
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 43cm: االرت ػػزع إمػػز 58cm: / العػػرض 1.90mالطػػوؿ : احعػػزدر، حقػػي م ػػه ال صػػؼ فقػػط
 جا ظر الصورة اطعالؼ. توض  فيه  وأ اط  زـايتعمزله كيوض تشرب م ه  إعزدةتمت 

 

 

 

 

 

 

 جمف تصوير الطزلب  Sarcophageلتزحوت يجري  :24 رقم صورة

 :  شواهد القبور

 إالمختم ػ   وأ ػواعالموق  وقػي ذات اشػكزؿ  أرجزءتوجد العديد مف شواقد القحور عحر        
  6جالقميػػؿ يػػوالي  إال معظػـ ال قيشػػزت الج زئزيػػ  التػػي تمػت درايػػتقز قػػد ا ػػديرت ولػـ يحقػػي أف

 .شواقد قحور

   :(50) الشاهد االول

 اطيريػ ضػمف الصػؼ المشػكؿ مػف المخم ػزت توجػد صػيف شخوالذي يعتحر شزقد قحر ل       
 يػػت قػػذا الشػػزقد عمػػن ، التػػي تػػـ جمعقػػز عمػػن يزفػػ  الطريػػؽ حجز ػػب المح ػػي المشػػيد يػػدييز

جػزئيف عمػوي  إلػن يت فيه خط يقيـ الشػزقد ، م  ميمي قيجزرة كميي  له شكؿ ميتطيؿ م  
   .شكزؿأ أوكتزح   أي وي مي في جزئه العموي  اليظ ا ه فزرغ ال ييتوي عمن 
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اي ػػيف حوايػػط  خػػط حػػزرز و ػػرى فػػي كػػؿ قيػػـ  إلػػنيػػـ قالجػػزء اليػػ مي فقػػو حػػدورر م مػػزأ       
: وقػػػي اختصػػػزر ؿ (DMS)كالقمػػػز حعحػػزرة  ويحػػدأ ػػص ج ػػػزئزي عمػػن اليمػػػيف وعمػػن الييػػػزر 

Diis Manibus Sacrum  الػ ص الج ػزئزي عمػن  أفيحػدو المقدي   اآللق  اطرواحوالتي تع ي
ز اي ا ػػػه ال يمكػػػف قػػػراءة الػػػ ص يػػػاليمػػػيف لػػػـ تعػػػد يروفػػػه واضػػػي  كمػػػز ا ػػػه ييتػػػوي عمػػػن 

مقزيػػزت ، الشػػت تقريحػػز حخصػػوص الػػ ص الج ػػزئزي فػػي الجقػػ  الييػػرى وقػػو   ػػس، الج ػػزئزي
 جا ظر الصورة   20cmاليمؾ  53cmوالعرض  1cmالطوؿ: كزلتزليقذا الشزقد 

 

 

 

 

 

 

 

 جمف تصوير الطزلب  01لشزقد القحر رقـ ا :20 رقم صورة

 :52شاهد القبر رقم 

اليجػػػزرة كميػػػي  يحػػػدو أ ػػػه فقػػػد الجػػػزء العمػػػوي وكػػػذلؾ , شػػػزقد قحػػػر مػػػزدوج لشخصػػػيف        
العديػػد  اال صػػيف الج ػػزئزييف قػػد فقػػد أفكمػػز  اطيػػ ؿميػػزي  صػػبيرة عمػػن الجز ػػب االييػػر مػػف 

فػػي الػػ ص  إمػػزايػػطر  10 ػػي الػػ ص الج ػػزئزي عمػػن الجقػػ  اليم ػػن يمكػػف عػػد ف اطيػػرؼمػػف 
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اكحػر مػف الػ ص  اطييرفي ال ص  اطيطرالميزف  حيف  أفايطر  ير  5ف جد فقط  اطيير
 متيزوي  حيف ال صيف جا ظر الصورة . يفق اطيرؼيجـ  أمز اطيمف

 

 

 

 

 

 

 

 جمف تصوير الطزلب  02لشزقد القحر رقـ  :20 رقم صورة

 : 1شاهد القبر رقم 

قػػذا الشػزقد م يػػوت عمػن يجػػزرة ، يوجػد داخػؿ المح ػػن الػذي يعػػود لم تػرة االيػتعمزري         
 6حقيػػت  حإطػػزريفكميػػي  جزئػػه العمػػوي م كيػػر وكػػذلؾ جز ػػب مػػف أيػػ ؿ  ػػص الشػػزقد مػػزيف 

طػػػوؿ الجػػػزء المتحقػػػي مػػػف الشػػػزقد ، ال قيشػػػ  مززالػػػت يروفقػػػز واضػػػي  ومقروئػػػ  مػػػنايػػػطر ع
 الصورة .ا ظر ج 5cm يمؾ ال قيش  يوالي أمز 20cmعرضقز  25cm.قو
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 جمف تصوير الطزلب  03لشزقد القحر رقـ  :20 رقم صورة

  :4شاهد القبر رقم 

شزقد قحر مف يجزرة كميي  لـ يحقي م ه الكيير فقط ايػد الجوا ػب حزلتيديػد الجز ػب          
قمز ييدداف ميزي  الػ ص الج ػزئزي  أااليير يمكف ماليظ  اطزريف عمن يزف  اليجر يحدو 

مػػف كػػؿ يػػطر والحػػزقي م كيػػر م صػػوؿ  اطوؿاليػػرؼ  إالفيمػػز يخػػص الػػ ص فػػال يظقػػر  أمػػز
المكػػػزف الػػػذي يتواجػػد حػػػه مػػز تحقػػػن مػػف قػػػذا الشػػػزقد  أرجػػزءعػػف اليجػػػر ولػػـ يعػػػد متواجػػد فػػػي 

 جا ظر الصورة .



دراسة وصفية لممكونات األثرية لمموقع:                                     الثانيالفصل   

 

 
41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمف تصوير الطزلب  04لشزقد القحر رقـ : 20رقم صورة 

 (Inédite): نقيشة غير مدروسة 50شاهد القبر رقم 

حعد التجوؿ في الموق  ل ترة وتيدي ز م  اليكزف الميمييف قزـ ايد االشػخزص حتوجيق ػز       
يػػدييز وذلػػؾ عػػف طريػػؽ الصػػدف  ع ػػد  اطرضجت مػػف ر ايػػتخ ح  قػػزقػػذر ال قيشػػ  قػػزئال  إلػػن

كتحػػت عمػػن يجػػزرة كميػػي   أ قػػزحبػػرض الزراعػػ  وحعػػد معزي ت ػػز لم قيشػػ   اليػػظ  اطرضيػػرث 
 لشػكؿ االيػطوا ي م كيػرة عمػن الجز ػب طػوؿ قػذر الكتمػ  اليجريػ ا ت خذقذر الكتم  اليجري  

1cm  43وقطرقػػزcm  15يػػد جوا حقػػز قطػػر قػػذر الػػدائرة أيػػت حػػزرز لػػدائرة عمػػن  يوجػػدcm 
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 ػه زيػف حػدائرة أ ص ال قيش  فقػد كتػب فػي واجقػ  الكتمػ  اليجريػ  فػ اليظ  مزأ 6cmويمكقز 
 ػص ال قيشػ   مػزأ، ال قيشػ  أعمنوجود  يت لقمب في  إلنتيدد ميزي   ص ال قيش  اضزف  

 :  فقو كزآلتي

MEMORIAE  

MV.LLEIAE HAM 

MONIAE .VA  

XXV.D.XXI PATER  

FILAE PTT SSTMAE 

يػػػرفيف فػػػي  أوالػػػ ص فػػػي يزلػػػ  جيػػػدة يػػػروؼ واضػػػي  فقػػػط زواؿ يػػػرؼ  أفيحػػػدو         
لػػـ يتعػػرض كييػػرا  ط ػػهجػػراء كيػػر صػػبير فيمػػز عػػدا ذلػػؾ فػػزل ص مػػززاؿ حيزلػػ  جيػػدة  اطخيػػر

ي ظقػز  يػدييز وقػو مػز إال اطرضالتػدخؿ الحشػري فقػي لػـ تخػرج ليػطر  أولمعوامؿ الم زخي  
والػػد الح تػػه فػػي ذكػػرى  أقػػداقز إقدائيػػ عػػف مضػػموف ال قيشػػ  فقػػي  قيشػػ   أمػػزلمػػدة طويمػػ  . 

 .  جأ ظر الصور وفزتقز 
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 ج مف تصوير الطزلب   05رقـ  لشزقد القحر ال قيش  البير مدروي  تظقر :29 رقمصورة 

 

 

 

 

 

 

 

 مف الجز ب جمف تصوير الطزلب  05تظقر شزقد القحر رقـ  :15صورة رقم 
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 : 50نقيشة رقم 

الػػذي يتواجػػد حجز حػػه التػػزحوت  رمػػزتحقي م قػػز عمػػن الجػػدا اطقػػؿعمػػن  أوتوجػػد  قيشػػ          
 ػػػص ال قيشػػػ   يػػػر واضػػػر وفقػػػد الكييػػػر مػػػف  ،لأل  ػػػزـداخؿ المكػػػزف المخصػػػص حػػػاليجػػػري 
ايػػتعمزؿ الكتمػػ  اليجريػػ  التػػي تيمػػؿ  ػػص ال قيشػػ  فػػي  إعػػزدةت مػػال يمكػػف قراءتػػه ت اطيػػطر

 . الصورةرة االيتعمزري  ج ا ظر وتمؾ الح زي  ييب اليكزف الميمييف تعود لم ت ح زء الجدار

 

 

 

 

 

 

 

 ج مف تصوير الطزلب   متواجدة حجدار المح ن 06لشزقد القحر رقـ  :10رقم صورة 

 :  البيزنطيالحصن 

فقػػط مػػف الم حػػ  المػػزئي الػػذي ييتػػوي  50mيتواجػػد يػػور ليصػػف حيز طػػي عمػػن حعػػد         
ومػف يػـ يصػحر  اطرضحصػ يف عػف يػطر  اطمػريور حيز طي يعمػو فػي حػزدئ  رى ، يوض

جػػزرة وقػػذا اليصػػف مػػززاؿ مي ػػوظ فػػي جػػز حيف وقػػو حيز طػػي حػػدوف يق ػػزؾ صػػؼ وايػػد مػػف ال
اليػور مػزدوج حصػ يف مػف اليجػزرة  أفايتعمزؿ اليجزرة في ح ػزءر يحػدو  إعزدةتمت  ط هشؾ 
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م  وجػود فػراغ حي قمػز وقػو مكػزف الػذي توضػ  فيػه اليجػزرة الدحشػي  وتيػتعمؿ قػذر الخزصػي  
فزليصف قو الذي كزف ييمػي اليػكزف مػف الخطػر أو ، ار وتم يعه ضد الضرحزتلتقوي  الجد

يمكػػػػف ماليظػػػػ  يػػػػور ، أج حػػػػيتػػػػدخؿ  أيييػػػػتعمؿ ليمزيػػػػ  اطراضػػػػي ومراقحػػػػ  الم طقػػػػ  مػػػػف 
واآلخر ميتوي تمزمػز مػ  يػطر  اطرضايدقمز يعمو حصؼ عمن يطر اليصف في جز حيف 

وقذا مز ييزعد عمن يمزيته ل تػرة  اطرضمززاؿ جزء كحير مف اليور مطمور تيت ، اطرض
اليػػػػػػتعمزله جا ظػػػػػػر  تػػػػػػ يير أي أواليػػػػػػور ال ييتػػػػػػوي عمػػػػػػن مػػػػػػالط  أفكمػػػػػػز  اليػػػػػػظ  أطػػػػػػوؿ
   . 2و1الصور

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمف تصوير الطزلب  مف اطعمن يصف حيز طي يور تظقر حقزيز :12رقم صورة 
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 ج مف تصوير الطزلب   مف الجز ب تظقر حقزيز يور اليصف الحيز طي :11 رقم صورة

 :  الذي يعود لمفترة االستعمارية ىاستعمال الحجارة في المبن إعادة

 إعػزدةع د الوصوؿ لممح ي الذي يعود لم ترة االيتعمزري   رى ا ه تـ ح زءر مف خػالؿ         
تيتػػوي  ايػػتعمزلقزمعظػػـ الكتػػؿ اليجريػػ  التػػي أعيػػد ، تواجػػدة فػػي الموقػػ مايػػتعمزؿ اليجػػزرة ال

ويوجػػد العديػػد م قػػز عمػػن جػػدراف   عمػػن يقػػوب فػػي الويػػط تيػػتعمؿ ليمػػؿ اليجػػزرة مػػف المقػػزل
   .المح ي جا ظر الصور 
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 جمف تصوير الطزلب  01تظقر اعزدة ايتعمزؿ اليجزرة في المحز ي اليديي  :14 رقم صورة

 

 

 

 

 

 

  جمف تصوير الطزلب 02اليديي حز ي تظقر اعزدة ايتعمزؿ اليجزرة في الم :10رقم صورة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول: 

وصف النقيشات  
ALIالمنشورة بمدونة    
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 :  ILAمدونة بالنقيشات المنشورة 

 n=6093 :رقم النقيشة

  أـ كريكش مزرعة قويدر وجدت بجانب المزرعة حجارة مستطيمة فػ  ططػار ارتفػاع الحجػر
cm 64،  عرضػػػػػوcm ;9، ارتفػػػػػاع ا طػػػػػارcm 5.17 ،عػػػػػرض ا طػػػػػار cm:. ,ارتفػػػػػاع 
 5.5(2.4),5(L.3),(L.1)6> عرض االحرؼ كالتال و 

 :  نص النقيشة

DEO FRUGIFERO SAC 

M.VOLVSIVS AMPLIATVS   

AEDEM A SOLO ..SVAPEC 

FEC IDEM G..DEDIC 

 :  Flaumنسخة فموم 

Frugifer عمػػ  ، كمػػا تنػػادح الحػػام  سػػاتيرف عبػػر مطتمػػؼ المقاطةػػات الرومانيػػة فػػ  طفريقيػػا
تحمػػػؿ ىنػػػا اسػػػـ غيػػػر مةػػػروؼ فػػػ  المنػػػاطؽ ا طػػػر   (la tripolitaine)غػػػرار تريبوليتانيػػػا 

 Deo [Fero ]  ايػػف عرفنػػا منيػػا فقػػط البدايػػة (c20318)باسػػتثناح حجػػر فػػ  عػػيف الػػرو  

frugi   فػػػػ  الحػػػػاالت ا طػػػػر  عرفنػػػػا تسػػػػميات مكتممػػػػة تتميػػػػز بػػػػادراج نةػػػػت قبػػػػؿ االسػػػػـ
(FRUGIFer)  لكانت <(Augustus)  

Maur caes: Sertei , (c 8826)Aguaefero (c.17720) 

 :Ivmnivm , ( c .20711) Deo sancto frugifero Aug  

   :thugga وهو موجود أيضا في
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templum dei invicti frugiferi (c.26467.266468,26470)
1
  

 

 : 4906رقم النقيشة 

فمػف 111لوحػة ، ـ فػ  الشػماؿ البربػ  عمػ  يمػيف الطريػؽ99.مزرعة قويدر عمػ  بةػد       
 منكسرة مف جية اليميف قريبة مف مبن  عبد القادر بركان 1، حجرية مقولبة

ارتفػاع ، 32cm> السػمؾ 57cmالةرض الحال  ، 51cmاالرتفاع الكم  لمحجر  :في اطار
 50cm 1عرض حقؿ الكتابة ، 38cmحقؿ الكتابة 

 :  نص النقيشة

PRO v SALVTE v ET v VICTOR 

IMP v CAES v M v AVRELI v SE  

ANTNINI v AVG v PII v FEL  

PART v MAX v BRIT v MAX  

TR v POT v XV v IMP v II v CO  

MATRI v DEVM v AVG v  

R v P v C v R v TEMPLVM 

SANCTV.ET. PORTICV.D.D.P.P.OMIA.ASOLO.RESTI 

   :PFLAUMو GUERYنسخة 

 

                                                           
1
 Gsell (S), inscriptions latine de l'Algérie Tome 02, fasc02, page 565 
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 :  تكممة نص النقيشة

Pro Salute et Victoria Imperatoris caesaris marci AureLi  

Severi /Antonini Augusti pii FeLicis /part hici maximi  

Britanici maximi / Pontifcis maximis / Tribunicia  

Potestate xv imperatoris II consulis III/matri deum  

Augustae sacrum / Respublica Civitates R (.) templum cum  

Sanctu et porticu decreto decurionum Pecunia Publica ommia a solo restituit . 

