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 اإلهداء

 

 

 

أهدي هذا البحث إلي أبى 

وأختي رحمهما هللا وطيب 

هللا ثراهما .  
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الشكر والتقدير 

 بسم هللا والحمد ل وّصلي وّسلم على رسول هللا ،عليه أفضل التسليم ولقوله 

من   لكل"من لم يشكر الناس لم يشكر هللا"،أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير

 قسم اآلثار مكوناً من كامل أمانة القسم ىأتقدم بالشكرإل هذا العمل ؛إتمامفي  ساهم

وأعضاء هيئة التدريس فيه ؛بداية أتوجه بكامل شكري إلى د/محمد الدويب 

.كما أتوجه بكامل شكري وتقديري إلى هالذي أفادني بتوجيهاته وإرشادات

د/خالد الهدار وزوجته اللذان ساهما الباحثة لتخطي مهمة الدراسة ومواصلتها 

ولتقديمهما النصح واإلرشاد .   

  كما أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى أ/عبدا ل الرحيبي لمساعدة الباحثة 

في توفير بعض المصادر والمراجع مع تقديم الدعم والمساعدة إلتمام؛ كما 

أتوجه بالشكر إلى أ/جمعة كشبور لتقديم المساعدة للباحثة ؛والشكرالجزيل 

إلى د/إبراهيم المهدوي لمساعدة الباحثة في توفير بعض المصادر المستخدمة 

؛كما ال أنسى من شكري وتقديري من ساهم في طباعة البحث األخت/عالية 

 الذي قام معي بطباعة الصور الخاصة يأحمودة واألخ/أحمد المقرح

بالدراسة.كما أود تقديم الشكر والتقدير إلي كامل أفراد أسرتي لدعمهم لي 

مادياًومعنوياً في جميع مراحل تعليمي ؛كما أتوجه بكامل الشكر إلي العاملين 

بالمكتبة المركزية خاصًة العاملين بقسم ليبيا والشكر إلى العاملين في متحف 

طلميثة خاصة إلي األخ/ فرج العقيلي لما قدمه للباحثة من مساعدة عند زيارة 

متحف المدينة ؛وفي النهاية الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إتمام هذا 

العمل .       

   

 



                                                                                                         

فهرس المحتويات 
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 فهرس اللوحات:
ت 
 

ص اللوحات 

توثيق نصب تذكاري ؛كما شاهده باشو؛نقال عن:-  1
-J.Raimond   Pacho,Relation  du'n Voygue…pl:lii,fig:3 

54 

 :- نتوثيق قديم لنقش جنائزي ؛كما شاهده باشو ؛نقال ع 2
-J.Raimond Pacho,Relation  du'n Voygue…..,pl:lxiii,fig:8. 

54 

توثيق جزء من نصب تذكاري ؛كما شاهده باشونقالعن:-  3
-J.Raimond Pacho ,Relation  du'n Voygue….,pl:lxiii,fig:1 

55 

توثيق قديم لنقش جنائزي كما شاهده باشو أيضا ؛نقال عن:-  4
-J.Raimond Pacho,Relation du'n Voygue…,pl:lxxxv 

56 

م)؛نقال 100م-98نقش حجر أميال؛من مدينة كيرينى يؤرخ الى عصر تراجان ( 5
عن:- 

-Mario Luni,"Apporti Nuovi nel Quadro della vibilita antica… 
.A.L,p127,fig:7                                               Q 

67 

م-98نقش حجر أميال؛تم العثور عليه في مدينة أبولونيا؛يؤرخ الى عصر تراجان( 6
م)؛نقال عن:- 100

-D.Robansion,Arch.Amer,1913,vol:xii,p174,fig:29. 

71 

نقش حجر أميال؛تم العثور عليه بالقرب من حمامات تراجان في مدينة كيرينى؛يؤرخ  7
م)؛نقال عن:- 138م-117الى عصر هادريان(

-R.Goodchild,P.B.S.R,1971,P86,pl:xxvii,no:3. , 

77 

نقش حجر أميال تم العثور عليه بين الميلين العاشروالحادى عشر طريق (كيرينى- 8
م)؛نقال عن: 138م-117ابولونيا )؛يؤرخ الى عصر هادريان(

-G.Oliverio,A.I,vol:I,1927,p318,fig:1. 

81 

نقش حجر أميال تم العثور عليه عند البوابة الشمالية لمدينة كيرينى؛يؤرخ الى عصر  9
م)نقال عن:- 54م-41كالديوس (

 
-R.Goodchild,P.B.S.S.R,pl:xxvii,no:4. 

84 

 ننقش حدود اراض تم العثور في ضاحية طرغونية ؛يؤرخ الى عصر نيرو 10
م)؛نقال عن :- 68م-54(

-G.Oliverio,D.A.A.I,1933,vol:ii,fac:I,p130,fig:108. 
  

102 
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11  
أ-ب 

نقش حدود أراضى؛تم العثور عليه من قبل الجنود االيطاليون في مدينة كيرينى ؛يؤرخ 
م)؛نقال عن:- 79م-69 (نالى عصر فيسبسيا

-E.Ghislzoni,Not.Arch.1915,p-p167-169,figs:1.2. 
أ.صورة تمثل النسخة الالتينية من النقش. 

ب.صورة تمثل النسخة اإلغريقية من النقش. - 

106 
 

 
 12 

 

نقش حدود أراضى ؛تم العثور عليه في مدينة كيرينى ،يؤرخ إلى عصر 
م)؛نقال عن:- 79م-69فيسبسيان(

E.Ghislzoni,Not.Arch,1916,fig:3. 

 
110 

 
13 

أ.ب 

نقش حدود أراضى ؛تم العثور عليه في مدينة طلميثة ؛يؤرخ إلى عصر 
م)؛تم تصوير النقش عن طريق الباحثة وهو معروضا اآلن عند 79م-69فيسبسيان(

مدخل متحف طلميثة. 
أ.صورة تمثل النسخة الالتينية من النقش. 

ب.صورة تمثل النسخة اإلغريقية من النقش. 
*من المالحظ على هذا النقش؛ضياع جزء كبير من النسخة اإلغريقية ؛باألخص عند 

اللوحة الموثقة عند أوليفيريو يراجع:- 
-G.Oliverio,D.A.A.I,II.I,1933,p-p132-133,tav:xlix,fig:109. 

 
114 

 
14 

أ-ب 

نقش حدود أراضى؛تم العثور عليه بالقرب البوابة الهيللينستية في مدينة طلميثة ؛يؤرخ 
م)؛تم تصوير النقش من قبل الباحثة ،معروضا اآلن في 81م- 96الى عصر دوميتيان(

متحف المدينة. 
أ.اللوحة تمثل النقش بالكامل. 

ب.اللوحة تمثل النقش الالتيني. 

 
117 

نصب تذكاري تم العثور عليه منقوشا على أرشتريف المدخل الغربي لحمامات تراجان  15
في مدينة كيرينى ؛يؤرخ الى القرن األول الميالدي ؛نقال عن:- 

G.Oliverio,A.I,vol:iii,1930.p198,fig:1.- 

128 

نصب تذكاري نموذج مميز للوحة مرمرية ثمانية األضالع ؛تؤرخ إلى األول الميالدي  16
.نقال عن :- 

L.Gasperini,Cirene ,1957-66,p173,fig:216. -

131 

نصب تذكاري تم العثور عليه منقوشا فوق المدخل الرئيسي لحمامات تراجان في مدينة  17
.) تم تصوير النقش من 1 4.2.3 م)(100 م- 98كيرينى ؛يؤرخ إلى عصر تراجان (

قبل الباحثة. 

135 

نصب تذكاري ؛تم العثور عليه بالقرب من معبد أبوللون في مدينة كيرينى ؛نقال عن :-  18
-(http/www.libya-jaws-p1) 

 

139 

نصب تذكاري تم العثور عليه منقوشا على جدار األكروبوليس(الساحة العامة)لمدينة  19
كيرينى ؛نقال عن:- 

-G.oliverio,D.A.A.I,vol:ii,fig:54. 
 

141 

20 
 

مرسوم تحديد األسعار يؤرخ إلى عصر اإلمبراطور دقلديانوس ؛تم تصوير النقش من 
قبل الباحثة وهومعروضاً اآلن في متحف طلميثة . 

146-
148 



                                                                                                         

).ج.لوحة  a-mأ.اللوحة تمثل كتلة النقش بالكامل ،ب.لوحة توضح رسم حرفي ( 
). Q).د.لوحة توضح رسم حرف (Eتوضح رسم(

 -
 
 

21 

نقش جنائزي ؛تم العثور عليه في مدينة كيرينى ،يؤرخ إلى القرن األول ق.م؛نقال 
عن:- 

G.Oliverio,D.A.A.I,vol:ii,1836,p142,fig:109 -

159 

 
22 

نقش جنائزي تم العثور عليه في مدينة طلميثة ،يؤرخ إلى القرن األول ق.م؛نقال عن:- 
J.Reyonlds,Q.A.L,19  ,vol;12,p512,fig:68.. 

162 

23 
1.2 

نقش جنائزي تم العثور عليه في مدينة كيرينى (شحات)؛نقال عن:   
-G.Oliverio,D.A.A.I,vol:I,ii,1933,p120,fig:84  

166 

نقش جنائزي تم العثور عليه في أقورا مدينة كيرينى ؛يؤرخ إلى النصف األول من  24
القرن األول الميالدي،نقال عن:- 

-G.Oliverio,D.A.A.I,vol:ii,fac:I,1933,p109,fig:33 

169 

نقش عسكري تم العثور عليه في مدينة كيرينى ؛يؤرخ إلى القرن األول ق.م؛نقال عن:-  25
-J.Reyonlds.J.R.S,,1962,p98,fig:1. 

173 

نقش عسكري تم العثور عليه في المقلع التاسع لمدينة توكرة ؛يؤرخ إلى القرن األول  26
ق.م.نقال عن :- 

J.Reyonlds,L.S,1999,vol:2,p-p27-29,fig:1. 

177 

نقش عسكري تم العثور عليه في المقلع التاسع من مدينة توكرة ؛يؤرخ إلى القرن  27
األول الميالدي ؛(تم تصوير النقش من قبل الباحثة) 

180 

نقش عسكري تم العثور عليه في مدينة كيرينى ؛يؤرخ إلى القرن األول ق.م؛نقال عن:-  28
L.Gasperini,Mis.Arch.Cirene 1957-66,Itl,P174,fig:218. 

183 

 
 

فهرس الخرائط:- 
 

خريطة امتداد اإلمبراطورية الرمانية  خالل القرن األول الميالدي ،نقال عن:-          1
-Keppie.L,Understanding Roman Inscriptions………,p71,fig:39. 

53 

خريطة توضح الطرق والمواقع القديمة في إقليم كيرينايكى.  2
-Miller.k,Itneraria Romana,Stuttgart,1916,pp873-878.    

56 
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فهرس األشكال:- 
كتلة منقوشة تم العثور عليها داخل أساسات مبنى كنيسة في مدينة كيريني ؛نقال عن:-  29

S.Stucchi,Agora di Cirene……,p-p100-101,fig:77. 
192 

جزء من تركيب معماري منقوش ؛تم العثور عليه في مدينة كيريني ؛نقال عن :-  30
M.Luni,Cyr.Arch,vol:25,1994,p194,fig:3. -

193 

31 
 

 مدينة كيريني،نقال عن:- وجزء من نصب تذكاري ؛تم العثور عليه في معبد أبولل
G.Oliverio,Ann,Arch.Ate,P32,fig:49. -

195 

كتلة حجرية منقوشة؛من الواضح أنه تم إعادة استخدامها ووضعها بشكل عرضي بين  32
الكتل المكونة لجدار الحصن البيزنطي في مدينة توكرة 

 (تم تصوير النقش من قبل الباحثة)-

197 

كتلة مرمرية منقوشة ؛تم الكشف عنها بين أنقاض وبقايا شرق مدينة توكرة ؛لم تنشر  33
لها صورة فوتواغرفية في الدراسات األثرية . 

(تم تصوير النقش من قبل الباحثة) 
 
 

197 

كتلة مرمرية؛تم الكشف عنها فوق الواجهة األمامية لقوس النصر في مدينة طلميثة  34
؛معروضة اآلن في متحف طلميثة. 
(تم تصوير النقش من قبل الباحثة) 

 

199 

جزء من كتلة مرمرية؛مكان العثور عليها غير موثق؛معروضة اآلن في متحف  35
طلميثة. 

(تم تصوير النقش من قبل الباحثة) 

200 

جزء من كتلة منقوشة تم العثور عليها في مدينة طلميثة ؛نقال عن :  36
-Carl.Karling,Ptalomais,City ………..,p212,pl:liii,D. 

201 
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المقدمة:  
 

         قيمة النقوش كمادة أثرية أوالً ..وتاريخية ثانياً ....تعتبر متزايدة بإزدياد أعدادها ؛وبتقدم 

اإلكتشافات فيها ،فهي وثائق معاصرة لحضاراتها ،السابقة لنا ،وموثقة ألحداثها نستطيع إن نقول 

 Curpusأنها بعيدة عن التزوير أو التغيير ،تمثلت أهم مصادر دراستها بصفة عامة (

Inscriptiorum Latinrum في اللغة الالتينية ؛ و ((Curpus Inscripitonum Greecum) 

) كمصدر Supplementum Epigaraphcum Greecumفي اللغة اإلغريقية ؛وهناك أيضا (

للدراسة في اللغتين ؛موضوعنا هو ذلك المورد المتنامي دائما للمؤرخين باالكتشاف الموسوم : 

  النقوش الالتينية في ليبيا من إقليم  كيرينايكى المنقوشة على األحجار هذه األدلة المدروسة أثناء 

م، والتي بدورها نستطيع تقسيمها إلى نقوش عامة 324ق.م-96العصر الروماني فترة ما بين 

وخاصة ؛ فاألولى تعنى  تلك النقوش التي أغلب إصدارتها من الجهات العامة المرتبطة 

باإلمبراطورية الرومانية ،فيما تعنى األخيرة النقوش الخاصة ألفراد من العامة هؤالء الذين لم 

يذكروا في كتابات المؤرخين والكتّاب القدامى فقد تشكل دراستها أدلة أثرية وتاريخية تعكس النطاق 

األقتصادى داخل اإلقليم. –األجتماعى 

     دراسة النقوش، تعنى دراسة كافة النصوص المنقوشة على المواد المتنوعة الباقية من اآلثار 

 ، أطلقت من قبل المتخصصين والدارسين في Inscriptionsوالكلمة االنجليزية المعروفة باسم 

 القديمة هؤالء الذين هم على دراية وإدراك بحروفها وكلماتها ولهم القدرة على تحليل كلماتها تاللغا

وتقديم تفسيرات حولها ،لالستفادة منها في الجانبين األثري والتاريخي ولكن ذلك ال يعنى أن مهمة 

 يصعب تذليلها ؛فإدراك قائمة من الكلمات المتداولة واإلختصارات المهمة "األكثر ادراسته

شيوعا"تكفى لتخطى مهمة إدراك اللغة ومفرداتها ،وأن هذه اللغة المكتوبة "المنقوشة"لم تكن لغة 

بالرغم من ذلك لم تكن تلك اللغة ذات Vargilأو فيرجيل -  Ciceroأدبية أو شعرية كلغة شيشرون -

التجمع العشوائي لمصطلحات التينية بل عبرت عن لغة مكونة من أحد عشرة حرفاً،أضيف إليها 

Y-Z أثناء فترة متأخرة من العصر الرومانى وكذلك الحروف الناقصة في اللغة الالتينية والتي

 كما في كلمة I وهو النسخة الساكنة لحرف Jاستعيض عنها بحروف أخرى ؛كما في حرف 

Tarian والحرف U كنسخة منطوقة لحرفVكما فيServvs  .

   بسبب إدراكنا المتزايد بإزدياد اكتشافات النقوش بصفة عامة ؛والنقوش الالتينية  بصفة خاصة في 

اإلقليم التي تبعثرما  ُدرس منها في صفحات وجيزة وقصيرة لها ضمن الدراسات األثرية التي 

استفادت منها الباحثة أيما استفادة ؛نشرت أغلبها في دوريات علمية متخصصة ،مما دعي الباحثة 
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إلى توجيه اهتمامها إلى هذه النوع من الدراسات المثمرة بحق،خاصة وأن هذه الدراسة تحمل عنواناً 

مشابهاً لموضوعها وشامال ًلدراساتها وهو :"النقوش الالتينية في إقليم كيرينايكي دراسة تحليلية 

م" وقد قسمت الباحثة الدراسة الحالية إلى ثالثة 324ق.م-96للنقوش الالتينية في العصر الروماني 

فصول رئيسية وهى على النحو التالي:- 

    لقد دعت الضرورة إلى وجود تمهيد تاريخي لإلقليم شمل الفترات التاريخية والحضارية المهمة؛ 

م وتناول أحداثها التي عرضتها الباحثة في ثالثة مباحث ،فكانت على 324  ق.م-631الفترة ما بين

النحو التالي:المبحث األول ، وقد ُخصص للعصر اإلغريقي منذ تأسيس مدينة (كيرينى)،والذي قُسم 

ق.م ؛كما 440ق.م-631بدوره إلى ثالثة فترات أيضاًإلهم أحداث اإلقليم في الفترة الممتدة من 

ق.م وبوفاة 96ق.م-322 المبحث الثاني عرضاً إلحداث العصر الهيللينستى الفترة ما بين ىاحتو

بطلميوس أبيون ووقوع اإلقليم تحت وصاية الرومان تبدأ حقبة جديدة ذات مالمح مختلفة عن 

سابقتيها ؛حيث يقدم المبحث الثالث من هذا الفصل عرض ألهم الفترات التاريخية بالنسبة لموضوع 

م،حيث قُسمت إلى ثالثة فترات 324 ق.م-96البحث ؛أال وهو العصر الروماني الفترة الممتدة بين 

زمنية في تاريخ اإلقليم ؛لما شهدته كال منها من تقلبات وتغيرات كثيرة مما أدى إلى أوضاع غير 

مستقرة في أغلب األحيان ؛ونظراً ألهمية هذا العصر بالنسبة لموضوع الدراسة الحالية وهي 

ق.م ودخول 96كالتالي: فقد عرضت الفترة األولى األحداث التاريخية منذ وصاية بطليموس أبيون 

اإلقليم تحت رعاية االمبرطورية الرومانية وأوضاعه السائدة خصوصاًمع أول وجود روماني في 

اإلقليم؛وتدخالتها لتهدئة األوضاع ومشاركة في الحروب األهلية في روما ،ودور مدن اإلقليم فيها 

 ق.م-31ق.م ومعركة أكتيوم وبداية العصر االمبراطورى،ثم الفترة الثانية 31؛وحتى 

م؛وتتضمن سرد ألهم أوضاع تلك الفترة وبداية عصر االمبراطورأغسطس والمميزات 117

الحقيقية لهذه الفترة ،حيث وجه اهتماماً خاصا ناحية أوضاع سكان اإلقليم ؛واإلصالحات والمبادئ 

التي اتبعها خلفاؤه من بعده والتي كان من أهمها توحيد كيرينايكي وكريت وصوال إلى عصر 

مواستعادة أراضي التاج وتوثيق هذا العمل بالنقوش ومن اإلحداث المهمة التي 117م-98تراجان 

مرت على مدن اإلقليم أثناء العصر الروماني شغب اليهود  والتي كانت لها تأثيرات قوية على 

 تولى ذاإلقليم كما شغلت أيضاً حيزاً مهماً في نقوش اإلقليم؛أما عن الفترة الثالثة لهذا العصر فتبدأ من

م والذي تميز عصره بإصالحات عديدة شكلت في مجملها 138م-117اإلمبراطور هادريان 

م.  324موضوعاً شائعاً فى نقوش اإلقليم الالتينية ؛وتمتد هذه الفترة حتى تأسيس مدينة قسطنطينية 

     اعتمدت الباحثة في هذا الفصل على ما ُذكر في المصادر الكالسيكية ؛في لغتها األصلية 

اإلغريقية والالتينية ومقارنتها بما ُوثق في مراجع الدراسات الحديثة ،فمن أهم المصادر المستخدمة 

هيرودوتس Herodotus م؛هي 324 ق.م-631عن التاريخ القديم لإلقليم في الفترة الممتدة مابين 
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في كتابه الرابع ؛النسختين األصلية والمترجمة في اللغة االنجليزية ؛وكتابه الخامس النسخة األصلية 

  استربون الخامس بنسختيه األصلية والمترجمة إلي اللغة العربية؛كذلك Strabonوكذلك كتاب 

 ديودوروس الصقيلى الثاني عشر والثالث عشر في النسخة األصلية  Diodorus  Siculusكتاب 

 سيكالكس Scylaxوالنسخة المترجمة إلى اللغة االنجليزية؛وأيضاً استخدام بعض الفقرات من كتاب 

 منشورة في شبكة المعلومات العالمية (االنترنت)ضمن ةالتي وجدتها الباحثة باللغة اإلنجليزي

الموسوعة العالمية ؛مع تدعيم لكل ما ورد فيها بمجموعة من المقاالت العلمية والمؤلفات التي 

اتخذت من التاريخ القديم لإلقليم موضوعاً لدراستها. 

    أما عن الفصل الثاني فقد ضم مبحثان األول منها أُستهل بتمهيد وتقديمة للموضوع المدروس 

؛حيث اشتمل على مجموعة من النقوش الالتينية في اإلقليم التي وجدت منسوخة عند الرحالة  

(المتوفر منها)أي ما تم توثيقه منها في فترة مبكرة من تاريخ اإلقليم؛ لقد تم اإلعتماد علي مجموعة 

 Paollo Della  Cella النقوش الالتينية المنسوخة عند كالً من الرحالة اإليطالي بوللو ديلال شيلال

  وما يؤخذ على هذا المبحث ؛أن Jaen Reimond Pachoوما جاء عند الرحالة جان ريموند باشو

بعضا من هذه الكتابات تطلب الحصول عليها الوقت والجهد المضني ؛بسبب عدم توافرها في 

بالرغم  المكتبات العلمية العامة ألسباب نجهلها حيث  تم اإلعتماد على اثنان منها فقط؛(سالفة الذكر)

من وجود طبعات لهذه الكتابات مترجمةً إلى اللغتين العربية واإلنجليزية؛ولكن إستثنى منها 

الجزئيات الخاصة بالنقوش اإلغريقية والالتينية بشكل عام ؛أما المبحث الثاني فقد ضم دراسة 

تحليلية لمجموعة النقوش الالتينية العامة التي قُسمت إلى عنصرين األول دراسة لنقوش أحجار 

األميال وارتباطها بأنشاء الطرق الرومانية ومراحل إعادة أنشائها من خالل نقوشها المحددة أيضاً 

لًلمسافات الفاصلة؛أما العنصر الثاني احتوى على دراسة لنقوش أحجار األراضي وارتباطه بقانون 

استرجاع األراضي إلى الملكية الرومانية . 

     بالنسبة للفصل الثالث ؛فقد انفرد بتكملة دراسة النقوش العامة في اإلقليم ،حيث شمل المبحث 

األول على عنصرين األول منهما تضمن دراسة لنقوش النصب التذكارية تلك التي وثقت منقوشة 

على المباني العامة المشيدة أثناء العصر الروماني ،والثاني ضم دراسة لنقوش التينية اقتصادية 

م وارتباطه بإصالحات 305م-285حيث انفرد العنصر بالدراسة مرسوم اإلمبراطور دقلديانوس

اإلمبراطور المذكور في الجانب االقتصادي؛كما انفرد المبحث الثاني للفصل بالدراسة التحليلية 

لمجموعة من النقوش  الالتينية الخاصة والتي يقصد بها النقوش الفردية ؛وقسمت هذه المجموعة من 

قبل الباحثة إلى عنصرين ،األول منها ضم دراسة للنقوش الجنائزية ألشخاص متوفين حيث تم 

تحليل كلماتها ومحاولة تفسير مصطلحاتها (كلما أمكن ذلك )،أما العنصر الثاني فقد شمل على 

دارس لمجموعة من النقوش العسكرية ،خاصة ألفراد ذوى مكانة مرموقة عسكرياً،كذلك توثيق 
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نقوش لحاميات وكتائب لعبت دوراً مهماً فى تاريخ اإلقليم ويجدر بالذكر قيام الباحثة في كل دراسة 

من هذه المباحث ألصناف النقوش الالتينية مقترنة بمحاولة الباحثة لفرز الخصائص المميزة للنقوش 

المدروسة سواء أكانت عامة أو خاصة بها من حيث الشكل الكتل المنقوش عليها أو من حيث 

المصطلحات المستخدمة وتحليلها ومحاولة ربطها بغيرها من النقوش األخرى بغية الوصول في 

النهاية إلى تأريخ لهذه النقوش ولو كان تقريبياً . 

    اختتمت الدراسة بمبحث ُخصص لدراسة مجموعة من الكسر المنقوشة غير المصنفة التي تم 

العثور عليها في اإلقليم؛أضيفت إلى الفصل الثالث كمبحث ثالث مصغر لدراستها من خالل تتبع 

وتحليل وابراز معطياتها التأريخية (إن  أماكن الكشف عنها وترجمة مصطلحاتها وتكملة كلماتها

وجدت ) ؛وقد تم تقسيم هذا المبحث إلى عنصرين أيضاً؛األول منهما أفراد لدراسة مجموعة من 

النقوش الالتينية في اإلقليم ومحاولة تكاملة كلماتها وترجمتها وباإلضافة إلى دراسة لنقوش شبه 

متكاملة ذات تنفيذ مميز من حيث إستخدام المعدن أو الطالء األحمر في التجويفات الداخلية للحروف 

(الذي اليزال أثره واضحاً حتى اآلن). 

    ولقد فرضت المادة المدروسة من نقوش الالتينية وما تحتويها من أسطر وحروف واختصارات 

 مألوفة أوغير مألوفة، طبيعة المنهج المتبع في دراستها فقامت الباحثة تمستعملة سواء أكان

باستخدام المنهج التحليلي(كما يدل علي ذلك عنوان الدراسة)في ترجمة كلمات النقوش 

ومفرداتها؛الستخالص المعلومات المتوفرة منها ،حيث دعمت الباحثة هذه الدراسة بمجموعة من 

الصور الفوتوغرافية لها ؛التي اختلفت مصادرها  فمنها ما تم نسخها عن مراجع ودراسات 

سابقة؛ومنها ما قامت الباحثة بتصويرها ؛سواء أكانت في أماكن وجودها األصلية أوالتى نقلت إلى 

متاحف المدن األثرية. 

    من أهم المراحل التي واجهت الباحثة هي مرحلة تأريخ النقوش الالتينية حيث تنوعت األساليب 

المستخدمة في التأريخ؛ فقد يؤرخ النقش نفسه من خالل اإلشارة إلى أسماء أباطرة أو حكام ؛أوعن 

طريق استخدام الباحثة ألسلوب المقارنة بين رسم الحروف الالتينية في النقوش الالتينية المدروسة 

؛وأحيانا أخري يتم اللجوء إلى قراءة النسخة اإلغريقية لتكملة اإلشارات التاريخية وذلك عند دراسة 

النقوش الالتينية ثنائية اللغة ،وأحيانا أخري يتم التأريخ عن طريق استخدام ودراسة أكثر 

المصطلحات الالتينية شيوعاً والتي تم تحديد تأريخها من قبل الدارسين؛حيث ُخصصت  مصطلحات 

كل تصنيف على حدة كذلك حددت فترات استخدامها أثناء العصر الروماني للوصول في النهاية إلى 

تأريخ لكل نقش مدروس ولو كان تقريبياً . 



                                                                                                         

 الباحثة من مجموعات متنوعة للدراسات العلمية  التي نشرت حول التاريخ القديم ت     ولقد استفاد

لإلقليم (سبق ذكرها) أو دراسات قامت بتوثيق النقوش حيث تم االستعانة ببعض الدراسات المنشورة 

المتخصصة في الدوريات العلمية اإلنجليزية….وأهمها:-  

 

-The  Journal  Of  Roman Studies. 

-The  Journal Of  Hellenic  Studies. 

واإليطالية مثل:- 

-Annuario Della Scuola Archeologica Di Atene. 

-Africa Italiana.  

      كما استفادت الباحثة كذلك من بعض الكتابات الحديثة القائمة أساسا على دراسة النقوش 

الالتينية ؛التي تساعد على فهمها والتعامل معها من خالل تفسير مصطلحاتها ومعانيها  مثل كتاب :- 

 

-L.Keppie,Understanding Roman Inscriptions,London,2001. 

  ؛حيث طرح فيه مدخل لدراسة J.Sandys    كذلك الكتاب الذي قُدم من خالل الدارس للنقوش 

النقوش الالتينية مقترناً بقائمة لتواريخ تنصيب األباطرة لمناصب األمبراطوراية مثل اإلمبراطور 

والقنصل والكاهن األعظم ....   

-J.Sandys,Latin Epigraph  An  Introduction To The Study Of Latin               

                      Inscriptions Of  The Roman World,London,1927. 

    وفى هذا الحيز المسموح لنا فيه للتحدث عن الدراسات المهمة؛نستطيع أظفاء عالمات مميزة لكل 

من ساهم في مجال دراسة وتحليل النقوش الالتينية في إقليم كيرينايكي أثناء العصر الروماني ،فمن 

 التي جعلت من النقوش Joyce Reynoldsالمهم المهم اإلشارة إلى مساهمة الباحثة البريطانية 

الالتينية في اإلقليم هدفاً في الدراسة والتحليل لمجموعات متعددة منها مع اختالف األغراض التي 

تخدمها وذلك بعد مساهمتها في الدراسة الشاملة للنقوش الالتينية في إقليم المدن الثالث ؛والتي 

نشرت في كتاب :- 

-The Inscriptions Of Roman  Tripolitania, 

  وأخيرا يجب أن ننوه إلى طول الفترة الزمنية المدروسة من خالل نقوشها أثناء العصر الروماني  

أدي بالباحثة إلى استثناء دراسة بعض النقوش الالتينية بسبب دراستها دراسة مستفيضة من خالل 

 الباحثين والدارسين  واألكتفاء بذكر هذه الدراسات المنشورة حولها في ملخصات فصول الدراسة.     
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Κυρηνακη 

631322 

      

فيما  خاصةغريق وحضارتهم بكثير من الخيال واألساطير،اصطبغ تاريخ اإل     

يتعلق بالبدايات المبكرة،لهذه الحقبة التاريخية الطويلة،التي نحن بصـدد دراسـتها،   

يجول في األذهان أسئلة عديدة، تتعلق بأسباب مجيء اإلغريق إلى ليبيـا  اً مافكثير

لحقيقيـة التـي دفعـت    فما هي األسـباب ا .وتاريخ مجيئهم تحديداً إقليم كيرينايكي

 Θηρα بمجموعة مهاجرين من وطنهم األصلي،الذي من المرجع أن يكون ثيـرا 

عهم للبحث عن مكان مجهول؟؟ قد رسمت ف،واللجوء إلى موطن آخر وما الذي د)1(

     .)Κυρηνη)2ينروايات تأسيس كيري إلي ركما تشي أبوللومالمحه كاهنة 

تـاريخ المبكـر مـن هـذا     العود إلى نن يجب ألإلجابة على هذه التساؤالت،      

أكدت الكثير من أعمال الحفر والتنقيب في مدن اإلقليم، وجود أدلة تؤكد  فقدالعصر،

وبالد اإلغريـق خاصـة مدينـة     كيرينايكيالعالقات القديمة التي تربط بين إقليم 

  وباإلضافة إلى أن حركة التوسع  ،األدلةوجود هذا بالرغم من و،)Κρητη)3كريت

                                                
         حسین جمعة عطیة : ، ترجمة1907- 1903-1901الرحالة الفرنسي ماتزیو سنة  - :یراجع) 1(

  :ویراجع أیضا.174، ص 2002، 1جامعة قاریونس، بنغازي، ط المحفوظي، منشورات             
                             ، دار صادر، التاریخ اللیبي القدیم منذ أقدم العصور حتى الفتح اإلسالمي، البرغوثي فعبد اللطی -

  .15،ص1،1971ط بیروت،             
  - :االستعمار اإلغریقي ودوافعھ یراجع عن) 2(
 115-p113-Oxford,1959,pA History Of  Greece To 322 B.C,,Hammond.N.G-

.   
  ،"م.ق 631العالقات اللیبیة الیونانیة قبل تأسیس قوریني "،  د االثرمیمرجب عبد الح - :یراجع) 3(

                                                                         061ص،14،3،یخیةالتار مجلة البحوث                          
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م،إال أنهم لم .إلغريقي في شواطئ البحر المتوسط كانت مبكرة منذ القرن الثامن قا

   ؛)1( م.ق639عام إاليصلوا الشواطئ الشرقية لليبيا تحديداً إلى إقليم كيرينايكي 

  .)2(كيرينىأول مستعمراتهم  وإنشاء

األولى خاصة  ؛لتأسيس روايتان، كيرينى إنشاء،عن سوهيرودوتيذكر حيث        

وكال الروايتان تتفقان في أن المشاكل ؛)3(ىبسكان ثيرا والثانية خاصة بسكان كيرين

من جميع النواحي االجتماعية واالقتصـادية  )4(منها جزيرة ثيراالداخلية التي تعاني 

، وقـد  )بالد اإلغريـق (، كانت دافعاً رئيسياً للهجرة خارج الوطن األم )5(والسياسية

في أمورهم، حيث نصحتهم *Απολλϖνي اإلله أبوللواعتاد اإلغريق استشارة موح

كي، هـذا اإلقلـيم   ي، تحديداً إلى إقليم كيرينا)Λιβυη)6كاهنة اإلله بالهجرة إلى ليبيا

                                                
            ة قورینائیة والفرس االخمینیون منذ أنشاء قوریني حتى سقوط أسرمحمد،  مجمیلة عبد الكری )1(

 .288، ص 1996، 1النھضة لعربیة، ط ، داروسبات                     
  
                 ، 1970، 1، منشورات الجامعة اللیبیة، كلیة اآلداب، طإنشاء قوریني وشقیقاتھاإبراھیم نصحي، )2(

  .66ص                      
 
، يالكتاب السكیثي والكتاب اللیب)ھیرودوت(الكتاب الرابع من تاریخ ھیرودوتوس -:یراجع )3(
 .154-150: فقرات  200، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، )لدویبا المبروك محمد : ترجمة(
 
 .11-10ص -ص ،........، إنشاء قوریني و إبراھیم نصحي )4(
العرقین الجنس الدوري  والمیناوي، باإلضافة إلى  منھا الفوارق االجتماعیة، بین عنصري )5(

  -:یراجع عن ھذا. اد عدد السكانالمصاعب االقتصادیة نتیجة الزدی
I,London,1960,  P 2.Handbook in Cyrenaica, Part IIAlan. J. B, Wace. Litt,  

إلھ أبوللو، لعب دورًا كبیرًا في التنبؤ، خاصة معبده في دلفي وھو المكان أو المنبع الرئیسي، لفكرة  *
تأسیس مستعمرة في لیبیا من خالل الكاھنة، وال یستغرب معرفة الكاھنة بلیبیا وأحوالھا، حیث أن 

م اإلغریقي، بذلك ھذا المعبد مكان یأتي إلیھ المغامرون اإلغریق والرحالة من جمیع أنحاء العال
  -:یراجع حول ھذا الموضوع.تمكنت الكاھنة حصول على معرفة بالبالد الخارجیة

157. -, 154Herdotus, 1v -   
  
  .11-10ص  -ص ،.......إنشاء قوریني وشقیقاتھاإبراھیم نصحي، )6(
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ينتهـي عنـد    إفريقياوفي ؛الكبرى Συρτηسرت دالذي ينتهي من ناحية الغرب عن

ايـات  تـذكر رو )1(")درنة"أي من خليج سرت حتى درنيس (الفالني األخوان مذبح 

قـد   )Βαττοσ)2وعلى رأسهم بـاتوس أن المهاجرون اإلغريق ستيطان المبكر، إلا

الذي أشـارت  )3(من ليبيا غير المكانجزء أخر جزء أخر في اواستقرو أوالً  واأأخط

السكان األصليين، الوصول  ةاستطاعوا بمساعد، )4(إال أنهم الحقاً كاهنة أبوللو، إليه

، ومن المعروف عـن الفكـر   )6(ذكرتها نبوءة أبوللو، والذي )5(إلى المكان المنشود

 [City State] دولـة المدينـة   اإلغريقي منذ فترات موغلة في القدم، بوجود فكرة

أراد  من خالل هذه الفكـرة  )7(والتي تستطيع أن تعيش بداخلها المجتمعات البشرية

كانـت  بأنفسـهم ف اإلغريق إنشاء أول مستعمراتهم وأن يتولوا حكمهـا  المهاجرون 

أحداث هذا العصر  استعراض، نستطيع )9(م.ق631)8(بالقرب من نبع أبوللو كيرينى

                                                
  - :للمزید حول تحدید ھذا اإلقلیم یراجع )1(
       محمد المبروك الذویب، : ، ترجمةارة إفریقیا ومصرجغرافیا كالودیوس بطلمیوس، وصف لیبیا وق-

 .وما یلیھا 57،  ص 2004، 1، طسجامعةقاریون منشورات                   
ھذا االسم بالرغم من دوره الحضاري في تأسیس كیرینى، إال انھ لم یعرف مصدره أو مغزاه،  )2(

وجودة في اللغة اإلغریقیة بمعنى المتلعثم فھذه الكلمة موجودة في اللغة اللیبیة بمعني ملك، وم
بشخصیة باتوس، ربما یدل ذلك على امتزاج ھذه اللغات واختالط  نیستغرب تطابق ھذان معنیی

  .معناھا
، وأن المھاجرین اإلغریق استقروا أوًال في موقعین   IV ,151-157]  [سیروي ھیرودوتو )3(

الكاھنة، بخیراتھ وظروف الحیاة المواتیة فیھا،        مختلفین أثناء بحثھم عن الموقع الذي أشارت إلیھ     
 فیھا لعامین، ومنھا إلى إیزیس ومكثوا Βλατεαبالتیاحیث كان استقرارھم األول في 

Οσιρισسیذكر ھیرودوتو [ 157,IV]           بأنھا موقع یمر بھا أحد األنھار وتحیط بھ الودیان من ،
  .موقع تأسیس كیریني جانبیة ومكثوا ھناك مدة ست أعوام ثم كان االنتقال إلى

 
  -:یراجع )4(
  - ، ص1970طرابلس،إدارة البحوث األثریة بمصلحة اآلثار، قورینا وأبولونیا،ریتشارد جودتشیلد، -

  .17-16ص                        
 537، ص 1975، دار الفكر، طرابلس، ، نصوص لیبیةعلى فھمي خشیم-

 ,158Herodotus,1V )5(  
       ،1988، 8،1، ، مجلة البحوث التاریخیة"الغایة من تأسیس فوریني"ي،محمد طاھر الجرار )6(

 .9ص                         
 .12-9ص  -ص ،............إنشاء قورینى وإبراھیم نصحي،  )7(

 185 Herodotus, 1V, )8(  
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–م.ق Βαττοσ631من حكم باتوس بالعهد الملكي  ابتداء ،عهدين مختلفينخالل 

الرابع وسقوط الملكيـة فـي   Αρκεσιλαοσانتهاء بحكم أركسيالوس  م.ق 599

ري الذي استمر خالل الفترة مـا  ،أما الثاني العهد الجمهوم.ق 440-م.ق470اإلقليم

  -:لهذين العهدين تاريخياً ملخصاًفيما يلي و م.ق322-م.ق 440بين 

  --::مم..قق440440--مم..قق631631امللكيامللكي  هدهدالعالع
  ة على غرار ما عرفوهنهكذا أسس اإلغريق مستوطنتهم األولى كدولة مدي       

فيهـا  اعتلـوا   أسرة بـاتوس من  )1(الحكم فيها ثمانية ملوك ىتوالى عل،في بالدهم

، )2(نظام الملكي في بالد اليونان األصليةالعن مغايراًنظام ملكي العرش علي أساس 

تميزت هذه الفترة بالهـدوء  وم .ق 599-م.ق631هذا العصربباتوس المؤسس  أبد

. )3(والعالقات الطيبة التي تربط المهاجرين اإلغريق بالسكان األصليينستقرار إلاو

تناولت الحضارة اإلغريقية في ليبيـا   راسات التي الدأغلب  هبالرغم مما ذكرتذلك 

العالقة بين السكان األصليين لإلقليم واإلغريق، كانت مصدر من مصادر الصراع 

إال أنهم وفي بداية مجيئهم يبدو أنهم استقبلوا بترحاب من قبل السكان ،)4(داخل اإلقليم

                                                                                                                        
من  يدینة والتتأسیس كیریني، قامت حول تأریخ تأسیسھا العدید من الدراسات وفقًا لمعطیات الم )9(

أھمھا المصادر النقشیة وعمارة مبانیھا، ومن أشھر ھذه الدراسات التي قدمت تأریخ تأسیسھا 
  -:یراجع حول ھذا الموضوع (thrige)ثریج  نم ھي دراسة جرھا .ق631أوًال

,p17Res  Cyrenensium  Traduzione del Latino di Silivo Ferri Airoidi EditoreL.Thrige,- 
م عندما ضاقت بھا األحداث .ق 510-530س الثالث وه النبوءة ذكرتھا كاھنة أبوللو الركسیالھذ) 1(

أنھ ثمانیة من ".....  - :في كیریني قام بزیارة معبد أبوللو طالبًا المشورة فكانت ھذه النبوءة تقول
اھنة أبوللو وربما اختلقت ك...." أربعة باتوس، أربعة اركسیالوس: الملوك یتولوا الحكم في كیریني

  - :یراجع حول ھذا الموضوع ذلك للحد من محاولة استعادة حكم أسرة باتوس في اإلقلیم
,163.Herodotus,IV- 

  -:یراجع عن ھذا) 2(
 44،ص1996،دراسات في تاریخ اإلغریق وعالقتھ بالوطن العربياألثرم،  درجب عبد الحمی-
، منشورات مكتبة قورینا للنشر   في التاریخ قورینة وبرقة نشأة المدینتینمحمد مصطفى بازامة، ) 3(

 .142-141ص  -،ص1973والتوزیع، 
)4 ( Andre Laronde, Cyrene et La Libya Hellenistique Libyakai Historiai,               

                             pairs, 1987, P-P10-11. 
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المهاجرين إلى اإلغريق  األصليين لإلقليم يقف دليالً على ذلك توافد أعداد كبيرة من

جزيرتي رودس وثيرا  إلى باإلضافة، تلوبونيزوكرييمن  البالذين جاءوا )1(كيريني

المعمرين خاصة في عهـد   نكبيرة مشاهد اإلقليم توافد أعداد  )2(كاديارأهنا أيضاً 

لإلغريق،  هالذي وجهه استجابة للنداء)م.ق 560 –م .ق 590(الملك باتوس الثاني 

ستقرار الـذي يسـود العالقـات    اإلالهدوء و زعزعةإلي ذلك  ىدأى من جهة أخر

الصراعات المريرة بـين  كذلك  و،واإلغريق األصليينالسكان الودية بين الطرفين 

الذين انضموا فيما بعد  ؛)3(المهاجرين اإلغريق األوائل وبين إخوانهم وأبناء وطنهم

ولكننـا   ،)4(حكمه ضونالمعار م.ق 550 –م.ق 570أركسيالوس الثاني إلى أخوة 

توافد أعداد كبيـرة مـن    هيوالهجرات من زاوية أخرى، يجب أن ننظر إلى هذه 

داخل إقليم مستعمرات، الأومن المدن العديد  أعمار وإعادةاإلغريق أدت إلى إنشاء 

التي شكلت دافعـاً فـي إنشـاء    الداخلية كيرينايكي وال ننسى أيضاً االضطرابات 

حدث فـي عهـد الملـك اركسـيالوس     ام، )5(سودوتويرحيث يذكر ه هممستعمرات

إلى خروجهم عن مدينـة كيرينـي   أدي  إخوتهنشوب الخالف بينه وبين  نالثاني،أ

ــة     ــة منافس ــاء مدين ــاموا بإنش ــة وق ــا برق                                                                                           .)1(م.قΒαρκη)6()551 له

                                                
 288ص  ،..........قورینائیة والفرس ، مجمیلة عبد الكری )1(
، إن اركادیا انتظمت على إرسال مجموعات مھاجرین مستوطنین إلى         Larondeیذكر الروند )2(

  -:یراجع.م وباتوس الثالث.ق 560 –م .ق 590اإلقلیم، منذ القرن السادس وخالل حكم باتوس الثاني 
,p13.Cyrene et La Libya……….Andre Laronde,  - 

  -:یراجع )3(
      لعالقات بین اللیبیین والیونان في إقلیم قورینائیة في العصر القدیم على ا" محمد مصطفى فارس،-

 .81-75ص  -، ص1985، 2، 7، مجلة البحوث التاریخیة، "ضوء ما جاء ھیرودوتوس        
 
 .11، ص 1969للنشر والتوزیع،   ا، دار لیبیالفلسفة القورینائیة أو مذھب اللذةبدوي،  نعبدالرحم )4(
 

 160. tus, 1V,Herodo )5(  
  -:یراجع عن تأسیس مدینة برقة وتاریخھا )6(
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نـي  يإلى أن اختيار مواقع إنشاء مدينتي كير Waisglassوايسقالسسويشير        

هنا   اإلشارةتجدر ، )2(بوجود أحسن العيون المائية الفياضة هاعتمتترجع إلى وبرقة 

مثل  ت،عن كيريني إال ببضعة سنوا إنشاءها أن بعضاً من هذه المدن ال تتأخر في

، أشارت المصـادر  )3()طلمثية(س ايليماوبط )توكرة(Ταυχειραمدينتي توخيرا 

تأسيس برقة توسعت وهيمنت على الساحل، وأرادت استغالل مواني هاتين عند أنها 

السـالم  سـادها  عالقـات التـي   ال، وهذا دليل آخر يقف ويدلل علـى  )4(المدينتين

المـدن داخـل اإلقلـيم     وإنشاءتوغل والترحاب، ولوال ذلك لم استطاع اإلغريق ال

فقـد  ، )بنغازي( Ευεσπεριδαι سديرلمدينة يوسبأما بالنسبة . واستغالل موارده

مـن   لثانيا أي في الربع)5(م.ق440–م .ق470أنشأت من قبل أركسيالوس الرابع 

   .)6(م.ق خامسالقرن ال

                                                                                                                        
  55- 50ص -، ص1975للنشر والتوزیع،  دراسة حول مدینة برقة، مكتبة قوریناأمراجع الغناي، -
 
یبدوان ھذه المستعمرة، كانت مستوطنة لیبیة قبل تأریخ أحیائھا من جدید، أسست ھذه المدینة من  )1( 

الثاني ومجموعة من المنشقین عن حكم اركسیالوس ، وقد ازداد الصراع قوة قبل إخوة اركسیالوس 
بین أركسیالوس وإخوتھ أدى في النھایة إلي مقتلھ على ید أحد أخوتھ عقب إصابتھ بمرض ربما 

  .یكون عھده ومقتلھ مرحلة من المراحل القویة حتى لنھایة العھد الملكي في اإلقلیم
  

     ical Study of Cyrene from the Eonarchy to theAn HistorWaisglass A. (2)  
 4, Colombia Universal, 1954, PClose of the Fourila   Century B. C             

 .73-72ص  -، ص.........إبراھیم نصحي، إنشاء قوریني  )3(
-:یراجع )4(  
      توفیرھا خالل الفترة من أواخر، دراسة القبور الفردیة وآثارھا الجنائزیة في خالد محمد الھدار-
 .14، ص 1997، م.الخامس ق األول المیالدي القرن                    
یبدو أن أركسیالوس أنشأ ھذه المدینة لتكون المالذ الشخصي لھ، في حالة حدوث أي اضطرابات في اإلقلیم، حیث  )5(

كانت أقرب منھا إلیھ، إال أنھا كانت فاًال سیئًا لألسرة  مسئوًال عنھا، رغم أن مدینة برقة) أخ زوجتھ(وضع كارتوس 
 .الباتیة، وعندما اشتد الصراع أركسیالوس الرابع مع خصومھ وأعداء الملكیة ھرب إلیھ ولقي مصرعھ ھناك

-:یراجع عن نشأة المدینة وتسمیاتھا )6(  
-R.Goodchild,Benghazi [Euesperides-Berenice-Marsa Benghazi]the story         
                       of    City,London,1962,p33. 
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عديـد مـن   هنـاك ال  التي توجد داخل اإلقلـيم  إلى هذه المستعمرات باإلضافة     

نذكر من . )1(ستقرت بها مجموعات من اإلغريقاالكبرى على الساحل،المستعمرات 

يدل موقع هذه  ؛)2()سوسة(Απολλϖνιαمدينة أبولونيا  هذه المستعمرات الكبرى

 حوالي القـرن السـابع   ،)3(كميناء لمدينة كيرينيالمدينة داللة واضحة أنها أنشئت 

، وانتهـاء الحكـم   )5(بـاتوس  سـقوط أسـرة  ويبدو لنا أن أسباب تعجيـل  ؛)4(م.ق

بدأت تظهر تدريجياً، ابتداء من توافد أعداد من المهاجرين اإلغريق إلـى  ،)6(الملكي

بالتالي استيالء وتقسيم األراضي الخاصة بالسكان األصليين، كذلك السبب و،)7(اإلقليم

بتبعية )8(م.ق 550-م.ق570الذي أثار تذمر السكان هو اعتراف أركسيالوس الثاني 

                                                
  -:یراجع حول ھذه الموضوع )1(

-عوض السعدوایة،" االستیطان اإلغریقي في برقة لمحة إلى الفخار الذي اكتشف فیھا"، لیبیا         
.                   100-99ص  -،  صلقدیمةا                          

بھذا االسم نسبة إلى إلھ أبوللو، تدل مخلفات المدینة أنھا مستوطنة إغریقیة أي لم تنشأ  سمیت )2(
من الشاطئ و كذلك قربھ الشدید من مدینة كیرینى  بعلى موقع حضاري قدیم، أدى  موقعھا القری

 اتخذھا كمیناء لمدینة كیرینى، ازدھر ھذا المیناء بازدھار كیرینى وأصبح حلقة وصل بین كیرینى
.وباقي المدن في حوض البحر المتوسط  

- :یراجع )3(  
-C. Kraeling,Ptolemis City of the Libyan Pentapolis, the University of                                                                  
                  Chicago Press,1962, P 5.  