 ـ 4.41ديسمبر ;و ـ..4ديسمبر  9.مابيف  7.السمطة الشةبية  

 nattabutes1يةن  مركز تجمع القبيمة الناتابوت > () civitas r> لـاالسم المحدد 

Sanctu:  ى  مطتصر لكممةSanctuario 1(1(وتةن  المكاف المقدس 

 : 4906النقيشة  رقم

متواجدة بػالقرب مػف اسػطبؿ مزرعػة قويػدر فػوؽ نصػب لسػاتيرف منكسػر عمػ  اليمػيف        
 الذح عم  اليسار يحمؿ ف  يده اليمن  كتمة 1 وكالىما يحمالف تاج 1، 111

  za: نص النقيشة

   Pflaumنسطة 

 

 

                                                           

Op cit, p: 565. 
1
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  4904: رقم النقيشة

1الةػػػػرض  18cm> الجنوبيػػػػة 1 االرتفػػػػاعوجػػػػدت فػػػػ  الحصػػػػف عمػػػػ  الواجيػػػػة  قاعػػػػدة       
60cm ،60> السػػػمؾcm ، االسػػػطر الثالثػػػة االولػػػ  تػػػـ طرقيػػػا الةديػػػد مػػػف االحػػػرؼ فػػػ  ىػػػذا

  Gsellفي  لـ تةد مرئية عند قزاؿ  varsالنص حسب نسطة 

 :  نص النقيشة

P.SEPTIMO .GETAE NOBILIS 

SIMI//// PRINCIIENTV//S 

  // // C.FILIO. 

4 IMP.CAES // // VI . M . ANTONINI .PII.CER 

 .MAN // // // M . FIL DIV // COI //O  

 DI // // // // // IS . DIVI .ANTONINI  

 PI // // // // IVI . HADRIANI .PRO 

8 N // // // // //I.TRAIANI . PART . ABNEP 

  DIVI . NERVAE . ADNEPOTI  

  L.SEPT // MI.SEVERI . PII . PERTINA  

  CIS . AUG . ARAB. ADIAB . PARTH 

12 MAX .PONT . MAX . TRIB . POT . XV  

IMP . XII. COS . III.PROCOS .PROPAG 

IMP . FORTISSIMI . FELICISSIMI 

 QVE . PRINCIPIS . P.P.FRATRI  

16 IMP .CAES . M.AURELI . ANTONINI  
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PII. FELICIS .AVG .PON // // X  

TRIB . POTEST . X. COS . II.PROCOS 

FORTISSIMI . FELICISSIMIQUE  

20 PRINCIPIS .P.P.R.P.C.R. 

S.P.F.IT.D.D. 

  Vars,const ,XXIX,1894,p: 675> تمت مراجةة ىذه النقيشة مف طرؼ

 :  تكممة نص النقيشة

p.septimio Getae nobilissimo caesari principi iuventutis  

augusto filio Imp .caesaris divi m . antonini pii 

nepotis .sarmatici filio .divi ..commodi . fratris , divi  

antonini pii nepotis divi hadriani pro nepotis . 

divi traiani par thici abnepotis , divi nervae adnepotis . 

l. sept imiseveri pii pertinacis augusti arabici adiabenici  

parthici maximi , pontificis maximi, tribuniciae potestates  

xv, imp,fortissimi felicissimique principis , pater patriae . 

fratri imp . caesaris M aureli antonini pii fellicis  

augusti , pontificis maximi , tribuniciae potestatis x . 

cosulis II , procosulis fortissimi felicissimique principis , patris  

patriae , respublica civitates r (………)sua pecunia  

fecit idem dedicavit .  

 ـ499نقيشة تةود لةاـ 
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   (c.f.t.I.n°2087)مثاؿ جديد عم  النص الكتاب  االفريق 

لمقػب  Getaايف انظػـ جيتػا  mommsen (c.p.974 n°9035)مالحظات مومسف        
1 عمػػ  غػػرار  ;49مػػع اغسػػطس الػػذح لػػـ يتمقػػ  ىػػذا المقػػب رسػػميا اال سػػنة  Caesarقيصػػر 
ىػػذا الػػنص ىػػو الوحيػػد الػػذح يوضػػن فيػػو اسػػـ ابػػف سػػبتيـ  thuburnica (c,14696)نقيشػػة 
مػػف النقيشػػة تػػـ  9.فػػ  السػػطر ، أخ كػػركال بػػاوؿ الجممػػة التػػ  تحمػػؿ اسػػمييما مةػػاو  سػػيفير

كمػػا لقػػب ططػػا كحػػام  الػػوطف 1 فػػ   (c.f.t.I.n °2087)ـ تاىيػػؿ كػػركال ططػػا ككػػاىف اعظػػ
ىػػذه الرسػػالة كونيػػا االولػػ  مػػف المنطقػػة الػػ   (..) respublica civitates R> 49السػػطر 

 1 (nattabutes)االسـ المجيوؿ الذح طدـ كقائد البمدة ف  قبيمة الناتابوت 

 : 4906رقم النقيشة 

المػذاف ىمػا  8.، 9.باسػتثناح السػطريف  (H: 98cm, L: 50,hL: 3.5cm)قاعػدة       
ايضػػا النصػػؼ االيسػػر مػػف الثالثػػة اسػػطر ، اكبػػر الثالثػػة اسػػطر االولػػ  لػػـ تةػػد موجػػودة حاليػػا

الت  تم  االول  وبداية االسطر االطػر  فػ  االطيػر الةديػد مػف االسػطر لػـ تةػد موجػودة فػ  
 1 ىناؾ تشويو ف  الحجارة pبةد الحرؼ  7.الجزح المحفوظ ف  السطر 

 :  نص النقيشة

DIVO.COM modo divi  

M.ANTONINI .PII .german  

SARMAT.FILIO .FRatri  

4 IMP.CAES.L.SEPTI mi SEVE  

  RI.PII.PERTINACI aug ara  

  BIC .ADIAB . PARH .M ax pont   
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  MAX . TRIB . POT . XVii imp xi   

8 COS. III . PROCOS . PRO paga  

 TOR.IMP . FORTISSIMI . feli  

CISS // // // // // // // CIpis patruo  

IMP .CAES . // // // RELI . an  

12 TONINI . PI // . FE // // // // // // PONt 

 MAX .TRIB . POT . X II .COS . III   

  PROCOS .FORTISSIMI . fi  

  LICISSIMIQ PR PRNCIP  

  ET SUPER . OMNES . Prin  

  CIPES NOBILISSIM . Civ   

 NATTABVTVM 

Revisee .- Dewulf , rev . afr . x, 1866, ;p.60.Vegneral , Ibid ,p62.Berbruger sur 

copie de Vigneral , Ibid,p 67.Vegneral , Ruines rom , 1867,p 103.cf ,p 37.et 

dans renier , comptes rendus de  l’acad. 

Des inscriptions et belles – lettres , 1866,p11.et revu arch x III , 1866, p 

100.Willmanns ,c, 4826 ( Schmidt , c,p.1801). 

 (1)1 ;49نقيشة تةود لسنة 

 

 

 
                                                           

1
 Op cit, p: 566. 
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  4906رقم النقيشة 

النقيشػة فػ  ، وجػدت فػ  الزاويػة الشػرقية لمحصػف البيزنطػ ، قاعدة مػف حجػارة كمسػية       
، 84cmارتفػاع االطػار  56cmعرضػيا  92cmارتفػاع واجيػة النقيشػة > اطار أبةاده كالتال 

 ف  وسط السطر الرابع تشوه ف  الحجارة48cm ،1السمؾ ، 46cmعرض االطار 

 :نص النقيشة

 D N    

 FLAVIO … 

 VALENTI  

  4 PIO VICTORI  

  TRIVMPHATORI 

  SEMPER AVG  

  ORDO MVNICIPI  

  8  NAT POSVIT IDQ 

*Revisee.-Vars , cons , XXIX, 1894.p 673, n°104.. 

L.8.debut , NAT . Vars  

 :  تكممة نص النقيشة

Domino nostro Flavio valenti pio victori  

Triumphatori semper Augusto ordo municipi Nattabutum posuit idemque 

dedicavit . 



 ALIوصؼ النقيشات المنشورة بمدونة                                      > الفصؿ الثالث
 

 
57 

ال توجػػد فػػ  اح  Pius victor triumphator semper Augustus ا لقػػاب :6-4الســطر 
 Apisa Maius (c,780)، Pius> فػػ  puisوجػػد المقػػب  Valensنقيشػػة اطػػر  فػػ  افريقيػػا 

felilx victor actriumphator perpetuus  فػػ <Mactaris(c,11807,cf,2372) ،Pius 
felisc senper augustus   فػػmunicupium thagaritanum Maius  ،c, 23973 ،

maximus pius felix victor semper Aug 1 ف  الطريؽ مف تيفاست ال  تيميبت 

Pius felix Augustus فػ  قرطػاج (C , 12527)   وكػذلؾ فػVchi Maius(C,15452) 

  victor triumphator semper Augustus: عرفنا ا لقاب

 :4900رقم النقيشة 

منكسػػرة مػػف ، فػػ  الشػػماؿ البربػػ  لمزرعػػة قويػػدر بػػالقرب مػػف ىضػػبة طػػارج الينشػػير       
   9.5cmارتفاع السطر  60cm> السمؾ 81cmالةرض   14cmاالرتفاع > االبةاد، اليسار

   AVGSTORDDنص النقيشة 

  Pflaum et Gueryنسطة 

  a 6099رقـ النقيشة 

   55cmالسطر ارتفاع، 86cmالةرض ، 38cmاالرتفاع  :حجارة ابعادها

 :  نص النقيشة

D M S  

C..IVLIVS..C..FILIVS 

FABIA..NORBANUS 

FL..PP..VETERNS  
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 V A LXXXV 

  Willmanns.c.4827نسطة 

غيػػػػر موجػػػودة فػػػػ  افريقيػػػػا ممػػػػا يػػػػدؿ اف الشػػػػطص  fabiaالقبيمػػػػة فابيػػػػا > فػػػ  السػػػػطر الثالػػػػث
C.iulius Norbanus 1 اجنب  عف مدينة الناتابوت 

  4099رقم النقيشة 

، 43cmعرضػػػػو ، 107cmاالرتفػػػػاع ، فػػػػ  جػػػػدار نصػػػػب ذو قمػػػػة دائريػػػػة فػػػػ  اطػػػػار      
 33cm 1ارتفاع االطار ،  29cmالسمؾ 

 >  نص النقيشة

MARTIALIS  

SACERDOS.. SATV  

RNI VIXIT ANOS  

 LXV  

*Revisee.-Bernelle , Const , XXVII , 1892 , p.87et c.r. Acad hippone 

,1892,p7,n°6,Gsell, 1896,p 198,n°122. 

  a 6100 رقم النقيشة

فػػػ  اطػػػار ، منكسػػػر مػػػف الجيػػػة اليمنػػػ  ومػػػف االسػػػفؿ، بقايػػػا نصػػػب مسػػػتطيؿ الشػػػكؿ      
الةػرض الحػػال  لالطػػار  22cmاالرتفػاع الحػػال  لالطػػار ، 21cmالةػػرض ، 50cmاالرتفػاع 
11.5cm 1 
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 :نص النقيشة

M A  

Q AS 

P // 

   Pflaumنسطة 

 احتماؿ تكوف كالتال  > تكممة نص النقيشة

Marcus A –Qiurina AS - Pius vixit 

 : 4090رقم النقيشة 

ارتفػػػػاع االسػػػػطر  139cmاالرتفػػػػاع ، نصػػػػب مػػػػف الحجػػػػارة الكمسػػػػية متواجػػػػد بمزرعػػػػة قويػػػػدر
3cm1 

 :  نص النقيشة 

D.M.S 

M.ABVLLI  

VS.ARABVS 

V.A.CIII 

 : تمت مراجعتها من طرف

Bernelle, c . r acad, Hippone, 1889 ( Schmidt,c. 18794)  
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 51و.لـ ير  االحرؼ الفاصمة ف  السطريف  Bernelleبارناؿ  :مالحظة

 : 4096رقم النقيشة 

 متواجػػدة بمزرعػػة قويػػدر فػػ  الجػػدار الجنػػوب  لمحظيػػرة شػػظية منكسػػرة مػػف كػػؿ الجيػػات      
 21cm1الةرض ، 12cm> ارتفاعيا

 :  نص النقيشة

….//LLI 

IVS CT  

  Pflaum et Gueryنسطة 

   ALI> .ف  السطر 

 4096رقم النقيشة 

 منكسرة مف الجانب االيمف       

 :  نص النقيشة

BARIC MVC  

F VIXXIT ANIS 

XXXXVI  // // // 

SITVS  // // // 
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 >  تمت مراجةتيا مف طرؼ

Bernelle ,c,r,Acad.hippone, 1892,p7,n°3, et const .XXVII , 1892,p87. 

  XXXVII/TV H S E> تكوف كمايم  6و5حسب بارناؿ ف  السطر  

  (?)MVCىو لوالده  Baricاالسـ الذح يتبع > ف  السطر االوؿ

  Hic sitvs est> 6و 5السطر

 :4096رقم النقيشة 

 >  نص النقيشة

D.M .S  

CATCILiVS 

AQVENSiS 

ViXiT // //  

// // // // // 

 :  نسخة

Bernelle ,c,r,Acad.hippone, 1892,p8,n°8 et const , XXVII, 1892,p 88. 

  Caecitius Aqueensis> 5-4ف  السطر 

  ViXiT , (bernelle.const)> 6ف  السطر 
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 4096رقم النقيشة 

شػػظية منكسػػرة مػػف الجيػػة اليمنػػ  ومػػف ، متواجػػدة بمزرعػػة قويػػدر فػػ  جػػدار المطػػزف       
 28.5cm1الةرض  40cm> الحال االرتفاع ، االسفؿ

ارتفػػػػػػػػػاع االحػػػػػػػػػرؼ وعرضػػػػػػػػػيا ، 21cmعػػػػػػػػػرض االطػػػػػػػػػار ، 15cmارتفػػػػػػػػػاع االطػػػػػػػػػار       
3.5(1)،.4(2-3) 

 :  نص النقيشة

D…M..S  

Q..CALP 

VRNIVS  

 Pflaum et guery (1)1> نسطة 

  >4094رقم النقيشة 

 :  نص النقيشة

D M S 

KASTA VI 

CTORIA V 

IXIT ANIS 

LXXV.H.S.E  
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 :  نسخة

Bernelle ,c,r,Acad.hippone, 1892,p8,n°7 const , XXVII, 1892,p 88. 

  bernelle: LASIA VICTORIAوحسب بارناؿ  5-4ف  السطر 

 :4096رقم النقيشة 

 متواجدة بالحصف       

 :  نص النقيشة

 امرأة         Bustes           رجؿ

D  S                           فارغة 

C.CLO      

DiVS 

FELiX 

V.AN 

LX 

 >  نسطة

Bernelle const , XXVII, 1892,p 87.Bernelle ,c,r,Acad.hippone, 1889( schmidt 

c. 18796). 
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 4096رقم النقيشة 

متواجدة ف  محيط مزرعة قويدر نصػب مسػتطيؿ يحمػؿ نصػيف فػ  تجويػؼ االرتفػاع        
88cm ، 52الةػػػرضcm ، 27ارتفػػػاع النصػػػيفcm ،الػػػنص عمػػػ  اليسػػػار> عػػػرض النصػػػيف <
 34cm1النص عم  اليميف عرضو ، 22cmعرضو 

   (1)5، (3-2)4.5> ارتفاع وعرض االحرؼ ف  النص عم  اليسار       

   (1.5)4.5، (2)3.5، (4,6-3)4> ف  النص عم  اليميف

 :نص النقيشة

D M S 

 M  A ….  P CLODI  

      V S PRiS 

  // // // IRAI  CVS…V 

  // // // A T N A…XXX 

   H.. S .. E …    

  Pflaum> نسطة

 :4090رقم النقيشة 

، 20cmمتواجدة بجدار مبن  مزرعة قويدر شظية منكسرة مػف كػؿ الجيػات االرتفػاع        
   3.5cm> ارتفاع الحرؼ، 41cmالةرض 

 

 



 ALIوصؼ النقيشات المنشورة بمدونة                                      > الفصؿ الثالث
 

 
65 

 :  نص النقيشة

NELIE VICTORI 

  Pflaum :نسخة

 Corneliae.   اوNae  >  تكممة النص

 :4009رقم النقيشة 

 النص االيسر فارغ ، نصب مزدوج       

 :  نص النقيشة

D M S 

GARGi 

LiAP// 

CAT // 

VA // 

 : تمت مراجعتها من طرف

Bernelle ,c,r,Acad.hippone, 1892,p7,n°2 const , XXVII, 1892,p 87. 

  P A CAT A> 6-5ف  السطر 
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 :4000 رقم النقيشة

 منكسرة مف اليميف واليسار         

  :   نص النقيشة

D M S 

L GRANINS  

ROGATI FIL QUI  

RINA HONORA T 

VS ViX . AN XX. 

> نسطة       

Vegneral , R, r , 1897,p 104, n°XXIII(: Willmanns,c.4828) 

 :4006رقم النقيشة  

طػػوؿ ، بشػػبكة يحتػػوح عمػػ  نقيشػػة مػػ طرة، 68cmشػػاىد عمػػ  شػػكؿ صػػندوؽ طولػػو        
 (1)6.5، (2.5)5.5> االحرؼ وعرضيا كالتال 

  :  نص النقيشة 

D M S  

ELVONiA  

PANTiA  

V..A XLIII 

  H S E 



 ALIوصؼ النقيشات المنشورة بمدونة                                      > الفصؿ الثالث
 

 
67 

  .Vars , XXIX ,1894,p: 680,n°106 :تمت مراجعتها من طرف

  Helvonia> 4ف  السطر 

 :4006رقم النقيشة 

 :  نص النقيشة

D M S   D M S 

IVLIV S    IVLIA 

PAVLV    MARC 

S  VA   IOSA 

LXXV   VAXXV 

 :  نسخة

Vegneral , R r , 1867,p 104,(: Willmanns,c.4829) 

 :4006رقم النقيشة 

يحتػػػوح عمػػػ  نقيشػػػة محاطػػػػة ب طػػػار 1 ارتفػػػاع النصػػػػب ، نصػػػب منكسػػػر مػػػف ا عمػػػػ       
، 33.5cmعػػػػرض االطػػػػار ، 18cmارتفػػػػاع االطػػػػار ، 31.5cmعرضػػػػو ، 134cmالحػػػػال  

 (2)4، (3.4)5> االحرؼ كالتال ارتفاع وعرض 

وكػذا الثالثػة  S Eلػـ نػتمكف مػف قػراحة طال الجيػة السػفم  لمحػرفيف .، 4فػ  السػطريف        
  Pوالجية السفم  لمحرؼ  QETأحرؼ 
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 :  نص النقيشة

S.E X IVLI  

Q.ET PVIA 

V.N  X VI 

H.S.E 

 : تمت مراجعتها من طرف

 Vegneral , R r , 1897,p 103,(: Willmanns,c.4834) 

 .Sexti iuli filia quae et Puia> .، 4ف  السطريف 

 :4006رقم النقيشة 

ومف ثػـ تحويميػا الػ  مبنػ  قػديـ بػالقرب مػف ، وجدت بالقرب مف بقايا حصف بيزنط        
 مزرعة قويدر1

 :  نص النقيشة

 DIS.MANIBVS 

IVLIAE . QVINTAE 

MATRI.PIE ..TIS 

SIMAE.TI.CLA// // // IVS 

VRBANUS . FIL // // // M 

EIVS REMVNE // // // 
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 >  8ال   5تكممة النص مف السطر 

Matri pientissimae tiberius claudius vrbanus filius pietatem eius remunerans 

fecit  

 :4004رقم النقيشة 

موجػػودة فػػ  نصػػب طشػػف مػػف الحجػػر الجيػػرح فػػ  اطػػار مػػف االسػػفؿ لػػـ تةػػد ىنػػاؾ        
 >  ارتفاع وعرض االحرؼ كالتال ، 31cmعرض االطار ، 22cm> كتابة ارتفاع النصب

4(5) ،5(1.4)   

 :  نص النقيشة

D M S  

IVLIA .. 

SPES 

VA XXXV 

OT.. B Q 

 >نسطة

 vars ,const , XXIX ,1894,p: 680,n°107.  (
1

.)  

 

 

 
                                                           

1
 Op-cit,p,568. 
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 :4006رقم النقيشة 

يحتػػوح عمػػ  كتابػػة غيػػر كاممػػة  شػػاىد مػػف نػػوع صػػندوق  منكسػػر مػػف الجيػػة اليسػػرح       
 وىذا حسب ويممانس3cm ،1> لذلؾ لدينا نسطتيف ادناه 1 ارتفاع الحرؼ

ارتفػػاع ، 40cmارتفػػاع واجيػة الكتابػػة ، 40cm> سػػمكو، 93cmطػػوؿ الشػاىد، وحسػب فػػارس
   (1)5، (2.6)3> وعرض االحرؼ كالتال 

D M S   

 D // // //  

// VLIS // // // PA // // //  

// // // // TIVS PRIVA // 

 // // // RCEL VIXITAN // // 

// // // // //ADNA // // // 

// // // // // // // // // // // /// /// 

   willmans ،c,4833نسطة ويممانس 

  MArcellinus ? viXit annis> 7السطر 

 ب(

D M S 

 D 

IVLIA SPES  

RIVS PRIV 

RCET VIXIT AN  

  ADRATI 



 ALIوصؼ النقيشات المنشورة بمدونة                                      > الفصؿ الثالث
 

 
71 

 :نسخة

 Vars ,const , XXIX ,1894,p: 681,n°109. 

 :4006رقم النقيشة 

 وجدت شماؿ غرب الحصف البيزنط         

 نص النقيشة 

D M S  

IVLIA VRBA 

NA VIXIT AN  

NIS XXX 

 :  نسخة

Bernelle ,c,r,Acad ,hippone ,1889,(: Schmidt , c, 18797). 

 4000: رقم النقيشة

مدمجػة فػ  حػائط الصػومةة جنػوب غػرب مزرعػة وجدت شماؿ غػرب الحصػف حاليػا        
يحتػػوح عمػػ  شػػقوؽ مػػف الجيػػة الػػيمف واليسػػر  ومنكسػػر مػػف ، قويػػدر 1 نصػػب ذو قمػػة دائريػػة

ارتفػػػاع ، 20cmارتفػػػاع حقػػػؿ الكتابػػػة ، 25cm> عرضػػػو، 48cm> ارتفاعػػػو الكمػػػ ، االسػػػفؿ
   (1.2)3.5، (3)4.5> وعرض االحرؼ كالتال 
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 :  نص النقيشة

 A IVNIVS PVLI 

CIO VIXIT  

AN XXV 

H S 

 :  نسخة

Bernelle ,c,r,Acad ,hippone ,1889 et const .XXVII,1892,p85,(: Schmidt , c, 

18795).. 

 :4069رقم النقيشة 

 منكسرة مف االسفؿ        

 >  نص النقيشة

D M S 

LIVIA  

VRBICA 

VIX A 

……… 

 : تمت مراجعتها من طرف

Bernelle ,c,r,Acad ,hippone ,1892 ,p7,n°1 et const .XXVII,1892,p87.  
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 :4060 رقم النقيشة

 :  نص النقيشة

// // // // // // LIA 

MARCIA 

V // LXXX 

 >  نسطة

Vegneral , ruines rom , 1867,p 104,(: Willmanns,c.4831) 

  caecilia في السطر االول

 :4066رقم النقيشة 

> ارتفػػػاع الحجػػػر، منكسػػػر النقيشػػػة ضػػػمف اطػػػارموجػػػودة فػػػ  نصػػػب مػػػف الحجػػػارة الكمسػػػية 
67cm ،44> الةرضcm ،6> ارتفاع الحرؼcm ،3> عرض الحرؼcm1 

 :  نص النقيشة

D M 

P.MARIVS . PRS 

CVS . CO ….. 

..V… 

…….. 
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 >  تمت مراجةتيا مف طرؼ

vars ,const , XXIX ,1894,p: 682,n°111. 

 :4066رقم النقيشة 

 142cm1> بف مراد 1 ارتفاعو نصب وجد ف  مزرعة قويدر       

 :  نص النقيشة

MODIA 

OPTATA 

VIXIT AN 

LXXXV.I.C 

S.A.T.AST 

 Gsell1نسطة قزاؿ 

  Hic.Sita.Est >7-6ف  السطر 

 :4066رقم النقيشة 

شػػػػظية مػػػػف حجػػػػر كمسػػػػ  أزرؽ 1 احػػػػرؼ النقيشػػػػة فػػػػ  حالػػػػة سػػػػيئة 1ارتفػػػػاع وعػػػػرض       
 1(1)3، (2.3)4االحرؼ 
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 :  نص النقيشة

SALV.. 

VA.. 

H S……e 

 >نسطة

 Vars ,const , XXIX ,1894,p: 682,n°110. 

  Salv ius أو  ia> ف  السطر االوؿ

 :4066رقم النقيشة 

 :  نص النقيشة

D M S 

SELECVS 

V..A..LXX 

H..S..E 

 >تمت مراجةتيا مف طرؼ

 Bernelle ,c,r,Acad ,hippone ,1892 ,p7 et const .XXVII,1892,p87.   

 4064رقم النقيشة 

 نصب1      
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 :  نص النقيشة

O TERTILI 

VS.FELIX 

VIX.A.XXX.H.S.E 

 >نسطة

 Gsell ,comitè , 1896,p.198, n°123. 

 4066رقم النقيشة 

، شظية منكسرة مػف ا عمػ  مػف الجيػة اليمنػ ، توجد ف  جدار اسطبؿ مزرعة قويدر       
ارتفػػاع وعػػرض االحػػرؼ  22cmالةػػرض ، 38cm> ومػػف ا سػػفؿ النقيشػػة فػػ  اطػػار االتفػػاع

 1(1)4، (4)5> كالتال 

 :  نص النقيشة

L VIBI  

NTAN  

IXIT A L 

  Pflaumنسطة فمـو 

 :  تكممة النص

Dis manibus lucii vibi montani vixit annis L( ) …hic  situs est      
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 :4066رقم النقيشة  

النقيشػػػة فػػػ  اطػػػار ، نصػػػب ذو قمػػػة مشػػػوىة، شػػػماؿ مزرعػػػة قويػػػدر 100mوجػػػد عمػػػ  بةػػػد 
 55cm 1عرضو 68cm> االرتفاع الحال  لمنصب، اجوؼ

، (4)4.5> ارتفػػػػػاع االحػػػػػرؼ كمػػػػػايم ، 39cm> عػػػػػرض االطػػػػػار، 28cm :ارتفـــــاع االطـــــار
6(2.3) ،5(1) 1 

 :  نص النقيشة

M VIBIVS M 

ONTANVS V 

IXIT ANNIS 

XXX.V.H.S.E نسطة فمـو Pflaum  

 :4060رقم النقيشة 

 5cm1ارتفاع ا حرؼ ، 48cmعرضو ، 120cmنصب ارتفاعو       

 :  نص النقيشة

D M S 

// // // // // // // IL                              C VIBI 

// /// // // ANIA                                VS.VR 

// // /NALI                                        BANVS 

NA 

LXXXVI 
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   :نسخة

Bernelle ,c,r,Acad ,hippone ,1892 ,p7 ,n°4.  

et const .XXVII,1892,p87,(Willmanns,c.4832). 

 ف  النص االيمف فقط 1 8ال   4لـ يقدـ طال االحرؼ مف  Bernelleبارناؿ  :مالحظة

 4069رقم النقيشة 

 منكسر ، نصب وجد ف  مزرعة قويدر         

 :  نص النقيشة

………  ………… 

VIX ann ……….. 

LXXX  VIXXXX 

 . Gsell نسطة قزاؿ

 4060رقم النقيشة 

 يحتوح عم  اطار مجوؼ منكسر 1، نصب طشف مف حجارة كمسية         

> ارتفػاع االطػار، 31cm> سػمؾ النصػب، 46cm> عرض النصػب، 66cm :ارتفاع النصب
32cm ،40> عرض االطارcm ، 1(1)4، (2.3)5> ارتفاع وعرض االحرؼ كالتال 
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 :  نص النقيشة

D O M 

Invo PAT 

VA XLI 

 >  نسطة

Vars ,const , XXIX ,1894,p: 681,n°108. 

 :4066رقم النقيشة 

شػػظية منكسػػرة مػػف االعمػػ  ومػػف الجيػػة اليسػػر  ومػػف ، فػػ  جػػدار لمبنػػ  قػػديـ محطػػـ       
 4.5cm> ارتفاع الحرؼ، 25cm> الةرض، 25cm> االرتفاع، االسفؿ

 :  نص النقيشة

.............. 

PIVS FR 

VIXIT A 

  Pflaumنسطة فمـو 

 :6066رقم النقيشة 

الجػػػػزح الةمػػػػوح االيسػػػػر لمنصػػػػب ، امػػػػاـ منػػػػزؿ زيتػػػػون  بمطيػػػػر، فػػػػ  مشػػػػتة اـ كػػػػريكش      
 يحتوح عم  اطار ضمف تجويؼ1، الجنائزح ذو قمة دائرية

، 19cm> ارتفػػػػػػاع االطػػػػػػار، 17cm> السػػػػػػمؾ، 36cm> عرضػػػػػػو، 55cm> ارتفػػػػػػاع النصػػػػػػب
 5cm1> الحرؼارتفاع ، 23cm> عرض االطار
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 :  نص النقيشة

D N 

M C 

…… 

 Pflaum, Guery 1نسطة 

 – MARCUS C> 4ف  السطر

 :4066رقم النقيشة 

)وتكػوف ذات شػكؿ مربػع ( وجػدت منةزلػة فػ  الحقػوؿ عمػ   (Cippe)بالطة حجريػة        
  Vegneralشماؿ غرب االثار الصبيرة بمشتة الكبيرة 300m  1بةد 

 :  نص النقيشة

D  M 

L FALCID  

VS VINDEX 

VA C HSE 

 :  نسخة

Vegneral , ruines rom , 1867,p 105,(: Willmanns,c.4825) 

 حسب فينيراؿ ال يوجد فراغ بيف االسـ والمقب ف  السطر الثان 1         
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 :4066رقم النقيشة 

يوجػػػد نصػػػب ذو قمػػػة دائريػػػة منكسػػػرة مػػػف االسػػػفؿ ، (carcano)فػػػ  مزرعػػػة كركػػػانو        
 ف  النقيشة ضمف اطار ، عم  شقوؽ ف  الجية اليسر ويحتوح 

> عرض االطػار، 27cm> ارتفاع االطار، 45cm> عرض النصب، 73cm> ارتفاع النصب
29cm ، ارتفاع وعرض االحرؼ كالتال < 

2.5(3) ،4(4) ،4.5(3) ،5(1.2)   

 :  نص النقيشة

D M 

M CAE 

SIVS AV 

DEV..V..A.L 

 Pflaumنسطة فمـو 

  Audentius> 6-5ف  السطر 

 :4064رقم النقيشة 

منكسػر ، الجزح الةموح لمنصب الجنائزح ذو قمػة دائريػة، مزرعة دنقم ، مشتة مسةود       
 مف الجية اليسر  موجود ف  اطار مقولب 

 22cm1> السمؾ، 36cmعرض النصب ،  65cm> ارتفاع النصب

   4.3cm> ارتفاع السطر، 28cm> عرض االطار، 10cm :ارتفاع االطار
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 :  نص النقيشة

D..M..S.. 

C // 

 Pflaumو Guery> نسطة

 Caius> ف  السطر الثان  يمكف اف تكوف

 :4066رقم النقيشة 

حجػارة  (M.Baudet)متواجدة حاليا ف  عتبة بػاب ، مشتة مسةود تحت مزرعة دنقم        
> نصػػػفيفتمثػػػاليف ، مسػػتطيمة ذات قمتػػػيف دائػػػريتيف مطفيتػػػيف فػػػ  الجػػدار منكسػػػرة مػػػف االسػػػفؿ

عػػرض ، 56cm> ارتفػػاع الحجػػر، النقيشػػة ضػػمف اطػػار اجػػوؼ، نصػػفيما مطفػػ  فػػ  الجػػدار
ارتفػػاع وعػػرض ا سػػطر ، 16cm> عػػرض االطػػار، 18cmارتفػػاع االطػػار ، 50cm> الحجػػر
 >  كالتال 

  ف  السطر الثالث ىناؾ تشوه ف  الحجارة  (1)4، (2.4)4.5

 :  نص النقيشة 

D M S                                                   

I.GAE 

MI 

NiVS 

  Fflaumفمـو > نسطة 

 IVLIVS Gaeminius> 6ال  4مف السطر 
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  :6138 رقم النقيشة

 D M S 

VERNA  

PIVS.VIX 

// NN.LX 

H . S. E 

   Pflaum et Guèry>  نسطة

 :a 6138رقم النقيشة 

بػػالقرب مػػف طريػػؽ قالمػػة ، قنػػدورة فػػ  أرض بػػف زبمػػةوجػػدت بػػواد شػػارؼ ضػػمف بػػالد        
مػػف نقيشػػة منكسػػرة مػػف الجيػػة اليسػػر  1 أحػػرؼ ، بػػالقرب مػػف مشػػتة أـ كػػريكش، عػػيف بيضػػة

 1cm 1وعرضيا  5cmذات طط جميؿ ارتفاعيا 

 :  نص النقيشة

Prosalute  IMP . M.. 