- :یراجع أیضًا  
-عبد السالم شلوف،" تاریخ مدینة سوسة القدیم على ضوء تغیر أسمائھا"، مجلة قاریونس العلمیة، 

105-88ص  -، ص1989، 2، 2  
    

 
., P5Handbook in ……..J. Alan.    )4(  

  -:یراجع حول سقوط أسرة باتوس )5(
 .158ص  ،.........محاضرات في تاریخ األثرم،  درجب عبد الحمی-
-141ص  -، ص1969، 3، مجلة كلیة اآلداب  ، "في مؤلفات أرسطو   لیبیا  " بدوي،  نعبد الرحم -

142. 
  -:یراجع عن مساوئ الملكیة )6(
 .228-225ص  -، ص1979، الھیئة المصریة، )أحمد لطفي السید: ترجمة( ،أرسطوطالیس السیاسیة-
  .8،ص1الھامش : یراجع )7(
 

,165.Herodotus,IV  )8(  
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مما حذا ببـاتوس  ؛ومحاولته إقامة حكم الطغاة، )1(وخضوعه لهم  كيرينايكي للفرس

م إلى عمل نوع من المصالحة بين العناصر البشـرية  .ق 527 –م.ق 550الثالث 

ـ وذلك عن طريق االسـتعانة بالمشـرع ديمو   ييكالكيريناالمكونة للمجتمع  س نياف

∆ηµοφαησتقف حاجزاً أمام عيوب النظـام  اإلصالحات التي وضعها لم  غيرأن

والتي بدأت تنكشف شيئاً فشيئاً ولم تشكل هذه الخطوات اإلصالحية حـائالً  الملكي، 

 .م.ق 440الملكية في اإلقليم بأكمله  نتهاءإلأمام المرحلة األخيرة 

، القديمةبعض النواحي المتعلقة بهذه الفترة عن طريق الكتابات  عرض ستطعن     

ال  إلغريق لموارد اإلقليم التي تركزت بشكل رئيسي على الزراعـة منها استغالل ا

ضيق الحال والظروف القاسية، كانـت مـن دوافـع اإلغريـق للهجـرة       نأسيما 

للجفـاف  ثيـرا  إلـى تعـرض جزيـرتهم     باإلضافةكيرينايكي  إقليمواستعمارهم 

مـن   أيضـاً  تهمعانت جزيرفلقد بالنفع، عليهم تعود  همأرضلم تعد حيث )2(الشديد

ـ كيرينـايكي ال  إقلـيم أرض وفي المقابل هنـاك  زدياد عدد السكان، إ ي ارتـبط  ت

 وعنـد اسـتقرار  ،)4(الصـالحة للزراعـة   بتربتها الخصـبة  ارتباطاً وثيقاً)3(امناخه

                                                
  -:الفرسیراجع للمزید عن عالقة اإلغریق ب )1(
              ،2003، )محمد المبروك الدویب: ترجمة(،.......الكتاب الرابع من تاریخ ھیرودوتوس -

 .                                                134بنغازي،ص                                          
 

151. ,V,Herodotus )2(  
مھ إلى أربعة مناطق، لكل منھا ممیزاتھا تختلف عن المجموعة     تمیز إقلیم كیرینایكي بتقسی   )3(

وبالتالي اختالف المحاصیل التي تنتج وفقا       ااألخرى، في المناخ ونوعیة التربة التي تغطیاھ     
  .للممیزات المناخیة لإلقلیم

  -:یراجع
  .364-359ص  -ص ،.............في تاریخ لیبیا القدیم أندریة الروند، -
 .137-135ص  - ، صمجلة كلیة اآلداب، ..........."لیبیا في مؤلفات أرسطو" بدوي، نعبد الرحم-

10.-P 4-, Columbia, 1954, PAn Historical Study of CyreneWaisglass,    )4(  
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ولكن من المؤكد ،)1(المهاجرين األوائل في اإلقليم، كانوا على دراية جيدة بالزراعة

اعوا أن يحققوا االستغالل األمثـل ألراضـي   أنهم استغرقوا وقتاً طويالً حتى استط

 المحاصـيل  ة بعضبزراع به حيث أشتهرإقليم كيرينايكي ورفع مستوى الزراعة 

الشعيروالثوم والكمون باإلضافة إلـى الكـروم   و القمحهي ،قليماإل في تالتي عرف

 الذي يعتبر من أهموقد قدر لهذا اإلقليم أن تحوي أرضه نبات السلفيوم، )2(والزيتون

ـ و،حيث يحـدد هير )3(المحاصيل التي تنتج على اإلطالق نطقـة  مIV-169سودوت

نظراً ألهميته في الموارد االقتصادية )4(إنتاجه التي تمتد من بالتيا وحتى خليج سرت

، )5(شعاراً لهـا علـى عمالتهـا   به، وقد اتخذته بعض المدن  ماإلقلي ةولشهرلإلقليم 

ويضـيف  ؛)6(كيرينـى فـي مدينـة   وظهر كذلك كزخرفة معمارية للمبـاني كمـا   

                                                
                 11.e, Leiden, Brill, 1979, PJews and Greeks in ancient CyrenS.Applebaum, (1)    

                                   
، عن أخصب بقاع األرض إلنتاج القمح، وفي ذلك یحدد في الجھة       [IV,198]یذكر ھیردوتس  )2(

 .الغربیة من إقلیم كیرینایكي، مدینة یوسبریدس، وفي الجھة الغربیة من لیبیا فیحدد وادي كعام
-F.Mahmoud,Elrashed,Imports  Archaic Greek  Pottery ……….,p-p9-11. 

، عن ھذا النبات أنھ ظھر عقب سقوط أمطار غزیرة على اإلقلیم،  [Pliny-XIX-15]یذكر  )3(
ولكن ربما یكون موجودًا قبل ذلك بوقت طویل، ولم تعرف قیمتھ االقتصادیة الكبیرة قبل العصر           

قد كان اإلغریقي، وجدیر بالذكر أن اإلغریق قد فشلوا في محاولتھم لزراعة ھذا النبات في أرضھم، ف
نباتًا صحراویًا وبریًا، تكمن أھمیة النبات إلى استعماالتھ في الحیاة الیومیة استخداماتھ الطبیة        

  -:یراجع.العالجیة
11.-p9-,pElrashed,Imports  Archaic Greek  Pottery ……….F.Mahmoud,- 

 
ھذا التحدید  ریدس، یعنيأن نمو ھذا النبات یكثر عند المناطق المحاذیة لمدینة یوسبی" جونس"یذكر  )4(

أنھ ینمو في المنطقة الواقعة تحت سیطرة القبائل اللیبیة، حیث ینفرد ھؤالء بمعرفة موسم حصاده، ویجمعونھ وینقلونھ           
  .إلى المدن

  -:یراجع
OXFORD, P 356. The Cities of the Eastern Roman Provinces,A. Jones, - 

 
  -:لتي تحمل صور نبات السلفیومیراجع حول العمالت الكیرینایكیة ا )5(

4, 6, 8 / PL: V, 13, 16,  -, PL: I, 3.5 / PL: II Catalogue of Greek …………….D. Robinson, -
17, 21 / PL: V 1, 3, 8, 9 / PL: V 11, 1, 5, 17, 18, 19. 

ور على  یعكس اقتران ظھور صور ھذا النبات بصور الملوك، إال أنھ كان احتكارًا ملكیًا، فقد ص   )6(
الكأس المعروف بكأس اركسیالوس الموجود بالمكتبة الوطنیة في باریس،حیث یصورأركسیالوس      
مشرفًا على عملیة تخزین أكیاس ربما تحمل نبات السلفیوم، كما تم العثور علیھ مصورًا على تاج          

  -:اجععمود في ساحة مدینة كیرینى إال أنھ لم یكن من الزخارف الشائعة في نقوش ھذا العصر یر
., Tripoli, P 114, Fig. 91 6 196-Cirene 1957Strucchi, - 
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بأن لهـا   كيرينىالمناطق المرتفعة من إقليم مثل س واصفاً الزراعة في ودوتوهير

الحرف التي اشتغل بها بين ،ومن )1(مختلفةمحاصيل اللل للحصاد متتالية ثالثة مواسم

اإلغريق في كيرينايكي التي ارتبطت بالزراعة حرفة الرعي من مـاعز وأغنـام،   

وقد ساعد على ازدهار هـذه الحرفـة    لخيول التي اشتهر بها اإلقليم،كذلك تربية ا

وفرة الغطاء النبـاتي وبـاألخص نبـات    كذلك  اتساع المناطق السهلية في اإلقليم

أدى نجاح العملية الزراعية وازدياد المحاصيل  ؛)2(كغذاء لهاالذي أستعمل  السلفيوم

وهنا يجيب ؛إنتاج هذه المحاصيلالزراعية في اإلقليم وتنوعها، إلى وجود فائض في 

الموجة االستيطانية،التي جاءت من بـالد اليونـان    الدور الذي لعبتهاإلي نشير أن 

بين اإلقليم وبـالد  ل التجاري البحري دباتالفي نشاط عملية عهد باتوس الثاني أثناء

بصفة خاصـة   موقع اإلقليم تمتع وفي المقابل نجد)3(م.اليونان منذ القرن السادس ق

تمتع سـاحل  ويبدو أن وليبيا بصفة عامة، شجع على ازدهار هذه التجارة البحرية 

عمليـة التبـادل    التي عَززتمن المواني على ساحل البحر المتوسط، بعدد  اإلقليم

  .)4(التجاري بين اإلقليم ومدن العالم القديم

  -:)م.ق 322- م.ق440( اجلمهوري هدالع

                                                                                                                        
 

199. Herodotus, 1V,  )1(  
P5. An Historical ………..,A. Waisglass.,   )2(  

تشیر إلى ھذه العالقات التجاریة، المكتشفات التي تم العثور علیھا في مدن اإلقلیم، بطبیعة الحال      )3(
كثر انتشارًا، والتي من خالل دراستھا، وجد أنھ قد تم استیرادھا من             كانت القي الفخاریة ھي األ   

سكالریس ورودس وكریت و اتیكا بل ھناك الكثیر منھا من سوریا وفلسطین وبابل ،وعلى وجھ            
  .م.العموم الوردات األغلب كانت من سكالریس ورودس خالل القرنین السابع والسادس ق

P77 .,An historical ……….A. Waisglass., - 
  -:یراجع حول ھذا الموضوع )4(
 .29-27ص  -، صمجلة قاریونس العلمیة،............"كالمیاخوس القوریني "عبداهللا المسلمي،-
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ن الزمن والتاريخ السياسي لإلقلـيم، ولكـن   متدت هذه الفترة لقرن ونصف مإ    

  بسبب قلة المعلومات من خالل المصادر القديمة، وما استقيناه منها قليل تعطي

  ب القدامى، اتكَََ، فيما عدا بعض المعلومات التي تذكر عن الُ)1(صورة غير واضحة

 التـي  المهلكـة  من بين الصراعات و،)2(عن صراعات ونزاعات داخل مدن اإلقليم

حـدثت هـذه   )4(والعامـة )3(رسـتقراطية االبين  الداميعانى منها اإلقليم، الصراع 

متمثلة فـي  الداخل مجتمع ضاعت فيه السلطة المركزية الصراعات بطبيعة الحال، 

، )6(م.ق 440 األسـرة  بأخر ملوك اإلطاحةوفراغ سدة الحكم بعد )5(شخصية الملك

تحرر من الري الذي تمتعت فيه ببالرغم من دخول مدن اإلقليم إلى العصر الجمهو

وصراعها مع بعضها الـبعض، هـذا    نشأتها ذعانت من هاإال أن، )4(كيرينىسيطرة 

ن تعتبران نـداً  تان المديناكيف ال؟ وهات*وبرقة كيرينىالصراع يزداد حدة فيما بين 

                                                
 .20ص  ،..........دراسة القبور خالد محمد الھدار،  )1(
عن أحوال تلك الفترة في اإلقلیم، حیث یشیر إلى  Pasusanias, IV, 26یحدثنا باوزانیاس )2(

جماعات من المسینین نسبة إلى منطقة مسینیا في بالد الیونان البلویونیز،توافدت إلى إقلیم  
كیرینایكي،ومشاركتھم في النزاعات وذلك بانضمامھم إلى الطبقة أاألستقراطیة في صراعھا ضد          

 .م.ق 440عامة السكان أثناء ثورة السكان وتؤرخ 
یث درج ملوك أسرة باتوس على خلق صغار الملوك،   تكونت ھذه الطبقة أثناء العصر الملكي، ح )3(

بتقسیم األراضي وتوزیعھا بینھم،وازدادت ھذه الطبقة قوة أثناء العصر الجمھوري، الفترة التي َعَمت 
 ].11،ص6یراجع الھامش،[فیھا الفوضى وعدم االستقرار اإلقلیم ، 

 
 .138-37ص  -، صیة اآلدابمجلة كل، .............."لیبیا في مؤلفات "بدوي، نلرحمعبدا)4(
 
             عبدالحفیظ المیار، أحمد : ترجمة( تاریخ لیبیا من أقدم العصور حتى الفتح اإلسالمي،جون رایت،  )5(

 .112، ص1972، 1الفرجاني، طرابلس، ط ، دار)البارودي                    
دایة لعصر الدیمقراطیة تعم جمیع    م ھو ب.ق 440اعتبرت مدن اإلقلیم، موت أركسیالوس الرابع  )6(

  -:یراجع. بقاع اإلقلیم
P 24. ,Roman ………-Greaecodchild, ooGR. - 

 
كیرینى وبرقة ربطت ھذه المدن عالقات یسودھا التوتر والصراع منذ نشأت برقة على ید أخوة       * 

فض  ، أیضًا بسبب ر ]6، ص3یراجع ھامش [أركسیالوس الثاني ومجموعة من المنشقین عن حكمھ 
, 4یراجع الھامش  [مدینة برقة المعلن للنفوذ الفارسي على رغم من اعتراف أركسیالوس بالفرس         

، وأخیرًا استنجاد فیرتیمي بالفرس لمعاقبة مدینة برقة لتدبیر سكانھا مكیدة مقتل أركسیالوس     ]8ص
مدینة  ، تشابھت المدینتین في الظروف الجغرافیة إال أن      ]herdotus, 1V, 165یراجع  . [الثالث 

 .كبریني كانت أكثر حظًا في التمتع بھا
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احتلت مكانتها فـي األهميـة برقـة،ولكي    لبعضهما، فعندما فقدت كيريني مكانتها 

   لديهاها فيما بينها سلكت سياسة جديدة لم تكن معروفة اإلقليم صراع تتخطى مدن

سك عملة مشتركة، مثل درجت األطراف المتحالفة )1(السياسية وهي سياسة األحالف

يدس رمـع يوسـب   كيرينى، كذلك تحالف )2(وبرقة كيرينىقيام تحالف بين العدوتين 

نظراً الشـتداد الصـراع بـين    ،)4(بين برقة وتاوخيراتحالف ؛و)3(وضم أبولونيا لها

كيريني وبرقة ونتيجة لهذه التحالفات التي ذكرت آنفاً، عمد أسكيالكس إلى تقسـيم  

، ولكـن ال  )5(األول خاضع لكيريني واآلخر خاضـع لبرقـة   -:اإلقليم إلى قسمين

 باستقالل مدن اإلقليم، ألنها مازالت تحت سيطرة النفوذلراهن ايشعرنا هذا الوضع 

ويجب أن ال نغفل هنا عن ذكر القبائل الليبية المعادية لحكم اإلغريـق،   ،)6(الفارسي

وعلى الرغم من هـذه  )7(التي تحينت الفرص، بين الحين واآلخر للهجوم على المدن

األوضاع السائدة إال أنها لم تعرقل سير الحضارة من جميع نواحيها، في كافة مدن 

وعن كيفيـة  . )9(وأن استعادت مكانتها ، التي ما لبثت)8(كيرينىاإلقليم خاصة مدينة 

                                                                                                                        
 

 .118ص  ،.................محاضرات في تاریخ رجب عبدالحمید األثرم،  )1(
   , Bologna, 1995, Catalogue of the Greek Coins of CyrenaicaRobinson, (2) 

                                                 P XIV.  
  -:حول ھذا الموضوع یراجعللمزید  )3(
 -، ص2، 2، مجلة قاریونس العلمیةعبدالسالم شلوف، تاریخ سوسة القدیم على ضوء أسمائھا،  -

 .105-88ص 
)4( D. Robinson, Catalogue of ………., P115,pl:IVII. 

 
, 108Scylacis  )5(  

 .42ص ، .............تاریخ لیبیا أندریة الروند،  )6(
 (7)A. Laronde, Greek Colonists ………………, P-P 1-2. 

 
 .142-139ص  -ص ،................لیبیا في مؤلفات عبدالرحمن بدوي،  )8(
 
مجلة البحوث   محمد مصطفى فارس، الحیاة الثقافیة في لیبیا، --:یراجع حول ھذا الموضوع أیضًا )9(

  .420-417ص  -، ص1984، 2، 6، التاریخیة
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 اإلقلـيم  ورداتزيادة في  بشكل كبير فترة ساهمتالاستغالل موارد اإلقليم في هذه 

بعـض   عرضنسوف ولزراعية دوراً كبيراً، المحاصيل العبت  حيث؛اإلغريقعلي 

بـأن  قبل كل شيء يجب أن نذكر ؛والعصر الجمهوري الجوانب المكونة القتصاد 

أي أرض الملك، قد دخلت في ملكية المدينة، وأصبحت تحـت   ملكيةجميع أرض ال

ومن هنا أسست لجنة تعـرف باسـم   )1(إدارة كاهن أبوللو الذي أخذ موضع الملوك

تحدثت هذه اللجنة من خالل نقوشها المتاحة  *    Οι ∆αµιοργοιيامورجوريالد

أشـارت إلـى    نظام اقتصادي منظم، حيث ن،عتناقلتها المصادر القديمةوالتي لنا 

تمثلت في الحبوب، وتشـمل   **الزراعية في اإلقليموحدات الكيل وأهم المحاصيل 

وش قنستنتج من هذه الن، )2(بصناعة النبيذ أيضا قليمإلاالكمون اشتهروالشعيروالقمح 

مورجوراي أن قدرة مـدن اإلقلـيم الزراعيـة الزالـت     يالكتابية التي تركها لنا الد

المتمثلة في غم من ندرة أهم هذه المنتجات على اإلطالق محافظة على مكانتها بالر

                                                
)1( S.Applebaum, Jews and Greek ……………….., P 8. 

 
منھما  یین للفظ األولنمع Olviroأسست ھذه اللجنة بعد سقوط الملكیة، وقد أعطى أولیفیرو   * 

یتعلق باإلدارة العامة، وقد شكلت      واإلداري  يأما الثان  یعني الذي یعمل من أجل الشعب،   ووظیفي 
تخدامھا في الكھنوت  ردات المنتجات الزراعیة، الس  واھذه اللجنة للضرورة من أجل تحصیل     

  .المقدس
  -:یراجع حول ھذا الموضوع-

 .54-44ص  -ص ،................تاریخ لیبیاالروند،  ھأندری
، سجل ھذا النقش الذي     1922عثرعلى مثل ھذه النقوش من قبل منقب ایطالي في مدینة كیرینى   **

م إرسال محصول القمح لھا،  م واحد وأربعون مجتمعًا من المجتمعات اإلغریقیة، التي ت.ق 340أرخ 
باإلضافة إلى ما یحملھ النقش من إشارة إلى أھمیة ومكانة كیرینى في اقتصاد اإلقلیم، ھناك إشارة         
 اأخرى سیاسیة، حیث حمل اسم شخصیتین سیاسیتین، ھما أولمبیاس والدة أإلسكندر وكلیوباتر    

اعة في بالد الیونان التي استمرت   شقیقتھا وقد شاركتا في استقبال المحصول وتوزیعھ بمواجھة المج
  .م.ق 325حتى عام 

  -:یراجع عن ھذا الموضوع
91.-P 82-, PAn Historical …………….A.Waisglass, - 

 .177ص  ،..................محاضرات في رجب عبدالحمید األثرم،  )2(
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ومما يعـزز هـذا   )1(المتأخر الذي بدأ في االختفاء منذ العصر الملكي نبات السلفيوم

  .)2(القول عدم ذكر وردات السلفيوم في حسابات الديمورجوراي

                                                
  -:للمزید عن أسباب ندرة واختفاء ھذا النبات یراجع )1(
، 1990 ،2، 12، مجلة البحوث التاریخیة   ت السلفیوم وعالقتھ بنبات الكلخ،  صالح عبدالونیس، نبا-

  .185-183ص  -ص
، 2، 12، مجلة البحوث التاریخیةفرج الراشدي، دور نبات السلفیوم في ثراء المدن القورینائیة، -

 .16-7ص  -، ص1990
 
  -:یراجع حول ھذا الموضوع )2(

-J.Bury, History of Greece, London, 1963, P 116. 
 
 



 
 

 

 







322322––9696  
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3223229696

لجأت إلـى  ثاً عن السالم الذي حرمت منه مدن إقليم كيرينايكي لمدة طويلة، حب   

ديد، ويبدو ذلك واضحاً من خالل السفارة التي أرسلت سياسة التحالف الودية من ج

محملة بالهدايا لتقديم الطاعة والـوالء  م، .ق 331، لمالقاة االسكندركيرينى من قبل

أن نتحدث عن تمتـع اإلقلـيم تحـت    وفي هذا الموضوع يجب ؛)1(لالسكندر األكبر

م بـين  سيطرة االسكندرباستقالل واضح يعزز ذلك سك عملة ذهبية داخـل اإلقلـي  

سبق أن أشرنا إلى دليل آخر، أال وهو تزويـد  وقد )2(م.ق 325 –م .ق 330عامي

القمح، تؤكد هذه الحادثة الموثقـة علـى   مدينة كيريني لبالد اإلغريق بكميات من 

هذا العصـر امتـزاج    فيتجسد ولقد ؛)3(وجود استقالل اقتصادي كبيرة لمدن اإلقليم

سكندر، استقراراً سياسياً ورخـاء  إلا تساع إمبراطوريةإتحقق من خالل  حضاري

مـدن اإلقلـيم   ولكن سرعان ما فقدت ؛)4(تجارياً وتقدماً من الناحية الفكرية والعلمية

وتجـددت بـذلك االضـطرابات    م، .ق 323سكندر إلعد وفاة اب ناالستقرار واألم

عن الصراع المزامن، بين الطبقة األرسـتقراطية  نتجت طبيعياً،والصراعات التي 

إن مثل هذه األوضاع حقيقة تعتبر فرصة سانحة لتـدخل بعـض   .)5(ة الشعبوعام

                                                
  -:احة سیوه ومقابلة سكان كیرینيسكندر األكبر لوإلیراجع عن زیارة ا) 1(

5-, XVII, 49.1Diodorus. Siculus - 
     
(2)A Larond, Cyrene  ……… Hellenistique, P 29. 
  

 .14، صالمبحث األول العصر اإلغریقي -:حول ھذا الموضوع انظر) 3(
 
                     -:سكندر وممیزات عصرهإلیراجع حول فتوحات ا) 4(

651-P598-,  PA History…………mond, N. G. Ham -  
  

 
  , P 29.Cyrene  ……… HellenistiqueLarond,  .A )5(  
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 سـبرطي إلاالمغـامر   المخربين والباحثين عن السلطة، بالفعل ظهر في هذه الفترة

فيمـا يبـدو أن   ؛كيرينايكي إقليمفرض السيطرة على في محاولته Thibronثيبرون

آخر استنجد  لعامة، وفريقٌمن الطبقة األرستقراطية، قد استنجد بثبرون ضد ا اًفريق

الذي كان يطمع في تكوين إمبراطوريـة  ،بن الجوس وسيبحاكم مصر آنذاك بطلم

لـيم  سكندرالمنهارة ومترامية األطراف، وذلك بضـم إق إلعلى أنقاض إمبراطورية ا

حيث أرسل جيشاً بقوات برية وبحريـة، بقيـادة   ،)1(في مصر هكيرينايكي إلى حكم

س الصقلي في ورويشير ديودو،)2(م.ق 322األولنيتي وأبكيدس Ophellasأوفيالس

في هذه الصراعات بـين ثيبـرون    اإلقليمكتاباته إلى الدور الكبير الذي لعبته مدن 

  .)4(وتنصيب أوفيالس حاكماً على اإلقليم البطلمي، )3(وس األوليوقادة بطلم

 تخصالفترة،  هذهعن من المعلومات الكثيرحقيقة لم تقدم لنا المصادر األدبية       

 مي هذه الفترة إلى القيام بدراسـات مستفيضـة  سي ومهتارحيث لجأ دتاريخ اإلقليم،

لشواهدها وآثارها داخل مدن اإلقليم نفسه،من أهم الخطوات الحضارية األولى التي 

لتنظـيم  Diagrmmaوس األول دستوردياجرامايتخطاها البطالمة،هو إصدار بطلم

كيرينـي قـد   ى بعض المالمح الديمقراطية، إال أن شؤون اإلقليم ورغم احتوائه عل

بجوانب النقصان في الديمقراطية داخل الدستور، فثارت على هذا الوضـع،   أحست

  .)5(م.ق 313معها بقية مدن اإلقليم األخرى في ثورة جامحة  اشتركتوربما 

                                                
   یونس، جامعة قاررسالة ماجستیر غیر منشورةصالح زوبي، عالقة مصر بإقلیم كیرینایكي في العصر البطلمي،  )1(

  65.، ص 2003                     
 21, 7.22.4. XVIII, Diodorus, )2(  

XVIII,21.2.7. Diodorus,  )3(  
P 64 . Cyrene ……Hellenistique,A. Laronde,   )4(  

  .23، ص  ....................دراسة القبور الفردیة خالد محمد الھدار، ) 5(
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السؤال هنا يطرح نفسه،هل حقق ملوك البطالمة االسـتقالل الحقيقـي إلقلـيم         

شـكل  انشغال ملوك البطالمة بالصراعات والنزاعات الداخلية  يبدوأن  كي؟يريناكي

الملـوك  هم لم يستمر طويالً تحـت  حكمومن الواضح أيضاً أن ؛األول لهم سالهاج

أطـول  األقوياء، يستثنى من ذلك حكمهم في إقليم كيرينايكي وقبرص،حيث كانـت  

هـذا ظهـرت   ، وبالرغم مـن  )1(تحت حكم البطالمةاستقراراً أجزاء اإلمبراطورية 

، إال أن ذلك ال )2(حكم البطالمة في اإلقليمالعديد من حركات التمرد والثورات ضد 

يمنع اإلقرار بسيادة البطالمة المميزة، حيث تمتع اإلقليم وإن كـان علـى فتـرات    

مثلما تمتعت كيريني واسترجعت بعضـاً مـن حريتهـا    باستقالل وحرية،  ةمتباعد

  .)3(م.ق 250-283الحكم Majaes سماجاعندما تولى ومجدها الغابر 

كيرينـايكي  فيما يبدو أن أطماع الحكام البطالمة، المخولين قانونياً على إقلـيم      

كانت من أكثر قالقـل هـذا   مصر، بهذا اإلقليم وفصله عن مملكتهم في  لالستقالل

 312الس حيث نذكر في هذا الموضع محاولة أوفي ؛البطالمة العصر من قبل ملوك

 نالمحاولتـا  كالم،ولكن باءت .ق 274 سماجاومحاولة  )4(مم لالستقالل باإلقلي.ق

إقليم كيرينايكى وكثرتهم، حتى وصـل  بالفشل، وربما هذه هي معضلة تعدد حكام 
                                                

  .385-384ص  -، ص1966، القاهرة، 3، ط3، جتاريخ مصر في عصر البطالمةإبراهيم نصحي،  )1(
 
  -:موضوعيراجع حول هذا ال )2(
        ، ، الثقافة العربية"القبائل الليبية ودورها في مقاومة االستيطان اليوناني والبطلمي والروماني"،يالطيب الحماد-

  .57-42ص  -، ص2006، 269،33                     
 ،1988، يا القديمة، ليب"الروماني-الوطنية الليبية والحكم األجنبي في العصر اليوناني"،ممصطفى كمال عبدا لعلي-

  .179-169ص  -ص   
  .63-54ص  -، ص1989، 11، 2، مجلة البحوث التاريخية، "قبيلة المارماريداي"شلوف، معبدا لسال-
  .36ص ،.........تاريخ ليبيا منذ جون رايت،  )3(
 
ن اإلمبراطوريـة  انتهز أوفيالس انشغال بطليموس الجوس بحروبه في سوريا وأعلن استقالله باإلقليم وفصله ع )4(

  -:يراجع عن ذلك. البطلمية ولذلك تحالف مع أجاثوكاس طاغية سيراكوزة
  .56-47ص  -ص ،......، تاريخ برقة رجب عبدالحميد االترام-
 .67-9ص  -ص ،1969.،3الجامعة الليبية،عمجلة كلية االداب،،"كاليماخوس القوريني"،إبراهيم نصحي-
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ورغم محاولة بعـض أطـراف   ؛)1(عددهم إلى ثالثة حكام في عهد بطليموس الرابع

بالنسب والمصـاهرة إال أن العالقـات    لالقتراب من بعضها البعض ةاألسر الحاكم

من أبرز سمات هذا العصر ؛سودها الصراعات واألزمات السياسيةتبين هذه األسر 

، وإصـدار عملـة   )2(م.ق 246-250ما بـين   اإلقليمقيام اتحاد وتحالف بين مدن 

،وكذلك دستور سياسي خاص، وضع تشـريعاته المشـرعان   )3(خاصة بهذا االتحاد

كيرينايكي فحسب وانمـا   إقليمولقد درج البطالمة ليس في ؛)4(يسأكديموس وديموفان

)5(بظاهرة منح مدن اإلقليم، أسماء أفراد األسـرة البطلميـة   إمبراطورتهمفي باقي 
 

   .)6(ةلحاكما

تدل هذه األحداث بصفة عامة، على استقالل اإلقليم عن حكم البطالمة، وإن        

 طويلة،حتى عاد إلى الحظيرة البطلمية مرة أخرىلم يدم لإلقليم هذا االستقالل لفترة 

 ومن الواضح أن ملوك البطالمة لم يألوا مجهوداتهم في سبيل الحافظ علـي تبعيـة  

 كيرينايكي يعني إقليمالتفريط في تبعية هناك غناً عنه ،ألن  لم يكنلهم والذي  اإلقليم
                                                

 .21، ص 2005 م،14 -م.ق 155ة واالقتصادية في إقليم المدن الخمس منمحمد الكوافي، األحوال السياسي )1(
  .24ص  ،.........دراسة القبور الفردية خالد محمد الهدار،  )2(

 
-  ,P  -, PCatalogue The Greek Coins of CyrenaicaRobinson  -:يراجع حول عملة االتحاد )3(

XXXIV.  
  -:يراجع حول دستور أكديموس وديموفانيس )4(

- A. Laronde, Cyrene …….. Hellenistique, P 410. 
  .154 -152ص  -، ص................. دراسات في تاريخ، ممصطفى كمال عبدا لعلي-
 .371 -370ص  - ، ص.............، 2، ج، تاريخ مصر في عصر البطالمةإبراهيم نصحي-

بالناحیة الدینیة، خاصة بعد شیوع عبادة الملوك، التي          ربما تغیر أسماء مدن اإلقلیم في العصر البطلمي، مرتبطاً         )5(
أخت بطلیموس الثاني التي سمیت باسمھا تاوخیرة، وبرنیكي ابنة ما   يعرفت منذ عصر االسكندر األكبر، فنرى أر سینو

أشعاره   التي سمیت باسمھا یوسبیدیس، حیث ارتبطت أسمائھن بالناحیة الدینیة، كما أشار كالیماخوس القوریني في    سجا
ربما تكون على ھیئة مباركةالنشاء ھذه المدن أو         ؛أكثر من انھ دینى     بینما نجد أسماء بعض المدن لھا مدلول سیاسى   

يراجع حـول عبـادة ملـوك    ,كما نرى ميناء مدينة برقة التي أصبحت تعرف بتولمايس الحاكمة  تتكریما للشخصیا  
  -:البطالمة

  127.-65ص-،ص……………،2،ج مةتاریخ مصر في عصر البطالابراھیم نصحي،-
  -:يراجع حول هذا الموضوع )6(
  .67-9ص -، ص.........، كاليماخوس القورينىإبراهيم نصحي-
 .200، الفصل الثالث، الفقرة .................، )محمد المبروك الدويب -:ترجمة(، ، الكتاب السابعناسترا بو-
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في إقليم كيرينـايكي  بشكل عام، و قد تميزت سياسة البطالمة؛ول)1(تهديداًحقيقاًلمصر

بشكل خاص،بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمدن، إال أنها وبالرغم من ذلك لـم  

والذي ؛)2(تستطيع اإلفالت من سيطرت البطالمة على النشاط االقتصادي لمدن اإلقليم

انت هي العمود الفقري لدخل اإلمبراطوريـة  من أهم مقوماته؛حيث كالزراعة تعتبر

الزراعية  األساليب بإتباعوذلك  األراضي في اإلقليملبطالمة بزراعة اهتم االبطلمية،

توزيـع  إلي جانـب  ،)4(للمعابداألراضي التابعة  ةزراع ولعل من أهمها؛)3(المختلفة

ونستشـف مـن خـالل قـوائم     ؛أراضي زراعية على المالك على هيئة إقطاعيات

ا كبيراً عنها فـي  ي خاص بهذا العصر، إن المحاصيل لم تختلف اختالفاجوروالديم

،أمـا عـن   )5(فقط محصولي الثوم والسلفيومإليها العصر اإلغريقي، حيث أضافت 

نشطت في هذا العصر شبكة من الطرق التجارية التـي تـربط إقلـيم     التجارة فقد

قد أتت أيضاً العديـد مـن   )6(كيرينايكي ببقية أقاليم اإلمبراطورية البطلمية األخرى

العديد من المواني الصغيرة، التي حلت محل مواني بالد المصادر القديمة على ذكر 

  .)7(م.اليونان في القرن الثالث ق

                                                
 .125، ص.............، 1، جتاریخ مصر في عصر البطالمةإبراھیم نصحي، ) 1(
  .172، ص لیبیا القدیمة،.............."الوطنیة والحكم األجنبي " ،ممصطفى كمال عبدا لعلی) 2(
 
  -:یراجع عن أسالیب الزراعیة أثناء العصر البطلمي) 3(
 .116-112ص-،ص1966لبنان،، بیروت،تاریخ الحضارات العام، الشرق والیونان-

, P 48.nd Greek ………..Jaws  a(4) S,Applebaum, 
 

 .72، ص رسالة ماجستیر غیر منشورة،..................محمد الكوافي، األحوال السیاسیة واالقتصادیة) 5(
 
  -:یراجع حول تجارة العصر البطلمي) 6(

 .1998، لبنان، 2، مج1،ج)محمد بدران:ترجمة( ،قصة الحضارة حیاة الیونانيول وایریل دیورانت، 
 
  .441، ص ...............، لحضارات العام، الشرق والیونانتاریخ ا) 7(
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التي كانت تفرض على المواطنين خاصة على فئة المزارعين )1(وقد لعبت الضرائب

  .دوراً رئيسياً في دخل االقتصاد أثناء العصر البطلمي

أثنـاء العصـر   )2(يجابيةإتغيرات الو اًبالرغم من هذه األوضاع التي تعكس استقرار

 زاعات والصـراعات ني، إال أنها لم تسدل الستار على اليككيرينا إقليمالبطلمي في 

مما سنح الفرصة للتدخل في شؤون اإلمبراطوريـة   األسرية، بين الملوك البطالمة

كما حدث . من جهة روما أدت هذه التدخالت إلى استفحال الخالفات بين األطراف

  م، انتهـت هـذه  .ق162-م.ق163وس السادس وأخيه بطليموس الصغيربين بطليم

إقلـيم كيرينـايكي للرومـان     والتي يهب فيها)3(التدخالت بوصية بطليموس أبيون

 96 عام في هذا اإلقليماً وأن كان نسبي كعرفاناً واعترافاً لهم بجميل الستتباب األمن

  .)4(م.ق

  

  

  

  

                                                
  -:یراجع حول موضوع الضرائب في العصر البطلمي) 1(
 االترم، دالحمی رجب عبد. 166-16ص  -، ص1991، 2، طدراسات في تاریخ وحضارة البطالمةعاصم أحمد حسین، -
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96324

الفترة التي تلت وفاة باألوضاع في تلك بهت األوضاع في بداية هذا العصر،تشا       

روما قـد   يبدو أن *اباتاإلقليم الفوضى واالضطر تث عمم، حي.ق 323االسكندر 

فلم تكن مهتمة بشكل جدي . ممتلكات البطلميةالعلى  أبيونتفاجئت بوصية بطليموس 

أنه بالرغم من اإلرث الثمين الذي أصبح  Caryكاريويشير**لتهدئة األوضاع السائدة

ـ  بين أيدي الرومان،إال أنهم لم  ن ييفرضوا سيطرتهم الحقيقة على اإلقليم إال بعـد اثن

ويضاف كذلك أنه ربمـا بسـبب األوضـاع     )1(م.ق 74عاماً أي في عام ن يوعشر

داخليـة  المتردية التي كانت تعاني منها روما آنذاك، فقد عصـفت بهـا صـراعات    

ـ  وخارجية أثرت عليها مـن النـاحيتين السياسـية واالقتصـادية،       عكصـراعها م

فـي إقلـيم   العصر الرومـاني  يمكن القول أن )3(وقراصنة البحر المتوسط)2(سمترداي

                                                
 

اإل



9289

 
 

45-P 44-,verbena,1943, P La Cirenaica romana96 B.C.642 B.CP. Romanl., - 





 
 

1  M. Cary., D.Litt,A History Of roma Down to The  Reign of Constantine, London, 1960,P349  
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اإلمبراطوري بغض النظـر علـى أن    و الجمهوري :ينقسم إلى العصرين كيرينايكي

ـ الحد الفاصل بينهما كانت معركة أك ن يم، إال أن معلوماتنـا عـن هـذ   .ق 31وم تي

 ارتأينـا ولذلك فقـد  أيضاً؛مع العصر اإلغريقي ومتداخلة  ن قليلة جداًمقارنةًيالعصر

 .)فيما يلي دراستها(ريخ اإلقليمأث مراحل من تتقسيم األوضاع في اإلقليم إلى ثال 

9631 

وجود الرومان في اإلقليم ؛يواجهنا سؤال ة األولى من مرحلالاذاماانتقلنا إلى        

هل هدأت األوضاع داخل اإلقليم بمجرد فرض الرومان سيادتهم عليه؟ وما مهم وهو

  اخلية فيه؟موقف روما من االضطرابات الد

كما ذكرنا سابقاً إن فرض الرومان سيادتهم على اإلقليم، جاءت متأخرة جداً،       

إال أن ذلك ال يمنع نظر روما إلى اإلقليم نظرة مستعمر لألرض ومسـتغالً لهـا،   

من قبل مجلس  quaestorمراقبين ماليين محاسبين و اكتفوا بإرسال ى الرومانفنر

 *التاج يأراض مالك من revnuesرض جمع الضرائب الشيوخ الروماني، وذلك لغ

                                                                                                                        نصحي1339421973
439454 

 3 
المیار74117

1
               

 1973 


3031.  
 




milestone؛


11421992241 
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ـ ، خاصـة  )1(الملكية يواسترجاع أراض        .)2(المنتجـة لنبـات السـلفيوم    ياألراض

ونها، هي ؤالمحايد وإعطائها مدن اإلقليم الحرية في إدارة شموقف روما  نكا وربما

لسوء األوضاع وتأزمهـا، حيـث أصـبحت نهبـاً للصـراعات       بأبرزاألسبامن 

الطاغيـة  ما يسـمى بحكـم الطغـاة مثـل      رظهو أهمها نوم الداخليةاألزمات و

ومـع أول  )3(دس وتولى شؤونها الداخليةريأبولودورس الذي اشتهر في مدينة يوسبي

 86عـام  L.Licinius Lucullus *اإلقليم ليكينوس لوكوللوسفي وجود روماني 

 ذاا**قلـيم فـي اإل  لاألوهوهذا الوجود لم يكن ؛)1(مداخل اإلقليم لتهدئة األوضاع .ق

وبـالرغم مـن   ؛المبكر القاعدة األساسية للوجود الرومـاني الحقيقي  هموجود تمثل

لتهدئة األوضاع إال أنه سرعان ما عمت الفوضى  من قبل لوكوللس الجهود المبذولة

وبذلك بدت الحاجة ضـرورية  )2(إلي مصرواالضطرابات بمجرد رحيل لوكوللس 

                                                
 P 299 A history of Rome ………..,Cary., .M  

1  
, P 40., Jews and Greeks ………..ApplebaumS.  2 

35-P 34-, vol. II, 1977, PL. ALoyd, "Berenice I, Excavation at sidi karebish Benghazi", J. 3 
 

* 
 Sulla87


1339421973439454

أیضًا 
         74117

19733031
 

 -P 97-52, 1962 P J.R.S,cornelius lentulus marcellinus", -Reynolds .J, "Cyrenaica, pompey and  cn(1) 

                   103. 
** 





-p188-1968,pL.H,Reynolds. J," inscriptions of Roman Cyrenaica", - 

189. 2………..2829 
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 ليكينيـوس داخل اإلقليم، فأرسل مجلس الشيوخ القائد  لوجود جهة حاكمة ورسمية

إليها مـدن  تطلعت مجيئه بداية لفترة جديدة لطالما ؛ وقد شكل )3(م.ق74لوكوللوس 

اجتـاح   يالخطر الـذ على  ءالقضا دوالسيما بع؛يسودها الهدوء واالستقرارلاإلقليم 

دد  كافة مدن البحر يته أصبحلذي ااإلقليم قبل هذه الفترة بقليل وهو خطر القراصنة 

وزالت كل هذه )4(م.ق Pompius 67وسومبيبمن قبل ***المتوسط تم القضاء عليهم

، بعد انتهاء الحروب األهلية التي اجتاحت روما وانضمام اإلقليم إلى جانب األخطار

كواليـة رومانيـة    كريـت  إلىأن تضم اإلقليم أرادت روما  م.ق 67ومبي بالقائد 

 من على هذه االتحادوليس هناك أدل  اإلقليماألمن لمدن  ابباستت عدب خاصة؛*واحدة

وعلى  **م.ق 24-67قطع العملة التي تم العثور عليها التي ترجع إلى فترة ما بين 

من  لفقد بدت ك؛فعليا من أن هذا االتحاد لم يكنRomanelliالرغم مما يشير إليه 
                                                3

43 

*** 
         


 

 

 - 196833
34 

, P 349.A history ………..Cary. M,  - 
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* 
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P 50. La Cirenaica romama ………,P. Romanelli,  - 

** 
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لى الرومان ضـرورة  عالوضع فرض هذا )1(األخرىالمنطقتين وكأنها منفصلة عن 

هة حاكمة واحدة متمثلة في الحاكم، الذي وفيما يبدو أن اتحاد المنطقتين قد تحديد ج

)2(تجسد في شخصيته فقط، والذي أصبح يشغل منصب نائب قنصل 
.  

نا دراساتنا األدبية والمادية بمعلومات وافية عن أسـماء هـؤالء   فحقيقة ال تسع     

 العملـة  فهذه بعض قطعأتت بالشيء القليل لذكرهم،  ، فقد**الحكام وسنوات تواليهم

أسماء الحكام، ومن أشهر هذه األسـماء بوبليـوس   التي تم العثور عليها تشير إلى 

مـاركوس يوفينـوس   Aulus Pupius  Rufus وبيوس روفوسبلكينيوس،أولوس 

م اسند مجلس الشـيوخ  .ق 43وفي سنة )M.Juventius  Laterensis )3التيرنس

 ومـنح .ق 44وذلك بعد اغتيال قيصر في سنة Cassiusكاسيوس يم إلى حكم اإلقل

تنصيب  دبع فعلياًوبذلك صار انفصال المنطقتين أمراً حكم كريت،Brutusبروتوس

علـى مجريـات   Antoniusوبعد أن سيطر أنطونيـوس ؛)1(منطقة ىعل همامن لك

ـ  )2(بعد أن تسنى له القضـاء األحداث وفرض نفوذه على المنطقة   مـن  لعلـى ك

 ،نصب)3(م.قPhilippi 42في معركة فيليبيCassius-Brutus كاسيوس وبروتوس

                                                
51placirenicaromana………,omanelRP. 

1 

2عبدالمیار35 

           
        227  

           
 

 

P 58. , La Cirenaica  romama ………,P.Romanelli3 

, P 14ndbook in Cyrenaica …………HaJ .Alan,  (1)    
)2( 

 
45..-p43-, Oxford,1982,pthe architect of the roman empireRice Holmes .T,  - 

)3( 
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كيرينـايكي   على إقليمملكةً سيليني كليوبترا السابعة، كليوبترا من ابنتها أنطونيوس 

          .                                          )4(م.ق 36سنة 

اإلقليم، حتى استطاعوا بها تثبيـت   لكن ما األعمال التي قام بها الرومان في       

  حكمهم فيه؟

هذا السؤال، يجب أن نبدأ من عمليات التوطين األول للمسـتوطنين   لإلجابة على   

بدايـة  منذ حيث بدأت هذه العملية ؛الرومان في اإلقليم وإقامة مستعمرات خاصة بهم

سـتيطان  على أن عملية اال يسوتشير في ذلك رينولد)5(فرض سيطرتهم على اإلقليم

عندما نقـل مجموعـة مـن     نجدها أكثروضوحاً فيما قام به كورنيليوس،الروماني

من أهالي كيليكيا والليريا إلـى قطعـة أرض بـالقرب مـن     ،الرومانالمستوطنين 

أن سياسـة   إالوبالرغم من ذلـك  بمشاركة بعض السكان األصليين،؛)6(سليمايبطلو

بل ي عمليات توطين الرومان لمدنه ؛صر علتلم تق اإلقليمالرومان لتثبت حكمهم في 

كيريني مدينتي شب بين نالذي ات الداخلية مثل النزاعبعض فض تدخل الرومان في 

 فـي  األصليين من اإلغريقلسكان منحه ل على الرومانما درج كذلك ولونيا،لوأبو

التـي  *كنوع من التكريم واإلهداء المواطنة الرومانية لهمحق نهج منح  ،وهوإلقليما

                                                                                                                        
64.-p63-p,  la cirainca romana…..,P. Romanlli  - 

)4( 
186 

 
)5(1911193917 

 
103.-P 97-, PS.R.JJ. Reynolds, " Cyrenaica pompey ……….",  (6)   

* 



 

102103
 



 31

حتى عهـد   م37-م. قTiberius14تيبريوس رت تمنح بشكل واسع منذ عهداستم

تهدئة األوضـاع  ل المتواصل وهناك أيضاً تدخالت الرومان م54-م 41ديوسوكال

سـعي   وال يستبعد أن يكونبكل هذه األعمال، نروما ومن جراء قيام.داخل اإلقليم

بأعمـال توافـق    هماممن خالل قي وذلكالمواطنة الرومانية،حق  حثيثاً لنيل السكان

  .**كمشاركتهم في بعض الحروب والصراعات داخل روما نفسها نرغبة روما

القبائل الليبيـة مـن االسـتيطان     فموق وهوال أمهم  يلح علينا سؤالوهنا        

الجديد؟ وما رد فعلها من أعمال روما داخل اإلقليم؟ لإلجابة على هذا السؤال يجب 

قطن في المناطق البعيدة عن ت أغلبها تالقبائل، فقد كان كتل موقع سكن أن نحدد أوالً

التي لم يظهر صراعها فيما بينها ؛المدن الكبرى في اإلقليم التي يستوطنها الرومان

إلى أن القبائل الليبية  Laronde الروندويشيرحريتها  تمنح إلى الوجود إال بعدما

بعضاً من ربطت *متنقلة حتى هذا العصر لم تكن مستقرة في مكان ثابت، بل كانت

هذه القبائل العالقات الجيدة التي يسودها الهدوء والود مع الرومان، فيكفي أن أشرنا 

                                                
** 


67
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ومبي ويوليـوس  بالتي كانت بين ؛سابقاً إلى مشاركة مدن اإلقليم في الحرب األهلية

ومساعدة  ؛)1(بالعتاد والمؤن يوسبومب ،وذلك بتزويد جيوشJulius Caeserقيصر

لجيوشـهما   سـماح الحتى بعد وفاتـه و Cato-Scipioاسكيبووكاتو يوسة بومبقاد

ولكن ذلك يعنـي عـدم تصـادم بـين     )2(بالنزول في اإلقليم واإلقامة لفترة قصيرة

اتسـمت  الطرفين، وربما يؤكد هذا التعاون بين الرومان وسكان اإلقليم، إلى فتـرة  

حيث اتحدت جهودهمـا  ؛فيها العالقات بينهما بسالم نسبي، نظراً الشتراك المصالح

والثانية أثناء مشاركتهم في الحروب ،األولى للقضاء على خطر القراصنة،معاً مرتين

.األهلية في روما 

31–117                                                                                                                        

  ، حتى بدأ يطفو على الفور **ما فتأت أن هدأت األوضاع داخل مدن اإلقليم         

ن أثرتا في مجريات األحداث أثناء العصـر الرومـاني،   يجديد بين شخصيت صراع

اص أثر صراعهما على إقليم كيرينايكي، أال وهو الصراع الذي نشب بين وبشكل خ

وأغسطس، الطـامع  أنطونيوس، الذي أصبح مالكاً لزمام األمور في اإلمبراطورية 

انتهى هذا الصراع بنصر أغسطس في معركة أكتيوم  ثحي رومافي انتزاع أمالك 

لم يتحقق لهـا إال  و اإلقليمه مدن تالسالم واالستقرار الذي نشد إنحقيقة ؛)1(م.ق 31

                                                
,……..,P3.L.AA.larond. e"heistic and roman agricutture  in cyrenaica",1 

239 

** 



 
2628 

 137 
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ديد في عصر هذا اإلمبراطور، وبانتصاره دخلت الجمهورية الرومانية إلى عصر ج

ل عصر هذا اإلمبراطور مرحلة انتقالية مهمة، في مثَّ؛أال وهو العصر اإلمبراطوري

ذلك من خالل قيامه بأعمال ميزته عـن   اتاريخ اإلمبراطورية الرومانية، تحقق له

         .من توالى من بعده عمل بهاوضع أسس ومبادئ حيث باطرة، غيره من األ

ما هي األسس والمبادئ واألعمال التي وضـعها أو قـام بهـا    لكن السؤال هنا    

عتبر عصره مميزاً؟ وهـل كانـت تخـص الجانـب     احتى  م14-م.ق27أغسطس

ـ    حقيقةً أن من ؟ العسكري والدفاعي في اإلقليم فقط ا أول األعمـال التـي قـام به

خصص حيث ؛م.ق 27سنة ** إقليم كيرينايكي وجزيرة كريتأغسطس إعادة توحيد 

وأهم )2(الروماني هذه الوالية الرومانية لمجلس الشيوخ لواختيارالقناصتعيين حكام 

هجمات القبائل الليبية ومقاومة وهو إاليتهدد مدن اإلقليم  يالذخطراللمواجهة أعماله 

مثل تسيير حمـالت  دة إصالحات للتصدي لها، أغسطس بعاألمبراطور قام ها؛تمرد

الليبية في هذا العصر  ةالمقاوم عن حركة فلما عر ،)3(القبائل المتمردةضد تأديبية 

من خـالل مـا   )4(عليها في اإلقليمعثرالنقوش التي  أكدتهبأنها أكثر تنظيماً، هذا ما 

انـت فـي   مدى التعاون الذي ربط بين القبائـل سـواء أك   عن ه النقوشذعكسته ه

                                                29 
2

54 

)3( 
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)4( 
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علـى  )1(والجرامنـت  المارماريديو النسامونيس،الجنوبفي وأ غربالأوفي *شرقال

ـ  وبليـوس بقام بها  هذا العصر الحملة التي من أشهر حمالتو؛التوالي ليكوس ولبس

كلفـه   االتحـاد ، بصفته حاكماً على والية P.Sulpicius Quiriniusرينيوسبكو

 15ئل وحقق عليها نصـر سـنة   بمهمة التصدي لهجوم القبااإلمبراطور أغسطس 

                                           س بووس بـال يالصلة الوثيقة بين هذه الحملة والحملة التي قادها كورنيلهناك ؛)2(م.ق

Cornelius  Ballpusنظراً للتعاون الذي نشـأ   الجنوب  فيالجرامنت  على قبيلة

ياً علي تمرد ومقاومة هـذه  نهائتم القضاء  وبالفعل؛كيريني ةبين القبيلتين لغزو مدين

تؤرخ كاهن أبوللو باوزانياس الذي في حملة ثالثة ضدها بقيادة قبيلة المارماريدي ال

فرض النفوذ الروماني فـي  وبذلك تم  )3(مارماريكا ما يعرف بحربيفم 2إلي سنة 

      .اإلقليم

                                                
* 




 
 

-W.W.W.Ancient library,com, 2005,scylax, 107-110. 