Aureli anto  NINI.AVG 

  TARIS 

Acdiutor  ta BELLARI 

   TEMPLVM 

   FECIT 

 et dedic  AVIT 

-Poulle sur estampage de Rome, const, XIX, p: 391, n°104: نسخة
(Willmanns,c.10827) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الرابعالفصل    

دراسة أونوماستية   
 لمجتمع الناتابوت
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 : الطرق األساسية في تأريخ النقيشات الالتينية

ىي دراسة ، الالتينية اتشيمن بين الطرق األساسية واألكثر دقة في تأريخ النق        
 األثاث الجنائزي وتأريخو أثناء القيام بعممية تنقيب في مقبرة .

 : لكن عندما يتعذر ذلك يمكننا االعتماد عمى طرق وأساليب أخرى وىي        

 :  التاريخ من خالل نوع الكتابات

 : الرسميةتأريخ الكتابات -1

اسم  أو األباطرةتأريخ ىذا النوع من الكتابات جد سيل كونيا تحتوي عمى اسم  إن         
او الحاكم المذكور ومن اجل ذلك  اإلمبراطورحكام المنطقة فيكفي لنا اسنادىا لفترة حكم 

ى اسماء االباطرة وفترات حكميم والثانية تحتوي عمى نعتمد عمى قائمتين االولى تحتوي عم
 حكام المنطقة التي تنتمي الييا المدينة المدروسة وفترة حكميم . أسماء

 : التأريخ اعتمادا عمى اسماء االباطرة

وىي سنة مقتل ، م39والتي تبدأ بسنة ، بغياب سنة المقاطعة في شمال افريقيا        
وال . يمكن االعتماد عمى اسم االمبراطور المذكور في الممك بطمموس من طرف كاليغ

 ثم اسناد ىذه النقيشة الى فترة حكمو.، ان كانت ىذه االخيرة امبراطورية، النقيشة

التأريخ اعتمادا عمى اسماء حكام المنطقة . يمكن تاريخ الكتابات الرسمية التي تحمل       
 .(1)رى القائمة التي وضعيا ب دوليساسماء حكام المنطقة والقناصمة وذلك اعتمادا عم

 
                                                           

دراسة مكونات مجتمع مدينة تيفاستيس وضواحييا من خالل الكتابات الالتينية في الفترة الممتدة بين :  بوسميماني )ح( ( 1)
 .19ص ، 2008-2007، مذكرة لنيل شيادة الماجستير، القرنين االول والثالث م
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 نص الكتابات الجنائزية ال يحمل معمومات تفيدنا:  تأريخ الكتابات الجنائزية-2

 :  في التاريخ لذا نمجأ ألساليب اخرى ىي كمايمي        

 : التأريخ عن طريق الباليوغرافيا  - أ

إن أشكال حروف الباليوغرافيا ىو عمم دراسة أشكال الحروف حسب .ر.كانيا ف         
االبجدية الالتينية التي كانت تكتب فوق المعالم متنوعة و أحصى خمس أنواع مختمفة وىي 

حكم م( النوع الخاص بفترة 14-ق.م27النوع الخاص بفترة حكم االمبراطور أغسطس )
النوع الخاص بفترة حكم الفالفيين ، م(68-54م( ونيرون )54-41االمبراطور كمود )

ونيين طم(واالن117-98ع الخاص بفترة حكم االمبراطور ترايانوس )النو ، م(69-96)
 -193سيفيروس ) سم( وأخيرا النوع الخاص بفترة حكم االمبراطور سيبتيمو 117-192)

م( وبالتالي يمكن القيام بمقارنة بين حروف النص الموجود فوق النصب وحروف 211
 االبجديات المختمفة السناد الكتابة لفترة معينة .

 :  تأريخ عن طريق التنميطال - ب

شاىد ، النصب:  النصوص الجنائزية تنحت في صخور ذات اشكال مختمفة منيا        
توابيت أو ، الصندوقية وفي حاالت نادرة فوق بالطات جنائزية وثنية، المذبح، القبر

ظيرت في ، أضرحة وفي حاالت أكثر ندرة فوق أعمدة جنائزية .ىذه االشكال المتنوعة
قبل التحدث عن الفترات التي ظيرت فييا مختمف تمك المعالم ال ، زمنية مختمفة فترات

 :  بأس أن نعطي فكرة مختصرة عنيا
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 (Stele):  النصب

ىذا النوع عثر عميو ابتداءا ، موضوعة بشكل أفقي لترى، عبارة عن حجرة منحوتة       
ترة الرومانية . يحتوي النصب من الفترة الميبية البونية وأصبحت تنحت بشكل أكثر في الف

 عمى جبية مثمثية بيا تنزيينات رمزية .

 : (Cippe)العمود التذكاري 

يحمل ، ىذا النوع عبارة عن عمود تذكاري مستطيل الشكل موضوع بطريقة أفقية     
افريقيا وفي بعض االحيان يصنف ضمن  مالنقيشة جنائزية ىذا النوع كثير االنتشار في ش

 .(1)الصندوقيات 

 : (Autel)المذبح 

لكن ، ال يحمل تزيينات أدمية وحيوانية، منتشر في ش افريقيا، من اصل روماني       
 يحمل تزيينات نباتية .

 :   (Caisson)الصندوقية 

 حجرة منحوتة عمى شكل أسطواني من اصل افريقي يستعمل في النقائش الجنائزية.      

 : (Mausolèe)الضريح 

، لكنيا أقل انتشارا مقارنة بالقبور العادية، ثرة في مختمف مدن شمال افريقيانجده بك       
 نظرا لتكاليف بنائيا . ىذا النوع من العمارة الجنائزية يحمل نصوص أو كتابات يرى

                                                           
 .20ص ، المرجع السابق:  بوسميماني )ح(  (1)
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اضافة ليذه المجموعة نجد وبكمية قميمة في شمال  ،قزال أنيا نصب جنائزية بحجم كبير 
 يت وثنية تحمل كتابات التينية.افريقيا أعمدة جنائزية وتواب

 : التأريخ عن طريق الصيغة - ت

يمكن االعتماد في تأريخ الكتابات الجنائزية عمى الصيغة التي تظير بيا . وىي اما        
 صيغة ارواح اآللية أو أرواح اآللية المقدسة 

ت في ظيرت صيغة أرواح اآللية المقدسة بمدينة قرطاج في القرن االول بينما ظير       
راطور ماركوس أو ريميوس و لوكيوس فيروس واستمرت مدينة سيرتا في فترة حكم االمب

وبمدن موريطانيا ، م2اما في مدينة لمباز فوجدت في منتصف القرن ، م3حتى القرن 
 القيصرية تعود لمقرن الثاني.

تظير مع انشاء  D.Mو  D.M.Sمن خالل ىذه المعطيات يتضح لنا أن الصيغة        
لمدن الرومانية بشمال افريقيا .أما بالنسبة لصيغة ميموريا ظيورىا عمى كتابات شمال ا

 م.2افريقيا يعود لنياية القرن 

 :  التأريخ عن طريق ذكر اسم القبيمة - ث

نتمي الييا المتوفي أو ييعتمد أيضا في تأريخ الكتابات عمى ذكر اسم القبيمة التي        
غير ضرورية بعد تعديالت األنطونيين في سنة أصبحت عدم ذكرىا حيث أن ىذه الصيغة 

 م.212

فيمكن العثور عمى نقائش جنائزية تعود ، ىذه الطريقة يمكن اعتمادىا لكن بتحفظ      
مثمما ىو الحال بنقائش باب لمباز ، نتمي الييا المتوفيي يلمقرن الثاني دون ذكر القبيمة التي
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  حيث عدد كبير من النصوص ال تحمل قبيمة، م3رن وبداية الق 2المؤرخة بالقرن ، بتيمقاد
 .(1)المتوفي 

 :  التأريخ عن طريق االسماء - ج

يأخذون اسم ، مثمما جارت العادة فان االىالي الذين اكتسبوا حق المواطنة الرومانية       
النقائش  رجاعلذا يمكن ا، االمبراطور الحاكم في تمك الفترة أو يأخذون اسم حاكم منطقتيم

ونفس الشئ بالنسبة  ، فترة حكميم ىي تحمل أسماء مواطنون من أصل أسماء أباطرة الالت
 الذين يحممون اسماء الحكام. لألشخاص

نقيشة لشخص  االعتماد عمى ىذه الطريقة ايضا يكون بحذر الننا يمكن ان نعثر عمى     
 يحمل اسم حاكم منطقة ولكن نص النقيشة بعيد عن فترة حكمو .

 : نطالقا من نقائش عبيد ومعتوقي األباطرةالتأريخ ا  - ح

نادرا مايذكر في نقائش العبيد الذين يعممون لدى االمبراطور اسم ىذا االخر .بل        
م سصر أو عبيد أغسطس .لكن المعتوقين يأخذون ايتذكر فقط رتبتو أي يكتب عبيد الق

 .(2)ذي حررىم االمبراطور الذي عتقيم فتؤرخ نقائشيم بفترة حكم االمبراطور ال

 ( (Nomen )األسماء العائمية (:  األلقابدراسة 

الى نفس العائمة او العشيرة  االسم ىي التسمية التي تحدد االشخاص الذين ينتمون      
وتميزىم عن غيرىم . في القديم كان الرومان يحممون اسماء وحيدة اضافة الى تسمية ثانية 

يد العالقة بين التسميتين أي دون اضافة عبارة دون تحد، قد تكون اسم االب أو الزوج
Filivs  أوConiugi. 

                                                           
 .21ص ، المرجع السابق، بوسميماني )ح(  (1)
 .22ص ، المرجع السابق  (2)
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يحمل التسمية ، في الفترة االمبراطورية اصبح الشخص الذي يتمتع بالحرية والمواطنة      
الذين ينتمون الى عشائر صغيرة ولم يشمميم القانون الروماني اما االشخاص  ،الثالثية

، التسمية الثالثية تتكون من المقب واالسم والكنية، حيدةفكانوا يحممون اسماء ثنائية أو و 
 اضافة الى ذكر نسب الشخص أي اسم والده وذكر القبيمة التي ىو مسجل فييا.

كان السكان االصميون لتمك ، قبل وصول الحضارة الرومانية الى شمال افريقيا      
د ذلك تغيرت االحوال وبع، المنطقة يتحدثون الميبية والبونية وكانت أسماؤىم محمية

واصبحت سياسة الرومنة تبرز في جميع المجاالت لتشمل اسم المواطن الذي استغنى عن 
االسم المحمي واخذ اسم االمبراطور او الحاكم الذي منح لو حق المواطنة كما وجدت فئة 

 .(1)أخرى احتفظت باالسم المحمي عمى شكل كنية 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .34ص ، المرجع السابق، بوسميماني )ح(  (1)



 الفصل الرابع:                                       دراسة أونوماستية لمجتمع الناتابوت
 

 
91 

 :  قباليوليون وحامموا هذا الم:  1-1

 الكنية المصادر والمراجع

Cognomen 
 Nomen/gèntili Praenomenاللقب/

N

° 

CIL 

08,04829=ILA-02-

02,06113 

 

Paulus 

Marciosa 

Iulius 

Iulia 

// 1 

CIL08,04830=ILA

-02-02,06115 

 

Qiuntae Iuliae // 2 

CIL 

08,04833=ILA-02-

02,06117 

 

Spes Iulia // 3 

CIL 

08,04834=ILA-02-

02,06114 

 

Puia Iuli Sexti 4 

CIL 

08,18797=ILA-02-

02,06118 

 

Urbana Iulia // 5 

ILA-02-02,6116 

 

Spes Iulia // 6 

ILA-02-02,06137 

 

Gaeminius Iulius // 7 

لقب شائع جدا ومنتشر في كل شمال افريقيا وفي كل الفترات التاريخية وحامموه   :يوليونال
والذين تحصموا عمى  (Pèregrins)ذين لم يشمميم القانون الروماني قد يكونون من األىالي ال
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المواطنة الالتينية وقد يكونون أيضا من المعتوقون أو حتى من معتوقي أحد الموظفين 
 1656فعموما مجموعة من  (1)الرومانيين الذين يحممون ىذا المقب وىذا عرفانا ليم بالجميل

وحسب الباحث ق.الفودي ، (2) إفريقياشمال  منيم يحممون ىذا المقب في1054مواطن 
(G,Alfody)  من حق المواطنة خالل  اإلمبراطوريةماليين من سكان  4استفاد حوالي

 .(3)فترات حكم يوليوس قيصر وأغسطس 

  (Iuli, Iuliae,Iulius)وقد وجدنا أنو ورد بعدة صيغات       

 الكايسيميون وحامموا هذا المقب :  1-2

 الكنية اجعالمصادر والمر 

Cognomen 
 Nomen Praenomenاللقب/

N

° 

ILA-02-02,06104 Aquensis Caecilius // 1 

CIL 

08,48,31=ILA02.02.0612 
Marcia Caecilia // 2 

اسم منتشر بصفة ممحوظة بإيطاليا أو شائع في بعض  (Caecilius)كايسيميوس       
بافريقيا خاصة منطقة 100منيا  cilحالة في  200مدن شمال افريقيا خاصة )أكثر من 

في األوساط االفريقية  (Lassère)وكيرتا أو حسب الباحث السير  (Celtianis)كمتيانيس 
كثيرا  Caecوالدليل عمى ذلك كثرة الصيغة المختصرة  (4) األيبيريةة وشبو الجزيرة منالمرو 

و عن طريق وذلك اما عن طريق التجارة أ  الخامس(Quintus مايكون مقترن باالسم )

                                                           
(1 ) Gascou(J) inscription de Tebessa , MEFR( antiquitè) 1969vol81-1 page:  587. 
(2)

 Dondin Payrè (M) , recherche sur un aspect de la romanisation de l’Afrique du Nord:  l’expansion 

de la citoyennetè romaine jus qu’a Hadrien, ant . af 1981vol 17-1 p: 104.  
(3 )

Alfody (G) , la politique municipale de Tibère , Latomus XXXIV ,1965 p36. 
(4)

 Morizot (p) , inscriptions de la Respublica Vahartanensium , BCTH nouvelle série n: 22,1987-89, p 

98. 
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يعتقد ايضا ان ىذا االسم حممو االفارقة نسبة  (1) ومن جراء الرومنة (clientélisme)الوالء 
 Q.Caecilius Metellus)  اأو تخميدا لمقائد الروماني ك .كاسيميوس ميتولوس نوميديكوس

Numidicus) أو من زبائن عائمة متيميوس  (2)الذي حارب الممك يوغرطة(Metelius)  أحد
م فروع قبيمة الكايسيميين أو نسبة الى أحد الكاسيميين الثالثة الذين حكموا افريقيا بين أى

ق.م مما يدل عمى أن رومنة االسماء سبق الرومنة الرسمية عن طريق  109-46
 .(3)المؤسسات

 الفيبيون وحامموا هذا المقب :  1-3

 الكنية المصادر والمراجع

Cognomen 

المقب/
Nomen/gèntili 

Praenomen N° 

CIL 

08,04832=ILA02.02.0

6129 

Urbanus Vibius C(aius) 1 

ILA-02-02,06127 Montani Vibi Luci 2 

ILA-02-02,06128 Montanus Vibius Marcus 3 

فيبيوس جد منتشر في كل ايطاليا وبعض المدن االفريقية )بكامل  (Vibius)المقب        
 (sigus)كيرتا وسيقوس ، السيول مابين قالمة، ميستب، منيا العديد بكريتا159افريقيا 

(حاالت 04( وبصفة أقل بتبسة )4) (Clusium)كموزيوم  (Etrurie)وبمنطقة اتروريا 

                                                           
(1) Lassère (JM) ubique Populus,Peuplements et mouvements de populations dans l’Afrique Romaine 

de la chute de Carthage à la fin de la dynastie des sévères(146 a.c-235 p.c)par Jean Marrie Lassere, p: 

98. 
(2)

 Bandian (E) foreign clientelae , Oxford 1958 p258. 
(3)

 Lassère (JM) , Ubique …..op-cit ,p: 90.  
(4)

AE, 1980, n°463 p: 114. 
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حممو بعض األباطرة ، عادة مايدل عمى رومنة قديمة، (2)( بشرشال 5و) (1)(04وتيمقاد )
يقيا أ.فيبيوس ىابيتوس رو قنصمي افر بوربما أحد  (Volusien 253-251)أمثال فولوسيان 

(A.Vibius Habitus 17-18)ويعتقد البعض أن ىذا المقب ليس التيني بل اتروسكي  (3)م
 .(4)األصل

ومن أشير الفيبيون في مدينة قالمة نقيشة ميداة الى االبنة االخيرة لالمبراطور        
مبراطور اخت اال، (Faustine la jeune)ماركوس أورليوس وزوجتو فوستين الصغيرة 

ورة من مدينة تبميس المجا181قنصل سنة  (L.Antistius Mundicus Burus)  بوروس
حدى حماة المدينة  (Vibia Aurelia Sabina ilalg.I.241242)ريميا سابينا فيبيا أو   وا 

والتي من خالليا يتجمى التخميد واالحترام والوفاء لذاكرة أخييا بالتبني سبتيم سيفير حتى بعد 
ى االقل بمدينة كاالما وفي بعض البمدات البروقنصمية مما يؤكد وجود عالقة وفاتو عم

حممو أيضا أحد حكام  (Vibius). ىذا المقب (5)مابين مدن ىذه االخيرة ومقاطعة نوميديا
أكثر  (L.Vibius Secundus)ل.فيبيوس سوكوندوس :  موريطانيا القيصرية في عيد نيرون

 .(6)(CIL VII)بممحق 100من 

 

 

 

                                                           

، رنين الثاني والرابع مبخوش زىير دراسة تحميمية السماء افراد مجتمع مستعمرة تاموقادي خالل الفترة الممتدة مابين الق  (1)
 .19ص ، م2007-م2006، جامعة الجزائر، رسالة لنيل شيادة الماجستير في األثار القديمة

)2( Leveau (PH):  Caesarea de Maurètania , une ville romaine et ses compagnes , Rome 1984,p114. 
(3)

 Pflaum (HG) , Remarques sur l’onomastique du Castellum Celtanum , Afrique romaines d’origine 

non latine dans les noms de lieux de la Gaule , CRAI 1889 , n°33-1 p: 27. 
(4)

 Arbois de Jubainville (H) Gentilices romains d’origine nom latine dans noms de lieux de la gaule , 

CRAI1889N°33-1 p: 27. 
(5 )

 Schlumberder (G) ? ŒUVRES DE a.de congepeerier T..,Paris1883 p: 387. 
(6)

 Leveau ( Ph) , Caesarea …….op-cit p: 116. 
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 هذا المقب وديون وحامموا ال الك:  1-4

 °Nome/gèntili Praenomen Nاللقب/ Cognomenالكىية  المصادر والمراجع

ILA-02-

02,06128 

Urbanus Claudius Teberius 1 

باعداد  في حين نجده متوفر cilمرة في قوائم  230 اشير الى ىذا المقب اكثر من         
:  يقيا االتي انجز فييا ىذا النوع من االحصاء مادورمتفاوتة في بعض مدن شمال افر 

 .(4)05سطيف ، (3) 20تيمقاد ،(2)11تبسة  (1)09

في كل ايطاليا وباالخص في منطقة كمبانيا ويخص  (Claudius)شيد ىذا المقب        
ورد عمى النقوش في العديد  م(68-54ونيرون بعد تبنيو ) (Claudius)االمبراطور كمود 

فالفيوس ليس من ، طعات المختمفة شمال افريقيا وعمى غرار االلقاب ماركوسمن المقا
يبدو أن نقص ىذا االسم يخص عدة  )5(ةالضروري أن يكتسي ىذا المقب اسباب وجود معين

وديوس في مجال منح حق المواطنة مدن من شمال افريقيا وذلك رغم سخاء االمبراطور كال
 .(6)زموا باستعمال اسموتيم يتعين أن المستفيدين لم، الرومانية

 

 

 
                                                           

، جامعة الجزائر، اطروحة لنيل شيادة دكتوراه دولة في اآلثار القديمة، بورحمي )أ( مستعمرة مادوروش واقميميا الترابي 1 
 .136ص ، م2009-2010

 .35ص ، جع السابق( المر بوسميماني )ح  2
 .15ص ، المرجع السابق، بخوش )ز(  3
()القرن الثاني والثالث الميالديين ( رسالة 18دراسة مكونات مجتمع ستيفن من خالل النقوش الالتينية ):  دريسي )س(  4

 .41ص ، 1993-1992جامعة الجزائر ، لنيل شيادة الماجسيتر في اآلثار القديمة
5 Lassère (JM) , ubique op…cit p: 86,175,178,183. 
6
 Dondin Payre (M) , Recherches ….., op-cit p: 108. 
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 ون وحامموا هذا المقب يالفير :  1-5  

المصادر 

 والمراجع
 °praenomen Nاإلسن nomenاللقب  الكىية

ILA-02-

02,06128 
Pius Verna // 1 

. تمركز حصريا بمنطقة  CIL VII (1)) حالة في 15لقب قميل االنتشار )اقل من        
 .)2( (Verreius)بشرشال بصيغة  3من نفس العائمة ( وقمعة بوعطفان )ربما اعضاء 

 : .الكورنيميون وحامموا هذا المقب1-6

 °praenomen Nاإلسن nomenاللقب  الكىية والمراجعالمصادر

ilalg-02-

02,06128 

EDCS-id: 

Victoriae Corniliae // 1 

Cornelia/us  :غة معتبرة تقريبا في . رغم وجود ىذا المقب بصي(3)بمعنى ذو الجبية الكبيرة
خاصة خالل الفترة  cilممحق  300وأكثر من  حالة مدونة قزال70كل المدن )اكثر من 

شيد انتشارا واسعا بكامل المقاطعات والمدن االفريقية من ، االحتاللية لماريوس وأغسطس
قد يرجع اصل اعتماده الى شخصيات  (4)القرن الرابع خاصة منذ نياية الفترة الجميورية

م( P.Cornelius Delabella  23 ،24دة حكام افريقية امثال ب. كورنيميوس دوالبيال) ع
ق.م( أو L.Cornelius Balbus Maior 21-20نيميوس بالبوس مايور )ر كو  والحاكم ل.
( الخطيب الشيير ومعمم االمبراطور (M.Cornelius Frontoكونيميوس فرونطو  القنصل م.

                                                           
1 GASCOU (J) , corbier (P) inscriptions de tebessa d’après les archives de PA fevrier Ant,af 199 vol 

3.1 p307. 
2
 Leveau (PH) ,caesarea op-cit p: 114. 

3
 Ouriachi (MJ) , Habitats et territoires en languedoc Roussillon Durant l’antiquitè , appoches , 

spaciotemporelles d’un système de peuplement thèse de doctorat en histoire , universitè de françe 

comtè 2009,p: 28. 
4
 Lassère (JM) ,ubique , op-cit ,p176,88,150,156,157,194. 
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كورنيميوس سكيبيو ايميميانوس أفريكانوس  د ل.ماركوس أوريميوس أو حتى القائ
(L.Conelius Sikipio Aemilianus Africanus)  اغمب الحاالت مؤرخة بالقرن االول

 .)1(وحممتو أجناس مختمفة مما يصعب معرفة أصمو

 الماريون وحامموا هذا المقب :  1-7

 الكىية المصادروالمراجع
اللقب 

nomen 
 °praenomen Nاإلسن

ILA-02-02,06128 Pariscus Marius Publius 1 

يعتبر ىذا المقب من األسماء الشائعة بالمغرب الروماني بمقاطعة افريقيا القديمة        
وذلك من أجراء سياسات التعمير لمقائد الروماني ماريوس  (Africa vetus/Nova)والجديدة 

(Marius) انت المركز األول لمنفوذ الذي شجع تشييد المستعمرات في ىذه المناطق التي ك
والذي حارب الممك يوغرطة وكان ، الالتيني وتوزيع بعض االراضي عمى افراد قبيمة الجيتول

بالد ، شيد أيضا بالمقاطعات الغربية إليطاليا وشبو الجزيرة االيبيرية )2(غمب عميوتوراء ال
ف بالضبط عالقة ىذا لكن لم نعر ، )3(ناربون ( وبعض االشارات في النوريك ودلماتيا، الغال

المقب بتاريخ قالمة والحدود اقميم ىذه القبيمة التي تحالفت مع ماريوس بحيث ىناك من 
 .)4(الباحثين من يؤكد أنيا خارج المقاطعة الرومانية ومن يعتقد العكس

، ينتشر بايطاليا وباالخص بمنطقة الالتيوم وكمبانيا وبعض مدن افريقيا ككيرتا        
حاالت( وقد يكون في بعض الحاالت كنية أو 08تبسة )، (5)تديس، ى تيبيميتانيأكو ، تبميس

 .(6)اسم وحيد خاصة في المناطق حيث ينتشر المقب وباألحرى في الفترة المسيحية

                                                           
1
 Lassère (JM) , Remarque sur le peuplent de la colonia Iulia Augusta Cimithus , Ant.af.n°16,1980 

p37. 
2
 Lassère (JM) ,ubique ,op-cit p: 115. 

3
 Radman Livaja , les Plombs inscrits de Siscia ,thèse doctorat soutenue a L’EPHE , Paris ,2010,p: 

342. 
4
 Gsell(S), histoire ancienne de l’Afrique du Nord .V. Paris, 1927 P:  109,112. 

5
 Lassere (JM) ,ubique , op-cit p: 183. 

6
 Radman livaja (I) , op-cit p:  343. 



 الفصل الرابع:                                       دراسة أونوماستية لمجتمع الناتابوت
 

 
98 

 الموديون وحامموا هذا المقب :  1-8

 preenomenاإلسن nomenاللقب  الكىية المصادروالمراجع
N

° 

ILA-02-

02,06128 
Optata Modia // 1 

 = Boisseauلتر 8.5)بوبىذا المقب الذي يقصد بو أيضا وحدة كيل الج شيد        
Modius=( بكامل ايطاليا )مرة( وىو مشتق من اسم قبيمة موديا  50(Modia)  وباالخص

، سدار، سيقوس، تقزيس، تبميس، بمنطقة الالتيوم وببعض مدن شمال افريقيا )كيرتا
لكن رغم ذلك يبقى من ،  )1(أيضا موجود بصفة ممحوظة باسبانيا و ( وىومأو شول دروسيكا

 االلقاب النادرة .

 يون وحامموا هذا المقب مفاله:  1-9

 praenomenاإلسن nomenاللقب  الكىية المصادروالمراجع
N

° 

ILA-02-

02,06128 
Pantia Helvonia // 1 

ورد فقط مرة ، من المدن لعديدا( في (CIL1ي حالة ف 94من االلقاب الشائعة )       
وأربع مرات بقالمة . حممو البروقنصل ثم  ( Oum Gueriguech)واحدة بمنطقة أم قريقش 

شيد عمى  )2(م193االمبراطور ب.ىيمفيوس بيرتيناكيس االغسطسي من جانفي الى مارس 
يوم والالت (Lucanie)لوكانيا ، بانياكمعدة مدن في العالم الروماني وكل ايطاليا وباالخص 

تبسة ، دروسيكا، سيال، سيقوس، 11( كمتيانيس 01تبميس )، حاالت (04ثم مدينة كيرتا )
وذلك في وقت مبكر قبل حكم البروقنصل  )2((03تيمقاد )، )1((05سطيف )، )3((06)

                                                           
1
 Lassere (JM) , ubique ,op-cit p: 184,609. 

2 Lassère (JM) , Recherche sur la chronologie des èpitaphes  paienne de lA’frica , Ant ,af , vol 7-

7,1973 p: 40-82. 
 .51ص ، المرجع السابق، بوسميماني )ح(  3
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ومود بحيث كحالة ( خالل عيد االمبراطور 50بإقميم افريقيا حوالي ) (Pertinax)بيرتيناكس 
 .)3(بقرطاج منذ عيد القيصر (mur d’amphores)جدار الجرار وجد ىذا المقب عمى 

  cil08ممحق  40. اكثر من (Helvinus)4وس نوكثيرا ايضا مانجد الصيغة ىيمفي

 اليونيون وحامموا هذا المقب : 1-10

  praenomenاإلسن nomenاللقب  الكىية المصادروالمراجع
N

° 

ILA-02-

02,06119 
Pulicio Iunius Aulus 1 

، ( . لقب جد منتشر في كل أرجاء العالم الرومانيJunon) من اإللية  Iuniusنيوس يو 
ائل الذين كانت وجيتيم المدن االفريقية وورد في مدينة و والتجار اال نخاصة ضمن المغتربي

ق.م ضمن اعضاء المجنة المكمفة بترجمة االعمال العممية لمعالم 146اوتيكا منذ سنة 
 )5(تستمد تقريبا عمى نقوش كل المدن االفريقية دون استثناء (Magon)القرطاجي ماغون 

أيضا بعض المسؤولين عمى غرار  وممح، )6((25خميسة )، (08شرشال )، (07)تبسة )
 م( Q.Iunius Blaesus21-23نيوس باليسوس)و ي البر وقنصل ك.

 .(8)(CIL 08)بممحق100أكثر من  (7)م(Q.Iunius Silanus 29-35)وك.يونيوس سيالنوس

 

                                                                                                                                                                                     
 .19ص ، المرجع السابق، دريسي )س(  1
 .19ص ، المرجع السابق، بخوش )ز(  2

3
 Gascou(J), op-cit p:  459. 

4
 Kajanto(L) ,op-cit p:  161-162. 

5
 Lassere (JM) , op-cit p: 80,82,86,88,180. 

 .77ص ، المرجع السابق:  دريسي )س(  6
7 Thebert (y) , la romanisation d’une citè indigène d’afrique Bulla Regia , MEFR(Antiquitè) 1990 vol 

102-2, p: 257 
8 Gsell(s) , ila I, 293. 
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 : نيون وحامموا هذا المقبر الكمبو :  1-11

 praenomenاإلسن nomenاللقب  الكىية المصادروالمراجع
N

° 

ILA-02-

02,0605 
// Calpurnius Quintus 1 

، من االسماء االيطالية المنتشرة بصفة واسعة بايطاليا وافريقيا كيرتا تبميس تقزيس       
حمل ىذا  (1)متيانيس وميالف خاصة ضمن التجارك، السيول بين كاالما وكيرتا وسيقوس

 L.Calpurnuis)مبورنيوس بيزو كل.:  المقب عدة شخصيات رومانية منيا بروقنصمين

Piso)  (2)م  70و 69 م وآخر مابين 40و 39مابين. 