 
)1( 








S. 

, 631,9E.G. 

 
)2( 

67 

 
,p77. la cirenica  romana………..P. Romanelli, )3(  



 35

 سـلوب األمـن  كخطوات لإلمبراطور أغسطس للتصدى لهجـوم القبائـل          

عـن طريـق تـدعيم     العسكري إلى أسلوب الدفاع والحماية الذي قام بها أغسطس

إلى ذلك بتشـييد سلسـلة مـن القـالع      ضافةباإلأسوار خارجية لمدن اإلقليم وقام 

قد تجسـدت فيـه   ذلك وال غرابة فيما ذكر عن عصر هذا اإلمبراطور،؛)1(الدفاعية

وضاع العسكرية والحروب هاجسـه  أركان السالم اإلمبراطوري، حيث لم تكن األ

 مـن أصدر مجموعـة  حيث القوي، بل اتجه إلى اإلصالح في األوضاع المدنية، 

المساواة بين السكان في اإلقليم  م، والتي ضمن بها تحقيق.ق 4-7القرارات تؤرخ 

حققت مدن اإلقليم مسيرة ولقد ، ∗اليهودو الرومانو على اختالف أجناسهم اإلغريق

مـن   أغسطس نحوها، وبانتهاء عصره وابتـداء  اإلمبراطورقادها زدهار التي إلا

وحتـى نهايـة    م 37-م14الممتدة من عصر اإلمبراطور تيبريـوس  ئهعصر خلفا

ما تمدنا بها المصادر عـن  إن الرغم وعلى 117-م98عصر اإلمبراطور تراجان 

هـذه   هذه الفترة قليل جداً، إال أننا نستطيع من خاللها أن نستشف ما اصطبغت به

ستيالء على أراضي السكان الهاجس األول لخلفاء اإلمبراطـور  األ فقد شكل. الفترة

مسـح  تقسيم ورجال محنكين بشؤون  ءالعملية استدعافرضت هذه  حيثأغسطس،

 أحجـار الحـدود   عليها أطلقمنقوشة نتج عن هذه العملية إقامة أحجار واألراضي،

                                                149 
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boundary stones )2 سوي هذه الفترة، كايسيوس كوردحكام اإلقليم ف،ومن أشهر 

Caesius Cordusوسسوبيديوس بليPeduis Blaesus*.   

الـذين   ؛ما الذي حذى بجماعات من اليهود لالستقرار في اإلقليم... سؤالنا هنا    

ذكرتهم واشتملت عليهم قرارات أغسطس؟وما تأثير هذه الجماعات على أوضـاع  

ـ بمدن اإلقليم الكثير من األمرت  اإلقليم؟ السياسـية  مسـيرتها،   تحداث التي عرقل

مـايعرف بحركـة   واالقتصادية وأهم هذه األخطار التي أثرت عليها بشكل خطير،

كبيـرة مـن اليهـود    أعداد وجود  Romanelliيذكررومانيللي إذاليهودي، الشغب

التجار الـذين تحكمـوا فـي     مجموعة من ،تشمل)1(استقرت في أجزاء من اإلقليم

إلى العصر البطلمي، حيـث   متعزيز وجودهجودهم أو باألحرى يرجع وو؛)2(اإلقليم

لجماعات تأثير هذه ا أنحقيقة ∗اإلقليم لغيرهم من سكان منحمنح هؤالء ميزات لم ت

 إلـى  البطلمـي ،امتدت من العصر  األمدطويلة  دسائسالحروب وأنتج الليهودية ا

 تمـرد  أوود اليه لشغبما يعرف با بوادرظهور  إرجاع ن؛ويمك الرومانيالعصر 
                                                

, 1968,p169L.H d their milestones",R. Goodchild,the ,"stones roman roads of Libya an )2(  
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فمنـذ فشـل    واليهود اإلغريق؛خاصة بين  اإلقليماليهود،وتأزم العالقات بين سكان 

كان لهذه المرحلة مـن  حيث ؛∗∗م 70في أورشليم  وتدمير معبدهم م 66ة اليهودثور

ه الجماعات في تمرد هذ هبسبلماعلى أوضاعهم في اإلقليم، داء قويةصحياة اليهود أ

 ةواالقتصـادي  ةالسياسـي  عاوضاألتردي من الروماني  رالعص فترات الحقة أثناء

-115اليهودي  بالشغبمن أعنف حركات التمرد التي قاموا بها، ما يعرف و لإلقليم

نطاق واسع وشـملت   على امتد قد تمردال اهذ تأثير أن إلى ويشيرجودتشيلد.م 116

   .*البحر المتوسط الشرقية شواطئ مصر وقبرص وسوريا وأقاليم عدة على

117117––332424

وقفت نقوش م، 138-م117اإلمبراطور هادريان شؤون اإلمبراطورية باستالم     

لمـدن  ا اإلقليم شاهداً على إصالحاته الشاملة بإصالح ما تعرض للخراب من مباني

ــاء حركــة تمــرد اليهــود ــد زيــوس وحمامــات تراجــان ؛)1(أثن   فــي كمعب

ـ ***ة اعمار اإلقليم اهتماماً كبيراًوقد أولى عملي**مدينة كيريني مدينـة   أ، كما أنش

                                                
∗∗ 
111 








 
(1) S. walker, "Hadrian and the renewal of Cyrene", L.S, 33, 2002, P 45. 

ن 



   


’ 

9. S. E. G, 1X,- 



 38

عبـرت  و، )Hadiranoplis )2جديدة في اإلقليم وأطلق عليها اسم هادريانوبوليس 

فقد اعتبر الرومان أنفسهم ورثـة  . الهلينية التقاليد حياءإ نع اإلمبراطور أعمال هذا

ار اللغة اإلغريقيـة  تجلى ذلك بوضوح في استمرو، )3(إلغريقيةاالحضارة والثقافة 

  .****نهاية القرن الثالث الميالدي حتىاحتلت المرتبة األولى في تدوين النقوش  التى

حقيقة أن مدن اإلقليم قد شهدت أرقى فترات ازدهارها أثناء عصر اإلمبراطور     

بنهاية هذا العصر أصـبح اإلقلـيم عرضـة    و)1(م211-م193سيفروس سبتيموس 

هـذه  وأدت *االقتصـادي   نهيـار اال من تعان كماة المتمردة،لهجمات القبائل الليبي

 كالوديوساألحوال إلى تدهور األوضاع السائدة داخل اإلقليم،مما دفع اإلمبراطور 
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زاد األمـور سـوءا   ، **حملة تأديبية لقبائل اإلقليم إرسال ليإم 270-م268الثاني 

حيث تلقـت مـدن   ، )2(م262له  تالمدمر الذي تعرضل الزلزلمدن اإلقليم  ضتعر

عصر هـذا   اإلقليم المساعدات من اإلمبراطورية الرومانية، ونتيجة لذلك سميت في

ولكن سـرعان مـا    ***(Claudiopolis)اإلمبراطور مدينة كيريني كلوديابولس 

 وبتنظيمـات اإلمبراطـور  ؛)3(تدون ثانية في نقوش اإلقلـيم  مول التسميةاختفت هذه 

مبراطورية الرومانية الشرقية، وتجزئة اإلقليم م، وتقسيم اإل305-م284قلديانوس د

م، فقدت مدن اإلقليم الكثير من معالمها 365خر آوتعرضه لزلزال ****مقاطعتينإلى 

معبد المدن مثل  األضرار التي تعرضت له مبانيليس أدل على ذلك من ورونقها، 

 كما أشارت إلـى ذلـك المصـادر   ()1( زيوس وحمامات تراجان في مدينة كيريني

المشـكالت هـو    هأخطر هـذ سوء في اإلقليم، قد كان  األوضاع وأزدادت*)األدبية

باتخـاذ  لم تستقر األوضاع داخل اإلقلـيم إال  وانتشار المسيحية والصراعات الدينية

                                                
 

169.-P167-P L.S,walker," Hadiram and ……..", S.  (2)     ,9.S.E.G,IX 
 

, P51. Arch.CirLouyd, the Cities of …………………, J.  )3(   
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إلى  عاصمة اإلقليم وبانتقال؛)2(م381ديانة رسمية لإلمبراطورية الرومانية  ةالمسيحي

ممـا   ؛ووضع قسطنطين تنظيماته الخاصة ةيسطنطينق وبتأسيس**مدينة بطوليمايس

  .نتج عنه فصل اإلقليم عن كريت

عليهـا رومـا    تما الواردات االقتصادية التي اعتمد..  التالي السؤاليطرح هنا   

  رثهم البطلمي؟اداخل اإلقليم؟ وهل اتبعت روما أساليب جديدة الستغالل 

أثنـاء العصـر   رينـايكى  كي إقلـيم  في االقتصاديةكان من أهم مقومات الحياة    

غريقـى  ألنفس محاصيل العصـر ا راضيه تنتج أحيث استمرت ،الزراعة الروماني

اشـتهرت   )3(حوالقم والفولالشعير  مثل العصر االغريقى ذمن والتي استمر إنتاجها

أمـا  ؛***طبيعة أرض اإلقليم ومقوماته الطبيعيـة  وقد شجع على ذلك رعيالحرفة 

تضـاءل  فقـد  لإلقليم،الزراعية المحاصيل كان من أهم  يالذبالنسبة لنبات السلفيوم 

وردت إشارة إلى و)1(حيث أصبح نادرالوجود فترة حكم نيرون إنتاجه تحديداً خالل

                                                2الرحمن100101 

370413
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نـدرة وجـوده فـي    كإشـارة إلـى   *إلى رومامنه على شكل هدية اأنه أرسل ساق

ـ  صناعة النبيـذ و هناك ،الزراعة والرعي مهنةً إلى باإلضافة؛اإلقليم ار كـذلك انتش

   ****.أنذاك الحرفةعلي معرفة هذه دليل  زيت الزيتونمعاصر

إلى إجابة الشق الثاني من السؤال، فيبدو أن الرومان عندما تيقنـوا   ةبالنسب أما    

مجموعة من التجاروأصحاب  ذلك شجعمماأهمية اإلقليم من الناحية االقتصادية، إلي

ماني على االستغالل األمثل لإلقليم القاعدة األساسية للوجود الروالسلطة التي مثلت 

ومقوماته،وبتوطين المستوطنين الجدد وممارستهم للمهن المختلفة، مثـل الزراعـة   

من خالل االهتمـام بنظـام ري المحاصـيل ببنـاء     والعمل على تطوير أسالبيها 

حيـث أثبتـت   لفخارية ا ياللق هاأكدتماإلي باإلضافة ؛)2(الصهاريج والقنوات المائية

  .**كيرينايكي وأقاليم العالم القديم إقليمبين )3(التبادل التجاريوالنشاط 
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في النواحي باألخص الرومان من استقالل في أوضاع اإلقليم،  بالرغم مما حققه    

الكثير  أكدتهما ذاوهيمنع وجود قالقل للرومان ذلك لم إال إن واالقتصادية، السياسية

ومن أهمها تلك التـي تثبـت وجـود    م؛اإلقليفي ا نهع كشفمن النقوش التي تم ال

، كانت لها دوراً كبيراً *اإلقليم نم اجزءاستوطنوا  الذين كبيرة من اليهود مجموعات

مدن  تكما عان؛)1(في خلق أوضاع متردية أثناء فترات الحقة من العصر الروماني

دي، ؛الذي برزت معالمه تحديداًخالل القرن الثالـث المـيال  اًاقتصادي اًاإلقليم تدهور

الضرائب المفروضة علـى السـكان    مأهمها تضخ من كانالتي  نظرا لعدة عوامل

عن أمـن مـدن    عدادها دفاعاًأللحمالت العسكرية التي ازدادت  الباهظةتكاليف الو

  . اإلقليم
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أنظـار   بمقوماته وإمكانياتهقد جذب  إقليم كيرينايكى، يبدو لنا ما تقدممن خالل     

المستوطنين،فال نجد أي فترة زمنية مر بها االوقد حاول المسـتوطن أو اسـتطاع   

  :ذلك فنلخص من.  هإمكاناتياستيطانه وفرض سيطرته على 

، مجـئ   )م.ق 323-م .ق631(الـذي قـد امتـد   اإلغريقي  حيث نجد الوجود     

وساد  المستعمرات على أرضه ، سواستمرار تأسياإلغريق وتولي ملوك اإلغريق 

 ثم انتقلت إلى مرحلة من،المستوطنين والسكان األصليينبين السالم والود  تالعالقا

مدن جديدة في اإلقلـيم،   إنشاءإلى  يمما أد واالضطراباتعالقات يشوبها التوتر ال

  .يلي ذلك تأزم عالقات اإلغريق والفرس

األكبـر   سكندرالاظهور بعد دخول مدن اإلقليم في فترة جديدة،  يلي ذلك زمنيا    

لـم تـدم   ونجم عن ذلك مهادنة وصلح بين األطـراف ، ما،تهواحتماء مدنه بشخصي

كشـفت عـن أوضـاع مترديـة لإلقلـيم      و بعد وفاته المبكرة في هدوء وضاعاأل

الصـراع، واسـتنجد السـكان     فـي  إلى تدخل أطراف خارجيةأدت وصراعات، 

ت هذه األوضاع مـع  نامزفرضوا سيطرتهم على اإلقليم، ت نمصرالذيالبطالمة في ب

اإلقليم مـن نصـيب بطليمـوس    كان وقد ،السكندر بين خلفائهاتقسيم إمبراطورية 

صح التعبير بذلك أو باألخرى المعترفين  إن(ملوك البطالمة الضعفاء  خلفهالجوس 
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انتهي حكم البطالمة فـي اإلقلـيم  بوصـية    و،) بالتبعية لروما القوة العظمي آنذاك

  .م.ق 96يموس آبيون لبط

محـل  الفتـرة   ه هيهذوتعد ( ثت روما اإلقليم بموجب وصية  بطليموسرو      

 إدارةلتـولي  و،م.ق 74سـنة   رسمي للرومان اًأول وجود روما تأرسل؛) دراستنا

للتـدخل فـي    صالحيات لهم يمما أعط؛واإلداريةالوالية الرومانية الجديدة المالية 

تمثـل  ،السالم واألمن وإرساءعات ؛كفض النزاعات والصرامدنالداخلية للشؤون ال

من والسالم في اإلقلـيم،  األلينولوكس مارللينوس الذي نجح في مهمته بإرساء  في

التي وكما شهدت على ذلك نقوش اإلقليم، ( ،القراصنةخطر على قضاءالخاصة بعد 

  ).الفصول القادمة قوم بدراستها فينس

م؛وتابعة لروما نفسـها  .ق 74وعندما أصبحت كيرينايكي والية رومانية واحدة    

ومتأثرة بحروبها وصراعاتها ،كصراع بومبي ويوليوس قيصر ؛ال بـل شـاركت   

وبـالرغم مـن أن   .األهليةفي حروب روما  األصليينكيرينايكي بأفراد من سكانها 

هـذه الفتـرة علـي     إحداثأنه يعد من أهم إال اتحاد كيرينايكي وكريت كان مؤقتاً 

المتمردة  الليبيةفي هذه الفترة من قالقل هجوم القبائل  ليماإلقاإلطالق؛وعانت مدن 

غلي حكم الرومان،ويتبعه صراع أنطونيوس وأغسطس والحد التاريخي الفاصـل  

 إلـي م؛وبفوز أغسطس بداية عصره جديد،واجه فيه اهتمامـه  .ق31معركة أكتيوم 

ـ السالم وضمان  إقرار إليوصحيحة تفضي نهاية  إداريةلنضم  أسسوضع   ناألم

 لإلقلـيم  ياالزدهار االقتصادتضمن عودة  أخري أسسالخارجي والداخلي؛ووضع 

؛ارسي أغسطس هذه األسس في مجموعة قوانين سار عليها من بعـده للسـنوات   
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ـ جانباً من  التالية؛إما فيما يتعلق بأحوال الثقافية؛فقد أعطي األحـوال  إلـى   هاهتمام

ه الفتـرة انتشـر اسـتخدام اللغـة     الثقافية للرومان وسكان اإلقليم ، حيث وفي هذ

التي يبدو اختالف استخدامات نقوشها ومميزاتها أثناء العصر الروماني في ،الالتينية

من أهم األسئلة التي طرحت للمناقشـة علـى   يعتبر هذا السؤال ( ايكي نإقليم كيري

الدراسة ، التي سنحاول بقدر اإلمكـان أن  اإلطالق، والتي تعكس جانبا مهما لهذه 

  ؟ الفصول القادمة خاللمن يب عليها جن
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  رز الوثـائق األثريـة والتاريخيـة بـالرغم     من أهم وأب النقوش الالتينيةتعد   

من أن علم دراسـة  )J.Sandys()1(ي سانديسجالباحث في النقوش الالتينية  همما ذكر

ـ      ظهـر هـذا المصـطلح   حيـث   ؛حـديث النشـأة   ةالنقوش القديمـة بصـفة عام

  علماً يهـتم  وأصبح، )2(النقوش ألول مرة كعلم منفرد بمصطلحاته و أسسه في دراسة 

ــنيف  ــيرو هابتص ــوم ب  هاتفس ــة  ،  )3([epigraphy]المرس ــن الكلم ــتقاقاً م   اش

                                                 
 ,.orldWoman  Rhe Tns of  oiptinscriIction to the LatinudointrIan  pigraphy:ELatin J.Sandys,)1(  

                  ,Chicago,1927, P3  
، حیث ، ظھور ھذا العلم بأسسھ ومفاھیمھ المتبعة في الدراسة حتى اآلن بالیوم والشھر والسنة ) J.Sandys(حدد الباحث  )2(

م ، في بریطانیا ، النعلم تحدیدًا السبب لھذه الدقة في التاریخ ، ألن ھذا التحدید لم 1863/یولیو  18، یوم  هحدد ذكر ظھور
  :یراجع .نجده في أي مرجع آخر

J.Sandys,Latin Epigraphy an Introduction……….,p1. - 
)3( (epigraphy)  ، المواد الصلبة باختالف المواد  ىھو علم یھتم بكل بقایا الكتابة عل تعني علم الكتابات القدیمة ، بمعنى آخر

  .تعنى الكتابة القدیمة عموما) palaeography(؛وظھر حدیثا مصطلح )المعدن/ الحجارة( التي كتبت علیھا سواء 
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ــة ــانديسعتبراو،  [επι-γραφη]* اليوناني ــاأن  Sandysس ــزء  ه ــل ج    اًتمث

  ، حيث مثلت نواحي الحيـاة المختلفـة للشـعوب التـي     )4(من األدب الكالسيكي القديم

  .)5(تداولت الكتابة والنقش،على اختالف ماهية هذه الكتابات

ــ   ــذهإلا اأم ــام ، به ــائق  اتم ــن الوث ــوع م ــي الن ــيم كيريف ــإقل   ايكي ن

  مـع   متزامنـة  فقد كانت البداية جيدة مع عمليات البحث والتوثيـق ، التـي كانـت    

الغربيين  بأول بداية ، مجنسياتهاستكشافات الرحالة وهواة اآلثار المبكرين على اختالف 

بين ما  ملذي زار اإلقليا)1([Could le Mire]ميرلوالقنصل الفرنسي في طرابلس كلود

ــنتي ــييم ، 1706-1705 س ــروس    ل ــيمس ب ــزي ج ــة االنجلي ــك الرحال   ذل

(James Bruce)  ًسـنة  عمله لبعض من النقوش ، ونشر  ، الذي زار اإلقليم وناسخا

خري من النقوش الالتينية التي نسـخت مـن قبـل    أ، باإلضافة إلى مجموعة )2(1790

ــةا، المر (Paolo Della Cella)ال لشــيالللودياوالطبيــب اإليطــالي ب   فــق لحمل

                                                 
نى على بمع επιوكلمةبمعنى یكتب أو ینقش؛ γραφωكلمة إغریقیة تتكون من مقطعین ؛) επι−ψραφω(أصل الكلمة  *

  - :كذا ؛یراجع إلى.......؛ویتم تعریبھا  إلى یكتب أو ینقش على 
W.Donaldson,a  First Greek Course,Cambridge,1970,p-p108-109.-  

p4.-----------------pigraphyELatin J.Sandys,)4(   
  - :یراجع حول ھذا الموضوع أیضًا- 

n,2001,p17.,londosnnscriptioIan moRg nderstadinUeppe,iL.K- 
.p30------------------ anmoR g ndinderstanU,eppeiL.K )5(  

، إن الكتابات األصلیة الموثقة من قبل ھذا الرحالة؛موجودة ضمن محفوظات  [Andre Laronde]الروند ھذكر أندری)1(
  - :؛یراجع1912 - 1910بینالذي زار اإلقلیم ما) بول لوكس(البحریة الفرنسیة؛حیث نشرت كتاباتھ ضمن كتابات الرحالة

ineure et Mrece,l'asie Ga  Lans Doi Ru  Drdre Oar Pait Fvoyage  Vacul, Lucas,P-
,paris,1712.l'afrique  

  :یراجع أیضا حول ھذا الموضوع- 
  ي واف محمد:،ت)لینستى من العھد الجمھوري حتى والیة أغسطسلیفي الھ ةبرق( في تاریخ لیبیا القدیمأندریھ الروند ،-

  .310ص ,2002،منشورات جامعة قاریونس ،                     
ondon,1790.L, ileNource the Siscover the Dravals to TJemas Bruce ,)2(  



 49

وجاءت كذلك مجموعـة  )4(م1818-1816، الذي زار اإلقليم مابين سنتي )3(حمد باشاأ

ـ  األلمـاني المنشورة ضمن كتابات الرحالـة   الالتينية النقوش ـ ن وج   باشـو  دريمون

 (Jean Raimond Pacho) )5(  متممـة  تـه مجموعكانت م و1817اإلقليم زارالذي 

  )6(. 1879اإلقليم سنة  بقة، ونشر كتابات حولالسا لنقوشل

مساهمتهم جاءت في إطار دراسة إال أن  ؛هذه الكتابات زمنياً قدم وبالرغم من   

بعض التفسيرات والمالحظات البسيطة حولها ،  إعطاء لىإ باإلضافةتوثيقية للنقوش ، 

 رس اإليطـالي لـدا ا هاللدراسة الشـاملة التـي قـدم   تمنح  صفة العلمية الحقةأن ال إال

  .)1938)1(Gaspero oliverio) 1932-و يرو آوليفيريجاسب

 المدن داخل اإلقليم ،  نوتهدف الدارساسالحقاً وعندما النقوش  اكتشافات زادت  

ــهره   ــن أش ــان م ــي ك ــويس ري  مالت ــدنج ،  (Joyce Reynolds)ز  ول

 ، حيـث نشــرت أغلــب  *(Richard Goodchild)) ريتشادرجودتشــليد(واألسـتاذ 

  .اإلقليم التي أجريت في مدن عمال الحفريات ألمالحق  هيأةعلى  لهماأعم

                                                 
History of the Receut Discoveries at Cyrene Made During an Expedition Captain Murdoch, (3) 

   1864,p8 ondon, L,61-yrenica in 1860Che T ot                                
gitto:nel Eccidentalli della Orontiere Flle darbaria Bgio da Tripoli di agiVella ,CPaolo della (4) 

, Gnnoa,1819.1817                                
  - :یمیراجع عن حیاة الرحالة جان ریموند باشو ونشاطھ الكشفي داخل اإلقل )5(
                                                                           لمحة(ملخص الرحالة والكشف الجغرافي في لیبیا منذ مطلع القرن التاسع عشر حتى االحتالل اإلیطالي مورى، .أیتلو - 

 35-31ص - ، ص 1971ت خلیفة التلیسي ، طرابلس ،ط ) :تاریخیة وعرض للمراجع                  
              yrenaique, La C ,laarmariqueMoyage dans La Vtion du'n laeRacho,Paimond R(6) Jean 

79.  8, Marseille, 1aradehMe Dasis d'.Audjelah et Oyrenaique  et Les C                      
) 1983-1914(مابین سنتي ) Ghislanzoni(غیسالنزى  كاتب متخصص في دراسة النقوش القدیمة ، انضم تحت أدارة )1(

، وإصدار كتابًا من قبل المعھد اإلیطالي ، یقع في خمسة مجلدات مختلفة ، ) الالتینیة /اإلغریقیة ( ، اھتم بدراسة نقوش اإلقلیم
نوانًا فرعیًا باإلضافة إلى ع) المجلدات( منھا ًلیحمل ھذا الكتاب تصنیفًا للنقوش ، شمل جمیع مدن اإلقلیم وضواحیھا ، ضم ك

  - :العنوان الرئیس الموسوم بـ
38).-, (1932naataliIell 'Africa Dntichi ADocumenti liverio, OG,- 

  - :یراجع حول مشاركتھما *
,19  ,p181.L.H"yrenaicaComan in Rnscriptions of "Ieyonlds,RJoyce - 
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ــي كلو         ــل الفرنس ــذاكرات القنص ــت م ــولفت   (Could le maire)مير ل

 التي كتبها حول اإلقلـيم آنـذاك ، أنظـار العـالم الغربـي أثنـاء القـرن الثـامن         

 هادراسـة التـي نشـر   ال، ودافعـت  )1(لإلقلـيم   شر الميالدي إلى األهمية األثريـة ع

الغـربيين إلـى     جهود)2(Paul  Lucas)-لوكسبول (ضمن كتاب الرحالة الفرنسي  

حدثين ، تسلسالً مال ض الكتاب والرحالة عاالستكشاف والتوثيق األثري ، وقد قدم لنا ب

خ األثرية داخل اإلقليم ، كما يرد ذلك عند مـاردو  لهذه الرحالت االستكشافية( تاريخياً 

                                                                                                                                  
   

P.Lucas,Voyage fait par Ordre du roi Dans la Grece,l'asie Mineure et l'afrique,paris,1712. )1(   
 56. صتم اإلشارة إلى مكان وجود ھذه الكتابات سابقا؛ )2( 
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muridchعليه صفات  غ، وأصب)3(االستكشافية القنصل الفرنسي أثنى على جهود الذي

حظيت فيها مدينة كيريني ؛وأوضح أن الرحالت المبكرة لإلقليم  لإلقليم المستكشف الجاد

 (Cyrene)  خالل هذا  هانرقة أن ماحقي)4(كبر من مدن اإلقليم األخرىأشحات، باهتمام

من القرن التاسع عشر ، هو اسـتمرار   ىالقرن الثامن عشر وحتى العشرين عاماً األول

 إلقليم اجتهدوا في دراسة التاريخ القديم الذين نورساالدالتي قام لرحالت االستكشافية ل

ا بتوثيـق  قامووالرحالة اإلقليم  رتادارن التاسع عشر القبداية  ذفمن)5( هوآثار كيرينايكى

بدايـة لتوثيـق النقـوش بصـفة      أيضـا وتسجيل مالحظاتهم ومشاهداتهم ، وكانـت  

جـويس   أشـارت هذا الصـدد   والنقوش الالتينية في اإلقليم بصفة خاصة ، وفي،عامة

ريخها إلى االنقوش الالتينية، التي ترجع في ت نكبيرا م اأن عدد J.Reynoldsزرينولد

قد وثقت ونشرت قبل عـام  ) م14 -م.ق27( أغسطسوحتى حكم  العصر الجمهوري

تينية الأو  إغريقيةأكانت  سواء  هذه المجموعات من النقوش وجدت اوربما إذ)1(1968

ـ   م تمكتملة النصوص موثقة لدى الرحالة ، لكانت قد وضعت بين يدي الـدارس والمه

ومات تلك المعلالسيما  تسهل عليه مراحل التوثيق والدراسةلمهمة الالمعلومات بالنقوش 

                                                 
النقوش الالتینیة ، إال أن  دراسةوتوثیق یعتبر أول ناقل لنقوش اإلقلیم إلى العالم الغربي ، بالرغم من أھمیة ھذا المصدر في  )3(

 - :یراجع . الرجوع إلى مجموعتھ النقشیة الموثقة ودراستھا  صعوبة الحصول علیھ حالت دون
,p7.iscoveries at……..Deceut  Rhe T istory  of Huridch ,MCaption , -  

 ؛یمكن الرجوع إلى الفصل األول؛وأحوالھا خالل العصرین االغریقى والروماني ،)شحات(عن تأسیس مدینة كیرینى  )4(
  .   13ص–؛المبحث األول 

 
       (5) G.de  Sanctis  e A.Rostagni,"L'esplorazione Archeologica Italiana della Cirenaica" 

 p163., D.C.A,,Torino,vi :Ann :1928,                                       
. London,1968,p119.,L.H"Twenty years of cyreacia"J.Reyonlds,)1(  
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ولكـن ولألسـف    ؛*عليهاوحالة الكتل المنقوشة وقت العثور،التي تتعلق بمكان العثور

أدى إلـى   ؛الرحالـة  تنها مع مـذاكرا اغياب أغلب تلك المجموعات من النقوش وفقد

هي مجموعـة النقـوش   و،  افي العثور عليه حظال نالفاالتي ح،منها قليلال ىالعثورعل

، احتـوت  )2((Paolo della cella)الشـيال  ديولواالموثقة لدى الرحالـة اإليطـالي ب  

( مـدينتي من  النقوش الالتينية من نياثن على)3()الالتينية/ اإلغريقية ( مجموعته النقشية

عليه في فورم مدينة كيرينـي  عثر ،النقش األول )سوسة_بولونياأ(و) شحات -كيريني(

التينية  بأحرفوبة في األرض ، مكت مدفونةعن كتلة مربعة الشكل ،نصف  ةوهو عبار

.)4(كبيرة 

 

  
ORTICVS  CAESAREI 

…………..lVS ……….M……F…PACILE 

ــا       ــة    تربم ــف الرحال ــالل وص ــن خ ــة وم ــة المنقوش ــذا الكتل ــل ه   مث

أنها جزء من نصب  النقش ةوجود كتل، ومكان (Paolo Della Cella)اللالشيلولودياب

 الجرانيـت   ماسـتخد  حيث،بالقرب منـه  ربط بينه وبين البقايا التي وجدتو تذكاري

                                                 
سطر النقوش أكل أفي أغلب األحیان إلى ت يالوقت لعوامل التلف التي تؤد رل الحجریة بمرومن الطبیعي أن تتعرض الكت *

 . یصعب في أغلب األحوال قراءتھا وتحلیلھا  التىواختفاء بعض حروفھا بالتالي  تصبح نصوصھا مبتورة األسطر
  -:یراجع حول حیاة الرحالة ورحلتھ داخل اإلقلیم  )2(
 .16-14ص ص  1984طرابلس ، 2خلیفة التلیسي ،ط: ت  ف الجغرافي في لیبیا،الرحالة والكشموري ، . أ -
الھادي بولقمة، تحت    / ، تمت ترجمتھا إلى العربیة، عن طریق األستاذ     (P.della cella)بالرغم من أن مذكرات الرحالة )3(

الترجمة لم تتضمن مجموعتھ ، إال أن 1817خبار الحملة العسكریة التي خرجت من طرابلس إلي برقة في عام  أ:عنوان 
  .أھملت بشكل واضح  یبدو أنھا النقشیة وتعلیقاتھ حولھا  التي

p141.arberia……..,Bripli di Tiaggio da  Vella cella,D.P )4(  
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، وجد هـذا   )1(عمل روماني صرف دليالً على أنه المجاور القريب مبنىالالرخام في و

رون ثيبوضع التعليقات حوله األستاذ ل )2( (Pacho)كامل لدى باشوالالنقش موثقاً أيضاً ب

(Leptheron)   م.ق23( أغسـطس ، الذي أرجع تاريخه إلى عصـر اإلمبراطـور-

  التي يبدو أنها مهداة إلـي قيصـر؛   قيصاريومالإلى تأسيس أروقة  شأشار النقو)م14

(P)ORTICVS CAESAREI )3(أغسـطس عصر اإلمبراطـور  إلي  الذي يؤرخو 

  .)4((Ghislanzoni)النقش أيضاً ؛نسخ هذا ) م14-م.ق27(

ايا ، فمكان وجوده األصلي في بق اللشي اللديباولو الثاني عند الرحالة  شأما النق  

يصـف   يوثق الكتلة المنقوشة رسما ولم ولكنه لم) سوسة(لونيا لقناة المياه في مدينة أبو

  :الالتينية كالتالي حروفهاواكتفى بتوثيق .الكتلة المنقوشة

   

 

 AD……….CAES…………EV      
TI……….DEM……….CVM]C……. 

 

AEDV………. 

CVN……….                                              .  

                                                 
 193ص-،ص 29رقمالشكل سیدرس ھذا النقش ضمن دراسة النقوش الالتینیة غیر المصنفة؛ )1(
  - :حلتھ في اإلقلیمیراجع حول حیاة الرحالة باشو ور )2(
 .24- 23ص-ص،..........،الرحالة والكشف الجغرافي في لیبیامورى.أ- 

,p391,pl:lxiii,fig:1.un voyague……..'relation  daimond pacho,R(3)J. 
,1915,p185.Not.Archhislanzoni,G(4)E.  

  - :وثق ھذا النقش أیضا لدى- 
-J.Reyonlds,"the Inscriptions Apollonia Excaations by the University of Michigan:",1965-67,  

Vol:iv,Tripoli,p324,no:75. ,L.A                       
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 ىال أي مالحظات مهمة حول حروف النقش ،ولكنه اكتفلالشيلولودياب ذكرولم ي  

كميناء على  ه المنطقةبما عكسته هذه الكتلة من قوة الرومان ،كدليل على استعمالهم هذ

  .)1(سواحل البحر

 Paolo بـاولو  توثيـق  نع Pachoبالذكر تميز توثيق الرحالة باشو  رويجد  

علـى  Pachoمجموعة الرحالة باشـو   احتوتللكتل المنقوشة ،كما  بالرسم التوضيحي

 كيرينـى  توالي من ثالثة نقوش مدن اإلقليمالبالنقوش  هذهجاءت  . أربعة نقوش التينية

Cyrene)(يسليماوبط)Ptolemais(توخيرا،)Teuchira(* نقشـين  كيرينى ، وثق من

   ).1صورة رقم ()2()سابق اإلشارة إليه/ منهااألول ؛

، )3()التينيـة / إغريقية ( ني مزدوج اللغة كيريمن الوارد لدى باشوالنقش الثاني        

يحتوي على أربعة أسطر باللغـة  و؛)4( (G,Oliverio)لدى هد نشرايبدو أنه جنائزي أع

لت أسـطر  لتخوطمست أغلب حروف النقش،وللغة اإلغريقية ،االالتينية،وثالثة أسطر ب

    -: 2رقم ةصورال )1(اإلغريقيةالكتابة الالتينية بعض الحروف 

  

  

  

                                                 
156.-p155-.,pripli ……….Tggio da aiVella ,Cella D)P.1( 

لھا؛ ؛حیث وضع التعلیقات حواعثر علیھخصص الرحالة الملحق الثاني لمذاكراتھ ؛حول الدراسة المجموعة النقشیة التي  *
 .404-873ٌص- ص)m.lepthone(لبیثرونى:قترح بعض التفسیرات المفیدة لھا من خالل األستاذ او
 .52نظر توثیق النقش األول عند باولو دیلال شیلال ؛صا )2(

,pl:lxiii,fig:8.elation …….Racho ,Paimond RJ. )3(  
,II,I,p268.D.A.A.Iliverio,OG. )4(  

 . 161- 158ص- ضمن النقوش الجنائزیة ؛النقش األول،ص سینم دراسة النقش الثاني )1(
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   :نقال عن ؛1ة رقم لوحال

pl:lii,fig:3)elation….,Racho,Pj.(  

                                                

  - :عن نقال2رقم لوحةال                                    

       , pl:lxiii,fig:8)                  ……..oyagueVun Delation  R acho,P.(  

مسـتطيل   ذات شـكل   حروفه نقشت على كتلةنقش الالتيني الثالث عند باشو،الو    

خالل من نة كيريني يبدو دي، وجد في القيصاريوم م*يظهر أنه جزء من تركيبة معمارية

  ).  3رقم صورةال(م .القرن األول ق الى ؤرخي وهو ، )2(ةضحاحروفه الالتينية و

  

  

  

  

  

  

  

  - :كما شاهده باشو؛3رقم نقش ال اللوحة
, pl:lxii,fig:1) ……oygueV unD elationRacho,PJ.( 

 

                                                 
   195- 194ص-؛ص 30ستدرس ھذا الكسرة ضمن النقوش الالتینیة غیر المصنفة؛رقم *

,ppl:lxii,fig:1.elation………Racho,Paimond RJ.)2(  
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RONT(FIX)    MAX(IVM)  TRB(INICVS) 

(GERMA)NI(CVS)   M   FACTA 

أللقـاب  ل ختصاراتاالكلمات المتبقية ،من هذا النقش العند قراءة ن المالحظ م  

 (PONTFIX MAXIVM)لكـاهن األعظـم   ألباطرة مثـل ا التي تمنح ل تكريميةال

السطر الثاني من النقش بكلمة لم يبدأ  [TRIBINICVS]نيةتربيوواختصار منصب ال

اللقـب التكريمـي    يتعنأنها التي تبدو عند تكملتها أيضاً  حرفأسوى ثالثة  ايظهرمنه

وهذا اللقب منح ألول مرة  (GERMANICIVS)الذي  يمنح لإلمبراطور الروماني 

واختفـي  )1()م14-م.ق27( أغسطسالنقوش الالتينية منذ عصر اإلمبراطور وظهر في 

مبراطـور  اإلبعد موته، ليظهر مرة أخرى في النقوش الالتينية مـع بدايـة عصـر    

، واستمر في الظهور بكل قوة ووضـوح مقترنـاً باأللقـاب    ) م54-م41(ديوس وكال

 ميتشـيان ود)م98-م96(ونيرفـا  ) م68-م54(نيـرون  ألباطرةلالتكريمية التي منحت 

ـ  (Pacho)النقش الرابع في مجموعة باشو أماو)2()م76-م81( عليـه فـي    رفقـد عث

باإلضـافة إلـى    ؛كتلة حجرية مستطيلة بعض الشـئ  ؛وهو عبارة عن )1(مدينةتوخيرا

   .)2(ةاحتواء النقش على بعض االختصارات الجنائزي

  ).4صورة رقمال(

    

                                                 
234.pigraphy………..,Eatin Landys,SJ.)1( 

,……,p44nscriptions I omanRnderstanding Ueppe,iKL. )2(  
PL:lxxxv.__________oygueVun  D elationR J.Pacho, )1(  

 .177- 173ص - ، ص25النقش رقم سیدرس ھذا النقش ضمن النقوش العسكریة،  )2(
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  - :نقال عن، 4رقمة لوحال

J.Pacho,Relation Dun Voygue…… ,pl:lxxxv)   (  

مشاهدات التي أبداها الرحالة حول بقايا النقوش الالتينيـة  المالحظات وال هتعد هذ      

، مثلت هذه المشـاهدات   مجنسياتهمة كبيرة إال أنها مع تعدد الرحالة واختالف ي،ذات ق

تـه  اال وتأثر من بعده بمشاهداته وقراءلال شيللو ديعند أول الرحالة باولما ذكر  اتكرار

؛وأصبحت تلك الكتابات ما هي إال تكرار لما ورد حول المدن من تفسيرات كما فـى  

-1821 (H.F.Beechey)يتشـي الرحالـة األخـوان ب  و)1827(كتابات الرحالة باشو

بأضـخم   ؛قرن الثـامن عشـر  ال واختتمت الدراسات فى مجال النقوش خاللم  1822

 Corpus)م ، وهـو 1847فـي النقـوش الالتينيـة تحديـداً سـنة       عمال الدارسينأ

Inscriptionum Latinarum)  المشار إليه بالرمز(C.I.L) ،فـي عـدة    روقد صد

تناول مجموعة من نقوش اإلقليم، قد كان وراء الذي من أهمها المجلد الثالث ،مجلدات 

بنـي  الذي  ،)1((Theodor Mommson)ثيودور مومسونللنقوش  الدارسالعمل  هذا

بـالرغم مـن   ؛∗اإلقلـيم  فيالمكتشفة  تلمجموعال دراسته تلك على الفحص الشخصي

                                                 
______p36.nmaoRg nstandirndeUeppe,iL.K)1(  

  :سیتم الحقًا توثیق النقوش الالتینیة ، الموثقة في مكانھا ∗
63.-berlin,vol:iii,1962scription Latinarum,nICorpus ommsen Mheodor T- 
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 همتمالحظـا تـدوين  مـع  واألسفار داخل اإلقليم، ةلاالرحالكثيرة الخاصة ب اإلصدارات

-م1911(خاصة أثناء فترة االحتالل اإليطـالي   للرحالة حول مدن اإلقليم هموتفسيرات

 تدراسة والتحليـل،تميز الة بثقوالنقوش الم تناول أن تلك المؤلفات لم ت، إال)2()م1931

اإلصـدارات  مـن  وظهورعـدد  ،العلمي الدوري ربالنش هذه المرحلة من تاريخ اإلقليم

لدراسة االكتشافات الجديدة ويبدو اهتمام عديد من الباحثين المتخصصين  العلمية المميزة

ية المتخصصة في مجال اآلثار، مثل األخبار الدوريات العلموظهرت  فى مجال النقوش

وأفريقيـا اإليطاليـة،   . 1927-1915مـن  (Notiziario Archeologico)األثرية  

27(Africa Italiana)19-1941الدراسات حول النقـوش  من عددا ،حملت معها )3(م

ـ  لباحثين أثريين،اجتهدوا تلك الفترة في نشر نقوش اإلقلـيم  الالتينية  G.Oliverioلمث

  من الدراسات حول النقوش الالتينية مساهمة الباحث االيطالي بكثير و **)1932-1938

  .)Caputo Giacomo )1938()1   اإلقليمفي 

بداية االكتشاف العلمي لدراسة وتوثيق نقـوش اإلقلـيم   أن نستطيع أن نؤكد و  

ة خاص 1913-1910األمريكية ومع مجئ البعثات اإليطالية  متزامنةبصفة عامة،كانت 

، (De/Cou)كو  وكان مرافقاً لها الكاتب المتخصص في اللغات القديمة د األخيرةوأن 

                                                 
  -:في ھذه المؤلفات التي تحدثت عن الرحالة وإسفارھم في إقلیم كیرنیایكي )2(

,vol:Lxx,roma, 1919.Ministero della publica istruzione, elenco edific monumentali- 
,vol:II, Milno,1946.editerraneaMnita Uinci,VFelice - 

VOL:xiv,roma,1935.tialiani in Africa,Isploratori Eli Grbani,Useppe Giu- 
,p234.ommerciale………Cita Va  Lourea,LT. )3( 

 49آشارنا فیما سبق إلى مساھمة ھذا الباحث ، ص **
 

torino,ann::iv,fasc:2,1928,p15.D.C.A,  ,...........'esplorazione L"estagni,Ranctis e A.Se DG.)1( 
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الموثقة   هإال أن بعضاً من نقوش تهاضياع أغلب مذكرو)2(بسبب مقتله التي لم تدم طويالً

  .)3(1913نسون برو ديفيد هانشر

البعثات والحفريات فـي  ،القرن العشرينمنتصف  أي تزايدت بعد ذلك التاريخ  

ف الجهود األوربية والنشر العلمي الدوري المستمر، في ثاإلقليم ، وبالرغم من تكا مدن

 دحلة من تاريخ اإلقليم، إال أن النقوش الالتينية المنشورة في تلك الفترة ال تزيرتلك الم

، إلـى أن   (J.Reyonlds)زشارت جويس رينولـد أ نقشاً وفي هذا الصدد ينعن ثالث

هذا الـرأي إال   (G.paci) ىباشأيد و، )4(اًعددالنقوش اإلغريقية تفوق النقوش الالتينية 

التي وجد أنها مخالفة للفترات األخرى  ) م37-م14(حكم تيبيروسأنه استثنى منها فترة 

رأي  يجب أن نذكر أيضـا  ، )5(وأن عدد النقوش الالتينية فيها تفوق النقوش اإلغريقية

ـ سة النقوش الالتينية ووضعها على أساس نسب مئويـة ثا خطورة درا في ىباش ة أو بت

 )1(ذلك من تأثير على أهميتها التاريخية في قوائم إحصائية بما

، موعداً إلصدارات مهمة في مجـال دراسـة   العشرينكانت أواخر القرن وقد   

 Geza)برئاسـة   (L'Annee Epigraphique)النقوش الالتينية ، فمـن أشـهرها   

Alfisldy) م ، إال 1969-م1968لفترة قصيرة مـابين   كان إصداره أن ، بالرغم من

                                                 
,p355.ommerciale……Cita Va Lourea,LT. )2( 

  - :سیتم توثیق ھذه النقوش الالتینیة المشار الیھاأنفا ؛ویراجع أیضا )3(
-193,nos:106-p191-,vol:17,1913,pArch.Ameryrenaica",Crom the Fnscriptions Iobinson,"RD.-

115.-                                                 
J.Reynolds,"Inscriptions of Roman Cyrenaica",L.H,….,P188. )4( 

یتأكد لنا ھذا الرأي عن النظر إلى مجموعات النقوش الالتینیة ، التي تم العثور علیھا في مواقع من مدن اإلقلیم سواءًا  ) )5(
  - :؛یراجع  ،  باألخص في األقورا و القیصاریوم  مدینة كیریني)أو أجزاء من النقوش/ مكتملة ( كانت 

,p254.L.Sscirzioni………..,Ie Laci,"PG.-.  
 

,p251.L.Sscirzioni…………..",Ia Laci,"PG, )1(  
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يلي ذلك اإلصدار األهم فـي  . )2(من النقوش الالتينية لإلقليم احتوى على مجموعة هأن

ملحـق النقـوش   (ال وهوأالذي اعتبر من المراجع األساسية في دراستها النقوش،مجال 

ثر تنظيماً في مجال النقوش ، بالرغم من األك لالذي يعد العم ،)3((S.E.G) )اإلغريقية

اً في تغطية صأن هذا اإلصدار يعتبر ناق إلى، )J.Reyonlds )4جويس رينولديس  إشارة

مجـال اللغـات    فـي  الدارس بإصدارملت اتك نقوشهالنقوش الالتينية إال أن مجموعة 

 Supplemento  Epigraficoلمجموعة النقوش التينيـة فـي   G.Oliverio القديمة

Ciranico )5( اعثر عليه، سواء تلك التي  اوقتنا هذالميالدي إلى العشرين أثناء أواخر 

مـدن األثريـة   الالحفريات األثرية المقامة داخل في مصادفة، أو تلك التي كشف عنها 

خاصة تلك التي تكون برفقة مجموعة من الباحثين في مجال اللغـات القديمـة ، مـن    

  . )G.Gasperini )6الدارسين هؤالء

من الدراسات المنشورة والمشتركة بـين هـذه   عدد يجب أن ننوه كذلك إلى و  

في مجـال   كذلك نقد ساهم الباحثين الليبييو )Goodchild )1الدراسة واألستاذ الراحل

بمقاالت علمية أغلبها كانت مشتركة مـع البـاحثين    في اإلقليم نقوش الالتينيةدراسة ال

  .)2(بازامة  من أمثلة هؤالء محمد ناألوربيي

 
                                                 

.36,…….,pnscriptionsIoman Rnderstanding   Ueppe,iL.k) )2(  
44.-,IX,vol:I,II,1938gaercumG pigraphcumEupplementum Satavorum,B duni Lug )3(  

                           p72.-,1971J.H.SJ.Reyonlds, ,)4(  
G.Oliverio and G.Pugliese."Supplemento Epigarfico Ciremaica"Arch.Scu.1961-62,    )5(  

 والتي نشرت على ھیئة مالحق   اإلقلیملھذا الدارس األیطالى مجموعة من الدراسات األثریة المنشورة الخاصة بنقوش  )6(
 :منشورة المشتركة یمكن الرجوع إلى حول ھذه الدراسات ال )1(

,p1cholarship, www,lrcyrS f O  istoryHJ.Reyonlds, - 
 .من ھذه الدراسات المتخصصة في دراسة النقوش الالتینیة) المتوفر( سیتم االعتماد على  )2(
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اصطلح على  التيالنقوش الالتينية بأعمدة أحجار األميال،  ا النوع منهذ ارتبط  

مها كمظهـر  اان باسـتخد ،وهي تلك األعمدة التي انفرد الروم)Milestones(تسميتها

وضـعت   وقداألقاليم الخاضعة لها ،و قاطعاتالمداخل روما نفسها أو  حضاري ومدني

ذلك  *ا بعد كل ميل رومانينهم ًلصبت كنُ (1)األعمدة لتحدد مسافات غاية في الدقة ههذ

 إلى )J.Sandys(ويشيرارتبطت بمعرفة الطرق الرومانية، ةاألصليوجودها  أماكنن ال

أقاليم  عظمهامفقد كانت  (2)وجدت في شمال أفريقيا التي  ثلث أحجار األميال الرومانية

ـ  (م.ق خاضعة للرومان خاصة أثناء القرنين الثاني والثالـث   الشـكل  ةانظـر الخريط

لتخطيط الطرق وإعـادة   (3)اًجد اًكبيرخالل هذين القرنين كان اهتمام الرومان و)1رقم

بـين   دالمنقوشة البريمثلت هذه الكتل  م.اإلصالح خاصة منذ منتصف القرن الثاني ق

لغة  اإلقليم سكان إتقاندليل على  اانتشار بقاياهوان  (4) اإلقليمالجهات الحاكمة وسكان 

ولم تكن الطرق الرومانية وبالرغم من تسميتها كـذلك فـي إقلـيم    ؛الرومان المنقوشة

                                                 
,1968,P155     ,L.Hilestones"MLibya and their   oads ofRoman  R"The ,.oodchildR.G(1)   

  .مترا1480الذي یساوي  المیل الروماني *
(2) J.Sandys,Latin Epigarphy:An Introduction to The Latin------------------, P-P133-134 
(3)L.Kieppe,Understanding Latin Inscriptions,------------------,P67. 

  .بعدًا الخاضعة لھا  ریعني ذلك أن األعمدة قد تحمل األوامر اإلداریة بین روما والمناطق األكث (4)
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صـرف، فقـد شـكلت إعـادة     روماني  ارابتكهي يرنيايكي أثناء العصر الروماني،ك

  .(5)مستخدمة من اإلغريق تمن تخطيط الطرق، فمعظمها كان اًرئيس اجزء اإلصالح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -:1الشكل رقم

  -:نقال عن  م؛117الرومانية خالل سنة اإلمبراطورية  امتدادخريطة توضح     

  )……,p71,fig:39nscriptionsIoman Rnderstanding Ueppie,KL.(  

 ةالتي تم العثور عليها، والتي ال يزيد عددها عن عشر مثلة األحجار األميالأمن خالل 

إلى حد كبير إلى  يجمع بينها يالذ التشابهويشير)متكاملة أو شبة متكاملة النقوش( أعمدةً

                                                 
,p13.L.Hoads…".,Roman Rhe  Toodchild ,"GR. )5(  
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يزيد عن  فطولها ال الشكل ةبها فهي أما أن تكون دائرية أو اسطواني وجود تقنية خاصة

صنع نها من قاعدة صغيرة مكعبة ويعلوها عمود سم، يتكون كل م65م وقطرها  3,50

التـي  ) Tirpolatina(في إقلـيم  على عكس أعمدة األميال  (1)من كتلة واحدة  كالهما

فهي كتل حجرية تقطع في محاجر  (1)منفصلين، نن جزئييمتتكون أشارت بقاياها أنها 

التينية ، ال وقد تكون مزدوجة اللغة إغريقية  اًسطرأنقش عليها يو هزتجاإلقليم،تشذب و

 حكـام ووألقاب األبـاطرة   ءبأسمانقوشها مستهلين(2)يزيد عددها عن ستة عشر سطراً

ميـل  الب لإلقلـيم القديمة  المواقعبين إلى ذكر المسافة أمثلة اإلقليم  غلبأتفتقر و اإلقليم

اإلغريقيـة فقـط أثنـاء العصـر     بالعديد من أمثلة أحجار األميال المنقوشة ،الروماني

أغلب تلك األمثلة من أعمدة األميال نقلت إلى متاحف المدن األثرية، ولـم  و(3)الروماني

سوف ندرس هذه األمثلـة حسـب أهميـة    و. التي وجدت فيها ةتعد في أماكنها األصلي

  .  لمواقع أميالها  تباعا وبهاالطرق الموثقة 

 

 

 فيمن أهم الطرق الرومانية  لونيا،لأبووني ينتي كيريمدق الذي يربط يالطريعد   

تمتع وقد )2رقمالشكل  خريطةال انظر(*على الخرائط القديمة بوضوح يظهرحيث  اإلقليم

                                                 
,P156.L.Hibya……..",L  f Ooads Roman Roodchild,"the GR. )1(  

(1) J .Reynolds.,The Iinscriptions of  Roman  Tripolitaina,London ,1960,p2. 
(2) M .Luni.,"Appotti nel  quadro della Viabilita Antica Della Cirenaica Intena",,Q.A.L,vol;ii,roma,P-  
 P119-137. 
(3) G .Oliverio.,D.A.A.I,II,1936,P246, FIG:74, 
 

؛من خالل ھذه الخریطة الطرق والمسالك أثناء القرنین الثالث والرابع المیالدیین )47-م1565(بوتنجرأوضح العالم كرانر *
  - :فى إقلیم كیرینایكى ؛بالرغم من التغیرات التي حدثت إال أنھا احتفظت بكثیر من الطرق الرومانیة القدیمة؛یراجع
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مدن كبر أيربط  ذلك ألنه فيوالشك نقوش أحجار األميال   وفر منبعدد أهذا الطريق 

لونيا التي كانت وحتى تاريخ متـأخر المينـاء الـرئيس    لاإلقليم وعاصمته، بمدينة أبو

  .لإلقليم

   

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   -:2الشكل رقم
  )توضح الطرق والمواقع القديمة في  إقليم كيرينايكى/خريطة بوتنجر(          

  
  

  -:نقال عن
878.-p873-,1916,pomanaRtineraria IMiller,K. -  

                                                                                                                                  
 309- 308ص-ص،...........نستىللالھیبرقة فى العصر أندریھ ،في تاریخ لیبیا القدیم ؛.الروند  - 
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  في  ريائدالنقش  بالقرب من  القبر ال هذا على ونجنود اإليطاليال كشف      

  
  ورة ضوئية ص)Ghislanzoni(ي زونسالني، التقط له غ(1)1915سنة ،)كيريني (مدينة 

  
  

M.luni((2).(خالل دراسة  من أيضا صورته ونشرت،(1)في مكان وجوده األصلي 
 
 

 
كتب النص على عمود مجهز من الحجارة الرملية أصيب بكثير من التشـققات    

مما أدى إلى فقدان لكثير من حروف النص ، أجزاء متفرقة من بدن العمود فيوالكسر 

أحتوى النص علـى خمسـة   إغريقية و ةلالتينيااللغة يظهر أن النص مزدوج  المكتوبة

عدد حروف اسطره من ثالثة  اوحيترأسطر نقشت بشكل ملتف حول بدن العمود التى 

 يبـدأ  الذي نص الالتينييتكون الخمسة عشر حرفا نقشت بالرسم الكبير  إلىعشرحرفا 

وباقية  سم 7األسطر األولى  في حروفالالصغر كلما اتجهنا الى أسفل يبلغ ارتفاع  في

جميع حروف النص فيصل  فيرضها أما عسم  3حروف النص األخرى يبلغ ارتفاعها 

   .)5صورة النقش رقم(سم2الى 

                                                 
,vol:xvii,1971,p87.P.B.S.Ryrenaica",Cilestones in M  omanR," oodchildR .G (1)  

,vol:I,1915,p177,fig:2.Not.ArchGhislanzoni.,E . )1( 
(2) M .luni," Apporti Nuovi  nel Quadro Della Viabilita Antica Della Cirenaica                           

roma ,p127,fig:7. ,vol:II, ,1980,Q.A.Lnterna",I                                  
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IMP(ERATOR)  CAESA[R   DIVI] 

NERVA(E)  FIL(IVS)  NER(VA) 

TRAIAN(VS)  AVG(VSTVS)  GER(MANICVS) 

PONT(IFEX)  MAX(IMVS) TRIB(VNICIA) POT(ESTAE) IIII 

CO(N)S(VL) III    P(ATER) P(ATRIAE) [VIAM   

FE]CIT  PE(R) 

COHORTEM  CYRENAICA *     

 
        

                                   A 
Αυτοκρατωρ [και] σαρ θεου 

Nεβα  υιοσ  Νερβα τραια− 

νοσ  Σεβαστοs  Τερµ[ανικοs] 

µεγιστos  δηµ[αρχικηs   

εζoυσιαs ] το(τεταρτον) υπατοs(τριτον)[πατηp πατριδοs  

  Τηρ] 

οδoν  επo(ιησεν )     Τηs 

καταλεχθ (εισηs) Κυρ(ηναικη)   υαιχησ 

  
  

                                                 
الكیرینایكیة  ؛لم ترد     ةتم كتابة السطر األخیر من النصین الالتیني واالغریقى عن طریق الباحثة ویحتوى على اسم الكتیب         *

من النقش Κυρ ذلك  من خالل مالحظتھا للثالثة  الحروف األولى من الصفة الكیرینایكیة  ھذه القراءة عند غیسالنزى؛و
  .االغریقى في سطره األخیر
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  -:؛نقال عن5ة رقم لوحال                                               
M. Luni,"apporti  nuovi  ……",( 

,P127,fig;7)Q.A.L  
P127,fig:7),Q.A.L  

  
     

  -:دراسة المحتوي 

أن من ، يبدو السطر األول االختصار في أغلب اسطره متميز هذا النقش باستخدا  

 أ، يبـد نقرأ فيه امبرطـور قيصـر المؤلـه    بوضوح  بشكل جيد و نقشتحروفه 

بمعنى الـه فـي   ) DIVI(وينتهي بكلمة في حالة الفاعل)IMP(ERATOR(كلمةب

السابقة في حالة الفعل، لتكـون  ) CAESAR(حالة المضاف إليه إلى كلمة قيصر 

بكلمـة   يبدأف متآكلة بالنسبة للسطر الثانيأما ؛المؤلهملة بذلك اإلمبراطور قيصر ج

التي جاءت في حالة المضاف إليه تليها كلمة أغلب حروفها ) Nervae) (النيرفى (

، بمعني ابـن ) Filivs( وهو اختصار لكلمة) FIL( ثالثة حروف يظهرمنهامتآكلة

 أمـا ، *ابن نيرفـا  يالنيرف لتكون جملة، بمعنى نيرفا) Nerva(تظهر بعدها كلمة 

، وتختفـي  ) Traian...(اسم اإلمبراطور بشكل واضح ،منه ظهر يالسطر الثالث ف

كما في حالة الفاعل  وهما بمعني تراجان ) VS(في االسم المتمثلة في حرفينهاية 

أمـر  وهو ؛)J (حرف نع لالستعاضةكتب  )I(حرف استخدام هذا االسم في ظنالح
                                                 

  .تم تعریس وتركیب الجمل ھذه الكلمات عن طریق الباحثة *
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 (1) الساكنومتحرك  كحرف(I) فحرالمان والر استخدموقد  الالتينيةفي اللغة  دمعتا

ــة  ــدو منتصــف الســطر كلم ــدها أغســطس )AVGVSTVS(يب ،لتظهر بع

ERMANICVS)G(،أما عن األسطر الثالث والرابع والخامس فتحتوى  يناالجرم

ــى  ــم    عل ــاهن األعظ ــد الك ــان فنج ــة لإلمبراطورتراج ــاب التكريمي األلق

[(PON(TIFEX) MAX(IVM)]   والسـلطة التربيونيـةTRIB(VNICIA) 

POT(ESTATAE) والقنصل(CON(SVL)إكمالعند بدو تب الوطن التي أ، و 

منح هذا اللقب لإلمبراطـور تراجـان عـام     P(ATER) P(ATRIAE) هافوحر

ــي ،(1)م98 ــذا  وينته ــروه ــطر بح ــي CITفالس ــا  الت ــن الواضــح أنه م

تتم معنى  الطريق (VIAM)كلمة ،ويليها  أقامبمعنى عمل أو فعل ،)FE)CITكلمة

معنـى  ب (PER)فوحـر ب أما السطر السابع فيبـدأ ،أقام أو عمل الطريق أيالفعل 

سـطر  أوهنا تختفي  فقدان كلماته األخرى؛ كل أدى إلىآتهذه الحروف  خالل،يلي

  .النقش الالتيني

 نـه أيظهر الـذي نسخة النقش أو جزئه اإلغريقـي،  الرجوع إلى هنا نستطيع      

 مثــل فــي ســطره الســابع   الكاملــة احــتفظ بــبعض الكلمــات  

بمعنـى أن اإلمبراطـور تراجـان     لتكون الكلمتان( Τηs Κυρηαικηs(2)كلمة

 التي البد وأن جنودهـا  أبولونياو يينراستخدم جنود هذه الكتيبة إلقامة طريق  كي

                                                 
(1) C .Bennett.,A Latin Grammar,Chicago,1907,P1 

.,p242.latin epigraphy…….andys,J.S )1( 
      محمد المبروك الدویب، منشورات جامعة  :،ترجمةومصر)قارة أفریقیا(وصف لیبیا(دیوس بطولیمیوس وكال جغرافیة (2)

  .87.2004،،1،طسقاریون                                    
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وجود  ننقوش ع من ن هناك دالئلأخاصة و(3)اليهود آنذاكتمرد قمع استخدموا في 

  .(4)نييتلك الفترة في اإلقليم خاصة في كيرأثناء كتائب رومانية استقرت 

 

  -م98(عهد تراجان  إلى  بشكل مؤكديؤرخ بناء على محتويات النقش نجد أنه       

أكثر؛ فقد  بدقة االعتماد على بعض كلمات النص لتحديد تأريخه أيضاًيمكننا و،) م117

م يحيث أق لإلمبراطورمن خالل األلقاب التكريمية ؛ ةساعدماحتوى على قرائن تاريخية 

السـلطة   أثنـاء توليـه  والطريق فـي عهـد تراجـان    تشييد أو تعبيد  النقش بمناسبة 

بواسطة جنود الكتيبة (1)م100لمرة الثالثة والتي توافق عام ل قنصليةاللرابعةواالتربيونية

حدد الميل األول من الطريق انطالقاً من وأشار غيسالنزى أن هذا النقش (2)الكيرينايكية

ستند في رأيه هذا إلى أوال مكان الكشف عنه داخل المدينة لـيس  ا؛وربما مدينة كيريني

الذي يعنى البداية في الحـروف وقـد   ) A(في األماكن البعيدة عنها،ثانيا وجود حرف 

.اإلغريقيةوتينية استخدم أيضا كحد فاصل بين النسختين الال 

 

                                                 
 )45-44ص - الفصل األول؛المبحث الثاني؛ص(عن أصل وجود الیھود في اإلقلیم وثورتھم أنظر (3)
 .265ص- 10،1996- 20- 19،ع مجلة كلیة اآلداب،"نقوش الرومانیة من مدینة توخیرا"،الھدار خالد محمد (4)
 

,p242.pigraphy…..Eatin Landys,J.S )1( 
تشیر إلى االنتفاع بطاقات الجنود كعمال ،واستخدامھم في أعمال التشیید والبناء           "ھناك أدلة أثریة أثناء العصر الروماني  (2)

،وھى رسالة  من جندي روماني إلى والده        ) م117-100(البردیة المصریة ترجع إلى عھد تراجان وإعادة تصلیح الطرق، ك
  -:،یشتكى فیھا مشقة العمل في أقامة الطرق وتشیید المباني یراجع حول ھذا الموضوع

-L.Kieppe.,Understanding Latin Inscriptions ------P141 
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 مميـز الحتوائـه علـى   شكل  به كلمات هذا النقش مع كلمات النقش األول،ذو

ـ  عثر   فـي  ريتشـارد نـورتن   هعلي

  .عروف

مجهز من الحجر الرملي ويظهر إصابة بكسـر  

تبـدو  بالكـاد    وحروفـه  صسطر هذا الن

الالتينية  ةاللغ،بسطرأثالثة  على النقش 

حروفهـا  نقشت فقد أما السطرين اآلخرين 

كامل ، تتراوح الحروف الموجودة مـن  

IMP(ERATOR

divI   Nervae   f(ilivs)

Nerva  

                                                 
,1915,p183Not.Archhislanzoni,E.G )3( 

irenaica", Crom Fnscriptions I, "The  RobinsonD. )4(  

به كلمات هذا النقش مع كلمات النقش األول،ذواتتش   

 نشر ضمن مجموعة روبنسون(3)جوانب رباعية

عروفير مغمكانه األصلي (4)1911دينةأبولونيام

  

مجهز من الحجر الرملي ويظهر إصابة بكسـر  جزء علوي من عمود حجر أميال     

سطر هذا النأمما أفقده الجزء السفلى من العمود بالكامل،

النقش  حتوىي ،غير واضحبشكل  هانقشبسبب  قارئلل

أما السطرين اآلخرين  ةبحروف كبير منها السطر األولكتب فقط 

كامل ، تتراوح الحروف الموجودة مـن  البفقد الجزء األسفل من العمود ،بحجم صغير

.)6رقم اللوحة(حرفاأحدعشر ىإل ستة حروف 

  

TOR) CAES(AR) 

Nervae   f(ilivs) 

Nervae  Traianvs

  

  

  

  

,vol;xii,1913,p174,fig;29 Arch. Amerirenaica", 
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   - :؛نقال عن6رقماللوحة 

Inscriptions From ….", The " D .Robinson,(  

,1913,vol:xii,p174,fig:29)Arch,Amer  
 

 

  

  في السطر األول التي كتبت] C.S[ حرفي نصتمييز عند النظر إلى ال تم يمكننا    

ـ  فيمن أهم كلماته المقروءةالتى يحتويها  الحروف األخرى قليال عنبشكل أعمق  ل ك

 الثانيأحتوى السطر  ،شالنق متقنةغير تبدو حروفها والتي والثالث الثاني ين السطرمن 

منها سوى  ظهري مل مطموسةته نهاينيرفا المؤله أما   divi Nervaeعلى الكلمات التالية

اإلمبراطـور فـي   اسم  كذلك يظهرو ؛ابنتعنى  التي)  FILIVS( كلمةوهى  Fفحر

  .*)Nervae(تسبقها صفة النيرفى)TRAIANVS(السطر الثالث بوضوح 

 

                                                

 
ذلك ألنھا صفة  بالرغم من أن نھایة الصفة ھنا غیر واضحة إال أن ترجمتھا تمت عن طریق المقارنة مع النقش األول *

 .مكررة عن النقش تراجان األول
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لونيا من لأبوو كيريني أحجار األميال طريقأحد  يبدو أن هذا النقش جزء من  

نفس يعودان إلى  اأنهم يبدو،مع نقش تراجان األولالمماثلة  خالل صياغة كلمات النقش

الرغم من وب،كدليل تاريخي إلمبراطور تراجانيؤرخ إلى عهد ا أي أنه، التاريخية ةفترال

لمثال هذاايعد(1)،المكرر الدائري شكلالعرفت ب في إقليم كيرنيايكي أن أحجار األميال

 عرفت الميلية؛، أن هذه األحجار)J.Sandys(يسساند جىأشارجوانب مربعة،وذا مميز

إلى الميل الثاني  هذا النقش بما أشارور(2))م37- م14(عصر اإلمبراطور تبيروس أثناء

.(3)الونيلأبوو لطريق كيريني 

 

  

  (1) 1916سنة الكشف عنه م ت )E.Ghislanzoni( غيسالنزى النقش اهذ نشر  

   .(S.E.G,iX,250)في كما وردPitro Romanlli((2)(هنشر كما

  

 عدد فيالنقشان متساويان كال واإلغريقية،وة تينيالالة اللغمزدوج النص هذا   

مابين تسعة عشر تتراوح حروفها  سطرأعلى خمسة  الالتيني صاحتوى الن،األسطر

، الملفت لالنتباه تساوي الحروف للسطر الثالث في كالً فإلى عشرة حرو احرف

ين، كتب السطر األول من النقش الالتيني واإلغريقي،بحروف الكبيرة، بحيث صالن
                                                 

      -p137-,vol:xvll,London, 1971,pP. B. S.Rin Cyrenica", Goodchild,"Roman Milestones R. (1)
                                       138.  

138.-P137-P------------,----, pigraphy :An IntroductionELatin Sandys,J. )2( 
 p174,vol;xii,1913, Arch. Ameryrenica", Cnscriptions from IRobinson, "The D.   (3)  

II,p160.-,1916,anno;II,Fasc;INot.ArchGhislanzoni.,E . )1(  
)153-p150-anoa,1943,pG,omanaRirenaica Ca LRomanlli., P. (2)   
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تبدو واضحة ودقيقة الحفر ،بمقارنتها مع حروف النقش األخرى التي تكاد 

الخامس والسادس، (3)اصة في السطرينحيث كتبت بشكل سئ خ،تبدولنظرالقارئ

مما دفعنا إلى للقول بأن هذا النقش لم يكن عرضة للعوامل الجوية فقط،بل تعرض 

نظر نص ا((4)لهذه الطريق تدميرهم لتدمير المتعمد خالل ثورة اليهود عند لأيضا 

  .*)النقش المقترح السابق 

 

[T]I(BERIVS)  CLAVDIVS 

C[AESAR     A]VGVSTVS 

GER(MA)NIC(VS)  IMP(ERATOR) 

(FECIT)  VI(AM)  L(I)M(INIS) 

R(VDIMENTVM)* 

--------------------------------------------  
 

TI(βεοιs) Kλαυδos  

KAI[σαρ   Σεβαστοs] 

Τερµ[ανικοσ  Αυτο− 

κρατwρ]οδον  
                                                 
(3)A.Laronde ,"Premiere Reconnaissance de La route Grecque entre Cyrene et son Port              

                                                                                                                                                                                                                      
Apollonian ",L.A,vol;xv-xiv,1992,p193. 

 
,….,p256omana Rirencia Ca Llli, eRomanP. )4( 

 80- 79ص-كن الرجوع إلى قراءة نقش حجر األمیال األول،صیم *
على التوالي  ةالرجوع بالنسبة إلى األولى والثانی عن طریق الباحثة ،یمكن) liminis-rvdimentvm(تمت ترجمة الكلمتان *

  - :؛إلى
,LIMOSVS,p188.English latin dictionary- 
,ROSETVM,p283. English latin dictionary-  
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   π            αν 

 

  

الذي يسـبقها   Tفي السطر األول أكثر احتماالً في حرف  [ I ]تكلمه حرفتبدو   

،الذي اقترن اسـمه  **)TIBRIVS(روسيترمز بذلك الختصار اسم اإلمبراطور تيبل

ـ في النقوش، ليأتي بعد ذلك ) Claudius(سم  اب مـن أربعـة    االسطر الثاني مكون

ــدو ] C…..VGV[حــروف ــالتكمتب ــوش ته ــي النق ــاد ف  CAESAR[كالمعت

AVGVSTVS[ أما بالنسبة لألسطر الثالث والرابع والخامس فيظهر عليها التضرر،

غلب حروفها، اكتفي النقاش فـي  أاختفت  حيثثر من األجزاء األخرى من النقش، كأ

 lMPTERATOR[مـاني  راإلمبراطـور كالديـوس الج  لقب  السطر الثالث بذكر

GERMANICVS[(1)النقش مضمون بها تكامل التي  خامسوالطرين الرابع سأما ال

 FECIT(أقامـة الطريـق   التالية تنقرأ الكلما تبدو لنا مناسبة أقامة النقش ، حيثل

VIAM(قوش أحجار األميال،أنه لم يحمل ما نالحظه على هذا النقش عن غيره من ن؛

ـ  التى تساعد في تأريخ  األلقاب التكريمية لإلمبراطور كالديوسمن  أيا  رالـنقش أكث

اإلغريـق   زئـه ج وضوح كلمـات الـنقش فـي    صأيضا على النويالحظ ،تحديدا

                                                 
بالرغم من  سعینا إلى التقاط صور حدیثة للنقوش عند علمنا   S.E.Gاعتمدت الباحثة على توثیق النص عند مومسون في  **

  .إال انھ لم یتم العثور على ھذا النقش في المدینة.بأماكن وجودھا األصلیة
 

………,p236pigraphyEatin L,SandysJ. )1( 
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 صيصفه بالن )E.Ghislanzoni(النزونيسيغ يتوريامما جعل  كتمالها،ربما ذلكوا

  .(2)ياإلغريق

 

ن خالل كلماته التي تاريخه بشكل واضح وصريح ، حيث وم صأظهر هذا الن  

 VIAM(قلطري بدايةهو من أقام  روسييبت، أن اإلمبراطور كالديوس تبدو للقارئ

LIMINIS((3)علـى   صحتوى السـطر الخـامس مـن الـن    الونيا،لأبوو كيريني

rvdimentvm  المحاولة األولـى   إلىتشير بدورها  التيبمعني المحاولة األولي؛و

ص نال النستطيع تحديد تأريخ أخرىمن جهة الطريق؛بداية أومدخل هذه لترميم هذه 

 ذكـر  خـالل ثال مـن  مقرائن تاريخية أخري، عدم احتوائه على لبشكل أكثر دقة؛

 TRIBVNICIAونيةريبالت اإلمبراطور توالي ومنهابراطور،لإلماأللقاب التكريمية 

 عـدد وصـل   تيال،]IMPETORER[اإلمبراطور منح فيها لقب التيأو المرة ؛

 لك ال يوجـد سـنة  بذ(1)مرة 27حوالىديوس وكال رلإلمبراطو تمنح التي تالمرا

.)م54-41(ديوس ويؤرخ بعصر اإلمبراطور كال نهاوهكذا فمحددة لهذا النقش، 

 

من حمامات  بالقرب1933حفريات البعثة اإليطالية أثناء عليه  كشفتم ال  

P.Romanlli7 (3)  لدى ،وجد موثقاً(2)كيريني مدينة في تراجان 

                                                 
,1916,…..,p156.Not.ArchGislanzoni,E. )2( 

,LIMBVS,p189.ryaiantLatin diac  English )3( 
…….,p44. nscriptionsIoman Rnderstanding  Ueppe,iKL. )1(  

,1971,p86,pl:xxvii,no:3.P.B.S.Ryrenica",Cilestones in Moman RGoodchild,R. )2( 
,….,p116.omanaRirencia Ca  Llli,eRoman P.(3) 
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مجهز من الحجارة الرملية يبدو إصابة كتلته جزء علوي من عمود حجر أميال 

في منتصف العمود مما أدى إلى  قعمي بكثير من التآكل والتلف مع وجود كسر

 حروف على تسعة أسطر منقوشة ب صيحتوي هذا الناختفاء بعض حروف النص،

ملتف حول البدن  تتم كتابتهاوتبدو (4)كبير جمالتينية ، كتُب السطر األول منها بح

قش كتلة الن أصابةعمقا؛وتبدوبدرجة أقل  تنقش سطراأل بقيةأن الحظ يكما ؛ريدائال

؛مما كسر في منتصفه للأيضا   ضكما تعرالسفلي  ئهجز في تأكلبتلف و) العمود(

عشر حرفاً إلى تسعة  ع أغلب حروفه، التي يتراوح عددها مابين أحداضيسبب في 

وباقية الحروف تتراوح  سم 12حروف السطر األول يصل ارتفاع عشر حرفاً 

.سم2سم إلى 5؛أما عمق حروف النقش فيتراوح ما بين سم9-  7بين 

 

:      

IMP(ERATOR)*  CAES(AR)  DIVI 
TRAIANI(VS)  PARTHICI  F(ILIVS) 

DIVI   NERVAE  NEPOS 

TRAIAVS   HADR(IANVS) 

AVG)VSTVS) P(ONTIFX) M(AXIMVM)II COS(NSVL)III 

VIAM  QUAE   TVMVITV(S)  IVDA_ 

ICO  EVERSA  ET  C(ORRVPTA) 

ERAT  R(ESIVIT) 
                                                 
(4)J.Gray,Cyrenaican Expedtion of The University of Manchester,1952,p Fg:b6. 
  

  . من أحد الجوانببعض كلمات النص اختفت من الصورة بسبب التقاطھا بشكل  *
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PER  MI(LITES)  COH(ARTIS) 

                                      ---------------------------------- 

                                                  

 

 

  

  

  

  - :قالً عن؛ن7رقم اللوحة (

,B.S.R P., oodchildGR.( 

Pl:xxvii,no:3) 

  

كغيره من نقوش أحجار أميال،يبدأ هذا الـنقش بعبـارات اسـتهاللية لتكـريم       

األول منها بحروف كبيرة مع استخدام االختصار فـي   اإلمبراطور،أيضا كتب السطر

 الجانب الجمـالي مـن ناحيـة،    فاءطإلاألسلوب عند الرومان  اظهرهذ(1)نقش الكلمات

تراه  ، وهو ما؛من ناحية أخرىة المنقوشة يالستغالل أكبر حيزمن سطح الكتل الحجر

وهـى  ،)F(نهاية السطر الثاني حرف يتظهرفوأيضا إمبراطور بمعنى)IMP(في كلمة 

ـ ال أحـد   ن ولـيس كمـا جـاءت  فـي    اببمعنى  )Filivs( اختصار لكلمة  ات دراس

                                                 
198.-p187-,pL.Aitre…….,Aonte Ra Leconnaissance de Rreumiere PLaronde,A. )1(  
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خاصة عند  ؛قاهر أوبمعني قوى) FORTIS( ترجمت على أنها كلمة حيث (2)منشورةال

نقترح أن ضاف إليه،بمعني قـاهر البـارتيين،  الم في) PARTHICHI(ها إلى تأضاف

إمبراطور تراجـان البـارثي   بن ابن وتكون ترجمة الجملة ابمعنى ) FILIVS(تكون 

 في السـطر الثـامن  و،بارثيـا  Pathiaمدينـة  علـى  نتصـاراته الوربما لقب كذلك 

يرمم دليل على ويقصد بها ،RE-STITVO[(3)[أصلها الفعل التي  ∗]RESTlVlT[كلمة

يمثل هذا الـنقش الميـل   ) م138-م117(أثناء عهداإلمبراطورهادريان،  ترميم الطريق

.(4))شحات(الخامس من مدينة كيريني 

 

 أشـارته من خـالل  يحمل بين أسطره تأريخه وتوثيقه  في أن هذا النقش شك ال         

  ترميم الطريق التي قام بها اإلمبراطورهادريان أثناء  أوال ، وهمانيتاريخيتن يلحادثت

الحادثة  وذلك بعد 1(1)19 بسنةتؤرخ  يالت الثالثةكقنصل للمرة و الثانية ةتربيونتالتواليه 

 آنذاك ةهذا الترميم بواسطة جنود الكتيبة الموجودوقام بفي اإلقليم (2)اليهودتمرد الثانية 

]MILITES COHERTIS[،ها اسـتخدم بة نفسها التـي  يالكتهذه  جنود كونيربما و

ول فـي عصـر   األالميـل   أيضـا  هذا الـنقش  لويمث اليهوداإلمبراطور لقمع ثورة 
                                                 

 .15،ص1995عبد السالم ،نقوش ونصوص من لیبیا،منشورات جامعة قاریونس،.شلوف  (2)
  :أشار إلى ھذا النقش أیضًا ∗

-S.Walker," Hadrian and The Renewal of Cyrene",---,L.S,P-P48-51 
-R.Goochild,"The Roman Roads of Libya and Their Milestones", L.H,---P 170. 

SPONSIO,p280.-REEnglish Latin dicshitionary, )3( 
R.Goodchild,"Roman milestones……….".,p86. )4( 

 p243pigraphy……,Eatin Landys,J.S )1( 
  - :یراجع حول ھذا النقش (2)

-S.Applebaum,"Anote on The Work of Hadrian at Cyrene"In M. frasar, Hadian and                    
Vol;xi,1950,p89. ,S..J.R,cyrene                         
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ل أثناء عصر على الرغم من وجود نقش آخر يشير إلى نفس المي اإلمبراطورهادريان

 استخدامها حتى عنـد وجودهـا   إعادةيتم  مولكن ل،)1النقش رقم (اإلمبراطور تراجان

ـ أيا على ريتم العثو لمبحيث ، بالقرب من بعضها البعض نقوشـاً ترجـع     لمنها تحم

  .منية مختلفةوزلفترات تاريخية 
    

 طريق في،بين الميلين العاشر والحادي عشر،1916على هذا النقش سنة كشف        

 لوحـة الG.oliverio((4))(كما نشـره ،(3))Ghislanzoni(نشر لدى ،لونيالأبوو كيريني

).8رقم 

  

 صـه ن توىحجزء من عمود حجر أميال شبه مكتمل مجهز من الحجر الرملي ،ي     

بعبـارات اسـتهاللية    الالتينية ، نقش السـطر األول  ةأسطر منقوشة باللغتسعة على 

؛ )3السابق رقـم هادريان  نقش( وتمجيدية لإلمبراطور تتشبه صياغة النقش وكلماته مع

 ، تتـراوح  بعض األسـطر منـه   مما أفقده الجزء ،لكسرل كتلة المنقوشةال ههذ تتعرض

عشر حرفاً إلى العشرين حرفاً،تبدو حروف السـطر األول للقـارئ    مابين أحدحروفه 

.*واضحة أما بقية اسطر النقش، فتبدأ في تناقص في الحجم حتى السطر األخير 

 

 
                                                 

157,fig:1.-p155-,1916,pNot,ArchGhislanzoni, E.)3( 
vol:I,1927,p318,fig:1.A.I,,"campagna di scavi a cirene Nell' estate dell'1926"Oliverio,G. )4( 

 .تم تسجیل المالحظات حول النص حروفھ وكلماتھ بواسطة اللوحات المنشورة  المشار إلیھا *
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IMPERATOR  CAESAR  DIVI 

TRAIANI(VS)  PARTHIC(I)  F(ILIVS) 

DIVI   NERVAE NEPOS  T(RIBVNICIA) P(OTESTATAE)II 

TRAIANVS   HADRIANVS   

AVG(VSTVS)  P(ONTIFEX) M((AXIMVS) COS(N)S(VL)III 

VIAM  QVAE TVMVTV(S) 

IVDAICO EVERSA  ET 

CORRVPTA  ERAT  RES(TIVIT) 

PER MILITES  COHORTIS** 

        

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                 
 هذا النقش عن طريق الباحثة ذلك من خالل مقارنته بنقش حجر األميال هادريانتم تكملة السطر األخير في  **

  .87-84ص-؛صعالراب              
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 -):نقال عن(؛8رقم  اللوحة

,vol:I,1927,p137,fig:1)A.I,"campagna  di  sacvi …."., liverioG.O( 
  

على انه  S.E.G[(1)[مجموعة ضمن أيضاً  النقش )L.Batavorum(باتافورمشرن      

ال يمكننا تمييـزه  [ إغريقي م تمييز سطر واحد تحيث إغريقية،والالتينية  دوج اللغةمز

بـنقش هادريـان   (خاصة عند مقارنتـه  قراءة النقش فيالتوجد صعوبة كبيرة ، ]الن 

 نهاية السطر  أما بعد،نهاية السطر السابع مماثلة له إلى-1سطره من أفقد جاءت ؛)الرابع

حيـث لـم   و فقدان أغلب كلمات إلى ىمما أدوالتلف؛ للتآكلفقد تعرضا  السابع والثامن

كلمـة   فـي تبـدو تكملـة    التـي ؛)RES(يظهرمن السطر السابع سوى ثالثة حروف

)RESTIVIT(الجزء  أن تصوريمكننا ،النقش التاريخية تاشاراإل ةتكملل بمعنى إعادة؛

 هادريـان  نقـش (األخير مـن   و عالتاس للسطريكون مماثل  السطر الثامن المفقود منه

 يحمـالن نفـس القـرائن   ما نهأ،خاصـة، ]MILITARY COHORTIS) [الرابـع 

  .(1)لمناصب اإلمبراطور هادريان،ةالتاريخي

 

  أنـه يـؤرخ بعصـر اإلمبراطـور هادريـان      الـنص  يبدو مـن صـياغة     

التاريخية إلى الجمـع   قرائنهتشير ولكن من الصعب تحديد سنة معينة،) م138-م117(

ممكن تحديد سـنة  المن غير  أصبحمابين تريبونية اإلمبراطور الثانيةوقنصيلته الثالثة، 

                                                 
(1) S,E,G,ix,252.             

   
 .87- 84ص- یمكن الرجوع إلى قراءة نقش حجر أمیال ھادریان الرابع؛ص (1)
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 ةلباحثلة اأالمس، دعت هذه )األمر نفسه ينطبق على نفس هادريان الرابع( النقش بدقة ،

على لوحـة  (2)بنقش نصب نشره أوليفيرواالخامس  و الرابع إلى مقارنة نقش هادريان

ـ أن تأيضـا   *الثالثةيبونيته اإلمبراطور الثالثة وتر  ةيلصنتظهر فيها ق(3)مرمرية  اجعله

ن هادريان يخالل هذه المقارنة نعتقد بأن نقشمن ، م119رينة تاريخية للنقش إلى سنة ق

االحتفالية المشـارة إليهـا بمناسـبة     قامةإ،أي 119إلى سنة يؤرخان الخامسوالرابع 

  .اإلصالح والتجديد التي قام بها اإلمبراطور في اإلقليم  نتهاء من حركةاال

 

 

    بدو الطريقتبين مدينتي كيريني وبلغرايا ، حيث  يربط هذا الطريق الروماني  

الشكل (وطنة بلغرايا انظر الخريطةتظهر عليها مستوبوضوح على خريطة بوتنجر     

  ).1رقم 

  

مدينـة  لعنـد البوابـة الشـمالية    عن هذا النقش  1947 يوناإليطالالجنود كشف       

  ).9اللوحة رقم (؛(1))كيريني(

  

                                                 
l:I,1927,p321,fig:5,voA.L,"irene nell'1926Ccavi a Sampagna di "COliverio, G.)2(  

  )م138-م117(تم العثور على ھذه اللوحة المرمریة ضمن أحد المنازل الرومانیة ،وثق نقشھا أحتفالیةلالمبراطور ھادریان  (3)
  ص- سیتم دراسة ھذا النقش ضمن النصب التذكاریة ؛النقش الخامس؛ص      

سنویا  وبما أن األمبرطوار ھادریان  تولى شؤون األمبراطورایة من الشائع تجدید لقب التریبون لألباطرة الرومان  *
  :یراجع.م ھي سنة التریبونیة الثالثة ولیست الثانیة 119م؛فمن المفترض أن تكون سنة 117

,p236.pigraphy…………..Eatin L.,andysJ.S- 
),p84,pl:xvii,no:4.L.H…,"yrenaicaCilestones in Moman "RGoodchild,R.)1(  
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مجهز مـن  عمود ذو قاعدة مكعبة بارزة من حجر أميال نموذج مميز ومكتمل         

منقوشـة بحـروف    يتكون من عشرة أسطر،م3.13،يصل ارتفاعه إلى الحجر الرملي

 مابين التسعة إلى ثمانية عشر حرفاً،نقشت بشكل واضح ومنتظم عددهاتتراوح  التينية

سـم  ا، وملتف حـول بـدن العمـود، ابتـدأ ب    (2)سم3سم وعمقها  6يبلغ ارتفاعها إلى 

نقـش  ( السطر األول في كما ورد في اإلمبراطور تيبيريوس  مساب مسبوقااإلمبراطور 

 .(3))3كالديوس رقم  

 

 

TI (BRIEVS ) CLADIVS 

CAESAR  AVG(VSTVS ) 

GERMANICVS 

P(ONTIFEX )   M(AXIMVM) TRIB(VNICIA) POT(ESTAE) V 

IMP(ERATOR) XI   P(ATER)  PATRIAE CO(N)S(VL) III 

DESINGAT IIII 

RESTITVIT ANN[O 

C]AESARNI   VEIENTONIS 

PRO  CO(N)S(VL) 

                                                                                   I  

  

                                                 
…….,p85. P.B.S.R,,oodchild,"the roman milestones in …."R.G )2( 

-  82ص - ص  3دیوس رقم ونفس كال(أبولونیا / طریق كیریني  –على أحجار األمیال  شنقو یمكن الرجوع إلى دراسة )3(
85. 
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  - :)نقال عن( 9رقماللوحة

(R.Goochild,"the  roman milestones …… 

,PL:XXVII,NO:4.)p.B.S.R, 
 

  

على  ىاحتونالحظ أن النقش )ديوس السابق مع هذا النقش ونقش كال( بمقارنة   

فباإلضافة إلى الكـاهن  ) م54-م41(كثير من األلقاب التكريمية ،لإلمبراطور كالديوس 

  PATER-PATRAEالـوطن ، هنـاك أب  PONTIFEX -MAXIMVMاألعظم 

منح  الثاني  هذا اللقب؛ووالثانية في المضاف ،األول في حالة الفاعلكليهما وفى اللقبين 

    .(1)م42ديوس سنة ولإلمبراطور كال

، فنقـرأ  ن السطر السابع إلى السطر التاسعأما بالنسبة لألسطر األخيرة وابتداء م        

ـ  كالديوسأن ترميم الطريق في زمن اإلمبراطور  )COS) (POR(لقام به البر وقنص

لمقاطعة كيريني وكريـت عنـد    VEIENTONIO((2)(الذي يبدو اسمه واضح وهو 

                                                 
,p236.pigraphy…..Eatin LSandys.,J. )1( 

  ).على حد علمنا(فى أى من الوثائق التاریخیة للم یذكر اسم ھذا البر وقنص )2(
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أصـلح  ،أنه )RESTIVIT(صل ومن خالل كلمة ،ويبدو أن هذا البروقن(3)توحيد اإلقليم

 اى)I(رقم الميل يمثله رقـم   ىعل األخير والعاشرالسطر ىاحتوو؛هذه الطريق أو رمم 

من أكمـل   المميزة يعتبر هذا المثال من أحجار األميالو؛الميل األول  في هذه الطريق

.وأكثرها وضوحاً تهاأمثل 

 

ديوس وكال هذا النقش واضحة فنجد اسم اإلمبراطورقرائن التاريخية في التبدو   

بعده األلقاب التكريمية لإلمبراطور، حيـث  تأتى ماني في السطر األول رروس الجيتيب

م مقترنـة بتنصـيبه   46التي منحت له سنة لإلمبراطور الخامسة   ةتربيونيتظهر سنة 

م حـين مـنح لقـب    45التي أستمر بهـا حتـى سـنة    م43الرابع في قنصليته الثالثة

IMPERATOR ( م45أذا فأن النقش يؤرخ إلى أواخر سنة ؛م45للمرة الحادية عشر   

  

  .(1)هذه السنة مرتين منح لقب اإلمبراطور في

 

نشـر ألول مـرة لـدى    ،نيعلى هذا النقش غيـر موثق الكشف مكان وتاريخ  

)Goodchild((2). 

  

                                                 
 )41 - 37ص- ص-المبحث-الفصل األول: (كریت–یراجع حول موضوع توحید اإلقلیمین كیریني  (3)
 

,p236.pigraphy……….Eatin LSandys,J. )1(  
  - :ھا ؛یراجعخاصة وأنھ اھتم بھذه المعالم ونقوش)goodchild(یمكننا إرجاع الكشف عن ھذا النقش إلى األستاذ (2)

,1969,p170.L.H….,"ilestones Mheir Toads of Libya and Roman Rhe "Toodchild.,R.G- 
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يتراوح عـدد  التي  الالتينية ةباللغ نقشت  سبعة أسطرعلى هذا النقش يحتوى    

  .سم4سم وعمقها إلى 7يبلغ ارتفاعها  ثمانية عشر حرفاً ىعشر إلسبعة  هاحروف

 

 

IMP(ERATOR)  CAESAR  DIVI  

NERVAE  F(ILIVS) NERVAE  TRAIANVS 

AVG(VSTVS)  GERMANIC(VS)  PONT(IFEX) M(AXIMVM)- 

TRIB(VNICIA)  POT(ESTAE) IIII CO(N)S(VL)III P(ATER)- 

P(ATRIAE) VIAM FECIT 

PER  TIRONES  LECTOS  IN  PRO- 

VINCIA CYRENAEI 

VIII  
 

 

 

  

  نقشلــ  مماثلــةاألســطر األولــي فــي هــذا الــنقش،  ربعــةاألقــراءة    

األلقاب التكريمية لإلمبراطور  احتوت أسطره على كثير من و، )1رقم تراجان السابق( 

  )TRAIANVS(تراجان،الذي يظهر اسمه بوضـوح فـي نهايـة السـطر الثـاني      

  هماكالف] LECTOS \TIRONES[ن يال نجد في النقش كلمات جديدة، ماعدا الكلمت 

ضـاف  أ حيث) TIRO,ONIS(ومفردها  ىفي جمع المفعول به، يبدو أن الكلمة األول
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علـى   مع تغيير النهايات الخاصة بكل تعريـف و المضاف إليهإليها المقطع في المفرد 

ونالحـظ الكلمـة الثانيـة ومفـرد الفاعـل منهـا        (1)المبتدئين بمعنى المجندين *حدة

LECTVS)( بعضها باإلضـافة   إلى نيالكلمت ةضافإويتم المعنى في (2)بمعنى المختار

في  األول) PROVINICIA CYRENAEI(السطر السادس الكلمتين الموجودتين في

ن اإلمبراطـور تراجـان   اإذا ف؛ايكينالمضاف بمعنى مقاطعة كيري الثانية فيوالفاعل 

.الطريق دوتشي قامةإايكي في ناستخدم الجنود المبتدئين والمختارين من مقاطعة كيري 

 

إذا و)م117-م98(إلى عصر اإلمبراطور تراجان  رجعالشك أن هذا النقش ، ي  

لى األلقاب التكريمية لإلمبراطور، فنجد إ فيمكننا الرجوع ةبأكثردقحاولنا تأريخ النقش ما

م .ق98لإلمبراطـور فـي سـنة     حمـن M(AXIMVM....Pont(الكاهن األعظـم 

 للمرة القنصل أيضا أنه ويظهر(1)مرة واحدة في نفس السنةله  منحPater Patriaeولقب

هذا الـنقش نفـس   ى احتو؛وقد م100سنة منح لإلمبراطور فقد CONSVL,III ةثلثالا

على أنها ترجع إلـى   مما يدل(2)نقش تراجان السابق فيوردت  التيالقرائن التاريخية ،

ايكي التي تؤرخ بعصر يننفس الفترة التاريخية،ونفس مرحلة أقامة الطريق في إقليم كير

 .م100تحديداً سنة و اإلمبراطور تراجان 

                                                 
 - :تم ترجمة ھذه الكلمات عن طریق الباحثة وذلك إلتمام المعنى ولترجمة باقیة النص یمكن الرجوع إلى *

,TIGNARIVS,p323.ryaictionDLatin   English )1( 
.LAVREA,p186ere,Legi,Lectum,-Legoictionary,DLatin    English )2( 

,p242.pigraphy…….Eatin LSandys,J. )1( 
 .78- 77ص-أبولونیا؛ص/یمكننا الرجوع إلى قراءة تأریخ نقش تراجان األول؛طریق كیریني  (2)
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  )   درنة(درانس و)شحات(كيريني بين في هذه الطريق الذي يربطالكشف  تم          

 هذه الطريق من النقوش الالتينية ضمن معالم الطريق بالرغم من عدم توثيقين على اثن

.) 1انظر الخريطة السابقة رقم( *طرق الرومانية في اإلقليمالضمن خريطة  

 

مكـان  و(3)من االحـتالل اإليطـالي   ولىسنوات األإلى ال هتاريخ اكتشافيرجع    

.)سوسة-لونيالأبو يوجد في مخازن متحف(معروفعليه غير الكشف  

  

تراوح عدد حروف أسطرها من يللغة الالتينية اثمانية أسطر بعلى النقش  حتوىي      

ما بـين   يتراوحسم وعمقها 1.50الى ارتفاع ويصلحرفاًثالثة عشر إلى أربعة حروف 

كلماته دالئل تاريخيـة مميـزة عـن    في يحمل ؛من المالحظ على النص أنه سم  3-4

.دراستهاالتي سبق لنا النقوش الالتينية  

 

 

 

DD  NN 

DICOLETIANO 

ET MAXIMIA ( NO ) 

                                                 
 .اعتمدت الباحثة في دراسة نصوص ھذه الطریق على توثیق األستاذ قودشیلد لھا *

  - :یراجع ) R.goodchid(قش للمرة األولي عن طریق دراستي نشر ھذا الن (3)
-R.Goodchild.,"The Roman Roads of Libya and Their Milestones",L.H,……,p171. 

p88-,vol:xviii,1950., pB.S.RP,yrenica".Coodchild".Roman Milestones in GR.- 
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IMPERATORI ( BVS ) 

ET  CONSTANTIO 

ET  MAXIMIA(NO) 

CAESARIBVS 

XV 

  

ش بترتيب اتبدو االختصارات الظاهرة  في السطر األول،التي لم يهتم فيها النق  

 االختصارالحروف بقدر اهتمامه بالشكل الجمالي للحروف،حيث استخدمت وحلت محل 

]IMP[*  أثناء فترة متأخرة من العصر الروماني كان أول ظهورها على العملة حوالي

وبدايـة الرابـع حتـى عهـد     ،نه استخدمت منذ أواخر القـرن الثالث أ،يبدو و(1)م305

قد تتكرر هذه االختصارات في النقش الواحد تصل في عددها إلـى أربعـة    ،اننيجستي

في صيغة ] DOMINO-DOMINO[بمعنى السيدين) D.D(فنالحظ اختصار (1)مرات

بذلك  ؛القابلفي صيغة] NOSTRO-NOSTRO[بمعني  (2)]N-N[الفاعل ، وحرفين 

وتكرر  )..سيدنا .. سيدنا  (عند ترجمتها عنىلتلبعضهما  نمالالسطر مك اذاهطرشتبدو 

، فقد نقشت أسماء األبـاطرة   هسطرأتوالي النقش بويتم المعني *لفظ داللة على التثنيةلا

] [ MAXIMIANO-DICOLETLANO[في السطرين الثاني والثالـث فتظهـر   
                                                 

  .89،ص 8في ھذه الدراسة ؛یمكن الرجوع إلى اللوحة رقم  IMPمن أوضح أمثلة استخدام االختصار  *
(1)S.Stevanson,A   Dictionary of Roman Coins Hildeshim ,1969,p340 

            :انظر النقش الذي یؤرخ إلى فترة متأخرة عھد قسطنطین المنشور لدى  (1)
   ;XII,C. ,P18,PL1995,vol:B.S.R,P.,"hurchCilal H-lERus ,"ReynoldsJ.-

    
، لتؤدى المعنى الصحیح عند ترجمة النقش ، ولكن فیما ] DN   DN[من المفترض أن تكون الحروف مرتبة بھذا الشكل  (2)

النقاش أراد إبراز الشكل الجمالي للحروف وترتبیھا بشكل ملفت لتكون بدایة ممیزة للنقوش الالتینیة في أحجار األمیال  نیبدو أ
  .اریخیةأثناء ھذه الفترة الت

  :قدمت ھذه القراءة المقترحة  للسطر األول من خالل دراسة  *
  .256،ص...........,مجلة كلیة اآلداب, "نقوش الرومانیة من توخیرا"، الھدار خالد محمد -       
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هناك أيضا حرف لربط بين أسماء العلم يتمثل  ،القابلماكسميان في صيغة و وساندقلدي

  .]ET[عطفال فحرفي 

ـ IMPERATORIBVS[(3)[لمةكأن لخامس،ا السطرالحظ أيضا في ن   اءت ج

فيهـا أداة العطـف    تفي األسطر السادس والسابع تكرر مفعول األداة في حالة الجمع

]ET [ كلمة موجودة فـي السـطر السـابع    أما المرتين لتجمع بين األباطرة والقياصرة

CAESARIBVS  وأسمائهمMAXIMIANO-CONSTANTIO    كالهمـا فـي

الخامس ل الذي يشير إلى الميXV لامياألبرقم  أسطره ، اختتم النقاشاألداةمفعول حالة 

.عشر في هذه الطريق 

 

بشكل كان  هتنفيذ حروف إلى باإلضافةف ؛ اتاريخي مميزة معطياتله هذا النقش   

، أشار النقش إلـى ظـاهرة   ) عن نقوش القترة السابقة في دراستنا(وغير مسبوق فريد

األلقاب حيث نقرأ العصر الروماني في اإلقليم ،  أثناء ةوتعدد األباطر ،جية الحكمازدوا

ا فـي الحكـم   مالتالية أسمائه نتساوي الشخصي إلى] DD-NN[المشتركة المتمثلة في 

في الحكم أثناء العصـر    ةاالزدواجي، وهذه مكسميانووس انيدقلد مبراطوراناإل ماوه

تفـت  خاو (1))180-161(الروماني ظهرت منذ عهد اإلمبراطور ماركوس أوريليوس 

الذي اشترك في الحكم ) م305-286(وس اناإلمبراطور دقلديلتظهر من جديد في عهد 
                                                 

 السطرین الثاني(أضطر النقاش إلى تصریف االسم في الجمع بالرغم من داللتھ على اثنان من األسماء السابقة   (3)
؛لعدم وجود تصریف األسماء أوالصفات في حالة التثنیة ضمن قواعد اللغة الالتینیة ؛وھذه المالحظة تنطبق            )والثالث
  ).imperatibus-caesaribus(على

 
 .67،ص 1998، 2، دار المعرفة الجامعیة ، ط دراسات في تاریخ الحضارات القدیمة  الرومانالشیخ، حسین  (1)
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ثم تقسيمها إلى  عند تقسيم اإلمبراطورية إلى شرقي وغربي)م305-286(مع مكسيمان 

طين نتوزيـع الحكـم بـين إمبراطـورين وقيصـرين وهمـا قسـط       ،وأربعة أقسام 

ومن خالل قرائنه التاريخية يؤرخ هذا النقش إلى أواخـر القـرن الثالـث    (2)نومكسيما

معطياتـه التاريخيـة غيـر     أن إال؛ شتميز النقبالرغم من وبداية الرابع الميالديين ، 

 المناسـبة  نربما تكوف؛شالنقكتابة  مناسبة إلىمتكاملة؛لعدم احتوائه على كلمات تشير 

للطريـق مـن خـآلل     تـرميم  ةإعـاد تكـون   إنمـا  أكتابة نقوش أحجـار أميـال   

VIAM- FECIT((من كلمة األولىللمرة  إقامة وأ،)RESTIVT(كلمة 

 

 

 

  يصل بشكل منظمللغة الالتينية اسبعة أسطر مكتوبة ب على هذا النقش حتوىي  

  .سم3وعمقها الى سم 7-6ارتفاع حروفها من 

 

 

DD   NN 

CONSTANTNIO 

IMP(ERATORIBVS)  SEVERO 

ET  MAXIMNIO 

NOBI(L)ISSIMI 
                                                 

 35- 34ص-،ص......،......رؤیة في سقوط األمبراطورایة ى،الحویر محمود محمد (2)
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CAESARIBVS 

  --------------------------------  

  

فقـد ذكـر اسـم     )األول النقش السابق(ن عالكلمات المنقوشة ال تختلف كثيراً   

ــاطرة ــم ] MAXIMIANO-CONSTANTIO[األب ــى اس ــم ، باإلضــافة إل عل

االمبراطورفالفيـوس  الرابـع، وهو في السـطر  ] SEVERO[سيفيروس إلمبراطورل

-306لسـنة واحـدة    إمبراطـوراً  أصبح الذي] FLAVIVS SERVS[ سيفيروس

ـ  ] NOBILISSIMIS[ونالحظ أيضا فـي السـطر السـادس،   (1)م307  اومفـرد منه

]NOBILVS [المقطع  ضافةالن بإ،نيبل أومحتفي به بمعنى]SSIMIS[(2)   أصـبحت

على رقم الميل الذي السطر السابع من المفترض أن يحتوي ،نبيل بمعنى صيغة مبالغة 

السطر  كلماتعلى أثرها  اختفت؛والتلف لللتآكالحجرتعرض يمثلها هذا النقش ، ولكن 

  .الثامن
 

فتبـدأ  (1)الـنقش السـابق  (المعطيات التاريخية في هذا النقش عـن  التختلف    

األسـطر الثالـث    فـي (وحرفي العطفأسماء العلم ؛باالختصارات في السطر األول 

-CAESARIBVS[، إضافة إلى األلقـاب المشـتركة كأبـاطرة وقياصـرة    )والرابع

                                                 
(1)J.Sandys,Latin Epigraphy _________ p-p233-234. 