يعتقد أن االفارقة الذين لقبوا بيذا االسم ينحدرون من زبائن الكالمبورنيين من فترة       
سنة  (L.Calpurnius Besita)ة خاصة من القنصل ل.كالبولرنيوس بيسيتا حرب يوغرط

اكثر من :  مال افريقيافيو من الشواىد األولى لبداية الرومنة في بعض مدن ش، (3)111
 .بالممحق 50

 وحامموا هذا المقب  نالفولوسيو: 1-12

 praenomenاإلسن nomenاللقب  الكىية المصادروالمراجع
N

° 

ILA-02-

02,06094 

Ampliatu

s 
Volusius Marcus 1 

 (4)(مثال بشرشال16يا)منتشر بكل ايطاليا وبأغمب مدن شمال افريق (Volusius)فولوسيوس 
بالممحق بمختمف مشتقاتو في حين دون  32مرات و 6لكن في مدونة قزال لم يرد اال 

                                                           
1 Lassère (JM) , op-cit p: 80,174. 
2 Pflaum (HG)  , op-cit p164. 
3 Lassere (JM) , op-cit p: 81. 
4
 Leveau (PH) . Caesarea , op-cit:  114. 
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وقنصل ل. والذي يمكن تقريبو من البر  (1)(Cil VI)وبكثرة في الجزء الخاص بروما 
وىو كذلك من ،  (2)م(2-ق.م  L.Volusius Saturninus) 11وس نتورنيساوس يفولوس

 (3)جدار الجرار بقرطاج في وقت مبكر عمىاالسماء التي سجمت 

 وحامموا المقب  نوسيالكا.1-13

المصادروالمراج

 ع
 praenomenاإلسن nomenاللقب  الكىية

N

° 

ILA-02-

02,06135 
Audentius 

Cassius 

 

Marcus 1 

CASIUS (11 من األلقاب االيطالية الشائعة جدا 50بمدونة قزال وأكثر من ) بالممحق
، ق.م44قاتل يوليوس قيصر سنة  C.Cassius Longinusنتذكر ك.كاسيوس لونجينوس 

، خاصة بمنطقة الالتيوم، المعاصر لكركال( Dion Cassius) والمؤرخ ديون كاسيوس
، ب التي تبناىا األفارقة جراء الرومنة منتشرة في عدة مدن كيرتامن األلقا، أمبريا، كامبانيا
 .(cilحاالت فقط في  03وىي نادرة ككنية ) (5)وشرشال (4)تديس..، تقزيس، تبميس

 :  الغرانيون وحامموا هذا المقب: 1-14

 praenomenاإلسن nomenاللقب  الكىية المصادروالمراجع
N

° 

CIL 08,4828 

ILA-02-

02,06113 

Honoratus Granius L(ucius) 1 

Granius  :(05 لقب التيني منتشر في عدة مناطق منيا كامبانيا ) حاالت بالمدونة 
                                                           

1
 Leglay (M) , Reliefs, inscription et stèle de Rapidum ,(MAH),151 vol 63: 72. 

2
 Lassere (JM) , ubique , op-citp: 85. 

3
 Leglay (M) , op-cit p:  193. 

4 Lassere (JH) , ubique , op-cit p:  80,81,86,150,175. 
5
 Leveau (PH) , caesarea , op-cit , p:  114. 
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أقل نوعا ما بمنطقة أمبريا واتروريا ، وعدد معتبر بروما 12االتيوم ب( و CIL Vفي 31)
رتية خاصة س. شيد أيضا بعدة مدن افريقية خاصة بالكنفدرالية الCIL XI)في  22)
لجانب الشمالي حيث تم احصائيم من طرف الباحث فموم وىو يعود عمى األقل الى نياية با

 لكن ليس من السيل نسب العينة الوحيدة بقالمة الى سيتيوس .، (1)العيد الجميوري

 : يون وحامموا هذا المقبالترتيم: 1-15

 praenomenاإلسن nomenاللقب  الكىية المصادروالمراجع
N

° 

ILA-02-

02,06125 
Felix Tertilius Quintus 1 

تعني الولد الثالث وىي تخص االسماء العددية Tertius تيرتيميوس في األصل ىي        
، تيرتيانوس، ترتينوس:  كوينتوس وقد تنشق عنيا تسميات أخرى، سوكوندوس، كبريموس
الم وفي كل منتشرة في كامل أرجاء الع (2)تيرتوليانوس، تيرتولينوس، تيرتولوس، تيرينتوس

طنين األجانب العبيد والمعتوقين خاصة في األقاليم الناطقة بالمغة اطبقات المجتمع والمو 
كما  (3)عثر عميو كإسم بايطاليا الشمالية وبالناربون وعدة مرات كمقب ببالد الغال، الالتينية

 ( .CILحالة في 538ىو الحال في العينة المدروسة .)

  Clodius:  ا المقبالكموديون وحامموا هذ: 1-16

 praenomenاإلسن nomenاللقب  الكىية المصادروالمراجع
N

° 

ILA-02-

02,06107 
Felix Clodivs Caius 1 

                                                           
1
Lassere (JM) , ubique, op-cit ,p: 92,179,194.  

2 Wible (F) , Nouvelles steles funerairel d’èpoque romaine decouverte  à sion, vallesia 42, 1987,p: 

355. 
3
 Radman  livaja(I) , op-cit ,p: 473. 
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موجود بكل ايطاليا خاصة كومبانيا وتقريبا في كل مدن شمال  (Clodius)الكموديون 
  .(1)افريقيا

 القارجيميون وحامموا هذا المقب : 1-17

 praenomenاإلسن nomenاللقب  ىيةالك المصادروالمراجع
N

° 

ILA-02-

02,06110 

 

Pacata Gargilia // 1 

منتشر بكثرة بمنطقة كامبانيا وباالتيون وموجود بأعداد ميمة  : (Gargilia)القارجيميون 
 .(2)في شمال افريقيا

 موجود بمنطقة سابين  :الفالكيديون

Falcidius:  (voir la liste dans Schultzs p: 272)3. 

 : الكايسيون

Caesius  :الفولسكوعند ، البيسينوم، أمبريا، الالتيوم، البريتيوم، شيد في كمبانيا   les 
volsques (4). 

 : وليونباأل

Abullius:   5)شيد في منطقة السامنيوم
Samnium 

( 

                                                           

)
1
 ( Gascou(J) inscriptions de telessa, ….op-cit,p: 175. 

(2 )
lassere (J.M) ubique….op-cit p:  19. 

3
 ibid p: 177. 

4
  Ibid p: 173. 

5
  Ibid p:  170. 
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 COGNOMEN: دراسة الكنى

ستعمال االسم والمقب استعمال الكنى حديث في تاريخ التسمية الرومانية مقارنة بإ      
ويأتي في الترتيب بعد ذكر القبيمة التي ينتمي إلييا الشخص المذكور في الكتابة االتينية . 

قد تورث عن االىل أو ، الكنية عبارة عن تسمية تميز شخص معين عن باقي افراد عائمتو
لثاني كنية كنية والده دون تغيير ويحمل االبن ا عمى يحصل االبن االكبر فعادة ما، تكتسب

اما الكنية المكتسبة فقد تكون مشتقة من صفة ، والدتو والثالث يحمل كنية والده مصغرة
 شخصية أو عقمية أو مشتقة من مينة حامميا أو من أصمو العرقي أو الجغرافي .، جسدية

ابتداءا من القرن الثاني اصبح في بعض الحاالت نفس الشخص يحمل كنيتين أو      
 .(1)أكثر 

 :  Felixيكس فم-1

كنية افريقية )مذكر ومؤنث( مترجمة الى الالتينية من االسم نمبامو        
((Nampamo)(2  وىي بمثابة اليوناني أقاطوبوس((Agathopus)(3  وىي الكنية األكثر

وىي منتشرة أيضا ، )4)انتشارا بإفريقيا وقد تكون اسم عبيد تعبر خاصة عمى مفيوم السعادة 
اعتمد ، )5من المدن االفريقية) 1238عينة نجد  3542د عمى مجموع في أوساط الجنو 

 )6)م.212االمبراطور كركال ىذه التسمية ابتداءا من سنة 

 

                                                           
 .63ص ، المرجع السابق:  بوسميماني )ح( ( 1)

)2(  
Lassère (JM) , ubique …p: 340 ;341,347. 

)3(
Ibid ,p153. 

  Gascou (J) , inscription de Tebessa:  Mefr (Antiquite) , vol 81,1969,p 567.
4
  

)5(  
Kajanto (L) ,the latin cognomina ,Helsinky 1965,p 273. 

)6(  
Benseddik (N) ,les troupes auxiliares de l’armèe en Maurétanie césarienne en sous les Haut Empire 

, Alger , 1982,p217. 
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2-Rogatus/a : 

محمولة من طرف عدة أشخاص خاصة خالل ، )1(كنية افريقية مترجمة الى الالتينية      
تذكرنا بذلك ، ى وثائق جنائزيةالفترة المسيحية من القرن الثالث الى الرابع وباالخص عم

نتيانوس فالفيوس روقاتيانوس يم.يوليوس كو :  العضو الشيير بمجمس الشيوخ بروما
(M.Quintianus Flavius Rogatianus)  سيسترس لبناء مكتبة  400000الذي أىدى

مرة  650يقصد بيا عادة الطفل المرغوب فيو وتظير ىذه الكنية أكثر من  ،(2)قتادتم
 .)3(حالة فقط بباقي العالم الروماني  65و  بإفريقيا

 :  (BRK)باريك -3

 Bar (BRK)جد شائعة مشتقة من الجذع ، كنية بونية مترجمة الى الالتينية      

تكتسي ىذه  )(ILALGI  220,659,951,588)4ومتواجدة في عدة مدن بصيغ مختمفة )
، باريك، بالياطو:  سبيل المثالنجد عمى ، االسماء أىمية معتبرة لمعرفة التاريخ االجتماعي

التي تؤكد استمرارية اإلرث  (Baliato, Baric , Baricbal , Baricio)باريكيو ، باريكبال
عمى غرار ىذ االلقاب المذكورة والبعض اآلخر  (5)المحمي رغم التقدم الفائق لمرومنة 

، (Transposition)روستيكوس ( المنقولة أو المترجمة لالتينية ، ساتوروس، )فورتوناتوس
شر ؤ فالمقب المرتبط بمفاىيم دينية أو أخالقية لو أىمية معتبرة عند حامميو بإفريقيا . ألنو م

واالسماء ، حقيقي لمتعرف عمى االسماء والتقاليد المحمية في وسط اجتماعي روماني
ئمة الرومانية ليست اال وسيمة لمتمتع بطيبات الرومنة ففي ىذا الصدد ليست االعداد اليا

                                                           
)1(

 Lassere (JM) , Ubique… op cit , p 346 
)2(  Tlili (N) , les bibiothèques en Afrique  du nord , DHA , 2000 vol 26-1,p159 
)3(

  Kajanto (L) ,peculiarities of latin nomenclature in north Africa revue philologus n°108,1964,p311. 
)4 (

  Lassère (JM) , ubique……p: 341. 
)5(

  Benzina ben Abdallah (z) ,une citè suffetale d’Afrique proconsulaire: Limisa , MEFR(Antiquité) 

1990 vol 102-2 p: 510-514. 
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لميوليين الذين يحممون ألقاب محمية اال مؤشرا عن االستفادة منيا منذ ادماجيا ضمن 
 .(1(االمبراطورية الرومانية

يقصد بيذه الكنية المتمدن أو االنسان :  Urbanus / Urbana.أوربانوس / أوربانا 04
، السير واستنادا الى مراجع أخرى يشاطرىا الباحث، (2الذي يتمتع بسموك وآداب حسنة)
( . من االسماء المنتشرة والعادية 3مل معاني دينية)حفإن ىذه الكنية إفريقية األصل ت

 ( 4)(مسيحيا 25منو  728ى مجموع عينة عم 33)خاصة بإفريقيا الموجودة في عدة مناطق

 : (Victoria)فيكتوريا   -5

، سماء االفريقيةال عالقة لو باأل)المنتصر Victorكنية مشتقة من االسم فيكتور)       
تسمية أحصيت في  1568في مجموع  (5)لكن قد يكون لو ارتباط ثقافي باإلرث المحمي

كنية  771منيا ، قوائم كل أجزاء مدونة النقوش الالتينية ) أي كل العالم الروماني (
في ، (7)فعادة ما نجد ىذا االسم ضمن االسماء االفريقية المترجمة الى الالتينية  ،(6)بإفريقيا

ىذا الصدد يمكن القول أنو حتى اذا وصمت االسماء الالتينية الى كل االماكن والطبقات 
 .(8)االجتماعية فإنيا لم تقض تماما عمى االسماء المحمية المعتادة

 

 

                                                           
)1(

  Thebert (YI).la romanisation dune cité indigène d’Afrique:  Bulla regia, MEFR ) antiquité) ,1973 

vol 85-1p: 266-267.  
)2(

  Molliard (L) , petit dictionnaire latin français précédé de notions grammaticales ,Paris , 1875, p: 

697. 
)3(

  Lassère(JM), Ubique….p: 455  n°40. 
)4(  Radman-Livaja (I) op cit ,p: 436. 
)5(

  Beschaouch (A) du cotè de carthage romaine:  le silvain mercure de la gens bacchuviana , 

MEFR(Antiquitè)1985 N°97.2 p: 971. 
)6(  

Kajanto (L): Op-cit,p372. 
)7(

  Lassère (JM) , ubique ,op cit p: 341,346. 
)8(

  Benabou (M) ,la rèsistance Africaine a la romanisation , paris ,1910 p: 577. 
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 : (Urbica)أوربيكا  -6 

 G.Lollius)حممو ك.لوليوس أوربيكوس  (1)بمعني المتمدن، حاالت بالمدونة( 09)       

Urbicus) (138-144وحاكم مقاطعة بريطانيا. ) 

 :  (Honoratus)هونوراتوس  -7

من الكنى االكثر انتشارا في كل المدن الرومانية وفي جميع الفترات .اسم افريقي        
 .(2)وعادة مايترجم أو يستبدل بالكنية قموريوسوس، مترجم الى الالتينية

 :  (Paulus)باولوس  -8

بالممحق ( كنية قديمة مرتبطة بالصفات الجسدية ) صغير  19، ونةعينات بالمد 3)       
 .(3)منتشر بكل العالم الروماني، القامة ( أو األخالقي بمعنى المتواضع

 : (Martialis)ياليس سمار  -9

بالممحق( من جية يرتبط ىذا االسم بإلو الحرب  100أكثر من ، بالمدونة 59)        
 Colonia Nerviana Augusta Martialis Sitifensiumمارس غمى )غرار سطيف ....

CIL 08,8441  التي أسست تحت حمايتو( ومقترن بألقاب عدة جنود في فيالق مختمفة
من جية أخرى وفي عدة حاالت يحممو المعتوقون االفارقة الذين  ،(4)وقدماء محاربين

ال تخمو من ، ةغمون في بعض الضياع وبإعتباره من الكنى المترجمة الى الالتينيتيش
اعتبارات دينية أو أخالقية وىي منتشرة بصفة معتبرة واستثنائية عمى النقوش االفريقية 

من افريقيا(.  Kajantoالتي أحصيت من طرف الباحث كجنتو  771من مجموع  324)
                                                           

)1(
  Kajanto (L) the latin , op cit ,p: 311. 

)2(
  Lassère (JM) ubique ,ibid ,p:  341,345,346 ,453. 

)3(
  Benzina ben Abdallah (Z) Mourrir a Ammaedara , èpitaphes latines paiennes latines inèdites 

d’ammaedara (Haidra ) et de sa région ,2013,p: 360. 
)4(

  Kajanto (L) ,Latin… op cit ,p:  18. 
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في حين عثر عمييا في المناطق الغربية لالمبراطورية ، ولكنيا قميال ماوجدت بإيطاليا
وناربون . وردت عمى شكل كنية في   Rhennaniaريناني ، و الجزيرة االيبيريةالرومانية شب

حممو أيضا احد االعيان الوثنيين ، (ILA.825)ير الحمام يشعدة نقوش واسم وحيد ب
( الذي شفي من مرضو بعد ما قام بالتعميد وتنصر ذلك طبقا 426/27-416بكاالما )

 .(1)لمقديس أوغسطين  22:  لمرسالة رقم

10- Spes  : 

بالممحق بمختمف كنية محمية  Spesina  (20والمؤنث ، بمعني االمل Spesالمذكر       
، سباي، . كثيرا ما نجدىا عمى عدة صيغ سبيني(2)افريقية مترجمة مستعممة خاصة لمنساء 

من  Spesفي عدة مناطق من افريقيا .  (Speni,Spei, Spes, Ispes)اسباس ، سباس
 .(3)النادرة واالقل انتشارا (Abstractions divinises)دية المؤىمة االشكال التجري

 :  Pacataبكاتا  -11

كنية تتعمق بالطبع منتشرة نوعا ما بكل العالم ، بالممحق(30حاالت بالمدونة / 09)        
 .(4)الروماني خاصة بافريقيا وطبقا لمباحث كجنتو فيو اسم مترجم من المغة البونية

 :  Optata  أو بتاتااو  -12

الموجود  (Optatus)ىي تأنيث المذكر ، بالممحق ( 60أكثر من ، بالمدونة 24)       
واغمبية المدن الالتينية باوروبا وافريقيا خاصة في اوساط العبيد  (5)بكثرة خاصة بمدن افريقيا

                                                           
)1(

  Ibid , p:  20,30,54,55,76,21,2. 
)2(  Vars (Ch) , inscriptions inédites de la province de Constantine ,RSAC ,1893 p: 195.  
)3(  Lassere (JM) op cit p: 185,341. 
)4(  Benzina Ben Abdallah (Z) mourir a Ammmaedara –op cit p: 360. 
)5(  Benzina Ben Abdallah (Z) op cit p: 360. 
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رن والمترجمة يباعتباره من االسماء البونية الدينية المرتبطة ربما باإللو سات (1)والمعتوقين
 االنتقاء أو االختيار.، الرجاء، بمعنى التمني (optare)من الفعل  (2) الى الالتينية

 : (Marcia)ماركيا  -13

من  ،)في بعض الحاالت اسم أو كنية اسم قبيمة واسم زوجة االمبراطور كومود(       
، اصة بإيطاليا وكيرتااأللقاب الالتينية المنتشرة بصفة معتبرة في كل العالم الروماني خ

 (4)حالة(11وبشرشال )، (3)سيكافنيريا، (Hadrumète)حضر موت ، سيال، سيقوس، تبميس
 G.Marcius Barea)لكن يبدو أن العالقة لو بالبر وقنصل ك.ماركيوس باريا سورانوس 

Soranus 43-41)  ورغم عراقة ىذا المقب الذي لعب دورا سياسيا معتبرا عند نياية الفترة
مع العمم أنو شيد مبكرا في كل مراكز  (5)ال نعرف بالضبط عالقتو بمدن افريقيا، جميوريةال

 حالة بافريقيا(. 50ماريوس )أكثر من 

 : Priscusبريسكوس  -14

جد منتشرة بكل العالم ، كنية التينية بمعنى القديم، بالممحق( 16بالمدونة و 15)      
 .(6)حالة بمدونة قزال(  19و CiLفي حالة 1269الروماني وباألخص بإفريقيا )

 :  Pantiaبانتيا  -15

وتكتب ، Robertville (Antonia Pantia) Pantia,ILA,..,414  توجد الكنيسة بانتيا في
)أيضا 

Panthea
   (1. 