),part:I,london,1936,p114ourseCew latin N Aould. and L.whiteley,G H. (2) 
 ).99-98ص - س صیرناد/ني یكیر( یمكن الرجوع إلى تاریخ النقش األول في طریق  (1)
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IMPERATORIBVS[(2) تشير إلى ظاهرة الحكم المشترك وتؤكـد أن الـنقش   التي

التاريخية المميـزة  من أهم معطيات  ولكن؛قرنين الثالث والرابع الميالديينيرجع إلى ال

مـن خـالل هـذه القـرائن     وإذا  ؛FLAVIVS SEVEROسمافي تتمثل  صفي الن

يؤرخ نفس فترة تولي من خالل ما تقدم نعتقد أن هذا النقش المدروس التاريخية السابقة 

  .مLAVIVS SEVERO 306-307فالفيوس سيفيروساإلمبراطور

                                                 
 .38- 32ص- ،ص3،1995،دار المعارف،طرؤیة في سقوط االمبراطورایة الرومانیةمحمود محمد الحویرى، (2)



  

الثانيالفصل  
  

 إقلیمالدراسة التحلیلیة للنقوش الالتینیة العامة في 
  .كیرینایكي

  
  

 
  
  
  
  
  
  

  .نقوش أحجار األراضي -
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-boundary[ بحـدود األراضـي   ياألراض أحجارنقوش استرجاع ارتبطت      

stones[،سـيطرة  الرتباطها بعملية  الالتينية نظراالنقوش  تعد من أقدم أمثلة التي

 )Romanelli(للىيرومان بهيخبرنا كذلك ما،)1(م.ق 74على اإلقليم  الفعلية نالروما

للخاصـة مـن    ها رومـا اإلقليم بعد وصية أبيون قد أجرت األراضي أنحول ذلك ب

الصراعات  السكان مقابل دفع رسوم ترجع عائداتها للعامة ولكن القالقل الناتجة عن

 إلىهذه االراضى المستأجرة أدى  عائدات جمع وانشغال الجمهوريأواخر العصر 

كمـا تـم    بنظام دفع الرسوم المفروضة عليهم وإخاللهمتالعب بعض المستأجرين 

؛فوجب على روما التأكد من هذه الصفة والعمل بنظـام  )2(لروماصفة ملكيتها  إخفاء

للشـعب   تهـا التأكيد على صفة ملكي تاليالوب المنهوبة أراضيهايأمن لها استرجاع 

عليهـا  ما أطلـق  أو استرجاع األراضي نقانو إصدارالروماني فوجب على روما 

 133يؤرخ بعام  الذي ومارروس جراكوس في يتيب القانون اابتكر هذ،العامة ضأر

ـ كيري ، إال أن االستغالل األمثل لألراضي في اإلقليموبالرغم من ذلك)3( م.ق ايكي ن

 المحاصيل واألموال نعائداتها مكماأن  ها الحقيقية التي يجب أن تكون لروماتلكيوم

 إال ق هذا القانونيولم يتحقق تطب، الرومان أهمية قصوى لم تشكل لألباطرة)4(أيضا

                                                
 .27المبحث الثالث ،ص –الفصل األول :یراجع أوضاع اإلقلیم بعد وفاة أبیون )1(

Romanlli. P.,la cirenaica romana……,p-p97-98. )2(  
 ،ص --- حسن الشیخ ، دراسات في الحضارات القدیمة ، )3(
 .39- 38ص-ص–المبحث الثالث  –الفصل الثالث یراجع حول االزدھار اإلقلیم  أثناء العصر الروماني ،  )4(
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مندوبه إلـى اإلقلـيم   عندما أرسل و،)م54-م41( ديوسوكال اإلمبراطورد عه في

 والشـعب الرومـاني  )1(ملكية الدولة لغرض استرجاع األراضي من مستغليها إلى

agrii   populi Roman )2(   وجب عند ذلك توثيق هذا العمل وتدوينه،فوضـعت

ـ اإلغريقية، وةاللغة الالتينيحيان مزدوجة ألفي أغلب ا مل نقوشاًححجرية ت كتل م ت

الطبيعي أن أنه من سبق  النا ومميتضح ومدن اإلقليم  لمنها داخعلى أعداد  كشفال

العصـر  أثنـاء   الزراعـي  بمنـاطق االزدهـار   هذه النقوش اكن وجودترتبط أم

  -:بعضا من أمثلتها يلي؛نعرض فيما )3(يالرومان

 

ــف          ــنقش كش ــن ال ــيع ــة  ف ــيمدين ــت   كيرين ــن بي ــالقرب م ب

   .*اآلن في متحف المدينةمحفوظ )Reynolds( )4(ونشرلدى1952تامر
 

الوجه األول من الكتلـة   ىحتواوالالتينيةوقد  قيةمزدوج اللغة اإلغري النقش  

يحتوى  ابينم،استهل به النص ياإلغريقية والتباللغة  اًمنقوش سطراًةسبع عشر على

لـم  بصفة عامة  ص،كتابة النالالتينية ثمانية أسطر منقوشة باللغة الوجه الثاني على

ـ  غلبهـا أاختفت و حروفه تآكلتمتقنة التنفيذ،فقد  احروفه تكن فـي جزئـه   ة خاص

.سم 2وعمقها إلى  سم4ا الىهحروف ارتفاع صلالتي ي الالتيني 

                                                
 - :للمزید حول ملكیة األرض أثناء العصر الروماني  )1(
 -e,vol:iv,new work 1975,pancient Rom ey ofvAn economic SurJ.Larsen, .R and .haywood- 

P83-92. 
Romanlli. P.,la cirenaica romana,……..,p99. )2(  

  ،   14،السنة2،مجلة البحوث التاریخیة،ع"طرغونیة منذ العصر األغریقى وحتى نھایة الدولة الفاطمیة"على فضل )3(
 .256- 235ص-ص،1992                     

Reyonlds. J.,"new boundary stones from the public land in cirenaica",L.A,1971,vol:8, )4(  
بالرغم من أشارة جویس إلى مكان وجوده في متحف مدینة شحات إال انھ وعند الذھاب لغرض الحصول على صورة  *

 .لغرض الجرد لھ لم یتحقق ذلك بسبب وجوده في مخازن المتحف
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τι(βεριos) κλαυδιοs  

[            κ]αισαρ  Σεβaσtos   

Γερµαν(ι)κοs  

[              αρχ]ιερυs  µεγιστοs  

           δηµαρ(χικη)s  εζου 

σ(ια)s  το ιγ αυτοκρα  

τ(ω)ρ το κζ πατ(ηρ) 

πατρ     ιδοσ  τιµητηs  
[       υπα]τοs [το  ε]  
δια Λ(ευκιου) Ακ(ιλιο)υs 

Στραβ  
ωνοs  του[       ]  
ιδιου  πρεσβευτου  
χωρια υπο  ιδιωτων  
 κατεχοµενα δηµω 

  ρωµαιων απο   
  κατεστησε 

 

TI(BERIVS)   CIAVDIVS 

CAESA[R   AVGVSTVS]  
GER[MANICVS   IMPERATOR]  
[PONTIFEX  MAXIMVS  TRIBVNICIA  POTESTAE]  
PER   L(VCIVM)  AC(ILI)VM  STR(A)- 

BONEN   L(E)GATVM   SVVM 

PRAEDIA  APRIVATIS 
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POSS(ID)ES(SA)  P(OPVLO)  R(OMANO)   RESTIV- 

IT  
  

قـد  ول ؛على النص المنشور لدى جويس رينولديس صاعتمدنا في قراءة الن  

تـم   نيؤرخ إلي عهداألمبراطور فيسبسـيا نقش مماثلة ل على كلمات النقش يأحنو

بعض الكلمات التي لـم تظهـر فـي    حيث نقرأ ،*ونيةغطرالعثور عليه في مدينة 

اسم اإلمبراطور في  من ابتداءالتي تم قرءاتها ختصارات اال بعضك النقوش السابقة

 ، وتظهر األلقـاب ]TI(BERIVS) CLVDIVS تكملتهاالسطر األول، التي تبدو 

 CAESAR[على التوالي من السطر الثاني إلى الرابع وهي التكريمية لإلمبراطور

AVGVSTVS GERMAINICIVS[،    التي يبدو وإنهـا حلـت محـل كلمـة 

IMPERATOR بالنسبة لكلمات السـطر الرابـع فقـد    )1(ديوسوأثناء عصر كال

كل الحروف ولكن نقتـرح  اختفت أغلب حروفه، لم يظهر منها أي حرف، بسبب تآ

  :كاآلتي أن تكون قراءتها

(TRIBVNICIVS  /PONTIFEX MAXIMVS  |POTESTATAE)**  

ـ  ريخيات حدثسطر النقش فهي توثيق لأأما بقية     اإلمبراطـور  لوهو عم

بدايـة   فياية النقش،هحتى ن سالسطر الخامتبدأ من  التي، االراضى استردادعلى 

استخدام اإلمبراطـور مندوبـه   والسادس  الخامسفي السطرين  إشارته مأه السطر

  -:بوناستر وميليككيوس الو
                                                

 األراضي،ص دستأتي دراسة ھذا النقش ضمن مجموعة نقوش أحجار حدو *
  17- 14ص-،ص) أبولونیا/ كیریني (نقش كالدیوس الثاني؛ طریق  -:ھذا المالحظة تنطبق أیضا على )1(

ت تم كتابة السطر الثانى ؛نظرا لوجود فراغ ما بین السطرین الثالث والرابع والتآكل الشدید في  كتلة النص ؛اقترح **
  ).م54-م41(امبراطوار كالدیوسإلالباحثة أنھ كان  یحتوى على  األلقاب التكریمیة ل
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PER LVCIVM  ACLLIVM  STRABONEN LEGATVM SVVM  
ـ  )PRAEDIA()1(مزارعالسترجاع  ومفردهـا   مفعـول بـه   دجاءت جمـع محاي

)PRAEDIVM ( وتليها كلمـةPRIVATVS     أداةجـاءت فـي جمـع مفعـول 

)PRIVATVS(بمعنى األرض العامة)2(POSSIDESSA)3(أي  *بمعنى المملوكة

معنى خاصة المتالك الشعب الرومانيب(POPVLO ROMANO)المزارع و  

  

  -م 41من خالل السطر األول للنقش ، يظهر اسم اإلمبراطور كالديوس        

تحديداً دقيقاً، بسبب تعرض كتلة الـنقش  ليس من السهل تحديد تأريخ النقش وم،54

ـ األلمـن  والجزء األهم والمساعد في تأريخـه   هفقدمما اللتآكل،  اب التكريميـة  ق

ـ    لإلمبراطور والمرات التـي تـوالي   أرجعـت جـويس رينولـديس     دفيهـا فق

)J.Reyonlds( ةلسنة التي منح فيها كالديوس لقب  إمبراطور للمـر ل هذا النقش 

أي أن منـدوب  )4(م54ديـوس  من عصـر كال  األخيرةعشرين أي السنة السبع وال

ـ ؛الذي يبدو أنـه  اكيليوم ستربوان لوكيوسوهو براطور كالديوس إم فـي   هبدأعمل

ـ  ايكي في وقت نداخل إقليم كيري والمزارعاسترجاع ملكية األراضي   نمتـأخر م

-م54( نيروناإلمبراطور واستمر عمله خالل عصر )م54-م41(عصر كالديوس 

).كما سنرى الحقاً()5()68 

 

                                                
English Latin dictionary,PRAEDVM,p248. )1(  
English latin dictionary, PIVATVS,p254. )2(  
English latin dictionary,POS-SIDEO,245. )3(  

باحثة لم تحتوي دراسة  المشار الیھا عند جویس رینولدیس  تحلیل لغوى تم تحلیل وترجمتھا  كلمات النص من خالل ال *
 .لھذا النص

.,p48.LA",New boundary Stones…………",,ReyonldsJ. )4(  
P .Romanlli,La Cirenaica Romana………,p99. )5(  
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هـذا   علىللكشف  دقيقا أقفنطة وال نعلم تاريخا/عثور طريق طرغونية مكان ال     

مجموعـة  ضـمن   ونشـر )Oliverio()1(اوليفيرو عندألول مرة قد ورد و؛؛النقش

)S.E.G()2( )10اللوحة رقم.(   

 

مـن  لثالث أوجه ثالثة  قوش علىاإلغريقية، من/ النقش مزدوج اللغة الالتينية     

عـدد   تتـراوح ، ) 8-10-13(التوالي  ىاألسطر علعدد  وحتتراحجرية الكتل ال

حروف اسطره من تسعة وثالثين حرفاً إلى عشرة حروف ، ما يهمنا منهـا هـي   

نقشت حروفها في صفوف منتظمة ، يصل ؛التي جاءت مزدوجة اللغة *الكتلة األولي

سم،أصيبت الكتلة بكسر عميق يظهر بوضوح من السطر األول إلى 2ارتفاعها إلى 

ه الكلمة األولى من النقش ،تستمر الحـروف فـي   ئالسطر السابع ، اختفت من جرا

.من السطر السابع ىاالختفاء حتى الحروف األول 

 

 (NERO)  CIAVDIVS  DIVI 

(CLAV)DI   F(ILIVS)   GER(MANICI)   CAESARIS 

NEPOS  TI(BERIVS)  CAESARIS   AVG(V)STI  
[PRO NEPOS) DIVI] AVG (VSTI) ABN(EPOS)  CAESAR -

AVG(VSTVS)  

                                                
108,a.b.c.-132,tav:xlviiii,FIG:107-P129-,1933,II,I,PD.A.A.Iliverio,G.O )1(  

,352.XS.E.G,I )2(  
تم التركیز علیھا نظرا الحتوائھا على النص الالتینى الكامل للنقش وبسبب احتوائھا على ثالثة أسطر فقط من النسخة  *

 -C(فقد اضطرت الباحثة إلى توثیق  النصین اآلخرین الموجود في الوجھین اإلغریقياإلغریقیة ؛مما یعنى بتر النص ا
B.(ف كتلة النص على اللوحات المنشورة والمشار إلیھا صمن دراستنا ،تم تسجیل المالحظات حول وص.  
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(G)ERMANICVS  PONTIFEX 

MA(IMVS)  TRIB(VNICIA)  POT(ESTATAE)  IMP(ERATOR) 

CO(N)S(VL) 

PER  L(VCIVM)  ACILIVM   STRABONEM 

 LEGATVM  SVVM  FINES  OCCVPATI 

P(R)IVATIS  P(OPVLO)  R(OMANO)   RESTIVIT        

 

 

 Νερων κλαυδιοs    θεου κλαυδιου   υ(ιο)σ 

Γερµανικου   καισαροs 

υιωνοσ Τι(βεπιου)  καισαροs  

(Σεβαστ)ου   απεγγον-      
(νο)s θεου Σε− 

(βα)στου εγγο 

νοs  καισαρ Σε− 

(βα)στοs  Γερµα−  

(νι)κοs  αρχιερευs 

µεγιστοs δηµαρ 

χικηs  εζουσιαs  

αυτοκρατωρ           υπατοσ 

(δια)  λ(ουκιου)  Ακειλιο[υ   
Στραβ]ωνοs  ιδ(ι)ου πρεβευτο[υ 

ορ]ου(s)  διακατεχοµενουs  

υπο ιδιωτων  ∆ηµω 

ρω(µ)αι(ω)ν  αποκατεσ  τησεν 
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  :)نقال عن(،10رقملوحة ال

)(oliverio. G.,D.A.A,I,II,I,p130,fig:108 

    

الذي رالحيز المكسـو واتساع CIAVDIVS صفي الن من خالل الكلمة الثانية    

سم، يبدو أن الكلمة المفقودة كاملة وليست اختصار ، بذلك يوافق الفراغ 3إلى  يصل

بالرغم من التآكل الذي أصيب بها ؛)1((TI)وليست اختصار  (NERO)كلمة نيرون 

يـث  حالكتلة، إال أنها ال تزال تحتفظ بكلمات واضحة ، ومن الممكـن قراءتهـا ،   

السطر األول إلى السطر الخامس، سرد سـاللة   ناألسطر ميتضح لدينا من خالل 

ــو  ــور ويحت ــة     ياإلمبراط ــاب التكريمي ــى األلق ــادس عل ــطر الس الس

 مـن تظهر نظر إلى كلماته،ال،بتهيناويتم قراءة النقش ومع)2(رخةمؤرلإلمبراطورغي

بترجمتهـا  عنـى ، يني كلمات مترابطة فـي الم ر السابع إلى نهاية النقش الالتطالس

 LVCIVM نبواسـتر  ومييلكوس ايولوكنيرون أتي أن اإلمبراطور يتبدولنا كما 

                                                
……….,p132.,D.D.A.I ,OliverioG.)1(  

 ةتربیونی  (pontifx Maxium)تم اآلشارة إلى مثل ھذه األلقاب التكریمیة الواردة في النقوش مثل الكاھن األعظم          )2(
؛التي سبق وأن استخدمت في تأریخ النصوص  من  أیضا  (Consvl)ولقب القنصل   (Tribinicia)اإلمبراطوریة 

  -:خالل عدد المرات التي منح فیھا األباطرة  الرومان ؛یراجع الستخدم ھذه األلقاب في تأریخ
 .87-82ص-البیضاء ،تأریخ النقش األول،ص/نقوش أحجار األمیال ،نقوش كیریني -
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ACILVM STRABONEM  مشغولينOCCVPATI  جاءت في جمـع  التى

جاءت   PRIVATISالممتلكات الخاصةب)OCCVPATVS )1ومفردها مفعول بهال

ـ الن ييبدو أن هات)PRIVATVS )2ومفردها، داةاألمفعول ال في جمع أيضاً ن يكلمت

    LEGATVM  SVVMهدوبناإلمبراطور وم إلى تعودانن اصفت

بقراءة السطور األخيرة للنقش فنرى كلمات مكملة لـبعض اسـترجاع    ىويتم المعن

  .لشعب الروماني لممتلكات ا حدود األراضي

    RESTIVIT]  [FINES POPVLO ROMANO 

 

أن تـاريخ الـنقش   : ة يتضح اآلتـي إذا ما استخدمنا كلمات النقش لتاريخي  

حيث اسم نيرون ) م68-م54(وبشكل واضح يرجع إلى عصر اإلمبراطور نيرون 

)NERO ( االبن مضاف إليه واسم كالديوس)CLADIVS (    لـألب فـي حالـة

نيرون ابن كالديوس ، إضافة إلى استخدامنا لحروف  انالفاعل، وهكذا القاعدة إذا ف

البسيط ، وما نالحظه أيضاً فـي   هاعمقمن  رغمبال نقالنقش ، التي نفذت بشكل مت

تبدو أنھا      C   ES  Rفي كلمة  امكتملة كمغير  رسمت فيه السطر الرابع ، حيث

رة متقدمة من كتابة ورسم     فت ب يحمما یو  *لقة وتمیزت أیضًا بإطالة الحروفمغغیر 

إما إذا ؛روفها، وصلت بالنقاشين إلى مرحلة إتقان رسم حالحروف في اللغة الالتینیة  

نه يحمل في سطره السـابع، قرينـة   احاولنا، تحديد تاريخ النقش بشكل أكثر دقة، ف

 إشـارة وهي ال أ)1()بالنقش السابق(تاريخية مهمة تساعد في تأريخه وتربطه أيضا 

                                                
OCCVPATVS,p219.English latin dictionary, )1(  
,PRIVATVS,254.in dictionaryEnglish lat )2(  

 )Oliverio(سجلت المالحظات حول طریقة رسم حروف النص عن طریق الباحثة من خالل  اللوحات المنشورة عند  *
 99-96ص -ص:  األول ص استرجاع األراضي یمكن الرجوع إلى قراءة الن )1(
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ـ نفس الشخصـية الم  ناإلمبراطور نيروإلى استخدام  ، مبرطـوار العـام لال  دوبن

من ،للشعب الروماني ةغيرمحدد األراضي رجاعفي است*استربونى اشليوم لوكيوس

 أي ننيـرو  اإلمبراطورمن عصر  ىولألالواضح أن هذا النقش يؤرخ بالسنوات ا

نقش السترجاع األراضي فـي   قامةإ ىأيضا عل رومانيللييؤكد )م56-م54(مابين 

.)2(م55نفس المكان يؤرخ إلى سنة  

:-    

رينـي  يفي مدينة ك 1916ل الجنود اإليطاليين هذا النقش من قب نعكشف         

 إلـى  ضـم )3( E.Ghislanzoni بصـورة ضـوئية   مـرة  ألول ه، ووثق)شحات(

).ب,أ12رقم اللوحة ()4((S.E.G)مجموعة 

 

من حجارة رمليـة،  ذات شكل مستطيل  كتلتين منفصلتين كتب النص على  

عشـر   أحـد علـى  التينى يحتوي النص ال إغريقية،ومزدوج اللغة الالتينية  صالن

ارتفـاع  يتراوح سطراً، والنقش اإلغريقي على ثالثة عشر سطر باللغة اإلغريقية، 

 عشر أحد ويتراوح عدد حروف أسطرها من.سم3سم إلى 1,50من نصين  حروف

حرفاً؛بالرغم من االختالفات الطفيفة في تنفيـذ رسـم الحـروف     ثالثين حرفاً إلى

فـي نصـها    إال أن النسختين جاءت نقشان متطابقانالالتينية عنها في اإلغريقية، 

بشـكل  يمتد ه احيث نر بكسر كبير خاصة النسخة اإلغريقي ةالكتل توكلماتها أصيب

                                                
لم یذكر االسم األول ) Acilio Strabone(فقطبأسمین ) م54-م41(أشار رومانیللي لمندوب اإلمبراطور كالدیوس *
)Lvcivm( الذي جاء في النص المدروس ؛یراجع:-  

,p99.omana…Rirenaica  Ca  LRomanlli.,P.-  
.,….,p100.omana…Rirenaica  Ca LRomanlli.P, )2(  

168,figs:1,2.-p167-,1916,pNot.Arch, iGhislanzonE. )3(  
,IX,165.S.E.G )4(  
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أما بالنسبة لكتلة النص الالتينى فقـد  ،طولي محدثا الضرر الكبير في حروف النص

.*ةسطرها األخيرأأدى إلى اختفاء أغلب حروف الذي ظهر تأثير التآكل الشديد  

11  
lMP(ERATOR)    CAESAR 

VESPASIANVS 

AVG(VSTVS)  PONT(IFEX)   MAX(IMVS) 

TIRBVNIC(IA)   POT(ESTATE) III  

IMP(ERATOR)  VIII  P(ATER)  P(ATRIA) CO(N)SVL   

III DESIG(NATVS) IIII PER Q(VINTVM)  

  (PACONIVM)  (AGRIP)  
PEINVM   LEGATVM SV(VM)  POPVLO   R(OMANO)   
[PTOLMA]EV(M)   RES(TITVI)T  

 

11 

[Αυ]τοκρατω[ρ   κα]ισαρ    ουεσ− 

[π]ασιαροs 

[Α]ρχιερευs  µε− 

[γισ]τοs  δηµαρΧ(ι)κηs 

εξουσιαs τ(ο)   γ   

[αυ]τοκρατορ 

[το]  η  πατηρ πα(τ) 

ριδos  υπατοs 

[το] η  δεδειγµε 

[νοs]  το  δ   δια  κ(οιντου) 

                                                
  ) ..(Ghislanzoniلباحثة أغلب المالحظات حول الكتل المنقوشة من خالل اللوحات المنشورة لدى سجلت ا *
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[Π]ακονιου  αγρι 

[ππ]εινου  ιδιου 

[πρ]εσβευτου ∆(ηµω)  ρ(ωµαιω) 

Π(τολε)υµαι(s)  (απ)εκ(ατ)εστησε(ν)  
  

  

        

  

  

  

  -:)نقال عن(؛أ11رقم اللوحة 

)67,fig:1  1,pNot,Arch,E. .Ghislanzoni(    

  

  

 

 

 

  

  -):نقال عن(ب؛11 مرق اللوحة

)2fig,p169,Not,Archhislanzoni,G.E 
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، حيث الرابع كما سيأتي دراستهالنقش  كلمات المنقوشة ال تختلف كثيراً عن  

فـنالحظ   (VESPASIANVS)سـيان بسيتظهر األلقاب التكريمية لإلمبراطور ف

  .الثالثة في كل منهما ةوقنصلية اإلمبراطور للمر تربيونية

(TRIBVNICIA/POTSTATAEIII/CONSVLIII/DESIGNATVS, 

IV )   
تميزت حروف  )DESIGNATVS,IV])1 كإمبراطور تنصيب للمرة الرابعة في  

المربعة الجوانب ذات زوايا حـادة مـن   رسم حروفه ذات أشكال ب الالتيني صالن

الذي يعلو أرقام مثلـت مـرات   أورسم خط مستقيم لالنتباه استخدام التظليل  تالملف

إلبراز الشكل الجمالي للنقش  كان خدامستاالذلك  نأيبدو ، )III (التنصيب كما في 

استخدام زخرفة الوريقة بين حروف نالحظ كما ، يليس لغرض وظيفي أساسو فقط

راها بين الحرفين نخاصة بين االختصارات والكلمات المكملة لبعضها، كما  ؛النقش

  )P   P (،وما نالحظـه  ،و بشكل عام كلمات النقش واضحة ومن السهل ترجمتها

  التي يبدو أنهـا المفقودة  الكلمة حروف وبقية)EV(حرفينالتاسع سطر لاأيضا في 

PTOLMAEVM  التـي  اإلغريقيةالنسخة  فيتكملة هذه الكلمة أيضا من خالل 

 فـي السـطر الرابـع   أربعـة حـروف   حروفها ولم يظهر منهـا سـوى    اختفت

تنـا لهـذا   ءوعند قرا**)Πτολευµαιs(ايظهرأنهعند تكملتها µαι.....Π.*عشر

                                                
تكررت عدد المرات التي توالى فیھا فیسبسیان لقب اإلمبراطور في السنة الواحدة ؛حیث وصلت عدد المرات التي  )1(

  -:یراجع.منح فیھا اللقب إلى ثالثة مرات في السنة الواحدة 
,p239.pigraphy……….Eatin L.sandyS J.- 

 ..Ghislanzoniاعتمدت الباحثة في أبداء ھذه المالحظات حول كلمات النصین من خالل توثیق نصوصھا السابق عند*
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في *بينوميرجوم اكباكوني كوينتومسيان لمندوبه بسيم اإلمبراطور فاص يبدو استخدالن

معطيات كـل   ىنعتقد وبناءعل،المدروسالنقش  النظرالىاسترجاع األرض طلميثة ب

ن المكـان  أاصة وخ)1(الرابع للنقش ةنسخة مكررتكون  اربم النسخة ههذ نمنهما أ

أي تم استبدالها بنسـخة  )2(مدينةالر بالقرب من سو قشالن ىفيه علالكشف الذي تم 

  .و الثاني خاصة بعد انتشار استخدام الالتينية أثناء القرنين األول،خالصة التينية

 

المربعة التي شـاع  انتشـار   شبه استخدام أشكال الحروف  ليإباإلضافة 

 المقاطعـات حكم أوغسطس في روما وانتشرت ببطء في جميـع   تاستخدامها تح

تأريخ النقش بشكل أكثر ول،مبراطورلإل؛هناك أيضا األلقاب التكريمية )3(خاضعة لهاال

، التي تبـدو  للحكمإلمبراطور ا يتول تزمنيا بسنوا امحاولة تأريخهلي ادقة، نلجأ 

اسـترجاع   الـنقش (لأللقاب التكريمية الواردة فيستدرس حد كبير  يلاأنها مماثلة 

ـ  ، والمرات التي)4()الرابع األراضي الثالثـة،   هتولى اإلمبراطور فيها فنجد تربيونت

TRIBANICIA III     للمرة كـأمبراطور ، مقترنـة بقنصـليته الثالثـة وتنصـيبه

                                                                                                                        
  -:تم تكملة ھذا االسم من خالل الباحثة في النصین الالتینى واإلغریقي یراجع  حول االسم  **
محمد المبروك الذویب،منشورات جامعة                            :،ترجمة) ارة أفریقیا ومصروصف لیبیا ق(جغرافیة كالدیوس بطولیمیوس  -

  .59،ص2004قاریونس،                                              
 
سبسیان وذكره أیضاغیسالنزى  كمؤسس للطرق الرومانیة ثم یذكره رومانیللي كحاكم سابق على اإلقلیم قبل عصر ف *

  -:یراجع )  م79-م69(سبسیان یبح تابعا لإلمبراطور فأص
- P.Romanlli.,La Cirenaica Romana…..,p-p101-102.   

,p170.Not.Arch,…….Ghislanzoni., E. - 
 
  112- 109ص-المتماثلة ؛لنقش أحجار األراضي الرابع؛صدراسة انظر  )1(
حدد مكان الكشف عنھا  وجدت بالقرب من سور المدینة E.Ghislanzonیبدو إعادة االستخدام لھذه الكتلة خاصة وأن )2(

  -:عند الطرف الشمالي لألراضى الجبلیة الوعرة على الھضبة الشرقیة للمدینة كیرینى القدیمة؛یراجع
,1916,p156.at.ArchNhislanzani.,E.G - 

,p28.nscriptions …Ioman Rnderstanding  U, eppe.iK L. )3(  
 

  112على تأریخ نقش حدوداألراضي الرابع ،ص یمكن االطالع   )4(
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هذه األلقاب   ماثلبالرغم من تو[CONSVLIII- DESIGNATVS  IIII]الرابعة

، وما تعرضت النصعليها هذا نقش  التي التي تبدو وأنها مكررة إال أن حالة الكتل

إلغريقية احروفها المزدوجة  اختفت على أثرهما بعض كل وتلف شديدان آتلها من 

أن نسختين متزامنتان،يظهر أن هذه النسخة مزدوجة اللغة  تـؤرخ   تالالتينية بد/

كما (فقطنقشت واستخدمت ثم جددت بنسخة لغتها التينية نعتقد أنها م، 71إلى بداية 

.إلعادة االستخدامالمزدوجة تعرضت النسخة  وربما) سنرى في المثال الرابع 

 

ألول نشـر   )شـحات (تم الكشـف عـن الـنص فـي مدينـة كيرينـي         

وجد هذا النقش موثقـاً أيضـاً   S.E.G)2(إلى مجموعة  ضمE.Ghislanzoni)1(مرة

  ). 12اللوحة رقم()3(ضمن كتاب وثائق العصر الروماني

 

حجر من  مجهزةة مستطيلة الشكل كتلة حجري وجه واحد من النص علىكتب     

للغة الالتينية، نقشت في صفوف ا،ب)على عشرة أسطر منقوشةالنص يحتوي  ؛الكلس

الحروف بمرحلة االكتمال في كتابة اللغة الالتينية، يصل ارتفاعها  توحي منتظمة ،

حرفاً أحد عشر ، يتراوح عدد حروف أسطرها من )4(سم2,5سم وعمقها إلى 3إلى 

 األسـطر أدي إلى اختفـاء  شديد مما  بتآكل الكتلةأصيبت حرفاً، الثينوث خمسة إلى

ى ، خاصة في السطر السابع أد حواض خفيف كسر، وهناك أيضاً صمن الن ياألول

                                                
,1916,fig:3.Not.ArchGhislanzoni,"cippo termiale di beni demanial di roma a cirene ,E. )1(  

,166.S.E.G,ix )2(  
r    select documents of the principates of the flaian  emperors including yeaMccrum,M .)3( 

,Cambridge,1966,p119,no:43596 A.D-Of  revolution 68                
213,1916,pNot.ArchGhislanzoni,E )4(  
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بينما تكـون   [LEGATEVM]كما في  ؛من الكلمات ىعلى اختفاء الحروف األول

  .*قراءتهاويمكن مكتملة الحروف األغلب  فيبقية األسطر 

    
[IMPERATOR   CAESAR   

VESPASIANVS] 

(AV)G(VSTVS)   PONT(IFEX)   MAX(IMVS) 

TRIBVNICIA  POTSTATAE  III 

IMPERATOR VIII P(ATER)  P(ATRIAE)  COS(N)VL 

III  DESIGNATVS IV  PER 

Q(VINTVM)   PACONICVM  A(GRIPEINVM) 

LE(GATVM)  SVVM 

POPVLO  R(OMANO)  
PTOLMAVM  RESTITVIT 

 

  

  

  

 

 

  
  

  - :نقالً عن 12 مرق اللوحة
),p174,fig:3Not.ArchE.ghislanzoni, 

                                                
 .لم ترد أغلب ھذه المالحظات فى دراستھا األولى ،حیث اعتمدت الباحثة في تسجیلھا على اللوحات المنشورة  *
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صـوص  ن مقارنتها مـع  أيضا بسهولة ويسر،يمكن صمن الممكن قراءة الن      

وتجزئة  بتآكلبت يالتي يبدو أنها أص ىاألولخاصة في سطوره ،النص الثالثمماثلة 

ـ ا فنجـد  *القـراءة  الثالثفعند مقارنته بالنص  األسطره الحروف المكونة لهذ  مس

ــور قيصــ ــيف راإلمبراط ــه نياسبس - IMPETATOR -CAESAR]وألقاب

VESPASIANS]  األلقاب التكريميـة   السادس إلى الثالثونقرأ في السطور من

ـ  [PONTIFEX MAXIMVS]يان لنجـد فيهـا   سبسلإلمبراطور في  ةوتربيوني

األول فـي حالـة الفاعـل    [TRIBVNICIA-  POTESTATAE]اإلمبراطور 

 [PATER  PATRIAE]والثانية في حالة المضاف إليه ونقرأ أيضاَ أب الـوطن 

ســتخدم فيــه ا،باإلضــافة إلــى اســم اإلمبراطــور، هنــاك اســم علــم آخر،

ليظهر لنـا   [Q(VINTVM)   P(ACONIVM) G(RIPEINVM)*االختصار

نـى منـدوب ومفردهـا    ، بمع [LEGATVM]ملته أنه يبدو أن مكانتـه  اعن تك

[LEGATVS] حيث استخدم من قبل اإلمبراطور من خالل كلمة ،(PER)  يـتم ،

 العاشرإلى  الثامنالمعنى بترجمة بقية أسطر النقش ، فتالحظ  كلمات السطور من 

 [POPVLO  ROMANO  PTOLMAEVM  RESTITVIT]، تبــدو

ــن أر  ــزء م ــترجاع أرض أو ج ــعب  ااس ــة الش ــى ملكي ــة إل ــي طلميث ض

  .[POPVLO ROMANO]انيالروم

                                                
 .109-104ص- الثالث،ص قشدراسة النیمكن الرجوع إلى  *
 108ص’ي ھذه الشخصیة  الھامش األولتمت اإلشارة إل *
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حاولنا  ذاإ ولكن) م79-م69( نسياسبيفإلى عصر اإلمبراطور  يؤرخ النقش  

، فنرى هتنصيب تالتكريمية ومرا األلقابريخه بشئ من الدقة، فنلجأ هنا إلى أت

اإلمبراطور الثالثة التي جاءت مقترنة بإمبراطورته الثامنة، يؤرخان إلى  يونيةنتر

تشير  نكل تلك القرائم،69ألول مرة سنة  كإمبراطورم،بحساب أنه أعلن 71سنة 

  .م71النقش إلى سنة  ريخ أإلى ت

 

ألول مـرة   هنشـر فقـد  ، النص هذا علىالكشف مكان وتاريخ لم يوثق    

اآلن  يعرض()2((S.E.G)نقوش ضمن موسوعة الوورد ،)1( (Oliverio)اوليفيروا 

 .) ب, أ 13رقم للوحة ا( )في متحف طلميثة 

 

بـاللغتين اإلغريقيـة    على كتلتين منفصلتين من الحجر الرملي كتب النص  

من عشرة  اعدد حروفه حسبعة أسطر يتراوعلى  الالتيني صالالتينية يحتوي النو

إلى سم 1,50مابين  النصين في ايتراوح ارتفاعهالتي  اًعشرحرفف إلى ثالثة وحر

تعـد  ،صه أغلـب حـروف الن  ائ،اختفت من جر قسرعميلكتعرضت الكتلة سم 3

أن ؛التي يبدوالنسخة اإلغريقيةواضحة أكثر من النسخة الالتينية في  صحروف الن

باإلضافة الى باإلضافة إلى تعرض الكتل للتآكل والكسر  تنفيذها تم بشكل غير متقن
                                                

133,fig:109,tav:xlix.-P132-,I, ,II.I 1933,PD,A,D.,OliverioG)1(  
,lx,169.S.E.G)2(  
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حيث بدت للمتمعن  صكلمات النالحروف وال ،مما أفقده الكثير منبعض التجويفات 

     .*مبعثرة الحروف وغير مكتملة

13 

[l]MP(ERATOR)    CAESAR VESP- 

 [SPN]lVS  AVG(VSTVS)  PONT(FEX) 
TR(IBVNICIA)  POT(STATAE) IIII  lMPERATOR  VIII   
CO(NSVL) IIII  DESIGNATVS   V  PER 

Q(VINTVM)  PACONIVM  LEG(ATVM) 

SVVM   HORTVM 

  P(OPVLO)  R(OMANO)  RES(TIVIT) 
13  

                                                                                                           

αυτοκρατωρ     καισαρ 

Ουεσπασιανοs  αρχιε 

ρευs  µεγιστοs  δη− 

µαρχικηs  εξουσιαs  

το  γ   αυτοκρατωρ το   η  

πατηρ  πατριδοs   υπ(α)  

τοs  το   δ  αποδεδειγ(µε) 

νοs το ε δια  Κ. Πακω(νιου)   
Αγριππυεινου ιδιο(υ  πρεσβ− 

ευτου      κηπον  ∆(ηµω) Π(ωµαων) 

αποκατεστ         ησεν.  

                                                
الحجریة للنص المعروض عند مدخل  ةاعتمدت الباحثة في أبداء المالحظات على الدراسة المیدانیة عند معاینة الكتل *

 .متحف مدینة طلمیثة 
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  أ
  

  

  

  ب
  

    )                                تصوير الباحثة( ب,أ13اللوحة رقم

 

  

األراضي فـي   السترجاع نسبسياينقوش ف( يضم هذه النقش إلى مجموعة  

أللقـاب  ا،فتبـدوا   )1()النقوش السابق( نمغايرة ع،فال نجد بين كلماته كلمة ) اإلقليم

 TRIBVNICIA POTSTATAE  IIIIالرابعة ةتربيوني لالمؤرخة مثالتكريمية 

ــر  ــور للم ــ ةواإلمبراط ــل lMPERATOR VIIIةالثامن ــرة  والقنص للم

  .(DESIGNATVS  V)، في تنصيبه الخامس CONSVLIIII)(الرابعة

                                                
 112- 104ص - ،صالرابعحدود األراضي ؛النقش الثالث و وشنق ةانظر دراس )1(
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التي جاءت في حالـة   (HORTVM)الكلمة المميزة الوحيدة في هذا النقش       

بمعنى حديقة ، يدل الـنقش مـن    )HORTVS )1منه لالفاع ومفردهاالمفعول به 

   HORTVM)لرومـاني كلماته على استرجاع حديقـة إلـى ملكيـة الشـعب ا    

POPVLO   ROMANO) .  

    /QVINTVM /PACONIVM) هاإلمبراطور لمندوبيظهر استخدام كما      

   AGRIPEINVM)  اإلقليم  يأراض عاسترجافي.  

 

سبسـيان  ييؤرخ هذا النقش بشكل صـريح إلـى عصـر اإلمبراطـور ف      

(VESPAIANVA))69الالتينيـة بشـكل   يبدو إتقان النقاش للحـروف  ) م79-م

واضح  عندما وصلت اللغة الالتينية إلى اكتمالها إثناء القرن األول الميالدي، إذا ما 

الرابعـة   ةتربيونيلجاءنا في تاريخ النقش ،إلى األلقاب التكريمية لإلمبراطور فتبدو 

إمبراطورية الثامنة حيت  بم ، ولكن تبدو من أهم هذه األلقا71التي منحت له سنة 

منحت لها  أوائـل سـنة    التيمقترنة بقنصليته الرابعة  م71ثناء أواخر أ همنحت ل

ه البعثـة  نع تكشف خرآلنص  في صياغة كلماته المنقوشة صبه هذا النايش؛)2(م72

يـؤرخ  بالرغم من أنه   )4((Ruus Alshab) شالبألفي منطقة رأس ا )3(اإليطالية

.م74إلى سنة  

                                                
,HORTVS,p153.ictionaryDatin LEnglish )1(  

239-p238-__ps____nnscriptioILatin Sandys,J. )2(  
  - :للمزید حول ھذا النقش یمكن الرجوع إلى  )3(

429-p429-8,1976 pQ.A.L,, "Ruus Alshab"Daudio, F.- 
، یبدو أن ھذه التسمیة حدیثة، )سوسة (حة لالستقرار والتوطن ، تقع مابین رأس الھالل وابولونیا  منطقة سھلیة صال )4(

ومن المؤكد أنھا ذكرت بتسمیة مختلفة آخرى عند المؤرخین والكتاب القدامى ؛أشار إلى ھذا النقش أیضا ساندروستاكى،  
      -:یراجع

2.-129,nots:1-p128-poma,1975,Rirenaica,Crchitettura Atucchi.,S.S-  
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البوابة  ،قرب1936 (Jiacomo Caputo)كابوتو النقش جاكمو نعكشف    

متحـف  بفـي الصـالة الرئيسـية     اآلنويعرض  ،)1(في مدينة طلميثة لنستيةلالهي

.) ب,أ14رقماللوحة (طلميثة 

 

مستطيلة الشكل  حجرية مجهزة من الجحارة الرملية كتلةكتب النص على   

عدد  حيتراو ط منتظمةكتبت في خطو أسطرعلى تسعة حتوى نصها الالتينى فقط ا

سم إلى 3من  هاارتفاعالتي يتراوح ،حروفها من ستة حروف الى ثمانية عشر حرفا

احتفظت سم 2يبلغ عمقهاالى خرآلاا البعض مسم بين4ويصل عمق بعضها الى ،سم5

يظهر في جهة اليسار من  فبتل إصابتهاالكتلة بأغلب حروف النقش بالرغم من 

   .)2(الكتلة مما أفقده بعض حروفه 

14 

CEASA(R) DOM(I)TAN (AV)GV(STVS) 

GERMANICVS    (l)MERAT(OR)  CO(NSVL) XIV 

TR(IBVNICIA)  POT(STATAE) VIII   P(AER) P(AETRIA)   
ENS      PONTIFEX  MAXIMVM  DOM(I)TAN   
G(A)LLVS  DIDlVS  RVFVS 

PRO CONSVL CVANPSSES 

SV(V)  ARPVTIS CIVLIAI 

(P)TOLEMAE   NASAM(ONE)S  

                                                
Captuo,"la protezione dei monumeti di tolemaide negli anni935-42,Q.A.L vol:3,1965, )1 (   

                          P51,fig:27.  
اعتمدت الباحثة في تسجیل المالحظات حول النص من كلمات وحروف من خالل معاینة لكتلة النص معروضة في  )2(

 .دینةمتحف الم
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(RS) TITVIT                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
14 

  

وعند تكملـة الحـروف اسـم اإلمبراطـور      صيبدو من خالل كلمات الن  

(DOMITAN))81الكـاهن األعظـم   مثل ؛التكريمية ألقابه ركما تظه،)  م96-م

PONTIFEX  MAXIMVM  ان يتيمودالذي منح لإلمبراطور  الجرمانيولقب

  .م84سنة 

ـ  ن كلـف  ياتنقرأ كذلك أن اإلمبراطور دومي     GLLVS)  لالبـر وقنص

DlDVS RVSVS)  في حالة الفاعل(PRO CONSVL)    باسـترداد أراضـي

 ويظهر مـن خـالل السـطرين التاسـع     (PTOLEMAE  RSTIVIT)طلميثة

اســترجاع األرض تــم مــن جــراء اســتيالء قبيلــة       إن:والعاشــر
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مماثـل   صهنـاك توثيـق لـن    .[NSAMONES ∗RSTITVIT])1(سيلنسامونا

  .)2( (P.Romanill)لدى

 

، وبشكل مؤكد أنه يرجع إلـى عصـر اإلمبراطـور     صريخ النأيظهر ت  

التكريميـة   األلقابمن خالل  النقش ريخأ، إذا ما لجأنا إلى ت)م96-م81(ان يتدومي

  التـي  لإلمبراطور، نجد أن هذه المحاولة غير مجدية ،بسبب عدم وجـود مـرات  

 TIBINICAPOTETA] ةتربيونيا عدا يمف المناصب لهذهمبراطورلإلا فيها ىلاتو

VIII]  الرابعـة عشـر   ذلك أثنـاء قنصـليته   وم ، 88منح له هذا اللقب سنة وقد

[CONSVL XIV]  ـ من  لذا،)3(ته الخامسة عشرإمبراطوروذلك أثناء الل مـا  خ

إلعطاء النص تأريخه ؛ما يدعم محاولتنا م88بسنة يؤرخ صسبق ، يبدو وأن هذا الن

 GALLVS  DIDlVS  RVFVS لالبر وقنص إلى رومانيللي إشارةالدقيق هي 

وحاكم لإلقليم ما بين سـنتي   ندوميتيا رلإلمبراطوتابع )ديدوس روفيوس سجالو(

 .)4(م89-م88

   

  

  
                                                

  :ذكرت ھذه قبیلة عند الكتاب القدامى ،حیث استوطنوا بالقرب من أوجلة ، أي أن مواطنھا بعیدة عن اإلقلیم یراجع )1(
, 173.182.190 .                                                                                              istoriesHHortus,-  

,33,34Pilyni,V- 
                                                                                     ٍ  

  - :یراجع...س یحول تمرد وعصیان قبیلة النسامون ∗
,milano,1942,p46.irenaicaCella Dolonizzazione Cella Dtoria S,,arducciNG. -  

…..,p102,not:3a,nica RomanLa CireRomanill ,P. )2(  
,240.pigraphy……….Eatin LSandys,J . )3(  

103.-p102-,pomana………Rirenaica Ca Lomanlli,RP. )4(  
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  ....  الشك في أن النقوش الالتينية على أحجار األميال جاءت لتضـفي

على هذا المظهر الحضاري في اإلقليم الطرق الرومانية ، توثيقه التاريخي المؤكد، 

ريـة ، داخـل   المواقع األث أنتجتبالرغم من تواضع أعدادها وقصر نقوشها، حيث 

بالرغم مـن  ،ةمتكاملنصوص أحجار األميال تحمل أغلبها  على اإلقليم تسعة نقوش

  .ذلك كانت قراءتها ممكنة عحروفها وماختفاء بعض 

أبولونيا، من خالل -كيريني  في طريق) األول والثاني( ن انقشالفقد أكد لنا   

ما  لفترةفي ا أن إنشاء هذه الطريق تم] TIRAIANVS,VIAM FACIT[كلمات 

كيرينـي   أثناء عصر اإلمبراطور تراجان، وعلى نفس الطريـق  م117-م98بين 

اإلصـالح والتـرميم    إعـادة أكد النقش الثالث أن المرحلة األولي مـن  أبولونيا،و

 ويتضح من خـالل )م54-م 41(ديوس وتمت أثناء عصر اإلمبراطور كال؛للطريق

وقـد   ClAVDIVS-FECIT  -  RVDIMENTVM -VIAMكلمات الـنقش 

لديه كثير  ديوسوكالاإلمبراطور في اإلقليم أنعنها  لكشفالتي تم ا صوصالن تأكد

ـ الجـاء بعـد ذلـك    )1(جوانب الحضارية في اإلقليمالمن االهتمامات تتعلق ب ن انقش

، لتشـهد  )م138-م117(عصراإلمبراطورهادريان إلى يؤرخان ) الخامس/الرابع(

خراب الالدمار ووربما تشيرالى يق،على مرحلة أخرى من اإلصالح والترميم للطر

ـ         ن يالذي خلفتها ثورة اليهـود ، كمـا وجـد موثقـاً مـن خـالل كلمـات النقش

]HADRIANVS-TVMVLTVS-IVDAICO-EVERSA-

CORRVPTA[من طرق اإلقليم األخـرى  كد أن هذه الطريق ودون غيرهاؤلتو 
                                                

p150omana,………..,Rirenaica Ca LRomanlli,P .)1( 
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من قبل تعرضت لتدمير والخراب الشديد P.Romanelli[(1)[يلليكما يصفها رومان

  . اليهود

 فـي  المستمدة من خالل النقـوش الالتينيـة   ال تختلف اإلشارات التاريخية  

عصر في  أنها أنشئت  حيث أثبتتالسابقة،  النصوص عن) بلغراي/ كيريني(طريق

) الثـاني / األول(نقشـين  المن خالل ] TRAIANVS VIAM FECIT[تراجان 

لـة اإلصـالح أثنـاء عصـر     علـى مرح  أكد النقش الثالثفيما .على هذه الطريق

أن  ، يعنــي]CLADIVS-RESTVIT[،)م54-م 41(ديــوسواإلمبراطــور كال

 يسـالفت الطـريقين   ديوس، شملوثناء عصر اإلمبراطور كالأاإلصالح والترميم 

  .الذكر

بالرغم من عدم توثيـق  ورنس ،ادوطريق كيريني  في الالتينية قوشأما الن  

دل يهذه المعالم ،  نعالكشف أن إال ، هذه الطريق ضمن خرائط الطرق الرومانية 

في أثناء فترة متأخرة من العصر الروماني ، ربما دفع الرومان إلـى  إقامتها على 

مدن اإلقلـيم  حيث شهدت  )2(كتاب تلك الفترة  سوء األحوال الذى تحدثت عنهاذلك،

دفع الرومان لهجرها خاصـة بعـد أفـول نجـم مدينـة       اداخلية مماضطرابات 

  .)3(اإلقليمفي ثورة اليهود من خراب ودمار سببته  كيريني،وما

  ...ـ  األراضيأحجار العمل في تنصيب  إن فـرض   دمابدأ متأخراً عن

م ،حيث تـؤرخ  .ق96 أبيونوصية بطليموس بعد و؛اإلقليمسيطرتهم على الرومان 

عصـر اإلمبراطـور   تؤرخ إلى أقدم هذه النقوش التي تم العثور عليها في اإلقليم 
                                                

(1) P.Romanlli La Ciranercia…..,……….,p355. 
 41-40ص- ص/لمبحث الثالثا/الفصل األول العصر الروماني یمكن الرجوع إلى  نعن أحوال ھذه الفترة م )2(

228.-p227-,….,pomana .Rirenacia Cla P.Romanlli  )3( 
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  بونااستر ليومكيوس ايلوك فه لمندوبهيذلك من خالل تكلو،) م54-م41(ديوس وكال

(LVCIVM ACILIVM STRABONEN)1(  الذي استمر في عمله حتى عهـد

وهذا ما أكدته نقـوش اسـترجاع األرض األول   ) م68-م54(اإلمبراطور نيرون 

  .)2(والثاني

، ) م79-م69( سبسـيان يإلمبراطور فلنقوش الالتينية، البالنسبة لمجموعة   

ـ     اجريبينـوم  بـاكونيكوم  كوينتـوم  هفقد أكدت على استخدام اإلمبراطـور لمندوب

[  PACONICVM  AGRIPEINVM) ،التي ظهرت أنها متزامنة في أغلبها و 

لنـا  يعنـي  لربمـا  )3(من خاللها وتمركز نشاط اإلمبراطور في مدينة طلميثة يبدو

  .)4(ونهب لألراضي الستيالءإلي كثير حوادث اتعرض هذه المدينة 

كلماتها ومعانيها نجـد   من خاللإذا نظرنا إلى هذا النوع من النقوش بصفة عامة ،

كلماتها التـي وجـدت    تخدمه؛وعن طريق  غرض الذيالالرغم من وضوح بأنها 

ـ  ن فـإ المعنى ، إلتمامو تلك التي حاولنا أن نكمل حروفها مكتملة ، أ  ىأغلبهـا تبق

وجود قالقل واضطرابات ن عبعضها ية، حيث عبرت ريخأوالتها التلناقصة في مد

 الخـارجي  للتدخاأخرى من ناحية  توقد عكس داخل اإلقليم أثناء العصر الروماني

 من ذلك ىنثعليها، يست ىاألراضي المستول دالسترداو ؛لفض هذا النزاعاتالرومان 

ـ عصر اإلمبراطور دوميتإلي يؤرخ الذي )5()6طلميثة رقم ( نقش  ) م96-م81(ان ي

                                                
  36- 35ص-أشارنا إلى ذلك خالل الفصل األول، المبحث الثالث،ص )1(
  .104-96ص - األراضي األول والثاني؛ص عیمكن الرجوع إلى قراءة نقوش استرا جا )2(
 9ألول ؛المبحث األول؛صأشارنا إلى تأسیس مدینة طلمیثة یراجع الفصل ا )3(
  توطن ھذه المدینة الكثیر من األعراق واألخالط من بدایة العصر الروماني؛یراجع الفصل األول ؛المبحث الثالث؛ )4(

 31ص                                              
 118- 116ص - یمكن الرجوع دراسة التحلیلیة للنقوش حدود األراضي ؛النقش السادس ،ص )5(
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قد يعنى لنا توثيـق هـذا   و عد من أكمل نقوش استرجاع األراضي في اإلقليمي الذي

  .آخريمرة  لألراضيونهب استيالء  ةدثاحلحصول العمل،منعاً 

ـ المن جهة أخرى فقد حملت  اإلشـارات   ضعديد من المصادر األدبية بع

 برنـا كمـا أخ األقاليم الخاضـعة لروما، لألراضي داخل لسكان واستيالء ا)1(تمردل

بـالرغم  )2(انيدوميت اإلمبراطورسعصر  فيس يمونارومانيللى عن تمرد قبيلة النس

ا عالقات السكان األصـليين بالرومـان بدايـة    من اتسمت بهيذلا من الود والتسامح

  .فرض سيطرتهم على اإلقليم 

                                                
 30-28ص - یراجع حول ذلك؛ الفصل األول المبحث  الثالث ، ص )1(
  

P.Romanlli.La Ciranecia Romana…..,p86.)2(  
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سميت هذه النقوش بالتذكارية ألنها اقميت  لتخليد ذكرى معينة وقد وصفها   

)J.Sandys(  بنقوش األعمال العامـة)(The inscriptions on public works 
اتسمت بصفة الرسمية والطابع العـام   كما كانت موضع فخر لدى الرومان التي)1(

ومثلت أيضاً في مجملها عالمات مميزة الماكن وجودها، فقد نقشت  )2(يميزها الذي 

ا باختالف الغرض الذي تخدمه، فقـد ينفـذ   في مواضعهاختلفت على كتل حجرية 

 نصه قد ينقشأوعين مإنشاء مبنى  تسجيل تاريخ،على عتبات المباني لالنقاش كلماته 

لتخليـد   حجرية مميزة أوأن تكون ذات أشكال،على كتلة حجرية مربعة أو مستطيلة

 ىنقوش األولال توتميز معينةعمل خاص لشخصية  وإهداء،ذكرى انتصارات معينة

  .ليدية إهدائيةتخ بصيغ ةرينقوش األخالما اتسمت يف نشائيةإتخليدية  بصيغ

 فـي   الكشـف عنهـا  تـم   التـي  المنقوشـة  أمثلة هذه النصب التذكاريـة أغلب   

 مقترنة بصفة عامـة  تجاء نهاإف ةتملكلمتها اأمثلبالرغم من ندرة  ايكينإقليم كيري

                                                
p118 -----------pigraphyELatin Sandys , J .)1(  

                    ,val:25,1994,P256.L.SCirenaica",  scrizioni il Lingua Latina dellI., "Le  .PaciG)2(  
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ويمكننا العصر الروماني  أثناء) نشائياإلأي أنها تخدم الجانب المعماري (بالمباني 

  :أن نعرض منها ما يلي

 

 يالممر الداخل)عارضة(Architraveيفالنقش ،على ارشتر ىالعثور علمكان   

يس رينولـديس  وج مرة ألولنشرته ،) شحات(القيصاريوم في مدينةكيريني  مبنىل

)J.Reyonlds()1(  السطر األخير من هذه النقش مشابها لنقش التينـي  ويالحظ أن

Pacho()2(.(من قبل  توثيقهآخر تم  

 

للغة اأسطر مكتوبة ب ةعلى ثالثى نقشت حروفه على كتلتين  حجريتين احتو  

حرفاً، ثمانية وثالثين إلى  اعشرحرف تسعة عدد حروف أسطره، من يتراوح الالتينية

  .سم 4يصل ارتفاع حروفها 

 

C(EAIVS)   RVBELLIV(VS)  BLAN(DVS)  PROCO(N)S(VL)  

                    PORTICVS-C(AES)AR(EI) REFICIENDAS  
CVRAVIT ET DEDICAVIT  (MARCI)VS  MA(RCI) F(ILIVS)-  

PACILAEVS  LEG(ATVS) P(RO)  P(RACTORE)                     
  

 

اقتصـر  واالسم الثـاني   ىيظهر منه سو لم) شخصي(اسم علم ب صبدأ الن  

 جـايوس  دو عند تكملته أنه اسـم ،الذي يب" C"حرف  واحد هو علي االسم األول 
                                                

,vol;xx, 1958,p160.,B.S.RP,"The Caesareum at Cyrene" eyonlds.RJ. )1(  
    193- 194،ص29دراسة النقوش الالتینیة غیر مصنفة ، الكسرة رقمیمكن الرجوع  )2( 
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CEAIVS∗روباندوس منه هو الثاني واالسمRVBANDVSمن خالل آخر كلمة و

في هذا السطر األول يتضح أنه كان بروقنصل في اإلقليم،أما بالنسبة للسطر الثاني 

بنـاء أروقـة    إعـادة التي يبدو أنها  صهذا الن إقامةمن خالل مناسبة أوضح فقد 

 PORTICVS: ، مـن خـالل الكلمـات    )شحات(كيريني  مدينةفي  القيصاريوم

CAESAREI REFICIENDAS أن ص ويبدو من خالل السطر األخير من الن

ومفرد الفاعـل منـه هـو    )DEDICAVIT)1قام بإهداء ترميمه  لالبروقنصهذا 

DEDICO  سمه فـي نهايـة   ايظهر الذي إلى شخص آخربمعني مرمم ؛وبإضافته

  باكياليوسابن  يالنقش وهو ماركوس مارك

 

CVRAVIT ET   DEDICAVIT   
MARCIVS  MARCI  FILIVS  PACILAEVS)                          (  

  LEGATVS/PRACTOREعن حقوق العامة  بصفته قائد والمدافع 

 

 

؛  أشخاصأنه وبالرغم من احتوائه على أسماء  صما  نالحظه على هذا الن  

 أيعن حقوق  العامـة ؛  ادافعميبدو  ثانيالوروقنصل منها كان ب األولاسم  نيبدوأ

كان من الممكـن اسـتخدامها كقـرائن تأريخيـة      التي،الرومانيما يعادل تريبون 

                                                
 .130قراءة النقش الجنائزي، النقش الثاني، ص-: تحدثنا عنھا الحقا یراجعنھذا االسم من األسماء القصیرة التي سوف  ∗

  DEDICO,p99.ictionary,Datin  LEnglish  and Charles short, arlton ,ChT. )1(  
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معاصـرا لحكـم   الذي كان بروكولوس ؛ لالبروقنص اسم إلى اإلشارةتم مساعدة؛ 

  .)2(أغسطس اإلمبراطور

تأريخ معين لهذا  ترجيحى ليس من السهل تأريخ أو حت لنا أنهمما تقدم يتضح      

مكتملة و ناضجة  أنهاالتي يظهر  صكتابة حروف الن أ إلىهنا علينا أن نلجو،صالن

 هذه المرحلـة مـن كتابـة    إلىأشار باشى أن النقاشين الرومان قد وصلوا  والتي

 وتبقى هذه محاولة)1()م37-م.ق27(روسيوتيب أغسطس عصريالنصوص ما بين 

.صلعملية تأريخ الن 

 

 مدخلالعارضـة Architraveفيرشتار ىمنقوشاً علكشف على هذا النص      

 )Oliverio()2(لمرة واحدة عنـد  هنشرشحات، في مدينة  تراجان لحمامات الغربي

) 15 رقم اللوحة( 

 

بشكل أفقيا على عارضة مدخل الحمامات مجهزة من الحجارة  كتب النص  

الكتلة  إصابةبالرغم من  متكامال المعماريهذا الجزء الرملية حيث تم الكشف عن 

سـطرين   المنتصف مما أفقد النص بعض الحـروف؛  في دبالكسر الشديالحجرية 

 سـتة  إلـى  عشرة حروف من صيتراوح عدد حروف الن مكتوبين باللغة الالتينية

.)3(1.50ويبلغ عمقها البسيط الى2.88يصل ارتفاعها الى حرفا التي نيوعشر 

                                                
  -:سیتم اإلشارة إلى ھذه الشخصیة الحقا یمكن الرجوع إلى )2(

  143-140ص- التذكاریة؛النقش السادس؛ص بدراسة النص-
 

251.,pL.SPaci.g,"la lingua……" )1(  
vol:iii,1930,p198,fig:56.A.I,l'estatea dell..",G.,"campagna di scavi a cirene nel Oliverio. )2(  

,….,p198.A.IOliverio.G,"campagna di scavi…………", )3(  



 129

- 

 

TI(BERIVS) CAESARI F(ILIVS) IMPERTOER  TR(BVNICIA) 

          POTESTATAE                 
SVFENAS  PRO(CNSLVS)  F(ILIVS) C(AIVS) 

(RVBANDVS)*  

  

    

  

 

                    

  -:، نقال عن  15لوحة رقمال           

OLiverio,A.I,1930,vol:III,p198, Fig:56) G. (  

  

معروفة فـي النقـوش   لشخصيات  ص أسماءنقرأ في السطر األول من الن  

الكلمة األول جاءت فـي الفاعـل     TIBERIVS CAESARI:الالتينية  فيظهر 

اإلهـداء   ذهه نيبدو من صيغة كلمات النصب المنقوش أ،ثانية في المضاف إليهالو

الذي   SVFENVS PROCO(N)SVLVS[سوفينوس المذكور  لالبروقنصإلى 

يبدو أن هذه الكتلة معادة االستخدام و F(ILIVS) C(AIVS)يظهر أنه ابن كايوس

                                                
 127ردفى النص التذكاري األول،صاتم تكملة االسم الثاني من خالل  مقارنتھ باالسم الو *



 130

 حـروف لوجـود بعـض ال   إشارتهويؤكد اوليفيروعلى هذا من خالل ،للنقش عليها

  .)1(أنفا واضحا أسفل حروف النص المدروس  اأثره التى اليزالالالتينية 

 

من نعطى  نستطيع أن إال أننان تاريخية مهمة،ئبالرغم من عدم احتوائه على قرا   

التـي   األسـماء  الهذا النصب المنقوش فيما عـد  اًيترجيح اًتأريخ لنصخالل هذا ا

ـ  عباراتالاستخدمت ك  TIBERIVS CAESARI:لالسـطر األو  ياالستهاللية ف

ـ التي أصبحت مستخدمة منذ عصر اإلمبراطور تي -م.ق27(روس واوغسـطس  بي

 اإلمبراطـور  أثنـاء عصـر   مجددا TIBERIVS االسم ماكما ظهر استخد) م37

 التـي العلم  أسماءمقارنة بسيطة بين  إجراء ا؛كما يمكنن *)م 54-م 41(ديوس وكال

األول  نقـرأ االسـم  فمثالً النصـب التذكاريـة؛  المدروسة السابقة  صوصتحتويه ن

)CAIVS ( النقش األولورد في الذي)سم اللثان  سمأكالنقش المدروس  فى، ظهر)1

ذلك  ، يؤكدة، أيضا إعادة االستخدام للكتلة المنقوش)SVFENAS(وس نول سوفياأل

لسـو  قليالً عن النقش األول، على اعتبار أن كـايوس أب  أقدم أن تاريخه  عتقادناا

  -: سفينو

                              ]SVFENAS   FILIVS   CAIVS.[  

نقوش فيبدو من خالل مكان وجوده هذا النصب الم إقامةلمناسبة أما بالنسبة   

  .لحمامات المدينةنه إعادة تعمير وتجديد اباإلضافة إلى اإلهداء 

   
                                                

:iii,1930,p198.volA.I,ell..",Dstatea Eell'Nirene Ccavi a Sampagna di Cliverio,"G .O )1(  
دیوس ،نقش حجر األمیال ویمكن الرجوع إلى قراءة النقوش الالتینیة التى أرخت في ھذه الدراسة إلى عصر كال *

 99-96ص-،نقش  استرجاع األراضي ،ص72-75-ص- الثالث، ص
  127-126ص- ؛النقش األول؛صدراسة النصب التذكاریة یمكن الرجوع إلى  )1(
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التذكارية،في مدينة لنقوش امجسمات نموذج المميز من التم الكشف على هذا      

J.Reyonlds()2(.( ونشرتهاوهي لوحة مرمرية ثمانية اإلضالع كيريني  

   

   وحة مرمرية ذات شكل مميز وملفت لالنتباه أحيط نصها بإطار ثالثي متدرجل    

 مميـز  العالمات الدالة على االختصار بشكل ستخدام نقاشهااالمميزب هاواقترن شكل

اللغـة الالتينيـة    حيث ال وجود للفواصل  فيرؤوس المثلثات شكل فواصل ذات ك

التي شاع استخدامها عند النقاشين أثناء )1(باستثناء أوراق اللبالب ؛سبق اإلشارة إليها

على أربعة أسطر مكتوبة ى احتوكتب النص في منتصفها الذي  و العصر الروماني

أحد عشر حرفـا   إلىأحرف  تسعة أسطرها من باللغة الالتينية،يتراوح عدد حروف

أيضاً اختفاء بعض الحـروف   يالحظ على هذا النص،سم3.50يصل ارتفاعها إلى 

النقش وحروفه نفذت قبل عمـل اإلطـار    مما يؤكد لناان كلمات اهوظهور أنصاف

حزوز خارجيـة ثـالث مكونـة إلطـار ثمـاني       أةالخارجي،الذي ظهر على هي

  .) 16اللوحة رقم()*اإلضالع

  

  

  

  

  
                                                

,Tripoli,1967,p173,fig;216Cir.Ita,"tcchiSandero Sgarfe,in  piEe "LReyonlds,J . )2(  
   78-.77ص- النقش الرابع،ص ؛دراسة نقوش أحجار األمیالیمكن الرجوع إلى  )1(
  اعتمدت الباحثة في تسجیل المالحظات حول النص من وصف الكتلة الحجریة إلى التعلیق على كلماتھا وحروفھا ؛على   *

 . المشار إلیھا سابقا) Reynolds(رة ضمن دراسة اللوحات المنشو
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  :، نقال عن16اللوحة رقم

)J.Reyonlds,cir.Ita,p173,fig:216(  

  
(TIBERIVS) IVLIVS AVG(VSTVS)  

DIVI  NEPOS  CA(ESAR)  

M(ARCVS)  SVFENAS M(ARCI) F(ILIVS) (CAIVS)               

L(EGATVS) 

COH(ORTIS)   LVSITANOR(VM))  
 

 

  منها هـي   ىن الكلمة األولأملة،يظهرامتكتبدو أنها من خالل كلمات النقش   

)TIBERIVS(ــور ــم اإلمبراط ــه باس ــي  ،الرتباط ــحة ف ــطس الواض اوغس

ــنقش ــنقش )AVGSTVS(ال ــزات ال ــن ممي ــا؛م ــم  أيض ــيذكراالس  الثالث

 فـي تظهـر   أن؛وهذه التسمية الثالثية من النـادر   مبراطوريوليوس أوغسطسإلل

حفيـد قيصـر    أوغسطسإلمبراطور ايظهر أيضاً سرد لساللة ؛ )1(الالتينيةالنقوش 

]DIVI    NEPOS  CAESAR[األهم   هيبدو أنالسطر الثالث،الذي  ىكما احتو؛

  ARCVS (M(،محتمـل أن يكـون   Mحرف واحد وهو الىختصرا اسم شخص

ابـن  مـاركوس   :هالمنقوشة أنتكملة حروف الكلمات  دالسطروعنومن خالل نفس 

  -:وسيوس ابن كانسوفي

M(ARCVS) SVFENAS  M(ARCI) F(ILIVS) (CAIVS)              

                                                
242.,ppigraphy………..Eatin  Landys,J .S)1(  
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 إقامـة  مناسبةل إضافة؛وظيفة هذا الشخص من خاللها حن أوضيبكلمتالنقش  متاخت

الكلمة األولى جاءت في ]COHORTVS  LVSITANORVM[النصب المنقوش

خر كلمة في السطر الثالث الذي لم آمن خالل الفاعل والثانية كانت في المفعول به؛و

،بمعنـى قائـد لكتيبـة    )LEGATVS(نـه أيبدو وLحرف واحد  ىمنها سويظهر 

ـ ري قائد عسـك  المهدي إليالنص  ويتضح من ذلك أن ميوورنايتسول ن هـذا  إإذا ف

ايكي ، ولكن من الواضـح أنـه   ينالجانب العسكري في إقليم كيرعن النقش يتحدث 

أي أنها غيـر  (امعركة ملنصره في ؛ماركوس لهذا الشخص تخليدينصب تذكاري 

فباإلضافة إلى شـكل الكتلـة     ،النصب المنقوش،من الكتل المميزة،ويعد هذا )موثقة

وهـو  الحجر المستخدم  أيضا نوعية،الثالثيةز المنقوشة بإطارها الخارجي والحزو

المنقوشـة  ما ذكرناه سابقاً يعكس تميز الكتلة )1(من النادر النقش عليهاالذي  رالمرم

فـي إقلـيم    اآلنحتـى  ما يعكس أهمية المثال المنفرد بهذه التقنيـة الفريـدة    ووه

.ايكيينكير 

 

    

 هـو من أهمها أن ، في هذا النصب فيظهر  التاريخية ئنإذا ما نظرنا إلى القرا    

التي سبق اإلشارة إليها ( أوغسطس،  باسمرنا تروس مقباستخدام االختصار السم تي

 COHORTVS LVSITANORVM)وسيتانوريومل(ولدينا أيضاً اسم الكتيبة )2()

                                                
نھ وفي مجملھ  مستورد من خارج اإلقلیم بسبب عدم توفر أحجاره  إیعتبر من النادر جدًا استخدام أحجار الرخام حیث  )1(

ینة من المجتمع الروماني ممن یستطیعون تحمل ھذه ویبدو أن تكلفة استیراده  جعلتھ محصورًا في االستخدام لفئة مع
 -  P252L.S,",------aci..,"la LinguaJ .P                                     - :التكلفة التي یظھرانھا  باھظة؛ یراجع

 
 
 127-126ص-یمكن الرجوع إلى دراسة النصب التذكاریة؛النقش األول؛ص )2(
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حيـث  ايكيـة،  نلكيريا،وقد وصـفها  )Romanlli()3( للىرومانياالتي يخبرناعنه   

يبـدو أن هـذه   و)4( م99منذ عام االسم من خالل استقرارها في اإلقليم لهذا تاكتسب

اليهود فـي اإلقلـيم أثنـاء عصـر     تمرد الكتيبة من الكتائب التي شاركت في قمع 

).م117-م98(اإلمبراطور تراجان  

 

 

 

  

 في مدينة  تراجانحمامات ل الرئيسعلى هذا النقش فوق المدخل الكشف تم  

J.Reyonlds()2((كما درسته )G.Oliverio()1(ألول مرة ونشره ) شحات(كريني  

 

احتوى ،وجـه واحـد منهـا   أربع كتل حجرية على على  صكتبت كلمات الن  

ن يعلى سطرين باللغة الالتينية، يتراوح عدد حروف أسطرها من ستة وعشر صالن

أما بالنسبة للسطر األول سم  6اعها مابين ًحرفاً ،يصل ارتف حرفاً إلى واحد وأربعين

4،3،2،1  17اللوحة رقم( *سم3يصل إلى ف الثانىسطرالرتفاع حروفها في ال 

 

 

 

                                                
……,p2.,omanaRirencia Ca LRomanlli,P . )3(  

164.-P163-,PJ.R.Syrene………",Caesareum at Che TReyonlds,"J . )4(  
,p250,n:54.Ann.Arch.Ateirenaico",Cpigafico Eupplemento S" liverio.G,O )1(  

103,fig:3.-p95-,vol:lxi,pJ.R.Syrene",Coman Rrom Fnscriptions Iour FReyonlds,"J . )2(  
 .بعاده وحروفھ  على معاینة النص في مدینة  شحاتأي تسجیل المالحظات  حول كلمات النص واعتمدت الباحثة ف *
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IMPERA(TOR) CAESAR  NERVA DIVI F(ILIVS)  

TRAIANVS 
 

TRI(BINICA) POTESTAE  P(ATER) P(ATRIA) CO(N)S(VL)III  

BALINEVM  ET THERMASFECIT PER-C.MEMMIVM 
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17 

 

 

  

على مجموعة من األلقاب التكريميـة   همن النص بكاملالسطر األول  ىاحتو  

نيرفـا تراجـان تربيـون أب    المؤله اإلمبراطور قيصر ابن : ( الالمبراطور وهي

  )ةلثالوطن والقنصل للمرة الثا

IMPERA(TOR)  CAESAR   NERVA   DIVI  FILIVS    

TRAIANVS TRIBINICA  POTESTAE) 

سـطر  أما بالنسبة لل،)1()نقوش أحجار األميال تدايابب(تذكرنا هذه االستهاللية  

ـ  الثاني وحتى نهاية الـنقش   فنقـرأ  ،صالن إقامـة إلـى مناسـبة    هفتشـير كلمات

:(C.MEMMIVM))فنـري  ئفاالحمام الـد  حمام وغرفالأقام ) سومميم .س ،

التي جاءت  في المفعول به ونقرأ أيضـاً كلمـة   )2((BALINEVM)كلمات حمام

                                                
 92-76ص -صت نقوش أحجار األمیال؛اقراءیمكن الرجوع إلى  )1(

,BALINEVM  or    BALNEVM,p53. ictionaryDatin LEnglish )2(  
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تظهر من خالل نهايتهـا أنهـا   و THERMAS)3(التي نبدو في كلمةئ فاالحمام الد

أما بالنسبة ،إليهضاف ،التي جاءت في الم(AE)االسم المؤنث المنتهي صرفت في 

د نقش االسم األول منه باختصار إلى حـرف  فقص السم الشخص الذي ذكر في الن

، أما [4(CALIDVS( /CAIVS]كالديوس الذي من الممكن أن يكون C)( واحد ، 

، يظهر من مكان (MEMMIVM)وهو اسم  حروفه  جميع االسم الثاني فقد نقشت

  -:صهذه الكتلة الحجرية المنقوشة، وصيغة الن الكشف عن

قام بإنشاء حمامات مدينة كيرينـي   قد )م117-م98(اإلمبراطور تراجان إن  

نته التي تبـدو أنهـا   كالم ؛بهذه المهمةكلف  ، الذي(C.MEMMIVM)،بواسطة 

 لكن لألسف لم  ؛وفربما يكون هذا الشخص هو أحد حكام اإلقليم مرموقة في اإلقليم

.إلقليم األخرىافي أي من نقوش هذا االسم  ريتكرر ذك 

 

اإلمبراطور تراجـان يظهـر أنـه     هخص الذي كلفشالسم ا نالنظر عبغض   

ولكننـا إذا   النص بشكل أكثر دقة ريخ ألإلمبراطور، إال أنه من الصعب ت امعاصر

ما استندنا إلى القرائن التاريخية المذكورة في النقش ، بالنظر إلى كلماته واحتوائـه  

الـوطن  قـرأ أب  حيث ن).م117-م98(تكريمية لإلمبراطور تراجان ال على األلقاب

(PATER PATRIAE)  الثالثـة   قنصـليته وم،98،الذي منح له ألول مرة سـنة

(CONSVLIII) ن النصب التـذكاري المنقـوش    إ، ف)1(م100،التي منحت له سنة

                                                
ARVM,p322.–THRMAE ictionary,Datin L English )3(  

  212.،1960،دار النھضة العربیة ،مقدمة في اللغة الالتینیةقر خفاجة وعبد اللطیف احمد ،محمد ص )4(
p242------------pigraphyELatin Sandys.,)1(  
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كيريني يؤرخ إلى مـابين   الذي قام لتخليد ذكرى أنشاء حمامات تراجان في مدينة

.م100-م98سنتي  

 

ـ بالقرب من معبد ) شحات(في مدينة كيريني  تم الكشف عن هذا النص    وأبول

3(. ( Susan  walker ودرستها؛)oliverio()2(درسھ 

   

  كتب النص على كتلة حجرية مستطيلة الشكل مجهزة بعناية فائقة من الحجر    

على تسعة أسطر منقوشة باللغـة الالتينيـة  يتـراوح عـدد     نصها  ىاحتو الرملي

، يتـراوح ارتفـاع حروفهـا    حرفاً عشر يتاثن إلىحروف  خمسة ما بين حروفها

بـالرغم مـن    و؛ صالن ناألخير معند السطر سم 3.50األولسم عند السطر7مابين

الكتلة  فية شق أنشاهده على هي الذي،الكتلة المنقوشة بكسر في الجهة اليمنىإصابة 

ش ألسلوبين حتفظ بحروفه كاملة، من الواضح استخدام النقاا صأن الن الحجرية إال

الفواصـل علـى شـكل أوراق     تفي الفصل بين الكلمات المنقوشة حيث استخدم

 والزخرفة، للتزين هااستخدممثلثة الشكل ويبدو طوالنقا (Hederde)(     ) اللبالب 
   .)18 ماللوحة رق( )2(وليوضح النقاش بها االختصار في اللغة الالتينية)1(

 

    

                                                
,vol:I,1927,p321,fig:5.A.I,stste1926"Eell'Nirene Ccavi a Sampagna di COliverio," )2(  

Walkar.S,"Hadiran and The Renewal of Cyrene",L.S,vol:33,2002,p49,fig:4. )3(  
 133-132ص- لث ؛صإلى دراسة النصب التذكاریة؛النقش الثایمكن الرجوع  )1(

,….,p121.nscriptionsIoman Rnderstanding ,U eppe.Ki.L)2(  
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IMPERA(TOR)  CAESAR  DIVI  TRAIANI         

    PARTHICI   FILIVS DIVI  NERVAE 

NAEPOS  TRAIANVS HADRIANVS AG(VSTVS)  

PONTIFI(X)       MAX  IMVM TRIB (INICAE) POT(ESTAE) 

III CO(N)SVLIII BALINEVM 

CVM  PORTICIBVS    ET SPHAERSI   TERIS 

CETERIS  OVEDIA  CENTIBVS  QVAE 

TVMVLTV(S)  IVDAICO  DIRVTAE  TEXVSTA 

ERANT CIVITATI CYRENENSIVM   RESTIVI 

IVSSIT  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -:، نقالً عن18رقم اللوحة 
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(http\www-libya-cyrene-jaws-p1)  
 

األلقـاب   ضوبع،اإلمبراطـور لساللة  اسرد األولي ر األربعةطساأل نقرأ في  

 انيرف اإللهى ابن ثهادريان تراجان البارالمؤله التكريمية ،فنرى اإلمبراطور قيصر 

 نقـرأه  ولكن من أهم ما. )1()سبق دراستها التي(إلى غيرها من أسماء الساللة  ....

سطر هي آخر كلمة في السطر الرابع ، التي جاءت في المفعول به وهي ألفي هذه ا

 نـا لمعـاني كلمـات الـنقش، فنقـرأ     متكامـل فه ي*BALINEVMكلمة حمـام 

PORTICIBVS**ويظهر من  األداةروقة، التي جاءت في جمع المفعول بمعنى أ

، أمر بإعادة بناء حمامات المدينة التي نهادريامبراطور خالل كلمات النقش أن اإل

فنقرأ كلمة مواطنين التـي جـاءت   الكيرينايكيين؛ يبدو أنها تمت بواسطة المواطنين

ــع الفاعل ــف؛جم ــا ص ــي ةوتتبعه ــه ف ــول ب ــع المفع  )CVITATI)1  جم

RENENSIVM اليهود المدمرة أثنـاء عصـر   تمرد عد بويظهر أن الترميم قد تم

  TVMVLTVSمـن خـالل كلماتـه    م117ر تراجان  على اإلقلـيم  اإلمبراطو

IVDAICO   DIRVTAE  
 

التي تساعد  صعليها النإذا ما نظرنا إلى أهم القرائن التاريخية التي يحتوي   

، فنجد قنصلية اإلمبراطور هادريان الثالثة، التي منحت له خالل بدايـة   هريخأفي ت

ديسمبر سـنة   10ة التي منحت له ألول مره خالل يوم الثالث ةوتربيونيم، 117سنة 

                                                
 92- 76ص– أحجار األمیال ، قراءة النقشین الرابع والخامس،ص نقوش ةدراس یمكن الرجوع إلى )1(
 136إلى ترجمة ھذه الكلمة ،ص سبق اإلشارة *

VS,245.-,PORTICVSictionaryDatin LEnglish **  
IS,p69.-CIVISictionary,Datin LEnglis  )1(  
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أن تـرميم   نعتقـد م،119الثالثة التي توافـق سـنة    هتربيو نتبذلك تكون )2(م117

تم بعد سنتين من انتهاء عصر اإلمبراطـور   تهاإلمبراطور لحمامات تراجان وأروق

  .م119ا هذا يؤرخ إلى ن،أي أن نقش)م117-98(تراجان 

    

نشره ومدينة كيريني،ل) ساحة العامةال(االكربولهذا النقش على جدار نع كشف 

    )4(  C.I.G ً في كما نشر)3((oliverio) يومن قبل اوليفير ألول مرة

 

 

  الكتل المجهزة من الحجر  من صفوفإلى ثالثة  صقسمت حروف هذا الن  

ل إال أنها متساوية على ثالث كتل متفاوتة األطواكل صف منها يحتوى و)1(الجيرى

 تبت بكسـر، حيـث أصـبح   ييبدو أنها أص؛الثاني صفي أبعادها،فيما عدا كتلة الن

مـن  ذه الكتل بالكامـل  تكون من أربع كتل حجرية، يتراوح عدد حروف أسطرهت

حرفاً منقوشة باللغة الالتينية ،يصل ارتفاعها إلـى   عشرين حرف إلىثمانية عشر 

.)19/1،2،3اللوحة رقم(*سم4وعمقها إلى سم7 

 

IMPERA(TOR) CAESAR AGVSTO  PONTFIX MAXIVM   
Q(VINTVS)  LVCANIVS  PRCVLVS   PROCO(N)SVL    
MVROS   ARCIS   REFICIEND    CVRA(VIT) 

 
                                                

246.,ppigraphy….Eatin LSandys,J. )2(  
182,fig:54.-p181-,1932,II,pD.A.A.IOliverio,G. )3(  

,C.I.G,III )4(  
 Oliverio,D.D.A.I,…..,p181.   )1(  

  ).Oliverio(اعتمد في وصف الكتل المنقوشة  وحروفھا على اللوحات المنشورة  عند *
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  -:؛نقال عن 19 ماللوحة رق

(G.Oliverio,D.A,A,I,vol:II,p181,fig:54) 

  

  قش بالعبارات االستهاللية الشائعة، والمعروفة أثناء العصرهذا الن أابتد  

  -:الروماني فنقرأ اإلمبراطور قيصر أوغسطس الكاهن األعظم

[IMPTOAER  CAESARE  AGVSTO  PONTIFX   MAXIVM] 

إلقليم كيرينـايكي ، الـذي    البروقنصلبالنسبة للكتلة الحجرية الثانية فتوضح اسم 

 (PROCO(N)VLVS)ل الذي كتب باختصـار أنـه   االسم األو تكملةيظهر عند 

  .(Q(VINTVS)  LVCANIVS)) بروكسولوس كونتوس لوكيوينوس(
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، فقد أشار إلى مناسبة أقامة هذا النصب المنقوش صأما السطر الثالث من الن  

ي جاءت في المفعـول  ت، ال)1((MVROS)ربكلمة أسواالتذكاري ، فقد كانت بدايته 

ـ استعمال  به، وأكدت كلماته األخرى،  لصـندوق األمـوال العامـة    لالبروقنص

ARCIS)2( ربول المدينةاألكبناء أسوار  إعادة في.  

[MVROS   ARCIS   REFICIEND   CVRAIT] 

  

 

ريخ هذا النقش، من خالل عدة قرائن تاريخية واضـحة ، مقترنـة   أيمكننا ت  

ـ البرو،إلى اسـم  حأشار النقش بوضوحيث عليه كشف بمكان ال  سكونتـو  لقنص

وإعادة )Q(VINTO) LVCANIVS PROC(N)VL)3لوكيوينوس بروكسولوس

ــواراالكربوءبنا ــي لأس ــي  ف ــة كيرين ــحات(مدين ــات  )ش ــاءت كلم   ج

عليه منقوشاً علـى عتبـة    كشفم التآخر،  صكلمات نلمشابهة إلى حد كبير النص

قلـيالً   ثفترة أحدباألول ، يؤرخ  صناليبدو أن و )1(يصاريوم المدينةقداخل  يمبن

، تمت بعد إعادة بناء *ألسوار االكربول لالثاني، أي إعادة بناء البروقنص صمن الن

ويؤكد على  يحمالن نفس  القرائن التاريخية صينهذين الن نوبما أ )2(المبنى السابق

                                                
I,P206.-,MVRVSictionaryDatin L shEngli)1(  

AE,p43.-,ARCAictionaryDatin L shEngli )2(  
 212،ص..............، ،مقدمة فى اللغة الالتینیةمحمد صقر خفاجة )3(
بوضوح إلى بناء بروقنصل كوینولوكینوس بروكسولوس ،بالمبنى الروماني داخل  أشار ھذا النقش التذكاري ، )1(

   -:قیصاریوم المدینة ، تم الكشف علیھ فوق  الواجھة الرئیسیة ، تشرمن قبل
  Fig:312 215-,PP211gora …………..A a L, Stucchi S. -  

  -:ووجد موثقًا أیضا -
,741S.E.G.XVl- 

 
  -:یراجع  *
 112ص،.............تاریخ لیبیا القدیم برقة يفألروند،أندریھ، -
ھناك نص آخر تم الكشف علیھ أحد جدران الداخلیة لسور االكربول في مدینة  كیریني شحات، یؤكد ترمیم أسوار من  )2(

  -:قبل نفس البروقنصل المذكور نشر ضمن دراسة ،یراجع
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ـ باويـؤرخ   ،)3(بول تمت على يد البروقنصلكراال المبنى أن إعادة البناء في ي ش

)Paci()4(نعتقد أن النص إعادة بنـاء أسـوار    م،12إلى أنه عام  ىالمبن النص بناء

أي أن نصـنا المـدروس   )المشار اليه أنفا(المبنى  صالن االكربول أحدث قليال من

 .الميالدي إلى النصف الثاني من القرن األوليؤرخ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                                                                                        
  -57….,19 enerpigarfe,,in S.Stucchi, CiELe perinisGo L. - 

  -:یراجع حول ھذا الموضوع )3(
,….,p80.omanaRirencia Ca L.,  Romanlli P. - 

,P254.L.SPaci,"le iscrizoni  il  lingua …….,J. )4(  
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 الأالالتينية فـي اإلقلـيم،   النقوشأنواع آخر من نوع ننتقل هنا إلى دراسة   

الناحية االقتصادية لإلقليم،التي ال يعنى الحديث عـن نـدرة   الذي يهتم ب عوالنووه
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ذلك إشارة إلى الركود في الجانب االقتصادي ،  كونيعينات منها أن  لىالكشف ع

قتصـادية نشـطت فـي مـدن اإلقلـيم خـالل       فمن المعـروف أن الحركـة اال  

، وتعددت فيه األنشطة االقتصادية الني مارسها الرومـان خاصـة   الرومانىالعصر

انتشـار   (L.Keppie)أكد لورانس كيبى  ىخرأومن ناحية )1(عامة  وسكان اإلقليم

من مواثيق ومعاهـدات    الرومانياستخدام النقوش الخاصة باالقتصاد أثناء العصر 

 اهذخاصة عند التبادل التجاري أثناء  المتعاقدة طرافأللغة الالتينية؛ بين ابالنقشت 

مـن الكتـل   نقشت على مواد أقل تحمالً  ؛معلال ندرة الكشف عنها أنها ربمارالعص

قابلة للتحلل وأقل قـدرة علـى    وهى مادة  مثل الخشبالحجرية بمختلف أنواعها 

إعـادة  ت على المعادن التـي يـتم   أو نقش)2(الفناء  مقاومة عوامل الزمن وأسباب

في ندرة الكشـف   اًهيكان صنعها من هذه المواد سبباً وجعها من جديد وربما يتصن

-284(سم مرسوم دقلـديانوس  اش واحد المعروف بقعنها، حيث تم الكشف عن ن

  :ا يلي دراستهيمف ،، الذي يتحدث عن الناحية االقتصادية) م305

  

  

  

 

                                                
الطبیعیة مقترنة بأنشطة التي مارسھا السكان أثناء العصر الروماني المقاومات  رةفمن المعروف تمتع اإلقلیم بكث  )1(

  - یمكن الرجوع إلى 
  40-39ص-صلمبحث الثالث ، ا -

,……….,p110nscriptionsIoman Rnderstanding Ueppe,iL.K- 
244.___________,ppigraphy__ELatin J.Sandys,)2(  
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 (Giacomo Caputo)في مدينـة طلميثـة مـن قبـل    عن النقش كشف   

، ثم  )2(أنه قد خضع لعملية ترميم وصيانة للشقف المبعثرة  يبدو )1()1935-1936(

  Carl)نشـره أيضـاً مـن قبـل      أعـاد عرضه بعد ترميمه في متحف المدينة و

Kearling) )3()ب،ج،د أ20صورة النقش رقم،.( 

 

 

 

 

 

 

 

  أ 20رقم اللوحة 

  )ثةتصوير الباح( 

  

كتب النص على كتلة مرمرية مستطيلة الشكل معروضة ضمن محتويـات    

صيانة بشكل متقن للشـقف  المتحف طلميثة ؛بالرغم من خضوعها لعملية الترميم و

ن لها،أديا إلى فقدان واختفاء أغلب حروف يالمبعثرة؛إال أن االرتفاع والعمق البسيط

، مما أدى ∗الكثير من التشققات الواضحة النص،ويظهر على الكتلة المنقوشة أيضاً 

                                                
 J.R.S,"tolemais [Cyrenanica]P," Diocletian's price edict at  oodchildG R.Captuo and.G .)1(  

                                                vol:lxv ,1955,P112. 
vol:II,1963,P33.L.A,rices",Paximum MReyonlds," Libyan and Diocletian's edict on J .)2(  

 ,                  pantapolis… the   ptolemais,city of.C, nscriptions,in kaerlingIGoodchild,R.. (3)
.,nos:47,A.B,Pl:lv,A.B.C.                                        

. تم تسجیل جمیع ھذه المالحظات؛ حول قراءة النقش و رسم الحروف من خالل زیارة الباحثة للنقش في متحف طلمیثة ∗
. 
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ص الـن  يحتو،االجانب األيسر من الكتلة المنقوشةفي  جداً باألخصكبيرإلى تضرر

 2على خمسة وعشرين سطراً منقوشة باللغة الالتينية، يصل ارتفاع حروفها إلـى  

  .  أو عمودين تفصل بينهما عالمة نإلى جزئي صنستطيع تقسيم الن. سم

 

؛ولكن )ذكرنها سابقا التيبسبب حالته (ليس من السهل قراءة كلمات النص    

 **تفـرد بهـا   التـي بعض المميزات  إبرازمن المهم وقبل محاولتنا لقراءة النص 

اإلضافة إلى تميز هذا النقش ألنه الوحيد فـي اإلقلـيم الـذي يعكـس الجانـب      فب

لتي تظهر بشـكل غيـر   االقتصادي،نالحظ تميزه أيضا في رسم بعض الحروف ا

  -:معتاد فنالحظ على رسم حروفه مايأتي 

بشكل مقـرب مـن رسـم الحـروف     (M.A)مانالحظه على رسم حرفي :أوال   

بالنسـبة  ،اإلغريقي مفردة) (λلرسم حرف اللمدا ةمقرب كالهما ؛فقد جاءتاإلغريقية

 .الالتيني (M)مزدوج بالنسبة لحرف  λλالالتيني، وحرف اللمدا  (A)لحرف 

  

  

 -:ب 20 ماللوحة رق

  )تصوير الباحثة(     (M.A)توضح رسم حرفي        

إلـى رسـم   يشابه الالتيني  (E)نالحظه على الرسم المميز لحرف   ام:ثانيا  

  )ج20رقم اللوحة انظر (  (ε)حرف ابسلون اإلغريقي 

                                                
ذكرت ممیزات النص قبل قراءتھ  أوال  حتى  ال یتم االستغراب من القارئ  عند استخدام رسم الحروف اإلغریقیة في  **

 .ة  الورداة داخل النص الكلمات الالتینی
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   (E)ج توضح رسم حرف 20رقم اللوحة     

  )باحثةتصوير ال(                         

  

 فـي غير معتاد ومغـايرا لمـا سـبق    ) Q(ما نالحظه على رسم حرف :ثالثا     

الجـزء  (الحـرف   بقية نمفصوال ع؛حيث نرى الذراع الخاص للحرف  )1(دراستنا

  .)2( )الدائري

  

  

   Qد؛ توضح رسم حرف 20 ماللوحة رق 

  )تصوير الباحثة(     

تدقيق النظـر   دحروفها باقية ، عن قراءة بعض الكلمات التي الزالت اكما يمكنن    

 نأيبـدو للسلع مشتريات؛ التـي   سعارأون أغلب كلمات الجانب األيمن أرقام أيبدو

بعض الحروف  ىالنقاش قد وثقها في الجانب األيسر المتآكل الذي لم يظهر منه سو

  :تبدو قراءة الجانب األيمن وترجمة كلماته كما في الجدول اآلتيوواضحة، الغير 

                                                
  . 109-104ص-دراسة نقوش  أحجار األراضى؛النقش الثالث؛صضمن )Q(شاھدنا رسم مختلف  )1(

p52.pigraphy……….,Eatin Landys,SJ.)2(  
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  الكلمة  تعريبها  )الفاعل( ا مفرده
S∈pt∈λ سبعة  Sεptελλ 