                                                           
)1(  Kajanto (L) op cit p: 75,76,77. 
)2(  Lassère (JM) , op cit p86 ,453. 
(3)   Radman livaja (L) , op cit , p: 340. 
(4)  Leveau (P) ,Caesarea…op cit p….. 
(5)   Lassère (JM) , op cit p:  93,124. 
(6 )  Benzina Ben Abdallah (Z) op cit , 362 
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 :  Puiaبويا   -16

، فينيرالحسب  (Pura)في حين ، الكنية بويا ذات أصل محمي وىي غير معروفة       
 CIL,V,7091  Augusta Tauminorumi  :(lattus Puri filius): يدت مرة فيىي كنية ش

. في نص لم يترك أي شك حول أصميا الغير الروماني . المثال الثاني وضع من طرف 
I.Kajanto، (the latin cognomina) P252 ،1965 ، نقيشة في مدينة تبميس

CIL.18963=n°5045. 

71- Gaeminius:   تريريايوجد بالالتيوم  .)2(وأمبريا وبتعداد قميل بكمبانيا وا 

18- Adratti:  

وىي صيغة جعمت التينية السم اغريقي وردت االشارة اليو كأحد األلقاب التي         
:  وكإسم إلحدى حوريات جزيرة كريت وىي، عرفت بيا اإللية نيميسيس عند اليونان

 Argosك األسطوريين لمدينة أرغوس أدراستيا ابنة الممك ميميسوس كما عرف بو أحد الممو 
 .(3(أدراستوس . ومعناىا الثابت الذي ال يفر، في صيغتو المذكرة، اليونانية

19- Salvus : 

 .(4(تعنى المنقض أو المخمص        

 

                                                                                                                                                                                     
(1)  Gsell(S) ILA I, 06112,p: 568. 
(2)  Ibid ,p: 568. 

رسالة لنيل شيادة الدكتوراه عموم في ، التركيبة البشرية بمجتمع الريف االوراسي أثناء االحتالل الروماني، بخوش )ز(  ( 3)
 .609ص ، األثار القديمة

 .601ص ، المرجع نفسو:  بخوس )ز( ( 4)
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20- Pius : 

وىي كنية ، من أسماء الكنى الدالة عمى الخصال المعنوية، الورع، بمعنى التقي       
وقل ما تمثل بمعظم المقاطعات اإلفريقية ، عند اإلناث أكثر من الذكور عموما ما نجدىا

 .  (1)(CIL 08,106)مثال فقط بمدونة  20)حوالي 

 :  /الكنى الميبية البونية المترجمة الى الالتينية1

Rogati – Felix – victoria – Honoratus – Pacata – Martialis – Optata – Spes – 

Puia – Baric. 

 .Arabus  :كنى ذات أصل اتنوغرافي/ال2

 .Montani – Montanus:  /الكنى ذات أصل جغرافي3

  Casta – Pius  :/ الكنى التي تدل عمى صفة عقمية4

   Adrati :/الكنى االغريقية5

 .Osa  /Marciosa :ب/ الكنى المنتهية 6

 

 

 

 

                                                           
 .797ص ، نفسو المرجع ( 1)
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 :تصنيف االسماء حسب تركيبها

 الثالثية:االسماء 

 قائمة األسماء الثالثية عددىا

15 

Lucius Granius Rogati filius Quirina Honoratus 

Tiberius claudius urbanus 

Caius vibivs urbanus 

Marcus Abullius Arabus 

Caius cloduis felix 

Marcus volusius Ampliatus 

Publivs clodius Priscus 

Publius Marius Priscus 

Quintus Tertilius felix 

Luci vibi Montani 

Marcus Vibivs Montanus 

Lucius Falcidius vindex 

Marcus cassius Audentius 

Sexti IULI filia quae et Puia 
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 ئية:انالثاالسماء 

 قائمة األسماء الثنائية عددىا

 

16 

Iulivs Paulus  

Iulia Marciosa 

Iuliae Quintae  

Caecilia Marcia 

Iulia spes 

Iulia vrbana  

Baric Muc filius  

Caecilius aquensis 

Quintus calpunius 

Kasta victoria 

Corneliae victoria 

Carglia Pacata 

Helvonia Pantia 

IuLia spes  

Livia Urbica 

Modia Optata 
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  الوحيدة:االسماء 

 قائمة األسماء الوحيدة عددىا

4 

Martialis 

Salvus 

Selecus 

Adrati 

نى االشخاص الذين األسماء الوحيدة ىي التي ال تحتوي ال عمى القاب وال عمى ك      
يحممون تمك االسماء يعتبرون اجانب عن المجتمع الروماني . فئة العبيد ايضا كانت ليم 

 اسماء وحيدة لكن غالبا ماتتبع بصيغة العبودية مما يميزىم عن االجانب .

بل قد ، االسماء الوحيدة ال تعني حتما ان اصحابيا ال يحممون التسمية الثالثية     
اممة بل يكتفون بذكر كرومانيون لكن ولتفادي التكرار ال يكتبون اسماءىم يكونون مواطنون 

كنيتيم عندما يضعون نقيشة الحد اقاربيم . االسماء الوحيدة مقسمة عمى فئتين ىما فئة 
 .(1)االسماء وفئة االسماء التي ليا صفة الكنى 

 .09: فيما يخص االسماء الغير مكتممة فعددىا        

 

 

 

                                                           

  
 .60ص ، المرجع السابق:  )ح(بوسميماني  ( 1)
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Tableau du Taux de Masculinité :(1)جدول يمثل عدد الذكور  

Moyenne م1القرن  أوطووييه سيفيرييه 

 ق.م1القرن 

1e s.ac 

Régions / villes 

160 / / / / Nattabutes 

Longévité des Pérégrins   :(2)معدل االعمار لدى األجانب

Pèrègrins 
Régions ou villes 

Femmes Hommes 

58 ans 62 ans Nattabutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Lassere J(M) , op cit p507. 

  Ibid, p:  531 2   
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  (Mortalitè)   :معدل الوفيات عند الناتابوت

Total: 145 Femmes: 57 Hommes: 88 
Tranche 

d’âge 

0.6% 

4.1% 

13.8% 

14.4% 

9.6% 

4.1% 

11.7% 

15.1% 

10.34% 

4.8% 

4.8% 

4.8% 

1 

6 

19 

21 

14 

6 

17 

22 

15 

7 

7 

7 

1.75% 

1.75% 

12.28% 

19.29% 

17.54% 

8.77% 

14.03% 

7.01% 

7.01% 

5.26% 

3.50% 

1.75% 

1 

1 

7 

11 

10 

5 

8 

4 

4 

3 

2 

1 

 

/ 

5.68% 

13.63% 

11.36% 

4.54% 

12.50% 

10.22% 

20.45% 

12.50% 

4.54% 

4.54% 

/ 

5 

12 

10 

4 

11 

9 

18 

11 

4 

4 

 

0-9 

10-19 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-99 

100-109 

110-120 
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 (1))بتصرف الطالب(يمثل معدل الوفيات لدى الناتابوترسم بياني  :36 صورة رقم

 

                                                           
(1)

 Lassere(JM),op-cit,p,531. 

 

 يمثل الذكور المون االخظر

 المون االحمر يمثل االناث
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 ( (Oum krekecheكتالوق النقيشات الالتينية ألم كريكش 

"Oum Krekeche":  Civitas Nattabutum 

01 

CIL 08, 04826 (p 1801) = ILA-02-02, 06097 

Divo Com[modo divi] / M(arci) Antonini Pii G[erman(ici)] / Sarmat(ici) filio 

fr[atri] / Imp(eratoris) Caes(aris) L(uci) Septi[mi Seve]/ri Pii Pertinacis 

[Aug(usti) Ara]/bici Adiab(enici) Parth(ici) m[ax(imi) pont(ificis)] / max(imi) 

trib(uniciae) pot(estate) XV[II imp(eratoris) XI] / co(n)s(ulis) III 

proco(n)s(ulis) pro[paga]/tor(is) imp(erii) fortissimi [feli]/ciss[imique 

prin]cipis [patruo] / Imp(eratoris) Caes(aris) [M(arci) Au]reli [An]/tonini Pi[i] 

Fe[licis Aug(usti)] pon[t(ificis)] / max(imi) tri(buniciae) pot(estate) XII 

co(n)s(ulis) [III] / proco(n)s(ulis) fortissimi [fe]/licissimique PR 

«prin[cip(is)]» / «et super omnes p[rin]»/«cipes nobi(li)ssimi» c[iv(itas)] / 

Nattabutum 

02 

CIL 08, 04828 = ILA-02-02, 06111 

D(is) M(anibus) [s(acrum)] / L(ucius) Granius / Rogati fil(ius) Qu[i]/[r]ina 

Honora[t]/[u]s vix(it) an(nos) LXX [ 

03 

CIL 08, 04829 = ILA-02-02, 06113 

D(is) M(anibus) s(acrum) / Iulius / Paulu/s v(ixit) a(nnos) / LXXV // D(is) 

M(anibus) s(acrum) / Iulia / Marc/iosa / v(ixit) a(nnos) XXV 

04 

CIL 08, 04830 = ILA-02-02, 06115 

Dis Manibus / Iuliae Quintae / matri pie[n]tis/simae Ti(berius) Cla[u]dius / 

Urbanus fil(ius) [pietate]m / eius remune[rans fecit] 

05 

CIL 08, 04831 = ILA-02-02, 06121 

]lia / Marcia / v(ixit) [a(nnos)] LXXX [ 

06 

CIL 08, 04832 = ILA-02-02, 06129  

D(is) M(anibus) s(acrum) // ]il / [3]AIIA / [3] v(ixit) a(nnos) LI // C(aius) 

Vibi/us Ur/banus / v(ixit) a(nnos) / LXXXVI 

07 

CIL 08, 04833 = ILA-02-02, 06117  

D(is) M(anibus) s(acrum) / D[3] / [I]ulia Spes / [3]rius Priv[3] / [3]rcet vixit 

an[nos] / [3]adrati[ 

08 
CIL 08, 04834 = ILA-02-02, 06114 

Sex(ti) Iuli (!) / q(uae) et Puia / v(ixit) a(nnos) XLV / h(ic) s(ita) e(st) 

09 
CIL 08, 10827 = CIL 08, 17050 = ILAlg-01, 00863 = ILAlg-02-02, 06138a 

pr]/o sa/[lute I]mp(eratoris) M(arci) / [Anto]nini Aug(usti) / [Salu]/taris / 
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[Aug(usti) s(ervus) ta]bellari/[us] / templum / [a solo(?)] fecit / [et dedi]cavit 

10 
CIL 08, 18794 = ILA-02-02, 06101 

D(is) M(anibus) s(acrum) / M(arcus) Abulli/us Arabus / v(ixit) a(nnos) CIII 

11 
CIL 08, 18795 = ILA-02-02, 06119 

A(ulus) Iunius Puli/cio vixit / an(nos) XXV / h(ic) s(itus) [e(st)] 

12 
CIL 08, 18796 = ILA-02-02, 06107  

D(is) [M(anibus)] s(acrum) / C(aius) Clo/dius / Felix / v(ixit) an(nos) / LX 

13 
CIL 08, 18797 = ILA-02-02, 06118 

D(is) M(anibus) s(acrum) / Iulia Urba/na vixit an/nis XXX 

14 

ILA-02-02, 06093 

Deo Frugifero sac(rum) / M(arcus) Volusius Ampliatus / aedem a solo sua 

pec(unia) / fec(it) idemq(ue) dedic(avit) 

15 

ILA-02-02, 06094 

Pro salute et victor[ia] / Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aureli Se[veri] / 

Antonini Aug(usti) Pii Fel[icis] / Part(hici) max(imi) Brit(annici) max(imi) 

[p(ontificis) max(imi)] / tr(ibunicia) pot(estate) XV imp(eratoris) II 

co(n)[s(ulis) III] / Matri deum Aug(ustae) [sac(rum)] / r(es) p(ublica) 

c(ivitatis) R() templum [cum] / sanctu et porticu d(ecreto) d(ecurionum) 

p(ecunia) p(ublica) omnia a solo resti[tuit] 

16 

ILA-02-02, 06095 

]za[ 

17 

ILA-02-02, 06096  

P(ublio) Septimio Getae nobilis/simo [C]a[esari] princ(ipi) iuventu[t]is / 

[A]ug(usto) filio / Imp(eratoris) Caes(aris) [di]vi M(arci) Antonini Pii 

Ger/man(ici) [Sar]m(atici) fil(ii) div[i] Co[mm]o/di [fratr]is divi Antonini / 

Pi[i nep(otis) d]ivi Hadriani pro/n[ep(otis) div]i Traiani Part(hici) abnep(otis) / 

divi Nervae adnepoti(s) / L(uci) Sept[i]mi Severi Pii Pertina/cis Aug(usti) 

Arab(ici) Abdiab(enici) Parth(ici) / max(imi) pont(ificis) max(imi) trib(unicia) 

pot(estate) XV / imp(eratoris) XII co(n)s(ulis) III proco(n)s(ulis) 

propag(atoris) / imp(erii) fortissimi felicissimi/que principis p(atris) p(atriae) 

fratri / Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aur(eli) Antonini / Pii Felicis 

Aug(usti) pon[t(ificis) ma]x(imi) / trib(unicia) pot(estate) X co(n)s(ulis) II 

proco(n)s(ulis) / fortissimi felicissimique / principis p(atris) p(atriae) r(es) 

p(ublica) c(ivitatis) R() / s(ua) p(ecunia) f(ecit) it(em) d(e)d(icavit) 

18 
ILA-02-02, 06098 = AE 1895, 00082 

D(omino) n(ostro) / Flavio / Valenti / Pio victori / triumphatori / semper 
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Aug(usto) / ordo municipi(i) / Nat(tabutum) posuit id(em)q(ue) [dedicavit]19 

19 
ILA-02-02, 06099 

] Augustor(um) dd(ominorum) [ 

20 
ILA-02-02, 06100 

] Martialis / sacerdos Satu/rni vixit an(n)os / LXV[ 

21 

ILA-02-02, 06100a  

]M A[3] / [3]Q As[3] / [3]P[ 

Pflaum:  M(arcus) A[…] / Q(uirina) As[…] /P[ius] 

22 
ILA-02-02, 06102 

]AALLI[3]/ius C T[ 

23 

ILA-02-02, 06103 

] Baric Muc() / f(ilius) vixit an(n)is / XXXXVI [hic] / situs [est] 

24 
ILA-02-02, 06104 

D(is) M(anibus) s(acrum) / Ca<e=T>cilius / Aqu(e)nsis / vixi[t annos 

25 
ILA-02-02, 06105 

D(is) M(anibus) [s(acrum)] / Q(uintus) Ca[lp]/urni[us 

26 

ILA-02-02, 06106  

D(is) M(anibus) s(acrum) / Kasta Vi/ctoria v/ixit an(n)is / LXXV h(ic) s(ita) 

e(st) 

27 

ILA-02-02, 06108 

]M at[3] / [3]IRAI[3] / [3]ATAV // D(is) M(anibus) s(acrum) / P(ublius) 

Clodi/us Pris/cus v(ixit) / a(nnos) XXX / h(ic) s(itus) e(st) 

28 
ILA-02-02, 06109  

Cor]neli(a)e Victori[ae 

29 
ILA-02-02, 06110 

D(is) M(anibus) s(acrum) / Gargi/lia P[a]/cat[a] / v(ixit) a(nnos) [ 

30 

ILA-02-02, 06112 

D(is) M(anibus) s(acrum) / [H]elvonia / Pantia / v(ixit) a(nnos) XLIII / h(ic) 

s(ita) e(st) 

31 

ILA-02-02, 06116  

D(is) M(anibus) s(acrum) / Iulia / Spes / v(ixit) a(nnos) XXXV / o(ssa) t(ibi) 

b(ene) q(uiescant) 

32 
ILA-02-02, 06120  

D(is) M(anibus) s(acrum) / Livia / Urbica / vix(it) a(nnos) [ 

33 ILA-02-02, 06122 
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D(is) M(anibus) [s(acrum)] / P(ublius) Marius Pris/cus COR[3] / [3]O[3]VC[ 

34 
ILA-02-02, 06123 

Modia / Optata / vixit an(nos) / LXXXV (h)ic / s<i=A>t(a) <e=A>st 

35 

ILA-02-02, 06124  

Salv[3] / v(ixit) a(nnos) [3] / h(ic) s(itus?) [e(st)] 

Pflaum:  Salv[ius / ia] 

36 
ILA-02-02, 06125 

D(is) M(anibus) s(acrum) / Selecus / v(ixit) a(nnos) LXX / h(ic) s(itus) e(st) 

37 
ILA-02-02, 06126  

Q(uintus) Tertili/us Felix / vix(it) a(nnos) XXX h(ic) s(itus) e(st) 

38 

ILA-02-02, 06127  

[D(is) M(anibus)] / L(uci) Vibi [Mo]/ntan[i] / [v]ixit a(nnos) L[3] / h(ic) 

s(itus) [e(st)] 

39 
ILA-02-02, 06128  

M(arcus) Vibius M/ontanus v/ixit annis / XXXV h(ic) s(itus) e(st) 

40 

ILA-02-02, 06130 

] vix(it) [ann(os)] / LXXX // ] v(ixit) (!) LXXXX 

41 

ILA-02-02, 06131 

]DOM[3] / [3]invo Pati[3] / v(ixit) a(nnos) XLI 

42 

ILA-02-02, 06132 

]IIC / Pius fr(ater?) / vixit a(nnos) [ 

43 
ILA-02-02, 06133 

D(is) M(anibus) [s(acrum)] / M(arcus) C[3] / [3]IC[ 

44 

ILA-02-02, 06134 

D(is) M(anibus) / L(ucius) Falcid[i] /us Vindex V(ixit) A(nnos) C H(ic) 

S(itus) E(st) 

45 
ILA-02-02, 06135 

D(is) M(anibus) / M(arcus) Cae/sius Au/den(tius) v(ixit) a(nnos) L/XXI 

46 
ILA-02-02, 06136 

D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius?) I[ 

47 
ILA-02-02, 06137 

D(is) M(anibus) s(acrum) / I(ulius) Gae/mi/nius(!) [ 
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48 

ILA-02-02, 06138 

D(is) M(anibus) s(acrum) / Verna / pius vix(it) / [a]nn(os) LX / h(ic) s(itus) 

e(st) 

49 

ILA-02-02, 06138a 

 

50 
MEMORIAE  MV. LLEIAEHM  MONIAE.VA.XXV.D.XXI.PATER 

FILAE PIISSIM…                         inscription inédite 
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 :  الخاتمة

دلمومال  لدمهالم   ةلدمخلفال ف لثرااال  وصال  لدتال  ممالف ها ال و  ةمن خاللل لدرالهالا لدهال          
لدالالال  و    ILAكالالالوص وصالالال  دل  امالالال ف لدم مالالالوا   مرو الالالة   و  (Civitas nattabutum)كالالالااك  أم

: عل  ضوء هالوه لدرالهالة  هالت تن أنو  ج  ب ودك ممف  رالهة أو وم هتاة دمجتم  هوه لدمرا ة
دالالم تالالتم هاالالا أاالالة ، ا الال   الال د اب مالالن  لراالالة عالالان مخلالالو  لثرالالاا لدمهالالم  ا داالال  أم كالالااك لدمومالال  

 ات  أ ا غاا مام .، دم اتم تص افاو  افاا ف من م ل

لدتالالال  تالالالم وكاهالالال  هالالال  لد راالالالر مالالالن و  ت طالالالن هالالال  هالالالوه لدم ط الالالة أاالالالر لد   والالالل لدمالاةلدم اوهالالالة      
 les    هال ة دهالك     لد  تال  وف (Civitas Nattabutumتمالف تهالمات    و  لدمصال را لدت ااخاالة

nattabutes))  مالالر ك  الالف كالالل لدؤالالاو  مؤلتاالالة دلهالالت الا   دم ط الالة  اكالالم كو  الال  م ط الالة هالال لاة و
علالال  غالالالا  ولر لد الال ا، خصالال ة كمالال  تتالالوها علالال  لد راالالر مالالن لدمصالال را لدم واالالة مرالالل ولر لدمالال ا 

م ط الالالة د الالال  ج  الالالب تاصالالالا   ه دم ط الالالة ه د آخالالالالدا الالال  ا  لدم واالالالة لدكراالالالا    دم ط الالالة ومالالالن ج  الالالب 
 لده لاة ما طة  هلهلة من لد ض ب لدت  تطوق لدم ط ة .

طااالق مال كة مالن لدطامال ف   د راالر عالن  من ج  ب لدمولصلف  اص أن لدمرا ة مات طةو       
، Calama ،Thibilis ،Thubursicum Numidarum: مرالالالاللمالالالالن لدمالالالالرن أو لدمولمالالالال  ل رااالالالالة 

Cirta  غااه .و 

مالالالن رالالالم و  Municipiumلدالالال   Civitasكمالالال  عاه الالال  أاضالالال  لدتطالالالوا لثرلاا دلمرا الالالة مالالالن       
 لص اف مرا ة اوم  اة كلهاكاة .

لدم تمالا  و  من خلل لدزا ا  لدمارل اة دلموم   اص لد راالر مالن لدمخلفال ف ل رااالة لدمت وعالةو       
ر مالن م  صالا هالول مال  االرل علال  وجالور لد راالو  عل  ك مل مهال اة لدمومال  م  ال  مضال رلف لدر الل

كالالودك ، ك  الالف تاتالالوا علالال  لدكراالالا مالالن أمالالج ا لدزاتالالونلدزاتالالون ممالال  االالره    دل الالول أن لدم ط الالة 
  الالا لد   صالالا لدج  وزاالالالة  أاضالالال و  عت الال ف ل  الالولبو   جالالر لدكراالالا مالالالن لدكتالالل لداجااالالة لدممالالالو ة
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مخلفالال ف مالال  ا الالرو ل الالا  أاضالال كمالال   الالاص ، إدالال  تالال  وف اجالالاا إضالال هةلدمتمرلالالة هالال  مالالولهر لد  الالوا 
و ممالال  االالرل علالال  رالالالء ،  از طالال  ممالال  االالرل علالال  ت  مالالب لدفتالالالف لدت ااخاالالة علالال  لدمومالال  اصالالن

 ل اج م لدمختلفة.و  لدمرا ة ه  لد   صا لدم م ااة لدمتمرلة ه  مولعر ل عمر  ولف ل مك ل

وجالر   أن أاالره   مالولهر ه الط 60دكن  اص أ ا دم ا    لدكراا مالن مالولهر لد  الوا االولد        
ااال   الرأف  ث  تالا هال  وكالاص وه ت ال   إهالرلو   لآل ال ءراوهة ااال  مال م أاالر اامل   امة غاا م

 لدتالال  ث توجالالر هالال   الال م  لد  امالال ف لدخ صالالة  الال دموم و  ((MEMORIAلد  امالالة  صالالاية ماموااالال  
 Diisهالال  لختصالال ا و  DMSولدتالال  ك  الالف تامالالل ع الال ا   ((Gsell ILAلدم مالالوا  هالال  مرو الالة و 

Manibus Sacrum). م     اولح ل د ة لدم رهة  ) 

داهالالالن و  ا داالالال  دكالالالن  لدمومالالال   لاالالالؤ أن جالالالل لد  امالالال ف غاالالالا موجالالالور إهمالالال لمالالالن جالالالالء و       
 (.(ILAه  مرو تا  Gsell(S)لداؤ مر تم وصف   من طا  لد  ا  

اؤ الا د ال  جلاال   (Civitas Nattabutumمالن خاللل رالهالة ل هالم ء لدخ صالة   دمرا الة  و        
مرص  ج ا   ه  هول لدوهط ه دهك ن لدمالاالان د الوه لدمرا الة مالر و  لداوم ة دها هةل را لدك اا 

لدمات طالالالة  وهالالالم ء و  هالالالول مالالال   الالالاله علالالال  ل هالالالم ء لدتالالال  ااملو  الالال و  تالالالوراول  مالالالكل ك االالالا   داوم الالالة
مالالن هالالول امك  الال  لد الالول أن لدهالالك ن لدمالاالالان اأو لدكراالالا مالالن لدم الال ه  لدمكتهالال ة جالالالء و ، ل  الال طا 

هالالو  فالالش لدمالال ء  الالاله هالال  لدم الال طق ل خالالاص لو أصالال   و  دااكالالة   لداوم الالة (لدالالرخول هالال  هالالوه ل
 م  ه .و  لدكراا من لدهك ن لدمالاان اه ون والء لدمولط ة لداوم  اة دم  ها   من لمتا زلف
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 المراجع باللغة العربية:  
، التركيبة البشرية بمجتمع الريف االوراسي أثناء االحتالل الروماني، بخوش )ز( .1

 .رسالة لنيل شهادة الدكتوراه عموم في األثار القديمة
، التركيبة البشرية بمجتمع الريف االوراسي أثناء االحتالل الروماني، )ز( بخوش .2

 .رسالة لنيل شهادة الدكتوراه عموم في األثار القديمة
بخوش زهير دراسة تحميمية السماء افراد مجتمع مستعمرة تاموقادي خالل الفترة  .3

، لماجستير في األثار القديمةرسالة لنيل شهادة ا، الممتدة مابين القرنين الثاني والرابع م
 .م6002-م6002، جامعة الجزائر

لنيل شهادة دكتوراه دولة في  اطروحة، بورحمي )أ( مستعمرة مادوروش واقميمها الترابي .4
 .م6000-6002، جامعة الجزائر، اآلثار القديمة

وضواحيها من خالل  دراسة مكونات مجتمع مدينة تيفاستيس :بوسميماني )ح( .5
مذكرة لنيل شهادة ، الكتابات الالتينية في الفترة الممتدة بين القرنين االول والثالث م

 .6002-6002، الماجستير
()القرن 02دراسة مكونات مجتمع ستيفن من خالل النقوش الالتينية ) :دريسي )س( .6

جامعة الجزائر ، الثاني والثالث الميالديين ( رسالة لنيل شهادة الماجسيتر في اآلثار القديمة
0226-0221. 

نوميديا من حكم الممك جايا الى بداية االحتالل الروماني الحياة ، فتيحة فرحاتي .7
 .م6002ق.م(، 62ق.م 601السياسية والحضارية )
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 الصفحة العنوان الرقم
 03 خريطة توضح مكان الناتابوت. 10
 01 بتصرف الطالب. google earthصورة جوية لمموقع من5  10

13 
 civitas nattabutum خريطة تظهر شبكة الطرقات التي تربط 
و بتصرف   P .Salamaبمختمف المراكز المحيطة بها من انجاز 

 من الطالب
01 

 04 خريطة تظهر موقع أم كريكش . 11
 03 )من تصوير الطالب(. 10تمثل مضاد الثقل رقم  10
 03 )من تصوير الطالب(. 10تمثل مضاد الثقل رقم  11
 01 )من تصوير الطالب(. 13تمثل مضاد الثقل رقم  12
 01 )من تصوير الطالب(. 11تمثل مضاد الثقل رقم  13
 00 )من تصوير الطالب(. 10تمثل مضاد الثقل رقم  14
 01 لكتمة حجرية حفرت فيها قنات )من تصوير الطالب(. 01
 02 تمثل كتمة حجرية مشذبة )من تصوير الطالب(. 00
 03 كتمة حجرية لم ينتهي العامل من صقمها)من تصوير الطالب(. تمثل 00
 04 تمثل بالطة حجرية تحتوي عمى قناة )من تصوير الطالب(. 03
 04 تمثل كتمة حجرية تحتوي عمى دائرة في الوسط )من تصوير الطالب(. 01
 31 رسم توضيحي من )انجاز الطالب(. 00
 30 رسم توضيحي من )انجاز الطالب(. 01
 30 حجرية ذات وضيفة مجهولة )من تصوير الطالب(. لكتمة 02
 33 )من تصوير الطالب(. 10تمثل عتبة باب  03
 33 )من تصوير الطالب(. 10تمثل عتبة باب  04
 31 )من تصوير الطالب(. 10لقاعدة عمود  01
 30 )من تصوير الطالب(. 10تمثل قاعدة عمود  00



والخرائط الصور فهرس  

 

 
133 

 

 

 

 

 30 )من تصوير الطالب(. 13تمثل قاعدة عمود  00
 31 )من تصوير الطالب(.  Mensaتمثل طاولة جنائزية  03
 32 )من تصوير الطالب(. Sarcophageلتابوت حجري  01
 33 )من تصوير الطالب(. 10لشاهد القبر رقم  00
 34 )من تصوير الطالب(. 10لشاهد القبر رقم  01
 11 )من تصوير الطالب(. 13لشاهد القبر رقم  02
 10 )من تصوير الطالب(. 11 لشاهد القبر رقم 03

04 
)من تصوير  10تظهر النقيشة الغير مدروسة لشاهد القبر رقم 

 13 الطالب(.

 13 من الجانب )من تصوير الطالب(. 10تظهر شاهد القبر رقم  31
 11 متواجدة بجدار المبنى )من تصوير الطالب(. 11لشاهد القبر رقم  30
 10 حصن بيزنطي من األعمى )من تصوير الطالب(. تظهر بقايا سور 30
 11 الطالب(. تظهر بقايا سور الحصن البيزنطي من الجانب )من تصوير 33

)من تصوير  10تظهر اعادة استعمال الحجارة في المباني الحديثة 31
 الطالب(.

12 

30 
)من تصوير  10تظهر اعادة استعمال الحجارة في المباني الحديثة

 12 الطالب(.

 002 رسم بياني يمثل معدل الوفيات لدى الناتابوت)بتصرف الطالب(. 31
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 الصفحة العنوان
  اإلهداء

  خاصإهداء 
  العرفانو  الشكر

  قائمة المختصرات
 أ مقدمة

 مدخل عام: الفصل االول
 99  من حدود قرطاجة حتى نهر الواد الكبير: توزيع القبائل النوميدية

 11 لمحة تاريخية 
 13 : لالتطور اإلداري 
 14 اإلطار الجغرافي
 15 شبكة الطرقات

 16 الحيوانيو  طبوغرافية المنطقة والغطاء النباتي
 17 رافيةالشبكة الهيدروغ
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 18                       بطاقة فنية لموقع أم كريكش

 دراسة وصفية لممكونات االثرية لمموقع.: الفصل الثاني
 Gsell/vegneral. 11 قزال وفينيرال عندوصف عام لموقع أم قريقش 

 11 وصف المخمفات االثرية المتواجدة بالموقع
 11 مضاد الثقل

 15 كتل حجرية مشذبة
 31 عتبات أبواب
 34 قواعد أعمدة

 36 طاولة جنائزية
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 36 تابوت حجري
 37 شواهد قبور

 44 بقايا حصن بيزنطي
 46 حجرية في البناءات الحديثةاعادة استعمال الكتل ال

 (ILAوصف النقيشات المنشورة بمدونة ): الفصل الثالث
 49 (ILAوصف النقيشات المنشورة بمدونة )
 لمجتمع الناتابوت. دراسة أونوماستية: الفصل الرابع

 85  الطرق الرئيسية في تأريخ النقيشات
 89 دراسة األلقاب)األسماء العائمية(

 194 دراسة الكنى 
 111 تصنيف األسماء حسب تركيبها
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