DVOD∈Clλλ اثني عشر  DVODεcIλλ 

QVlλλ-D∈Clλλ خمسة عشر  QVlλλ-DεClλλ* 

ٍٍS∈D∈Clλλ ستة عشر  ٍٍS∈D∈Clλλ 
VlGlNTl  عشرين  VlGlNTl  

VlGlNTl-QVlNQVε خمسة وعشرين  VlGlNTl-QVlNQVε 

TRlGlNTλ ثالثين  TRlGlNTλ 

C∈NTλλ مائة∗  CεΝΤλλ 

[DVC∈NTl] مائتين  DVC∈NTOS 
  QVλDRlNGCNTOS  أربعمائة 

QVlNG∈NTl** خمسمائة  QVlNG∈NTOS 

S∈PTlN∈NTl سبعمائة  S∈PTlNGNTOS 

 

  

خالل يبدو أن اقتصاد اإلمبراطورية الرومانية ووالياتها تأثرت تأثراً كبيراً   

يث توقفت التجارة في البحر القرن الثالث بعدة ظروف داخلية وخارجية قاسية ، ح

نفقات الجيش الروماني التي أصبحت تثقل من و؛)1(المتوسط بسبب خطر  القراصنة

اإلمبراطورية، وجسامة الضرائب المفروضة ، وأخيراً انتشار الرشوة والفساد كاهل 

جميـع  أدت وقـد  ، )1(بين حكام األقاليم خاصة وموظفي البالط اإلمبراطوري عامه

غيرها إلى استمرار االنهيار االقتصادي الشامل في اإلمبراطوريـة  هذه األخطار و

أثنـاء  الكثيرة تغيرات حدوث الالرومانية عامة واقتصاد اإلقليم بصفة خاصة، ولكن 
                                                

  -:كل تلك األعداد تم تعریبھا عن طریق االستعانة ب ∗
43.p64,115,116,265,268,291,193,294,3-ictionary ,pDLatin  English   - 

  -:تم الرجوع كذلك 
urse a New  Latin ,part:II,,p220.C-  

فاظ الفردیة والظروف الرقمیة؛تنتمي    األلأفردت أربعة تصنیفات من األرقام في اللغة الالتینیة وھى األصلیة والترتیبةو **
ھا أن أغلبھا غیر قابلة     أھم ممیزات  دقلدیانوس إلى األرقام األصلیة التي من       صفي ن  )األسعار(أغلب األرقام المذكورة 

  : للتصریف وبالتالي التتغیر نھایاتھا؛للمزید یمكن الرجوع إلى
54.-p50-……..,prammar,…Gennett,a Latin  B.,CharlesE. -    

  
  .29، ص الفصل األول، المبحث الثالث - :یراجع حول القضاء على خطر القراصنة في قبل بومبي )1(
 . 15،ص1995، 3،دار المعارف،طوط األمبراطورایة الرومانیةرؤیة في سقمحمود محمدالحویرى،)1(
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في )2()م305-م285(إمبراطوردقلديانوس حكم العصر الروماني، خاصة خالل فترة 

عهد اإلمبراطور على حيث  من أهمها الناحية االقتصاديةونواحي مختلفة من الحياة،

 اإلصالح فيها واالهتمام بأحوالها ،كان من أهم المشكالت التـي عاقـت اقتصـاد   

سعار الـذي ظهـر منـذ سـنة     ألهو ارتفاع واضح في ا تلك الفترة اإلمبراطورية

ويبدو أن إصدار مرسوم يحدد األسـعار مـن التـدابير التـي اتخـذها       )3(م296

يظهر أنه تم عمل نسـخ لهـذا المرسـوم    وكلة ،اإلمبراطور لكي يتغلب على المش

  ؛)4(الرومانية اإلمبراطوريةالمقاطعات شرق أغلب إلى وإرسالها 

        

) سطره التي أمكن قراءتهـا  أو/حروفه( دراسة النص من ناحية آخري وعند      

لرسـم الحـروف اإلغريقيـة    المشـابه  نقرأ مايمكننا من تاريخ النقش بشكل شبه 

فـي   صتميز به الـن ون رسم الحروف غير معتاد إما سبق ذكره ف إلى فباإلضافة

ـ  سساندي/ جي J.Sandysحدد)  M-A(حرفي  مها فـي النقـوش   اريخ اسـتخد أت

 رابـع الالتينية إلى فترة متأخرة من العصر الروماني تقريباً إلى بدايـة القـرن ال  

   لثالذي حدده أيضاً إلى نهاية القرن الثا (Q)كذلك رسم حرف والميالدي،

صدار عندما كان مشـتركاً  أإلمبراطور دقلديانوس لالمرسوم  هذا أي أن)1(الميالدي

وهي بداية القرن الرابع المـيالدي   في حكم اإلمبراطورية أي فترة الحكم الرباعي

 .م305حوالي عام

 
                                                

 .36ص،............رؤیة في سقوطمحمود محمد الحویرى، )2(
,p18.ptolemais ………C.Kearling,)3(  

.,p114understanding roman inscriptions ……eppe,iL.K)4(  
51.-p47-,platin epigraphy……andys,SJ. )1(  
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    ....أثناء تنفيذها سواء   لم تكن نقوش النصب التذكارية، تخضع لتقنية معينة

، فقد ارتبطت أنواعها بأغراضها التي  محتوياتهالكتل المنقوشة عليها أو أشكال افي 
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تخليـد  و،فقد تكون ذات غرض تـذكاري  *)كما سبق وأن ذكرنا(أنشأت من أجلها 

ها تني ونسباالمب إنشاءفتنقش كلماته على عتبات المباني المعمارية لتدل على  يإنشائ

األصلي كما في المثال الرابع، الذي يؤرخ إلى عصـر اإلمبراطـور   إلى مشيدها 

  .)1()م117-م98( تراجان 

المبـاني   إنشـاء تدل نقوش النصب التذكارية ، على مراحل  ىأخرأحيان فى و    

أكـد   حيثالخامس ومراحل إعادة البناء، كما في أمثلتناالرابع  وباألحرىالمعمارية 

مدينة كيريني أثنـاء عصـر اإلمبراطـور    في مام مبنى الح إنشاءأن الرابع؛ صالن

اإلمبراطـور  علي يد الخامس إعادة بنائه  صبينما اثبت الن) م117-م98(تراجان 

ـ ان آخـر ا، هناك نقشنصإلى هذا ال باإلضافة، )2()م138-م117(هادريان   ان وثق

بذلك نجد وعصر هادريان بمل كلمات مماثلة وتؤرخ حت)S.E.G()3(ضمن مجموعة 

البناء بـاإلمبراطور هادريـان    إعادة ةموثقة لحرك نقوش النصب التذكاريةارتباط 

لتدل في مجملها بأعمال إعادة البناء الضخمة التي روج لها اإلمبراطور خاصة بعد 

  ).م117-م115(اليهود  تمرد

أماكن في نصب التذكارية الأن تمركز  في،)Paci()1(باشى  ير بالذكر رأيجد      

نوعاً من السيطرة  أثبتت) شحات( كيريني القيصاريوم في مدينةمعينة وعامة مثل 

اللغوية الالتينية، تتطابق هذه السيطرة مع فترة تعتبر متميزة من تاريخ اإلقليم أثناء 

 أغسـطس  ينالممتدة من عصـر اإلمبراطـور  التي توافق الفترة العصر الروماني،
                                                

  :الكشف عن النصب التذكاریة ،یراجع للمزید حول أماكن *
 125،المبحث األول،نقوش النصب التذكاریة،صالثانيالفصل -
 137- 133ص- ص-:یراجع حول ھذا النص )1(
 140- 137ص- ص-:یراجع حول ھذا النص )2(

11,804,808S.E.G XV )3(  
,p254.L.Singua….".,Lscrizoni il Iaci,"le PJ.)1(  
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 ىالعثور علحيث تم . دي، إلى ما بعد القرن األول الميال)م37-م .ق27(روسيوتيب

 خأرترميم االكربول  الذي  التي تؤكد التخليدية ةالتذكارية اإلنشائيحد هذه النصب أ

  .الثاني من القرن األول الميالدي فبناء على دراسته المقارنة، بالنص

بعض نقوش النصب التذكارية في اإلقلـيم للتعبيـر عـن الجـانبين      تقد جاء    

ن الـديني والعسـكري   االجانبأال وهما النادر التعبير عنها،  الذي يعتبرمن،مهمينال

التخليديـة  عـن النصـب التذكاريـة    تها أبالنسبة للنصب الدينية، لم تختلف في هي

مـل  حكان يالذي تعبير الفي أماكن نقشها ولكن االختالف كان في السيما  اإلنشائية

 لهـة آلامقترنة بأسماء  جاءتالتي أسمائهم بسبب ، وذلك لألباطرةشيئاً من القداسة 

ودرسـت مـن قبـل    النصـوص الدينيـة   المعروفة لدى الرومان، وثقت أغلـب  

)L.Gasparini()2(، السائد بين الرومـان فـي   تقليد العلى وقد جاءت لتؤكد أيضا

جاءت أغلـب صـيغ نقوشـها    حيث في اإلقليم شيوعها التي يبدو  مباطرتهأعبادة 

تذكاري المميزالثالـث،  النصب ال،مدروسة أيضاًتخليدية، من خالل أمثلتنا ال إهدائية

كقائد كتيبة  ةيخص الجانب العسكري في اإلقليم ، وقد جاءت صيغته تكريمية تخليدي

  .لوستيانوريوم

LVSITANORVM]    [LEGATVS COHORTIS 

أن نقوش النصب التذكارية، لم تكن حكـراً  هذا المثال ت افباإلضافة إلى أثب  

لكتائب؛ أثبـت  لبل شملت القادة العسكريين ،حكامالسياسيين ووال األباطرةعلى فئة 

  .األمن لمدن الخمس باستتباوجودها أساساً داخل اإلقليم ومشاركة في 

                                                
213.-p212-,prene…..iCpigrafe,Ee LL.Gasperini,)2(  
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.... المدروس ؛الخـاص بالجانـب    لدراسة المثامن ناحية أخرى ومن خالل

من وبالرغم  الذي)م305-م284(نقش دقلديانوس  باسمالموسوم ،لإلقليم االقتصادي

 إلىن ؛مما أدى يوالتلف الشديد بالتآكلندرة معلوماته التأريخيةوأصابة كتلة النقش 

استخالص بعض مميزات اللغة الالتينية المنقوشـة   اأستطعنأننا  إالصعوبة قراءته؛

رسـم   فـي فقد أكدت دراسة النقش التطور . الرومانيتلك الفترة أثناء العصر  في

 والثـاني المبكـرة  خـالل القـرنين األول    بعض الحروف عن اللغـة الالتينيـة   

  ).كما وثقنا سابقا(الميالديين

 )A,M,Q()1(حيــث نجــد تميــز الــنقش المــدروس بالرســم للحــروف       

؛فقد أثبت أنها )سابقا(رسماغيرمعتاد من خالل مقارنته بالحروف النقوش المدروسة 

النقوش في لكتابة ل استخدمت؛يبدو أنها الرومانيفترة متأخرة من العصر  إلىتؤرخ 

 SCRIPTURA(سـم الكتابـة التذكاريـة   اأطلق على هـذه الكتابـة    دالعامة وق

MONUMENTALIS(*.  

  

 

                                                
42,figs:5,7.-p40-,ppigraphy……Eatin  LJ.Sandys,)1(  

  -:یراجع حول الكتابة التذكاریة في اللغة الالتینیة *
.,p18.nscriptions…Ioman Rnderstanding Ueppe,iKL. - 
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حيث اعتبرت ،اصرف اروماني االرومان ابتكار النقوش الجنائزية عندلم تكن   

الحضارات األخرى، مثل السومرية عند ة،فقد عرفت امتداد لثقافة الحضارات السابق

رب زمنياً إلى الحضارة الرومانية أق ةاألخير تعتبرحيث ؛)1(والمصرية و اإلغريقية،

، فلم تانالسائدواللغة ،عكست هذه النقوش جانباً مهماً للثقافة )2(وتأثراً اواألكثر تأثير

أو القـادة أو األبـاطرة أو   تكن حكراً على فئة معينة من المجتمع،مثل السياسـيين  

عظمها تلك الفئة التي أهملت، من قبـل الكتـاب القـدامى    ممثلت في بل ، بطالاإل

وقد ،والثاني الميالديين ل،خاصة بعد انتشار الكتابة واللغة الالتينية أثناء القرنين األو

تعـد  النصوص الجنائزيـة  بأن دراسة هذه ) C.Dobias(وصفت كاثرين دوبياس 

حرق  ىعل المبكرمنذ تاريخهم  نالروماأعتاد  فقد؛)3(سة النقوش الخاصةلدرا اأساس

استمرت هذه حيث   من المعدن منقوشة كتلفي  رفاتهمجثت الموتى بحيث يتم حفظ 

كان الذي ) م138-م117(في االستخدام حتى عصر اإلمبراطور هادريان الظاهرة 

ـ  ثحي مقابر في الموتىدفن  ةلظهورعاد بداية عصره  ماسـتخد با لمقـابر ا تاقترن

ـ اختلفـت   وقدواألسى،مدى الحزن  نتعبر ع التي شواهد القبور حاملة لنقوش ه ذه

 المتـوفى معرفة فئـة  خالل بعضها يمكن من والتي ،في أشكالها وأحجامهاالشواهد 
                                                

,usa,2000,p7snptirinscI sombT kGree nnthology of LatiAn Ahore..P .S)1(  
ربما ساعد على ظھور النقوش الجنائزیة ، ظاھرة االحتفاالت التي كانت شائعة لدى ا الحضارات القدیمة ، تفاخرا          )2(

أو إبطالھم خالل حیاتھم؛وحتى بعد وفاتھم؛ كما نشاھد ذلك عند اإلغریق ، حیث كانوا یقومون بتقدیم               بأعمال قاد تھم
 .على شواھد قبورھم) ھذه الكلمات(كلمات نثریة ،عند أحیاء  ذكرى البطال؛ومن ثم؛  تم  تدوینھا 

(3)C,Dobias ,"Langue et Politique aquoi sert la dalecte daus las Cyrenaique                          
vol:25,1994,p249 L.S,omaine?R                                  



 157

،كما أنها تعتبر داللة على مكان وجودها األصلي، فقد أمكن تمييز )1(نتمي إليهاي التي

   :يوه القبوراهد ثالثة أنواع من شو

 مبنىل أغلبها اكتمال سجتذات سمك كبير،الشكل لة أو مربعة شواهد قبور مستطي*

  .حياتهمتزامنة مع نهاية  وقد تكون؛المشيدة له ألحد الشخصيات

 التزينيةمل بعض الزخارف المعمارية حكتل حجرية ذات أشكال منازل صغيرة، ت*

  .نيديعند قمتها ربما تمثل مذبح 

ذات سمك بسيط،تحمل بعـض المعلومـات عـن     مستطيلة مسطحة يةكتل حجر*

  .أو اى معلومات أخرى حولهأيضا  مهنتهقد تذكر والمتوفى 

  االسـم بكامـل،    مثـل  حملت النقوش الجنائزية المعلومات حول المتوفى  

إلى جانب هـذه   صالنيحوى  وقدالعمر وقد تذكر المهنة أيضاً،و،األحيانفي أغلب 

حول  ولقد،)2(تعبرعن الحزن واألسى للمتوفى*مهمة خاصة اراتختصاال المعلومات

، إلى فـن مسـتقل   باإلضافة إلى غرضها الوظيفي صوصهذه الن النقاش الروماني

بالرغم من العثور على أعداد من كسر النقوش الجنائزية الالتينية ، في مدن و؛بذاته

، إال أنها كانت فـي  عصر الرومانيالب توكرةالتي تؤرخ وطلميثة  واإلقليم كيريني 

حتـى فتـرة   ظلت اللغة اإلغريقية غريبا الن ، هذا ليس )3(للغة اإلغريقيةاأغلبها ب

لغـة  الالمفضلة في االستعمال بالرغم من انتشـار   هي ىنلرومااالعصرمتأخرة من 

                                                
s,…..,24.nscriptionIoman Rnderstanding Ueppe,iKL.)1( 

 .سیتم اإلشارة إلى ھذه االختصارات  من خالل دراستنا الالحقة *
,…,p80. nscriptionsIoman Rnderstanding Ueppe..,iKL . )2( 

,vol:25,1994,p253.L.Sirenaica",C,"le iscrzione il lingua Latina della - Paci.G . )3( 
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للغة الالتينية اب كتوبةجداً منها الم ةعلى أعداد قليل الكشفتم وفى المقابل ،)1(ةالالتيني

-:دراستها ييلفيما  

  
مكان وتاريخ الكشف غير محددين؛  كيرينيمدينة  فيتم الكشف عن النص   

نشـر  كما  )Oliverio()3(يروفاولي هونسخ )Pacho()2(ألول مرة باشو حيث وثقه 

  .)21اللوحة رقم(،)S.E.G()5(و )4(C.I.G)(مجموعتي  نضم

 

 ةراحة الشكل مجهزة من الحجكتب النص على كتلة حجرية مستطيلة ومسط  

ونالحظ على هذا النقش  النوع الثالث من شواهد القبور إلى تنتمي أنهايبدو الرملية 

بعض المميزات التي لم تشاهد على شواهد المدروسة السابقة ، فمثالً احتوائها على 

، كذلك آحاطة النقش بإطار خـارجي  ةاإلغريقيو ةخط فاصل بين النسختين الالتيني

  .صحروف النرسم ، يوحى بتجهيز سابق للكتلة الحجرية ، قبل تنفيذ  مربع

حيـث   واإلغريقيةسطر من الكتابة المزدوجة الالتينية أاحتوى النص على ثمانية  

  يتراوح على التوالي أربعة التينية وإغريقية اى نسختين يحمالن المعنى ذاته ؛نقشت 

  ،*)في النقشين( انية أحرفخمسة عشر حرفاً إلى ثم سطرها مابينأعدد حروف 

.سم2وعمقها إلى  سم5رتفاع الحروف في النسختين إلى إيصل  

 

                                                
,p233.L.Saus…..",Dalecte Duoi sert la Qolitique a Pet  eanguL,"  .Dobias C )1(  

  .      54؛ص 2؛صورة النقش رقم/المبحث األول/؛الفصل الثاني pachoو دراسة  قیمكن الرجوع إلى توثی )2(
1936,p142.fig:109,Tav:cxiv..II,D.A.A.I.IOliverio.,G . )3(  

,1575,P1241C.I.G,III )4(  
,IX,247.S.E.G )5(  

  )Reynolds(اعتمدت الباحثة  في الوصف  النص على اللوحة المنشورة  صمن دراسة  *
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L.VIBIO L.I.GATTABO 

L.NVMISIO  L.MARIO 

FRATER   FACIVNDVM 

    COERAVIT  
:  

Λευκιοs ουιβιοs Λευκιου (αΠελευθεροs)  
τατταβοs   
Λευκιοs   Νουµισιοs  Μαριω  Λ(ευκιουs  αΠελευθερos)  
Αδελϕοs  εποιησ(ε)ν   
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  -:نقال عن,21رقماللوحة                  
(G .Oliverio,D.A.A.I,p142,fig:109)             

  
 

يبدو أنهم يحملون نفـس   ؛صشاهد جنائزي خاصة بأربعة أشخا هأنيبدو    

هذا االختصار في اللغة الالتينية عادة ما ) L(االسم األول الذي اختصر إلى حرف 

في كال مـن الشـواهد    سم الثانيإل،مع اختالف ا)(LVCIVS لوكيوس يكون اسم

نقرأهـا علـى   حالة القابـل  أنها صرفت جميعها في  اعليه ، والتي يالحظ األربعة

،هذا االسم من أسماء العلـم  )VIBIO(فيبيوس الثاني سمإلا ملحاألول ي -:التوالي

  .)1(ر الروماني عصالتي كانت اقل استخداماً وظهوراً أثناء ال

ـ الثالـث  سم اإلوGATTABOجاتتابوس  ملحالثاني يسم إلاو  وسينوميس

NVMISIO ماريوسالرابع اسم  وMARIO نفـذ النقـاش     علم حقيقة لماذا وال

ـ ت ما عادة فهو ؛قابلحالة األشخاص األربعة، في االسم الثاني من أسماء   يكون ف

 مـذكر  سـم كإum-vs :بنهايات التاليـة  مضاف إليه أو فاعلما إالنقوش الالتينية،

خدامه تقياسية،ربما يكون إتباع النقاش واسال سماءاأل؛من سم مؤنثكإ ae-a تونهايا

الحـروف  آدت به إلى الخلـط فـي قواعـد رسـم      صفي كتابة الن للهجة العامية

  .)2(المنقوشة

                                                
,p19.--------nscriptionsI  oman R  gnderstandinUeppe,i.KL.)1(  

  .10،ص1960،دار النھضة،مقدمة في اللغة الالتینیة،علي وعبد اللطیف أحمد صقر محمد  )2(
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فـي الـزمن    ، على كلمة واحدة،وهي الفعـل صالسطر األخير من الناحتوي    

-Co(صل الفعل هـو  أ، و)ذهبوا مع بعض(بمعنى] COERAVIT[ الماضي التام

eo()3(،ريخ الوفاةاثيق توتأكيد على أن سبب وفاتهم واحدة وتجاء هذا الفعل ل ربما 

.زمنياً اًمتقاربكان فأنه  واحداًيكن أن لم  األشخاصهؤالء ل 

   
لـم   صالـن   كما أن، الجنائزي صلنليبدومن الصعب، تحديد تأريخ معين 

تأريخه، لـذلك مـن   على ،تساعد )1(اصطالحيةو أيحتوى علي أي قرائن تاريخية 

حيث بداية ظهور النقـوش   م.ق األوليؤرخ نقش الجنائزي إلي القرن  أنالمناسب 

.)2( اإلغريقيةوالالتينية تابات الك المزدوجة 

 

 لم يوثق تاريخ ومكان الكشـف  في مدينة طلميثة، قش هذا النعن  الكشفتم 

   ).22اللوحة رقم(،)J. Reynolds()3( نشرته؛عليه تحديداً

 

درس  الـذي الشاهد المستطيل  نمميز عكتلة الشاهد الجنائزي ذات مجسم 

علي أربعة  صاحتوى النيشبه الرأس في الجهة العلوية  وله نتوءمربع الشكل سابقاً 

 ةالالتينية يتراوح عدد حروفها من تسعة حروف إلى أحد عشر اللغةسطر منقوشة بأ

.رتفاعها ا سمإيصل  اًحرف 

 

                                                
.p71ITUM.-IVI-II-IRE-EO-CO,tionaryicDLatin  English )3( 

 92-65 ص-أحجار األمیال،ص شیمكن الرجوع إلى دراسة نقو)1(
,p247.L.Sque ",yrenaiCaus la Dalecte Duoi sert la Qolitique a Pangue et L,"Dobias C. )2( 

vol:12,p512,fig:68.Q.A.L,ntropomorfe",Aurerarie Ftele Satalogo CReyonlds.,"J . )3( 
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C (AIO) PAPIRIU(S) 

V . DIOMEDI  
CORNELIA   POL……. 

V. LA AMICO  
   

 

  

            
  
  
  
  
  

  -:نقال عن,22 رقم اللوحة
)Q.A.L, p512, fig: 68 ,(J.Reyonlds 
 

 

اختصر إلي  الذيالشاهد علي اسم صاحب  األولسطره  فياحتوى النقش 

القصيرة التي شاع استخدامها فـي   األسماءنه من أ، يبدو )CAI...(حروف  ثالثة

  ، و هي اختصاركيرنيايكي أثناء العصر الروماني، خاصة في شواهد القبور إقليم

بدو ، يPAPIRIUS،يبدو انه األبواالسم الثاني اسم  )GAIUS()1(السم 

  .نقشت بحروف التينية إغريقي أصلسمين من إ إنهماسمين ؛إلمن خالل نهاية ا

                                                
 11،ص............، مقدمة في اللغة الالتینیة،أحمد علي محمد صقر خفاجة وعبد اللطیف )1(
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 فـي  منفرداً؛حيث تكرر هذا الحرف مـرتين  Vحرف النص  كما احتوى

والشرح؛وقد أقتـرح   لتوضيحلهذا الحرف رسم  أنيبدو والرابع؛و الثانين يالسطر

ـ جاء أن هذا الحرف  L.KEIPPE)2(/  لورانس كيبى ـ  ةالختصار الكلم  ةالالتيني

Vivvsاى أن النقوش الجنائزية عند الرومـان  )3(باقي على قيد الحياة أو بمعني حي

لم تخلد األموات فقط،بل استخدمت لتخليد األشخاص المقربين منهم،الذين ال يزالون 

 سـم إلا إلى باإلضافةف؛النقش فيالمذكورين  سمينإلعن صفة اا،أم)4(علي قيد الحياة

السـطر   فـي *فـي حالـة القابـل      DIOMEDIاالسـم هناك  لالسطر األو في

،اإلسم األول روماني خالص في السطر الثالث يف CORNELIA POL(I)،الثاني

 بإضـافة ويتم المعني  POLUS االسماءحالة المفرد الفاعل ؛واإلسم الثاني ومعناه

 الرابع لتأكيد رجاء السط؛أبنة السماء اكورنيليبعضهما البعض فيكون  إليسمين اإل

تخليـد  يثبـت   هذا المعنـي ؛نعتقد أن صديق بمعني)AMICO()1(بأنه هذه الصلة ؛

فنقرأ من كورنيليا أبنة بولوس الي الصـديق  من المتوفى ينالمقربلألحياء  نالروما

  ..جايوس بابيريوس ديوميدوس الحي

 

           

علي أي قرائن تاريخية  ىحتولم ي هبالرغم من تميز هذا الشاهد الجنائزي إال أن     

 العسكري كان من الممكن لنا  المقارنة بينه وبين الشاهدولكن ،هتأريخعلى ساعد ت

                                                
.p107.nscriptions,…………Ioman Rnderstanding U ,eppe iKl, )2(  

,VIVVS,p346 rytionaicDatin English  L)3(  
…..,p107.nscriptions,I oman R nderstanding UL .Kieppe,  )4(  

  . بطل من أبطال حرب طروادة ابن تیدیوس DIOMEDES-IS وھو*
AMICVS,p37.ictionary,Datin  L English   )1(  
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ينتمي إلـي   تأكيد لفكالهما وبك،حد ما إلى الشواهد المتقاربة أشكالبسبب )2(الرابع

ترجع إلي فترة  أنهابالضافة إلي رسم الحروف التي بدت ف؛الث من الشواهدلثالنوع ا

التـي و  العمق البسيط للحـروف   نالحظ)3(رسم الحروف إتقانمرحلة  منمبكرة  

لم ينفذ علي يد نقاش محترف في تنفيذ هذا النقش ، أنبالكاد تبدو للقارئ،داللة علي 

الفترة عدم التـزام  أثناء هذه ية نالتيلفمن خصائص الكتابة النقوش ارسم الحروف،

  هذا  أنمن خالل ما سبق يظهر  التعبير والتحرر من المصطلحات التقليدية فيالدقة 

.)1(م. ق األولالنقش يؤرخ بالقرن  

 

ولم يوثق مكان وتاريخ الكشف بشكل دقيق؛   كيريني فيكشف عن هذا النقش       

اللوحة (،)S.E.G()3(مجموعةضمن بعد ا ورد فيما كم,)Oliverio()2(وليفيروأ هنشر

)1,2 ، 23النص رقم  

 

أنها مـن  يبدو  ،الشكل مجهزة من المرمر ورفيعة ةالشاهد كتلة حجرية مستطيل    

علي أربعة وعشرون  النص ىالمقابر احتوأنواع الشواهد التي تم العثور عليها في 

غريقية، قسمت إلي ثالثـة نقـوش جنائزيـة    اإلوالالتينية  باللغتينسطراً، منقوشة 

فـي  غريقيـة  باإلالتينية،تتابعها أربعـة  بالمختلفة، وقد كتبت بتبادل أربعة اسطر 

                                                
 1852-183ص-،ص،تأریخ النقش الرابع النقوش العسكریةیمكن الرجوع إلى  )2(
  
 

….,p18. nscriptions,Ioman Rnderstanding UL .Kieppe,)3(  
 18.،ص.........،مقدمة في اللغة الالتینیة، علي خفاجة وعبد اللطیف أحمدصقرمحمد  )1(
 

,Bargamo,1933,p120,fig:84.D.A.A.I,I.IIliverio..,G .O )2(  
,IX,241.S.E.G )3(  
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ـ     ةالنصين األول والثالث ،أما النص الثاني فقد أحتوى على ثالثـة اسـطر الالتيني

سطر في النقوش الالتينية،من ستة حروف األوأربعة بإغريقية؛ يتراوح عدد حروف 

لي أربعة وثالثين حرفاً، إما بالنسبة للنقش اإلغريقي ، فتتراوح حروفه من ثالثـة  إ

الحظ ويسـم، 1.50ارتفاع حروف النقوش إلي  حرفا ويصلحروف إلي ستة عشر 

الذين كتبوا  علي اختالف النقاشين لمما يداختالفاً في رسم حروف النقوش الثالثة 

. *ةالحروف علي هذه الكتلة الحجري 

 

 

 

OCTAVIA 
APHRODIS 
F(ILIA) CATVLLA 
ANNOR(VM)  XII  H(IC) S(ITVS) E(ST) 

[O]KTABIA 
[Aϕp]oδισiου 
θυψατηρ 
Kατυλλα 
LiB 

 
 
 
[L].OVCIVS  OCTAVIVS  PVB(LIVS) F(ILVS   PVB)LILTA) 
[CA]MARS ANNOR  (VM) 
XXIV H(IC) S(ITVS) E(ST) 
[Λ]ουκιοs okταουιοs 
Aϕpoδεισιου υιοs 
Καµαρs   L     κδ 
 
 

                                                
 .Oliverioحول النص وحروفھا  على اللوحة المنشورة ضمن دراسة اعتمدت الباحثة في تسجیل المالحظات  *
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P(VBLIVS)  OCTAVIVS*  
FAVSTO 
NESTES 
(ANNOR (VM).XVII  
 ΠoΠλιοs  Οk 
ταιοs ϕαυστου 
υιοs  Nασταs 
L      ιη 

  
  
  

                  
  
  
  

                 
  
  
  
  
  
  

    
  
   
  
  
  

                                                
على ضوء النسخة اإلغريقيـة الموجـودة    لنقش الثالثل كتابة النسخة الالتينيةقامت الباحثة ب -:مالحظة *

 .منها                                                                                                       أسفل 
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2  
  

                                                                            1  
  
    -:؛نقال عن23رقمللوحة ا

)p120,fig:84  (G .Oliverio,D.A.A.I,1933, 
 

 

 أنهـا يبدو ،) اًفكما ذكرنا آن( تحتوى كتلة الشاهد علي ثالثة نقوش جنائزية 

يرودسي ڤأ وكتافيا ابنةأسمها إيظهران ورة خاص بفتاة صغي جنائزيبنقش  تاستهل

كتـب  وقـد  ( OCTAVIA  APHRODIS  FILIA CATVLLA ) .كاتوال 

إسـم  اوكتافيا اكتسبت اسمها من خالل   أننعتقد ، األولى األسطرثالثة  فياسمها 

سم الل قراتناعند  كلنا ذل يتضح )1(أغسطس ف فيما بعد الذي أصبحاوكتافيوس أخيها 

احتوى السطر الرابع من النقش علي العمر ؛OCTAVIVSانىالتالنقش  فيالثاني 

فـي   األخيـرة الكلمـة   ANNORVM  XII.يبدو انه اثني عشر عاماً سنوات الب

   :ثالثة حروف وهي إلى هارااختص تمالنقش،

 H(IC) S(ITVS) E(ST) 1(،)هذا المكان فيكان موضوعاأومتواجدا (بمعني(   

 )2()هنـا  يرقد وأ ترقد أوكان كانت(  إلى P.Shore/ترجمت لدى بول شور التي 

بالقضـاء   فوصـالبة لالعتـرا  يرمز بقـوة  لجاء  أن هذا التعبير وأضاف شور

                                                
………………, p20 .nscriptionsIoman Rnderstnding Ueppe, iKL . )1(  

p152,298,311.-SVMp-SITVS-HICry,aictionDLatin    English )1(  
37.-p36-……..,pnscriptions,Iomp Tf Latin and Greek Onthology An Ahore.,P .S )2(  
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الموت؛ نعتقد كذلك أن هذه الكلمة تصور الموت لدى الرومان؛ ماهو ووالقدرالحياة 

؛بل أنها بدايـة لحيـاة   ىنهاية المتوفالحياة ليست  انتهاءاالسبات أو نوم عميق وأن 

   .جديدة

يبدو و س ابن افرودسىاوكتافيوالنقش الالتيني الثاني، يبدوا انه خاص لوكيوس     

 LVCIVS  OCTAVIVS.األولالنقش  فيوشقيق للفتاة  انه أخ ؛من خالل االسم

 ةتكمل، بل تم يةلم يظهر في النسخة الالتين APHRODISI* بالنسبة لالسم الثالثو

و  األولاسم مشترك بين الـنقش   أنهايظهر و، اإلغريقيةسم عن طريق النسخة إلا

ن الثــاني و الثالـث ، توضــح  يالسـطر  أنبــدو ي؛Αφρoδισιου) (الثـاني ،  

 ANNORVM   .XIV.عشرون سنة أربعة وسنوات وهي الب )لوكيوس(عمر

أي ( بالنسبة للنقش الثالـث  أما H .S . Eالمكرر الجنائزي  االختصار وأخيرا

آصابة الكتلة الحجرية  أنيبدو وفقط ، اإلغريقيةالنسخة  فى،فيظهر)الشخص الثالث

التي يبدو من و،الثالث اإلغريقياختفاء النسخة الالتينية للنقش لي بتلف وتأكل آدت إ

فـي االسـمين     االشتراكالثاني من خالل و األول ينالنقش ألصحابخالله انه أخ 

 والثـاني  و األولالكنية في النقـوش   أواسم القبيلة  أنمن الواضح  والثاني األول

وهـي   الثانيللنقش  األوليلسطر ذكرت لمرة واحدة في نهاية ا الثالث ،منعاً لتكرار

   .BVBLIA CAMARSبوبليليا كامارس 
 

 أسـمائهم أخوة وقد ذكرت ثالث بكان خاصاً الجنائزي  الشاهد هذايبدوان 

 التـأريخ؛  فيتساعد  التيالقرائن  أهملكن من ومواطنة الرومانية ،الثالثية لتمتعهم ب
                                                

  .Aphrodes-isإلتیني واإلسم ا   Αφροδισιαالیوناني نسبة الي اإللھة أفرودیت إلھة الحب اإلسم  *
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 األولالقـرن   أثناء استخدمتالتي  ) (H . S . Eلكلمات  ئزيالجنا االختصارهي 

.)1(الميالدي 

 

  مدينة كيريني) الساحة العامة(وراجبالرغم من الكشف عن هذا النقش في أ

وليفيـرو  أألول مـرة   نسـخه  S.E.Gتوثيقه ضمن مجموعة إال أنه لم يتم

)Oliverio()2(بعـد  فيما  هوثق؛)Pugliese Carratelli()3()  23اللوحـة رقـم(. 

 

ثالثـة   ىنصها عليحتوي جهزة من الرخام م  ومتآكلةكتلة مستطيلة الشكل   

بشكل منتظم دليل علـى   تالكبير ورتبللغة الالتينية نقشت بالحجم اأسطر مكتوبة ب

يتراوح عدد حروف أسطره من ثالثة حروف )4(عناية واهتمام النقاش تنفيذ الحروف

  .سم2.50وعمقهام س3إلى تسعة حروفا، يصل ارتفاعها إلى 

 

L(VCIVS) OCTAVIVS 

VESTALI(S)  
ANN(ORVM)  LX 

  

 

 

 

                                                
……..,p71. nscriptions,Inderstanding  Latin Ueppe..,iL .K)1(  

.II,I,1933,P109,fig:33.D.A.A.IOliverio..,G . )2(  
62,vol:xxxix   -,1961Ann,Arch,Ateugliese .G,supplemento  epigarfio cirenico,Carratelli P )3(  

.II,I,1933,P109.D.A.A.I .,liverioOG, )4(  
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  -:،نقال عن24اللوحةرقم
(G.OLiverio,D.A.A.I,p109,fig:23)  

   

حرف وتمثل في االسم األول للمتوفى  هيبدو انسم إاحتوى السطر األول،على      

)L (سمالشائع اختصار هذا  ؛LVCIVS  هابدو أني ةوالكلمة الثاني *حالة الفاعلفي 

 كنية المتوفى، التي تبدو فيفهو سم األخير إلاأما وOCTAVIVSاالسم الثاني وهو

نهاية هذا االسم بتآكـل شـديد    أصيبت اليس،ستفيVESTALIالسطر الثاني نهاية

حالـة   ، الذي يجب أن يكـون فـي  **S ثره الحرف األخير من االسمأعلى اختفي 

وهو اسـم   سم األولإلحتى يكون مضاف إليه لVESTALLISوهو يهالمضاف إل

حتـوى علـى   ا واألخيـر ،السطر الثالث إلهة الحياة المنزلية والعائلية عند الرومان

تبــدو فــي  يالتــالمتــوفي عمرســنوات الــذي يشــير إلــي  ANNاختصــار

ANN(ORVM) LX* اى أن إليه فالجمع المضافي حالةLX= 60 من  ؛)1(سنة

 14ه الكتلة الحجرية أو الشاهد المنقوش، ذو السـمك يصـل إلـى    الواضح أن هذ

سم شخصية إمل حي انه  إلى؛بالضافة مثل جزء من تركيب معماري خاصة ،)2(سم

؛كما نعتقد من خالل شكل الشاهد الذي يشـبه  مهمة في تاريخ اإلقليم السياسي تبدو
                                                

* LVCIVS   یعتبر من اإلسماء القصیرة الشائع استخدمھا في اإلقلیم أثناء العصر الروماني.  
  -:تم أعراب الباحثة الكلمات عن طریق الرجوع إلى **

,part:1,1936,p14. ourseCatin Lnew NA E .Gould., -  
I,p40.-,ANNVSictionaryDaitn  LEnglish *  

 .107،ص................،،مقدمة في اللغة الالتینیةعلياللطیف أحمد دمحمد صقر خفاجة وعب )1(
,1933,p109.D.A.A.I.II.IOliverio.,G . )2(  
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اليس ويبدو تزامن مداميك الجدران لمبنى معين قام بتشييده لوكيوس أكتوفيوس فيست

نتمي إلى النوع األول من اى انه ي(لوكيوس أكتوفيوس تشييده فقط أواتمام بنائه وفاة

).شواهد القبور 

        

  سليمة؛ودون خطأ في تنفيذ الحروف اتبدو حروف النقش ناضجة وكتابته        

اطنـة الرومانيـة،   الموبسم المتوفى الثالثي أنه متمتع إ ورسمها ، ويظهرمن خالل

 التاريخية نولكن من أهم القرائ،**وليفيروأن هذا االسم أشار إليه مرة واحدةأويذكر

والتي شـاع  )ANNORVM(استخدام كلمة السنوات  هى في النقش التى ظهرت 

.)3(استخدامها  خالل النصف األول من القرن األول الميالدي 

 

 

 

   
ناً خـالل  نميومه ايحقيق لوجود العسكري الروماني لم يكنعلى الرغم من أن ا     

مـرور   حركـة  فرضـته وقد أثناء العصر الروماني  ممدن اإلقلي يمبكر فتأريخ 

؛مثل ما حـدث مـع   )1(الجيوش الرومانية عبر أراضى اإلقليم بالقرب من الشواطئ

عسـكري  العثور على أدلة لهذا الوجـود ال  من ذلك لم يمنعأن إال  ،)2(م.ق47كاتو 

                                                
  -:یراجع  **

,1933,p109,no:1.D.A.A.I.II.IOliverio., G. - 
……..,p27.nscriptions,Ioman  Rnderstanding Ueppe,iK.L  )3(  
,….,P252.L.Siana……",Ltscrizoni il lingua Ie  LPaci,"G .)1(  

  .40ص - المبحث الثالث-الفصل األولیمكن الرجوع؛ )2(



 172

حيـث درج  .تستدعى ذلك م.ق96القوي  خاصة وأن أوضاع اإلقليم بعد وفاة آبيون

 وفرق المساعدات قلةتنمن الحاميات العسكرية الم تتمركز مجموعا على الرومان

 هذه جنود نبعضا ميظهرأن وفرض سيطرتهم عليها؛ تم غزوها أو التي قاليماأل في

ماتوا خاصة أولئك الذين و؛بواسطة النقوش وزمالئهمأنفسهم  دحاولوا تخليقد  القوات

خر أن أغلب النقوش الالتينيـة  العسـكرية   أوبمعنى ةالعسكري مهتتأدية واجباأثناء 

في أماكن  اإلقليم لمنها داخأمثلة عن  كشفتم الجاءت على هيئة شواهد قبور؛وقد 

لم  ةبصفة عام النقوش أمثلة هذهولكن تناسب وجودها مع مراكز النشاط العسكري ي

 إقلـيم  في الحقيقي العسكريأن الوجود )3(.م.ق األولتصف القرن من بعد إال تظهر

بالرغم مـن نـدرة   و،)4()م14-م.ق27 (أغسطسكان متزامنا مع عصر  كيرينايكى

مـا  من خالل مقارنة ذلك معرفة ويمكننا متنوعة وغنية بالمعلومات ،الأنهاإوجودها

ة وعرض لهذه فيما يلي دراس .القديمةية ا ورد في المصادر التاريخمع م فيها يرد 

  -:األمثلة
 

 

  في مدينة خالل حفريات البعثة االيطالية  1941سنة  قشهذا الن كشف عن       

وجد أيضاً لدى )J.Reyonlds()2(وجد موثقاً لدى )S.E.G()1(وثق ) شحات( كيريني

)Filippo Candi()3(،)25اللوحة رقم.(  

                                                
p125.,nscriptions………Ioman  Rnderstanding  Ueppe,iKL. )3(  

,…,P352.L.SPaci,"le iscrizoni  il lingua……..",G .)4(  
,XX,715.S.E.G )1(  

 (2) J.Reyonlds,"Cyrenaica  pompey and cn.lonelius lentulus marcellius                                
,1962,vol:1,p99Pl:xiv,fig:1J.R.S,                     
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تلـف  المنقوش عليهـا ب ،أصيبت الكتلة لنص على كتلة حجرية من المرمركتب ا   

 وإغريقيـة   مـزدوج اللغـة   النصكلمات مما أدى إلى فقدان جزء كبير من ؛كبير

 ةلم يظهر من النقش اإلغريقي سوى بعض الحروف المبعثرة، أما بالنسبو)4(التينيةال

ـ إ، ذات للنقش الالتيني فيظهر منه عشرة أسطر؛ نقشت بشـكل منـتظم    اترتفاع

  .سم2صل إلي تمتساوية 

 

[                         ] θω Πλ[                 ]  

[                         ] λοΠοι ν[                 ] 

[επi]        λε(ντoλου) 

[CΑΙVS] CORNELIO LENTVLO (       APOLLONIS) 

[SAC]ERDOTIVM  AGETE  CA(     ) 

[PRI]ORIS DERETI  ALEXSIS ALEX(          QUI CYR) 

[E]NIS NEGOTIANTVR EI QVI(    ) 

QVOM ALEXSIS ALEXSAND(RI         ) 

ROMANOS AMAVERIT SEQ(VE        CON) 

SENSERIT QVO QVID IN  QV(       )   

SEMPERQVE SE NON ALIENV(M        )  

[I]NTERIT .NVNC VERO ETIAM(      )    

REGIONEM CYRENECIVM  

      

                                                                                                                        
(3 ) F,Canali, "Menzione di Un Principe Tolemaico in una Iscrizione Bilingue di Cirene" ,   

1503.-p1497-Vol:2,1998,p,L.R                                        
,..,p98.J.R.Sn……..,Compey and PReyonlds.,"Cyrenaica  J . )4(  
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  :،نقال عن25رقم اللوحة
),1962,p98,fig:1J.R.S(J.Reyonlds, 

   

 يبدًأما شاهدنا في النقوش السابقة،يظهر أن هذا النص عكس علي            

يحتـوى  و، الجـزء السـفلى   في دفهو موجو الالتيني صالنأما اإلغريقي  النصب 

المنقوشة  نتيجة لتعرض الكتلةن ولك سم علمإ ىالالتيني عل النص من طر األولالس

سمه األول هو إسم هذا الشخص علي أن إحيث ورد ، سم األولإليظهر ا مللكسر فل
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الـذي   GAIOSسـم اإلغريقـي  إلالذي جاء اشـتقاقاً مـن ا  ،CA(IVS)اختصار 

األسماء ذات األصـول   فياإلغريقي،   (G)الالتيني حل محل حرف   (C)حرف

 وردولقـد    CORNELIO LENTVLOالتاليين؛ سميينإلا بإضافة،،)1(اإلغريقية

أول وجـود سياسـي   أن علي ،)2(علي اإلقليم وسيبومبهذا الشخص كمندوب ل اسم

كمـا  (هـا؛ فـي مجمل  صالـن  تقراءة كلمـا نعتقد أنه وعند وعسكري في اإلقليم 

المـذكورة   طرافألاعالقات تعكس الوفاق و االتفاق بين جاء النص لتأكيد )سنرى

مـن أن هـذه    الـرغم  طراف ؟عليألهذه اتكون مة ولكن من بصفة عافي النقش 

غلـب  أ انفقدمع الكسرة النقشية تبدو وكأنها جزء من مرسوم مهم أو قرار رسمي 

بعـض   بقاءأن  إالوبعض الكلمات في النقش الالتيني  ةاإلغريقينسخته سطره في أ

ص من الممكن قـراءة الـنقش واسـتخال    أصبح،األخرى إكمال مكانيةاالكلمات و 

فـي السـطر    ؛المقدسـين  ةالكهن يبدو أنه أحد الذي سمإنقرأ حيث . منهالمعلومات 

ونقرأ كذلك فـي  ؛)SACERDOTIVM* AGETE))3 الالتيني  صالثاني من الن

نعتقد أن هذا :بتعريب الكلماتو **PRIORIS  DECRETI السطر الثالث الالتيني

بـين أشـخاص   ع  فـض النـزا  من أجل سابق مرسوم أو قرار  ىأشار إلالسطر 

نجد بعض كما   APOLLONISوكذلك إسم ؛ ALEXSISيدعي احدهم متخاصمين

،وفي   ROMANOS AMAVERIT الكلمات تدل علي المحبة بینھ وبین الرومان

                                                
  .11،ص...........،مقدمة في اللغة الالتینیة،أحمد علي اللطیف دوعب صقر حفاجة محمد )1(
  -:طلمیثة/إلقلیم كیرینىتم العثور علیھما في مدن االلذان  نیمكن الرجوع إلى قراءة نقشین الالتینیی )2(

101,nos:5,7.-p98-p,J.R.S,"ornelius……Cn.Cnd Aompey Pyenaica C" ,ReyonldsJ, - 
OTIS,p285.–,SACERDOS English latin Dictionary*  

                                                                                  -:یمكن الرجوع إلى قائمة الكھنة في إقلیم كیرینایكي)3(
,IX,63.S.E.G  -  

I,p98.-,p254,DECRETVMORIS-,PRIOREnglish latin Dictionary **  
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حيـث  إقليم كيرنيـايكي  ممتلكات  توضيح لترسيم حدود نقرأ النص ت اأشار نهاية

   :كالتاليجاءت منقوشة 

ALIENVM - REGIONEM*- كلمةو ALIENVM التي تعنى حدود اإلقليم.  

 

؛مهمـة  اسـتخدام قرينـة تاريخية  ستطيع من خالل كلمات هذا النقش ،ن          

ـ التـي تبـدو فـي اسـم منـدوب       وواضحة؛  نيليـوس جـايوس كور  وسبومبي

Ca(iasCornelius  lentvloivs   بصـفته   اإلقلـيم  إلـي   أرسلهعلي الرغم من

)quaestor ( )1(م .ق74نة س؛)إال أن هذا النقش يدل بوضوح على تدخله لتهدئة )2،

 يظهرايضا انـه كـان محنكـاً    والذي،بالحكمة بعيدا عن القتال األوضاع في اإلقليم

القضـاء  الفترة من صراعات مثل  هذه خاصة وأن اإلقليم عانى في بأمور الحربية

 ،والتي شارك فيهام.ق67لها سنة  وضع حداً يوسببوم أن وديبة التي صنالقراعلي 

هو بداية إرسـاء النظـام    بذلك يعتبر العام الذي جاء فيه إلى اإلقليم عن قائدهنيابة 

  .واألمن في اإلقليم

، فأننا نالحظ هتاريخ فيللمساعدة  حروف النقش الالتيني إلى ناوإذا ما نظر  

ـ  ستخدام هذه اللغة وشيوعهاإدليل على وهو نسخة اإلغريقية الب استهلأنه   ي حووت

 الجمـالي هتمام النقاش بإبراز الجانب  إلسابقة  ترةبف أيضا الالتيني صحروف الن

  .)1(م.قرن األول قالتؤرخ ب التىحادثةالبتوثيق  هم، حيث يظهر اهتماصللن

                                                
ONIS,p215.-,ALIENVS,p34,REGIOEnglish latin Dictionary *  

48.-p47-p-----nala Ciraenica RomaRomanlli,P .)1(  
قلیم ورد فیھ اسم جایوس كورنبلیوس لوكیوس ، كمندوب لإلقلیم  تم العثور على نقوش باللغة اإلغریقیة  داخل اإل )2(

 56,160S.E.G,1X.-:یراجع 
F .Canali,"Menzione di Un Principe Tolemaico……",p1502.)1( 



:  

  داخـل مدينـة  ) lx(على هـذا الـنقش فـي المقلـع التاسـع       كشفتم ال  

أيضـا ضـمن    نشر، و)Pacho()2(شو ابقبل  نمنسوخا موجد ) توكرة/ ايرختو(  

)C.I.L()3(، أيضاكما درسته.Reynolds )4( )26اللوحة رقم.(  

   

كتبت كلمات النص على كتلة حجرية مجهزة من الحجـارة الرمليـة أصـيبت        

حروفـه نقشـت    بالكثير من التفتت والتآكل باإلضافة إلى وجود ثغرات مما جعل

 التي رية؛ربما كان النقاش يتفادى الفتحات والفجواتبشكل متباعد على الكتلة الحج

بالرسـم الالتينـي    ةأسطر منقوشستة أحتوى النص .)5(كتلة الرملية المتآكلةالعلى 

.سم2رتفاعها إلى إيصل ،و،التي بالكاد تبدو للقارئ  

 

  
D(IS)   M(ANIBVS) 

MARCVS   AVRELIVS    APOLLONIVS 

VET(ERANVS) (LEGIONIS) AD(IVTRICIS) 

FABRICA E  SEP(VLCRVM)  
SIBI   ET   S 

FAC(IT)   CVR(AVIT) 

 
 

                                                
  -:تم اإلشارة إلى ھذا النقش الموثق لدى باشو؛یمكن الرجوع إلى  )2(
 .54؛ص2الفصل الثاني ؛المبحث األول، اللوحة رقم -

,III,no:6.C.I.L)3( 
29.-p27-,vol:2,1999,p",L.SeucheiraTeteran at Vegionary Loman RReyonlds,"J .)4( 

,P29.L.Seteran…..",Vegionary Loman R",Reyonlds.J, )5(  
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  :نقال عن26رقماللوحة 
(J.Reyonlds,L.S,1999,p28,fig:1)  

 

  

 معروفةجنائزية وهى اختصارات ) D.M(يظهر في السطر األول حرفين   

السطر الثاني من ،)1(وتىوالتي تعنى إلى أرواح الم،*)DIS MANIBVS( لكلمتان

وريليـوس  أمـاركوس  (  وأسـمه الشـاهد  احتوي علـى اسـم  صـاحب     صالن

يظهر أن هذا االسم ) MARCVS AVRELIVS APOLLONIVS)(لونيسلابو

 اإلقلـيم ستخدام داخـل  إلفي ا ةًشائعالمن االسماء وريليوس، كانأاألول، ماركوس 

وريليـوس مـنح   أماركوس  رن قرر اإلمبراطوأ، وذلك بعد الرومانيالعصر أثناء 

                                                
 English  Latin  Dictioary,DIS-DITIS,p123.*  

…..,p27.nscriptions,Ioman Rnderstanding  U,eeppiKL . )1(  
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السطر يورد في كما   )1(م212حقوق المواطنة الرومانية لجميع الواليات أثناء عام 

 VETERANVSفيلـق المسـاعدة    فـي محارب فهو الثالث من النقش وظيفته 

LEGIONIS ADIUTRIX  .  يبدوأن هذا المحارب ،من سكان اإلقليم، تطـوع

من خالل االسم ويتضح ذلك الروماني ،  للدخول في فيلق المساعدة الخاص بالجيش

باإلضافة إلى االهتمام بعمل شاهد منقوش لجندي توفى أثناء الشاهد األول صاحب 

  .أداء واجبه

ين اللذان لم يظهر منهما أما بالنسبة للسطر األخير من النقش، فنقرأ فيه فعل  

الفعلـين   فـي  واألصـل ؛)FACIT-CVRAVIT()2( سوى ثالثة حروف؛وهمـا 

بعضهما؛نعتقد أن المقصود بهذا التعبير؛ أو  إلى؛عند ضم الفعلين )facio-cvro(هما

يعمـل  يعتنـي أو يعـالج أو  (لصاحب الشاهدالعسكرى بأنهوصف  هيأن ترجمته 

            .مات أثناء أدائه لواجبه الجندي؛ربما جاءت هذه الكلمات للتعبير على أن )يدافعأو

 

بحـث فيهـا   وال اتهكلم لنقش ، فيجب علينا النظر إلىإذا ما حاولت تأريخ ا  

، )D.M)(DIS MANIBVS(أهمها ، حرفين فنجد من عن قرائن تاريخية مهمة ؛

ي السطر األخير التـي  ف)CVRAVIT(ماضي تام في السطر األول، وأيضا فعل 

ـ ، إضافة إلى اسـم الك )3(م.القرن األول ق أستخدمهافى منتصف تبدو شيوع ة أو تيب

يذكر في مدينة توكرة، تتمركز أنها، التي يبدوLEGIONIS ADIVTRIX الفيلق

 فـي  الرومانيواحدات المساعدة أثناء العصر  استخدامأن ؛)P.Kaerling(كرينلنج

                                                
 .253،ص96- 1995، 19،20،ع مجلة كلیة اآلداب والتربیة،"نقوش رومانیة من توخیرا"،الھدار  الد محمدخ)1( 

FACIO,p133,CVRO,p95.,tionaryicDLatin English  )2(  
…..,p27.nscriptions,Ioman  Rnderstanding Ueppe,iKL .)3(  
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كحامية أو فيلق عسـكري   )1(م.ق األولمنذ منتصف القرن  قد شاع دفاعات المدن

  .مساعد لضمان استتاب الحماية واألمن داخل اإلقليم 
 

لـم يـتم   وفي مدينة توكرة ،لإلحجار IXعليه في المقلع التاسع الكشف م ت  

  .أي من الدراسات األثرية في)على حد علمنا(ينشر توثيقه من قبل ولم
   

علي كتلـة مـن الحجـر    باللغة الالتينية نقشت حروف أسطره الخمسة            

يتشابه تنفيذ حـروف  ؛والثقوب الحجريةللثغرات  اًكتبت بشكل متباعد تفادي الرملي؛

سـتة  حروف إلى ثالثة يتراوح عدد حروف أسطره من  *النص مع النص السابق

  .)27اللوحة رقم(سم1.50إلى سم وعمقها 3يصل ارتفاع حروفه إلى وحروف  
 

L(VC)I(VS ) I 

(LEGIONIS) II (CO)H(ORTIS) 

<K>(Y)**  

RNIC(A)  K (….) Q(VI) 

LI   W 

 

 

 

 

                                                
p16.antapolis…….,Pibyan  Lity of Ctolemais,PKirealing,P.)1(  

  .177یراجع وصف النقش ،ص *
  .األقواس المحدبة ؛وضعت لتوضیح الحروف التي تعتقد الباحثة أنھا رسمت خطأ **
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 - :27قم اللوحة ر  

 )تصوير الباحثة(  

  

  

  

 

  
، أختصـر الذي  اهدالسطر األول من النقش، فيه اسم صاحب الشنقرأ في   

طبيعـة كتلـة    ننعتقد أو)LVCIVS(إلىوأقرب عند تكملته  ، ]L-I [حرفين  إلى

كل بش على النقاش كتابة حروفه  ؛فرضت)1(ثغرات واضحةالالفتحات و تالنقش ذا

وصل فيه االختصار  حيثبكلمات شديدة االختصار؛ايضاتميزكما ومبعثر؛ عشوائي

 إلـى  اختصرت التيCOHORTISكلمة فيكما نقرأ  للكلمة الواحدة بحرف واحد

ربما أرغم النقاش على اختصار الكلمات الشديد ؛الثانيالسطر  في) H(حرف واحد

رين الثالث والرابـع  كما في السط وكذلك نجد تداخال في بعض من حروف النص

                                                
 178؛ص26:تذكرنا طبیعة ھذه الكتلة بكتلة النقش العسكري الثاني؛ الصورة رقم )1(
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طول مقاطع الكلمات المستخدمة في النص باإلضافة إلى ضـيق   ) A-C(وحرفين 

؛ أثنـاء  )ن صح التعبيرا(خطأامالئى فييبدو أن النقاش وقع الحيز المخصص له؛و

الرابع؛فقد رسم بداية الكلمـة  والسطرين الثالث  في الكيرينايكية اسمرسمه لحروف 

فمـن المفتـرض أن ترسـم علـى هـذا      حيـث  ؛)(Cبدال من الحرف )K(بحرف

ايكية الثانية من نة الكيريتيبالكفي أنه كان جندي  ويظهر) CYRENAICA(النحو

 صويظهر السطر األخير من الن LEGIONIS II COHO(RTIS))كلمتيخالل 

الذي يبدو فـي حـرفين    شاهدعمر لصاحب الالويحتوى على السطر الخامس وهو 

)LI ( سين عاماً وال نعلم حقيقة سبب وجود حرف واحد والخموهى تعادلW  فـي 

 ؛ةالالتيني األبجدية فينهاية النقش هو عدم وجوده  فيوجوده   إلىفبالضافة  النقش

أما أن يكون رمزا لكلمة سنة؛وهذا بعيد االحتمـال   ونظر فهوجهتي  لوجودهنعتقد 

رسمه قاش الن إن؛أو )ετοσ/ενιαυτοσ)()1  هابالرسم االغريقى الن كلمة السنة 

الشاهد  والزخرفة المميزة التي تعلمع وجود  خاصةللنقش؛  الجماليالظفاء الجانب 

   . تشبه إلى حد كبير زخرفة المياندر اإلغريقية              على شكل زخرفة

 

أكثر كلماته المنقوشـة   يجب عليناالنظرالىالنقش ؛ اعند محاولتنا تأريخ هذ  

  -:نقرأ فيه  حيث مهمة  أريخيةئن تتميزاً كقرا

                                                
08.,Cambridge,1970,p1a first Greek couseW, ndex   in  Donaldson.Ireek G-English  )1(  
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من أهم وحدات المساعدة التي لعبت  هايذكرانوايكية الثالثة نة الكيريتيباسم الك      

ركزت فـي  مت اويبدو أنه حرب مارمايكا خاصة في دوراً مهما في أوضاع اإلقليم،

  جنودها إلى استخدم)3(من خالل نقوش أحجار األميال انأشاروقد  )2(مدينة  اجدابيا

  

لهذا   شاهدلماذا نفذ  ولكن السؤال،)م117-م100(تراجان  خالل عصر اإلمبراطور

منذ تأسيس الجيش والجندية أثنـاء العصـر   و حقيقة؟) توكرة ( في مدينة الجندي 

أو نظام يشبه التطوع فـي الخدمـة دون    أقيم على أساس الذيالروماني في روما 

ن بتوسع االمبراطوراية الرومانية مختارين ولكرومان من مواطنين  ويتكون،مقابل

اخضـاعتها   التـي  األقـاليم النضمام مواطنين مـن   كأعداد جنودها؛وذل ازدادت

 وكانـت   اإلقلـيم مدن فقد وجدت أسماء للجنود الذين استخدموا في دفاعات )1(روما

يظهر أن و)2(البحر المتوسط أقاليم أجزاء منتشير إلى ذات أصول مختلفة  أسمائهم 

 أي ؛عند حدوث اضطرابات داخلية  المقاطعات الرومانية م استخدم داخل هذا النظا

  .المتجاورة األقاليمبين  الرومانية  ائبكتالبين  للجنود تبادلبمعنى أخر أن يتم 

 

، مـن خـالل حفريـات    )شحات(كيرينيفي مدينة تم الكشف على النقش   

  . )L,Gasperini,()3(اسة در فينشر لمرة واحدة ومدينة الاإليطالية في 

 

                                                
102,775,776,778,782,794.-,100S.E.G,IX )2(  

 69-68ص-یمكن الرجوع إلى دراسة  أحجار األمیال ؛ص )3(
290,……,pnscriptionsIoman  Rnderstanding Ueppe,iP.K )1(  

,….,p16.antpolis….Phe Libyan Tity of  Ctolemais,Prealing.,P .K )2(  
……,p174,fig:218.1966-irene 1957Ctcchi,Sndro aSpigarfe in Ee LGasperini,L . )3(  
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كتب النص على كتلة حجرية من الحجارة الرمليـة  ذات شـكل مسـتطيل           

نصـها  احتوى أصيبت الكتلة بتآكل شديد مما أدى إلى اختفاء أغلب حروف النص ؛

 ينواضح خاصـة فـي الجـانب    ايبدو تأكلهعلي أربعة اسطر نقشت بكتابة التينية،

و من خالل الكتلة المنقوشة أنها تمثل شاهد قبر لصاحبه؛ويتراوح االيسروالعلوى يبد

عدد الحروف اسطره من ثالثة حروف إلي خمسة  حروف ، يصل ارتفاعها إلـي  

 ).28اللوحة رقم( سم3

  -:النص
CAIVS CIAVDIVS 

C(AIVS) F(ILIVS) 

VES(TALIS) 

(PRO CONSVL) 

(CVRAV)IT 
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  -:نقال عن,28رقماللوحة 
66,p174,fig:218)-,1957Miss,Arc,Itlsperini,aG.L(  
   

 احتوي السطر األول من النقش علي اختصار ، يبدو أنـه اسـم صـاحب           

الذي هـو اختصـارالحد األسـماء الرومانيـة      ) C(وهو حرف  يالشاهد الجنائز

من  ) (CAIVSمن ممكن أن يكونو) ( CAIVS\ LCVTVS \ MARCVSمثل

 إلىبالنسبة  أما؛) كما ذكرنا سابقا( شاع استخدامه في اإلقليم القصيرة التي األسماء

الشـاهد  صـاحب   أنفيها نقرأ فالسطر الثاني إلي الرابع من  األخرىالنقش  اسطر

اسم هذا القنصـل   هظهر مشابوقد ؛)1(فيستاليسديوس وكال لللبروقنص أخ المنقوش

يبدو أن االسم و؛)2()شحات(يني كير ا من مدينةورجنقوش آخري من ا في مجموعة

طنة االموبلتمتعه  الثالثيوقد ذكر بأسمه )3(إغريقية أصوللصاحب الشاهد،من  األول

  .الرومانية

و لم يظهـر منـه سـوي     للتآكلمن النقش فقد تعرض  األخيرأما السطر 

ــرحــرفين ال ــة  نياألخي ــد )(ITوهــيمــن الكلم ــو وتب ــي ةتكمل ــة ف  الكلم

  .هتميو ىرعيالفعل ليعنى  ؛جاء هذا*)CVRAVIT(الفعل

 

                                                
  -:أشار رومانیللي إلى أنھ أحد حكام اإلقلیم أثناء عصر أغسطس؛للمزید یراجع  )1(

…..,p90.oman,…Rirenaica Ca L,RomanlliP..-  
171.-62,nos:170-,1961Ann.Arc.ateirenaica",Cpigarfio Eupplemento SOliverio.,"G .)2(  

    175-173ص-یمكن الرجوع إلى قراءة النقش العسكري األول،ص )3(
  -:یحمل ھذا الفعل عدة معاني من الكلمات ؛التي تتغیر حسب سیاق العبارات یمكن الرجوع إلى *

p95.    ,CVRO,ryaictionDLatin     English-  
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تأريخهعلى ال يحتوي علي قرائن تاريخية واضحة تساعد  نصيظهر أن هذا ال  

ــا  ــو وربم ــا ه ــن أهمه ــم م ــ اس ــر وقنص ــتاليس وكال لالب ــوس فيس دي

ويبدو أن ؛)4(م.ق األولمن القرن  األخيرالربع ب إلى النص L.GASPERINIأرخو

كذلك شكل ،)CVRAVIT(احتوائه علي  إلىفبالضافة   صنمناسبا للذلك التأريخ 

يبـدو   التيو(شاع استخدام ربما**الثاني كتلة النقش الجنائزيكتلة هذا النقش مشابه ل

  .م .ق األولأثناء القرن ) من شواهد القبور األولتنتمي إلي النوع  أنها

 

  ...عض المميـزات  ستخالص بإنستطيع  ومن خالل أمثلتنا المدروسة

وبالرغم من ندرة معلوماتها المستقاة التي لنقوش الجنائزية أثناء العصر الروماني ل

  ثنـان إ حيـث يـؤرخ   ،)تقريبـي ولو بشكل (إال أننا استطعنا تحديد تأريخها،منها

إلـى القـرن    انؤرخفيالرابع و الثالث أما؛م .إلى القرن األول ق الثانيومنهااألول 

  .األول الميالدي

ختصارات إم لم تحمل أي .و أن الشواهد المنقوشة أثناء القرن األول قيبدو  

ذهب إتحد أوبمعنى )Co-eo(الدراسة سوى الفعل  فيجنائزية خاصة ،فلم يظهر لنا 

،جـاء  )ألولا الجنـائزى  قشالن فيكما رأينا (حياة صاحب الشاهد انتهاءلتشير إلى 

ة مـن األشـخاص ذوي األصـول    ستخدام اللغة الالتينيإالثاني للداللة على النقش 

و كـذلك  وتداولهانتشار اللغة الالتينية إيعني  ما،مم.اإلغريقية  أثناء القرن األول ق

  .مبكرة من العصر الروماني الفترة الخالل   دنحو جي ىإتقانها عل

                                                
……….,p174.irene Cpigarfe,Ee LGasperini,L. )4(  

 162؛ص22بشكل النص  رقم یراجع اللوحة  الخاصة  **
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القرن األول الميالدي فقد أثناء  أما بالنسبة لنقوش شواهد القبور المستخدمة  

االختصارات الخاصة والمعبرة عن الموت وانتهاء الحيـاة   باستخدام بعضتميزت 

كلمــة باســتخدام ســنوات الفمــثالً ذكــر عمــر المتــوفى صــاحب الــنقش ب

)ANNORVM(وكذلك اختصار)H.S.E ( وهو اختصار العبارة]HlC  SITVS 

EST [عليها بوضوح أمثلتنا تدل التي هذا المكان، في وجوداًكان م تعنى التي  

  .الرابعو الثالث

لدينا بعض المالحظات التي يمكن تدوينها حول النقوش الجنائزية فـي  كما   

  :وهي كالتالي التي أفردت من خالل هذه الدراسة  اإلقليم

لم تولى جانبا مهما من توثيق النقوش الالتينية في اإلقلـيم  أن هذه النقوش   

ذات  نقوش خاصـة ليسـت  وها كصنفالذين ، ∗بدء باألعمال التوثيقية عند الرحالة

واللغـة السـائدة    مشكلت أهميتها من ناحية ثقافة اإلقليتأهمية في تاريخ اإلقليم ،فقد 

 وتوثيق ةحقيقة أن االهتمام بدراس؛)الثاني الجنائزيالنقش خالل  نرأينا مكما ()1(فيه

من أهـم هـذه الدراسـات المنشـورة     ؛وبدأ في الدراسات الحديثة الالحقة النقوش

هـا فـي   نع كشف، تم الةطرزمميزالتينية ذات وريقية إغ مجموعة نقوش جنائزية

، )J.Reyonlds()2(نشرت من خالل دراسة ل التي مختلف مدن اإلقليم وضواحيها

حروفها بتمعن عن قرب بسبب  ةوال قراء ولكن لألسف لم تسعفنا دراستها التحليلية

  .عدم معرفتنا ألماكن وجودها اآلن

                                                
في النقوش لم یتم العثور على أي نقش التیني جنائزي؛     )على حد علمنا  (باستثناء النقش الجنائزي الموثق عند باشو     ∗

 .الذین زاروا اإلقلیمالرحالة  الموثقة من
vol:20,1989,p120.L.S,nscriptions",If Oears Y  ewentyTReyonlds,"J .)1(  

52. -p500-vol:12,1982,pQ.A.L,ntropomorfe",Aurerarie Ftele Sogo atalCReyonlds,"J .)2( 
                                          P-P46-49,nos:86,93.  
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 علـى احتوت )G.Oliverio)3و G,Puglieseهناك أيضا دراسة منشورة ل  

المسـتطيلة  ألفراد من العامة فباإلضافة إلـى أشـكالها    ايبدوأنهم،نجنائزيينقشين 

  رملي تـدل علـى أن مصـدرها مـن     الروهـوالحج  الحجر المسـتخدم  ةوبساط

  .الموتى نمقابر لدف

    

مجموعة من النقوش الجنائزية،تحديـداً فـي مدينـة     نع كشفتم ال كما          

 ألحجار )مصادر(قالعكمالتي استخدمت فيما بعد  في مقابر المدينة) توكرة(توخيرا

العصر الروماني إال أنها نقشـت بالرسـم   بأغلبهاتؤرخ مباني الالبناء والتشييد في 

وثقت هذه المجموعات ضمن أعمال بعثة جامعة مانشستيرفي مـدن   ولقداإلغريقي 

  .)1(اإلقليم

 الضـوء   أعدادهانية العسكرية بالرغم من قلة سلطت النقوش الالتي

 لرومـا  يوعكست الوجود العسكر؛أثناء العصر الروماني  اإلقليم أوضاععلي 

من النقـوش   األمثلةمن خالل دراستنا لهذه و؛اإلقليمريخ امن تأثناء فترة مبكرة 

التدرج في الوجود العسكري الروماني، فقد أثبـت   تأنها جسدنعتقد  العسكرية

بصفة  الرومانيالوجود  نقشه تأجزاء كلمابالرغم من عدم اكتمال  األول النقش

 هاشخصـية منصـب  فـي  سلطات حصرتها رومـا   فيبداية؛ اإلقليم فيعامة 

)quaestor()2(أو االدارى الماليتعنى المساعد  التي؛)كشفت لنا كلماته عن و ؛)3

                                                
-,…pAnn.Arch.Ateirenaico",Cpigrafico Eupplemento Sliverio, and  G.puliese,"G .O (3)

p46-49. 
56.-p43-,………,pniversityUhe  T n Oxpedition Eyrenaican CGary.,J .)1(  

……,p50.omana,Rirenacia  Ca LRomanlli.,P .)2(  
ORIS,p266.-,QUAESTORryaictionDEnglish  Latin )3(  
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اإلقلـيم  فض النزاعات والصراعات القائمة داخـل   في يوسنجاح مندوب بومب

اإلطراف المتصـارعة  سالم ربطت بين هذه الوأوضح عالقات اتسمت ب آنذاك

من جراء هذا التدخل  اإلقليمداخل  األوضاعفي تهدئة  روما باسممشاركته  لتأكد

الالتينية المدروسـة   العسكرية من خالل بعض النقوش أيضااستطعنا ،الروماني

 اإلقليمفي ت جداتو أنهايبدو  لكتائب وفرق مساعدة رومانية أسماءبعض تمييز 

استخدام الجنـود   النقوشبعض  أثبتتكما ،ةبحث ةعسكري ألسبابربما لم تكن 

 سـم أ الرومانيـة  الكتائب هذه سماءأومن  األعمارالبناء و أعمالالرومان في 

ـ   LEGIONIS) فــي الــنقش الثــاني وموثــق كمــا( ديــوتركسأ ةالكتيب

ADIVTRIX كما هـو موثـق فـي    (  ةكة الثالثاينالكتيبة الكيري وهناك أيضا

ــث  ــنقش الثال  LEGIONIS III COHORTIS CYRENICIA)) ال

علي وجود روماني قوي يؤرخ بفترات متأخرة  هذه النقوش لنا الدليل أعطت؛)1(

غلبها منذ منتصف أ، تؤرخ في ) الذي يعتبر مسلماً نوعاً ما(  األولالنقش عن 

هذه الفـرق   أسماءضافة إلي إلفب؛يالديم  إلي القرن الثالث الم.ق  األولالقرن 

المســاعدة ، هنــاك دراســة منشــورة لمجموعــة مــن النقــوش الالتينيــة 

 R Goodchild و J . Reynolds العسكرية،لجويس رينولديس وجودتشـليد  

،مثل الكتيبة المقدونيـة فـي   األخرىبعض الكتائب  أسماءمن خاللها نستنتج ،

ـ  ةوغسـطي ألاالفرقة وكـذلك ؛ COHORTIS  Macedonica كيريني  ةالثالث

                                                
سم اإلقلیم دلیل على أھمیتھ أثناء العصر الروماني إتعتبر من أھم الكتائب الرومانیة ؛ویبدو أن أسمھا جاء اشتقاقا من  )1(

دد تم العثور على نقش داخل مدینة روما یذكر جنود ھذه الكتیبة مما یؤكد على فاعلیة جنودھا واستخدامھم وفى ھذا الص
  -:خارج  اإلقلیم كیرنیایكى؛یراجع

1969,p115,oxford,eigns of Augustus and Tiberius ,Rllustrating the Iocuments DVictor,E .- 
No:245. 
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الكتيبـة  و  LEGlONIS I I I   AVGVSTIA )2( ؛للمساعدة فـي طلميثـة  

في كانت هذه النقوش و COHORTIS  HISPANIA)3(  سبانية في طلميثةألا

داخـل مـدن    المتواضعالوجود العسكري إلى  تولكنها أشارمجملها قليلة جداً 

تـم  التي  قوشالن الوجود يعزز ذلك،)4(يةالالتينبالجنود الناطقين السيما ، اإلقليم

التـي  الحاميـات  لتلـك  ؛)1(اإلغريقية حروفبكتبت  اإلقليمداخل  الكشف عنها

 التي ن مثلتحصين المدلوجدت في مواقع و مراكز النشاط العسكري للدفاع أو 

من أهم هذه المجموعات النقشية تلـك التـي   ؛والبوابات جاألسوار واألبراعلي 

را يحائط الـداخلي للبوابـة الجنوبيـة الشـرقية لمدينـة تـوخ      زينت امتداد ال

عرضـها  و التي طلميثة، وجدت أيضاً علي جدران الخارجية لمدينة؛و)توكرة(

 )3( ( Oliverio)وليفيـرو أالحق  هادرسو)2( (Pacho)باستفاضة الرحالة باشو 

 ةللمراقبة والحراسومان جندوا كانت هذه النقوش عبارة عن خربشات لجنود رو

عـن   إضـافية الى معلومـات   ردون ذك ء هؤالء الجنودأسما على احتوت ،

يالحظ أن هـذه  وحقوا بها؛تال التي الكتائب الحارسة أو فرق المساعدة المناوبة

 أداءغ جنائزية، أي شواهد قبور لجنود ماتوا أثناء يالنقوش جاءت أغلبها في ص

فيمـا    طلميثـة وكرةتو مدينتيتركزت في ف العثور عليها أماكنأما الواجب ، 

قواعد األمن  إلرساء اإلقليميبدو أن هؤالء كانوا من فرق مساعدة جاءت إلي و

                                                
-,pP.B.S.Ryrenica",Crom Fnscriptions Iilitary Mome Sd,"oodchliGReyonlds and R.J . (2)

p37- 46 
 -,..,pL.Aolmeita,Tld Oombs Trom Fnscriptions Iaziama,Balam Sand abad  ReyonldsJ . (3) 

                                                 p44,45     
p253.L.S,scrizoni……..",Ie Laci.,"G .P)4(  

,IX,86,93,200.GS.E. )1(  
_____ ,………. , PL:lxii ,fig:8un _DRelation ,  PachoJ .  )2(  

, II , II,  1936 , p168  , D .A . A . IOliverio  .G)3(  
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 فـي المميـزة  بعض الشواهد الجنائزية ،أيضا هناك     ؛اإلقليمو السالم داخل 

بأسـمائهم   د الرومـان الجنوأصحابها من  التي كان الغرض منها تخليدنقشها 

،بـدون ذكـر أي معلومـات    مقـربين منه م أصـدقاء  ألسـماء مرافقة الثنائية،

  ). كما هو موثق في الشاهد النقشي الرابع .(أضافية
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النقـوش   دراسة مجموعة من أنواع النقوش الالتينيـة المختلفـة   تمامإبعد   

لتي النعنى بتقدم دراستها،إن تعامل تلك الفئة من النقوش الالتينية ا الالتينية المكتملة

  (Fragmentary inscriptions)قف المنقوشة شسم الالتي يطلق عليها اصطلحاً ا

تكون تجزئتها بفعل العوامل الجوية وقد  لتجزئةأواتلك التي تعرضت للتلف  وهى،

ـ ستخدام التي تعرضت لها الكتـل المنقوشـة،حيث   إلأو من جراء عملية إعادة ا م ت

ـ وقد إلقليم، ا مدنمن هذه الكسر في ات كبيرالكشف على مجموع   بعضـها   تفظتح

 ال قـد اتها وتكملت حروفها وكلماتهـا و ءفيمكن بعد ذلك قر سطر باللغة الالتينيةبأ

شـار  أ ددي هذا الصفوإلى  ثالثة أسطر متجزئة،إثنين من الباقية  حروفها  تتراوح
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مهمة بالليست  ة هذه األجزاء من النقوشقراءأن مهمة )1((L.Kieppe)بكي سلوران

  -:يما يلي تكون دراستها ف سهلةال

 

نشرت لمرة واحـدة   لونيا،لم العثور عليها في مدينة أبوت -:يةاألولينقشال  

Bureu)2(،رتفاعها إيصل وثقت الكسرة كتابة فقط، احتوت على ستة حروف التينية

ص؛ولم يبق منـه  إصابة الكتلة المنقوشة بتشوه إلى تجزئة النأدت  ولقد.سم 15إلى 

  : ليةالتا إال العبارة

 VS     TRIB                        
ربما تمثل نهاية  )VS(شارة لتربيونية معينة،كذلك الحرفين إنقرأ فيها حيث     

  .*للدارسسم إمبراطور معين أو شخصية مجهول بالنسبة إل

ها داخل أساسات مبنى كنيسة في مدينة نع كشفكتلة منقوشة تم ال-:ية الثانيةالنقش

؛ يوضح مكان الكشف (Sandro Stucchi)ت لمرة واحدة لدى نشر)شحات(كيريني

 )29مرقلشكل ا(سطرين على احتوت الكتلة ولقد ستخدام،إأنها تعرضت إلعادة عنها  

   النص:-(…………………)VS 

CERTA(MINE)     CYR (ENESIVM)   

                                                
التي ونقوش مشابھةعلي حتى یتوصل الدارس  والمؤرخ من دراسة ھذه السقف المنقوشة  تتطلب معرفةوأطالع  )1(

                                         -:النقش الكامل للشقف المدروسة یراجع یمكن من خالل استعادة 
………... p21                                                  understanding roman……eppe, i.KL -    

J.H.Syrenaica",Cnscriptions from Asia minor, Cyprus and the I", ,Bureu.Van )2(   
                                Vol:28,1908,P198.  

 .  .van Bureuكلماتھ عند  توثیق   سجلت الباحثة المالحظات حول الكسرة من خالل  تحلیل *
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من خالل كلمات النقش نعتقد أنه جزء من نصب تذكاري، فمن خالل قراءة        

نتصار اإلقليم في مباراة معينة أقيم هذا النصب التذكاري إنقش التي توضح كلمات ال

  .لتخليده

  

 

  

  

  - :، نقال عن 29رقم  لشكلا

101,fig:77)-p100-oma, pR, ireneCgora di Ala tucchi,SS.( 

    

 

يبدو من خالل توثيقها ألول مرة عنـد  حجرية منقوشة كتلة ً-:ية الثالثةالنقش     

(Pacho))1(م العثور عليها في مدينة كيريني،ووثقت تجزء من تركيب معماري  أنها

وثقت ؛و)3((Gaisalanzoni)نشرها أيضاً  وإعاد )2( (P. Della Cella)أيضاً لدى 

) 30رقم الشكل ()4((M.Luni)عند  

  -:النص 

PORTICVS    CAESAREI    R 

                                                
_____________ ,P393,PL:LXlll,fig:I.ansDoyage V nuDelation R ,aehoPJ,)1(  
_______ P141.di nripolTa Diagio Vella.,Cella P .D)2(  

,1916,p,Not.Archislanzoni., G. E)3(  
  

 cyr. Archiscoperta,”Rodena Mirene la Ci Daesareuun .Corum.Fl  ILuni.,"M .)4(  
Vol::25,1994,P194,fig:3 
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(MARC)VS  M(ARCI)  F(ILIVS)   PACILAEVS-  
L(EGATVS)  

باإلضافة إلـى   *من نصب تذكاريه الكتلة المنقوشة أننص خالل  بدو مني      

ن الـنقش أقـيم   أوجود بعض حروف الباقية من السطرين ، وعند القراءة يظهـر  

فـي  فـي النصـب التـذكاري     ةالموجود ةشخصيالسم إبمناسبة إعادة ترميم نفس 

اصرة زمنياً للنقش ،وقد تكون هذه الكتلة المنقوشة مع**القيصاريوم في مدينة كيريني

  .التذكاري السالف الذكر أو أقدم منه قليالً

  

  - :،نقال عن  30رقمالشكل 

)M .Luni. Cyr.Arch,p194,fig:3(  

لو في لبوأم العثور عليها في معبد تكسرة مرمرية منقوشة، -:ية الرابعةالنقش      

 ننشر ضمو)1(G.Oliverio)لمرة واحدة من خالل دراسة  توثيقه متمدينة كيريني،

  .)31رقم  الشكل()2( (C.I.L) مجموعة

  :صالن

IVLIAE   AVGVSTAE 

CYRENENSES 

PU(BLIVS) OCTAVIO PROCO(N)SVL 

                                                
ھذا النوع من النصب التذكاریة المرتبطة بالمباني المعماریة  التي تنقش نصوصھا فوق عتبات المباني لتخلید إنشائھا  *

 .125اجع حول النقوش التخلیدیة اإلنشائیة ،الفصل الثاني ،ص؛یر
 127-125ص-،ص األول یراجع  النصب التذكاري **

         -vol:.xxx,xxl,1961 Ann.Arc.Ateirenico",Cpigrafico Eupplemenuto Sliverio., "G .O (1)
            63P32,rig:49                           

,III,8.C.I.L ))2(   
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قراءتنا الكسرة على ثالثة أسطر مكونة من خمسة كلمات، من خالل  تاحتو       

بنة اإلمبراطور إسم إسطر األول نقرأ فيه اللها يتضح أنها مجموعة من األسماء ،ف

أو  سـم إ الثـاني  رالسط حتوىابينما ؛(IVLIAE AVGVSTAE)سطس بولياأغ

  .[CYRENENSES]ةايكينالكيريصفة 

نقرأ كذلك في السطر األخير،اسم شخصي الـذي يبـدو وأنـه بروقنصـل           

نعتقد من خـالل   )Octavio Proco(n)svl  Pu(blivs))3 تاڤيوسكبوبيولوس أو

يظهر أن هذه الكسرة جزء من ومكان وجودها رنة بتقمالسابقة لهذه األسطر  قراءتنا

ايكي البنة أغسـطس  نقليم كيريإربما كانت من قبل سكان ؛إهدائي  تذكاري صبالن

  .*وليايأ
  

  

  

  

  :، نقال عن 31رقم  شكلال

(G.Oliverio, Ann,Arch.Ate,p32 fig:49) 

 
مكتملة إال أنها  هشب ةلالتينيانقوش من ال مجموعةل ضم هذا المبحث دراسة        

الكشـف   من بالرغمالتي والمجموعة من النقوش تم الكشف عن ذات تقنية مختلفة 
                                                

   .212،ص................، مقدمة في اللغة الالتینیةمحمد صقرخفاجة وعبد اللطیف أحمد علي، )3(
 .ولیفیروأاعتمدت الباحثة فى تحلیل النص وكلماتھ عن طریق التوثیق السابق عند  *
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في مكان واحد أو في عدة عنها  عليها كأجزاء غير مكتملة ومتفرقة وقد يتم الكشف

تلك النقوش للترميم  أماكن متفرقة وأحيانا على فترات زمنية متباعدة وتعرض أغلب

والصيانة على آيدى خبراء وباحثين في الترميم بحيث أصبحت تعطـى انطباعـا   

الالتينيـة  مهم في تنفيذ حروف النصوص باإلضافة إلى كشفها عن جانب باكتمالها 

ـ التقنيات الخاصة التي استخدمها النقاش عند أشارتها إلى الموثقة   ثالروماني بحي

فيمـا يلـي تكـون دراسـة      رها من النصوص األخرىتعد مميزة وفريدة عن غي

  -:لمجموعة منها 

يتم توثيق هذا النقش في أي من الدراسات األثريـة   لم-:ية الخامسةالنقش         

ي فى عرضبشكل  توضعمجهزة من الحجارة الرملية كتلة حجرية وهو عبارة عن 

عـادة  مكتلة ذه الويبدو أن ه) توكرة(مدينة فى لحصن البيزنطي لجدار الخارجي ال

الكتلة الحجرية سطح  نبارز عبشكل  التى نقشت حروفها هاأهم مايميزو االستخدام

أسطر  خمسةيتكون من إذ مزدوج اللغة من خالل بقايا الحروف  نصال نأ ويظهر

)32رقم  الشكل.(التينية وخمسة اسطر إغريقية 

 

  

)  E RC 

E    X     NVMI 

E         NPRO 

VIX 

MEN(S) 
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τ(ο) 

νο 

µο 

                                         κβ(α) 

                                            χφ  
 *صكلمـات الـن  كتبت وترجمتها ربما  صقراءة كلمات الن فىصعوبةهناك      

ختفـاء  إلغلب حـروف الـنص با  أكل الشديد الذي أصاب آتالبشكل بارز أدى إلى 

  .الصعوبة لكتختصار سببا في إلام استخدإان كذلك ك؛والتفتت

  

  

  

  

                

                                  

       

            

  

 )تصوير الباحثة (؛ 32رقم الشكل 

                                                
 .دینة توكرةم في األصليمكان وجوده  معاینتھ فياعتمدت الباحثة فى تسجیل المالحظات حول النص من خالل  *
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نقـاض شـرق مدينـة    األبـين  ن هذا الـنقش  ع كشفتم ال-:ية السادسةالنقش   

راسة أثريـة مـن قبـل    توثق في أي د ممرمرية ولوهو عبارة عن كتلة ،)توكرة(

          -:كالتالي رسمت الحروف ) 33رقم الشكل (

CTCOO                              .  

ه إلى حـد كبيـر التزيينـات    بشيالنقش وشكل الكتلة المنقوشة  احروف هذ  

  .فوق عتبات المباني العامة  هاالتي درج الرومان على تنفيذ ةالمعماري

  

  

  

 

  

  ) تصوير الباحثة(  33مرقالشكل 

 Giacomo)مـن قبـل   كشف عن هـذا الـنقش   تم ال-:ية السابعةالنقش         

Caputo)   األمامية لقوس النصرفي مدينـة   فوق الواجهةكتلة مرمرية عبارة عن

 J.Reyonlds عند مرة أخرىكما أعاد نشرها ،  )1((R.Goodchid) هطلميثة،نشر

and R.Goodchid))2( ، في متحف طلميثة اآلن ويعرض) 33رقم  الشكل(   
  -:جاءت حروف النقش كالتالي

D(I(C)OLETIAN) O 
                                                

R.Goodchild,”the decline of cyene and rise of ptolemais two new inscriptions’)1(   
    95,fig:5:   -p83-,vol:4,pQ.A.L                             

 (2)R.Goodchild and J.Reynolds., “the decline of cyrene and rise of ptolemais two new 
226,fig:70-p 218-, London, 1975,pL.Sinscriptions",                                
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VS   FLAVI(VS) (SEVER)O   V A    L 

(RE)VITAT   ES PR       O 

M Q E  O R V M     

المنقوشة المرمرية، حيث  تـداخلت مـع    ختالف درجة اللون في الكتلةإ ∗نالحظ 

جدر اإلشارة تيبدو أن الكتلة تم ترميمها، وو يضالكتلة األصلية قطع من الجبس األب

سـتخدام  إ أيضاً إلى التقنية المميزة في تنفيذ حروف النقش،حيث يظهـر بوضـوح  

وما يالحظ على حـروف الـنص    )3(زال واضحاً حتى اآلنماالطالء األحمر، الذي 

من أهم القرائن التاريخية التي يحتوي عليـه  منتظم، رمبعثر وغينقشت بشكل أنها 

النص عند تكملة حروفه؛نالحظ اسم اإلمبراطور دقلديونس مقترناًبإسم أبنه فالفيوس 

إلى عصـر   (R.Goodchid)ودشيلدجمن خالل  صالنم تأريخ تسيفيروس ولقد 

ى إلــى عصــر اإلمبراطــور أ(الحكــم أثنــاء العصــر الرومــاني  ةزدواجيــإ

  )1()م307-م306()دقلديانوس

  

  

  

  

            

                                                
 .تم تسجیل المالحظات حول النقش ـ أثناء زیارة الباحثة للنقش معروضًا في متحف مدینة طلمیثة  ∗
 -:أشار إلى استخدام ھذه التقنیة في تنفیذ حروف النقوش ) )3(

_______p15ians,nscriptIoman,Rnderstanding Ueppe,i.KL.- 
  92-87ص - ، ص)دارنیس / كیریني ( یمكن الرجوع إلى دراسة نقوش أحجار األمیال ضمن طریق  )1(
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  )وير الباحثة تص(، 34الشكل رقم 

           

ولم يذكر المكـان   صلم يؤرخ  زمن الكشف على هذا الن-:ية الثامنةالنقش       

، )2((R.goodchid)لمرة واحدة  نشرهاوأيضا ؛عبارة عن جزء من كتلة مرمرية 

  )35رقمالشكل (طلميثةفى متحف اآلن ويعرض 

     -:جاءت حروفها كالتاليالتى 

V(………) 

C(…….) 

C(………) 

الحظ أن تنفيذ حروف النقش بشكل أكثر تميزاً،حيث ملئـت فراغـات الحـروف    ن

  .المظفور) الحديد ( بمعدن 

  

                       

  

     

  )تصوير الباحثة (  35رقم الشكل      

     

     

                                                
,p89 ,fig:42.  Q.A.LR .Goodchild., “the deline___________, )2(  
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جـزء مـن كتلـة     تم الكشف عنها فـي مدينـة طلميثـة    -:ية التاسعةالنقش   

   ). 36رقم  الشكل(؛)keariling()1(واحدة عند  نشرها لمرةتم منقوشة رمليةحجرية

  -:تحتوى الكتلة على أربعة أسطر التينية جاء نقشها كما يلي-

     

 

  

  

  

  

   

أنها ذات كتابة التينية مميزة مختلفـة  ،من المالحظ على هذه الكتلة المنقوشة   

حيث كان مصدر تميزها مـن خـالل   ،عما سبق من كتابات النقوش المدروسة

  -:الحروف التي جاءت كما يلي رسم بعض

عـدم وجـود الخـط األوسـط     (الالتيني غير كامـل  ) A(رسم حرف       

  ؛مع أطالة الذراع األيمن للحرف ؛بحيث يتقرب رسمه من حرف اللمدا)للحرف

  . ،كما نشاهده في األسطر األول والرابع)1()      (

                                                
p212,pl:liii,D.talemias…………………….,PC .Keariling.,   )1(  

ة الالتینیة تطورا في رسم حروفھا ؛فبالرغم من ندرة العثور على أشكال رسم             من الطبیعي أن یصاحب تطور اللغ )1(
متعدد لبعض الحروف ؛فمثال      متعددة للحروف في نقوش الالتینیة إلقلیم كیرینایكي؛لم یمنع ذلك من الكشف  على رسم     

 ع؛نعتقد أن ھذه الكتلة ترج الذي یتمیز بأطالة الذراع األیمن  مع حذف الذراع األوسط )A(مانشاھده في رسم أخر لحرف 
م تقریبا ؛واستخدامھ أثناء فترة متأخر من العصر الروماني ؛بنفس     .األول ق نإلى تأریخ مبكر من العصر الروماني القر

الرسم ؛یعكس ذلك حرص الرومان على أحیاء التقالید والموروثات الثقافیة القدیمة ؛أشارنا فیما سبق إلى رسم أخر            
  -:للحرف یراجع 

    147ب ، ص20اسة لنقوش الالتینیة االقتصادیة،،الشكل در-
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أخر؛الذي يبدوان  أيضا من خالل رسم حرف التيني شنجد تميز هذا النق      

الالتيني نفذ على هيأة زخرفة نقشيه مميزة ذات أضالع )O(المقصود به حرف 

؛يرجع أستخدم رسم هذا الحرف إلى فترة مبكـرة مـن العصـر    )    (رباعية

كما تميز رسم باقية حروف النقش؛بتنفيذها ذات أضالع قائمة بشكل ؛)2(الروماني

أرخت هذه الطريقة ) M.N(فيحرواضح ؛يتجلى ذلك بوضوح من خالل رسم 

  .  *العصر الروماني ءفي تنفيذ الحروف المنقوشة إلى تاريخ مبكر أثنا

 

 

 

  

  

 - :؛نقال عن36رقمالشكل 

-C.kearling,ptolmais……,p212,pl:liii,d.  
  

في النهاية يجب اإلشارة إلى أن الكشف عن مجموعات كبيرة جداً مـن         

دون دراسـتها  ،فقـط  توثيقها من خالل الدراسات األثرية ،التي تماتفاهذه الشق

حـرف   حروف الشقف المنقوشة باللغة الالتينيـة  دوقد ال يتجاوز عدوتحليلها، 

تكشف الحفريات أو يلعب فى ذلك عامل واحد فقط ،ولكن في بعض األحيان قد 

                                                
,p51.pigraphy………..Eatin L Sandys.,. J)2(  

 .Kearlingاعتمدت الباحثة فى تسجیل المالحظات خول النص  وحروفھ  من خالل  توثیق  النص األصلي عند  *
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ي مبعثرة فالمتجزئة وال وشلنقلاإلجزاءهذه  من بقايا نع كشفإن يتم الالصدفة 

إلى حد (تم تجميعها وترميمها،إلعادة الحروف يحيث الكشف عنها  نفس المكان

 ).33صكما في الن( وقت نقشها  إلى كما كانتمن جديد )ما

غفل وجود هذه الكميات الهائلة من الشقف الموجـودة  أن ننستطع  حقيقة ال     

ـ عليها في  كشفالفي  والمكتشفة ضمن بقايا المدن األثرية التي ساعد  نكثير م

نشطت خالل القرن الثالث  التي للكتل المنقوشة ستخدامإلعادة اإعملية  األحيان

 باألخص عند للدراسة  هذه األجزاء المنقوشة ؛ربما إذا ما أخضعت)1(الميالدي

المشـابهة  الكتل المنقوشة قراءة تها بغيرها من النقوش األخرى من خالل رنامق

وأيضا أبراز أهم مميـزات حروفهـا   أريخها ت فيللمساعدة  أو القريبة منها لها

 .م الوصول إلى نتائج جديدةثومن 

  

  

  

  

 

 

توصلت الباحثة في نهاية الدراسة إلى مجموعـة مـن النتـائج التـي سـيتم           

 قلـيم اإلتحليلية للنقوش الالتينية في الدراسة ال خالل نمالحيز،استعراضها في هذا 

                                                
322……..,pnscriptions,Ioman Rnderstanding Ueppe,iKL . )1( 
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النتائج على هيئة مجموعة من النقـاط   إجمال تلك يمكنناوأثناء العصر الروماني ،

   :التالية

تم التوصل  إلى األسباب التي كان لها الدور الفعال فـي ظهـور واسـتخدام         

التـأثير   إلىنقوش من خالل هذه الدراسة الأشارت الالتينية في اإلقليم،حيث الكتابة 

ى السـكان النـاطقون   أ( يةاإلغريقذو الثقافة  اإلقليم فيالواضح  الروماني اللغوي

م الكتابـة  اعزز هذا التأثير عدة عوامل مهمة جعل من استخدقد ؛و)اإلغريقيةباللغة 

 فـي منها التوسـع   اإلغريقيةوهي بيئة ناطقة بلغة أخرى  فيالالتينية أمرا محتما 

بعـد  ،ل خضوع اإلقليم لروماكَشَحيث المستعمرات والمستوطنات الرومانية  إنشاء

بدايـة تسـرب اللغـة والثقافـة     ،مانيةوودخول مدنه تحت السيادة الروصية أبيون 

يعـد  كما ،الثقافي والتوسع في انتشار اللغـة الالتينيـة   لمما يعنى التغلغالرومانية 

عسكرية من أهم العوامل التـي سـاعدت فـي    الكتائب الفرق ولل الوجود العسكري

  .لوب التجنيد لسكان اإلقليمانتشار اللغة والثقافة الالتينية باألخص عند استخدم أس

أثناء هذا العصر الكتل الصماء إلى وثائق مهمة تحمل الروماني  نقاشْالَ حول       

ع بعد ذلك استطاو همجموعة من األسطر المنقوشة وسجل من خاللها أحداث عصر

مجموعـة مـن األسـس والمبـادئ     علـى  حـتكم  إفن مستقل بذاته  إلى تحويلها

   .والمميزة لمهمةستخدامات الخاصة اإلوا

ايكي أثناء العصـر  نأن كتابة النقوش الالتينية في إقليم كيريإلي  ناتوصلكما       

المرمـر والحجـارة الجيريـة    من نقشت على الحجارة بمختلف أنواعها،،الروماني

استخدمت مـادتي   افال ربم نتشارها وتوافرهاإلوأغلبها كانت من الحجارة الرملية 
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لقابلية هذه المواد للتحلل وعدم البقاء لم نجد نمـاذج منهـا    ولكن الخشب و المعدن

ستخدام، والثانية غير مقاومة لعوامـل  إلنصهار وإعادة اإلفاألولى عرفت بقابليتها ل

 اإلقليم فيالزمن والفناء؛كما تم التوصل من خالل دراستنا إلى أن النقوش الالتينية 

؛   المـيالدي قـرن الثالـث   وحتى ال أغسطسوصلت إلى قمة ازدهارها منذ عصر 

  يشمل أغلب النقوش الالتينية كل يفنتص من خالل هذه الدراسة إلى كذلك  نالتوص

 عامـة تصنيفاً رئيسـياً     هاتصنيفبحيث تم دراسته ثم مه خدالتي ت هحسب غرض

منهما مجموعة من النقوش ذات تسميات فرعية، أدى ذلك إلـى   ٌلضم ك، يةوخاص

ـ  ، فقدهالتي تخص كل تصنيف من النقوش على حد فرز مجموعة من المميزات  مت

العامـة  ةالالتيني النقـوش   -1:الباحثـة كمـايلي   قبـل  مـن  تصنيفها

نقـوش   –نقوش أحجار األراضي  –نقوش أحجار األميال -:علـى مل توتش

-: النقـوش اخلاصـة وتشـمل    -2،االقتصاديةالنقوش  –النصب التذكارية 

  .النقوش العسكرية –النقوش الجنائزية 

ـ  الدراسة التشابه الذي يجمع بين هذه األصـناف  أوضحت كما       نالمتفرقـة م

مـن  يحويـه  ما و النقوش سواء من حيث أشكال الكتل المنقوشة؛أومن حيث النص

غلي  عدة نقاط يتلخيصها فوالتي يمكن . مستخدمة السطر وحروف ومصطلحات أ

  -:النحو التالي

ختصـار   إفي حالة الفاعل وأحياناً أخـرى ب  باسمتبدأ  أغلب النقوش الالتينية      

ـ المكتملة لنأخـذ مثـال    شاألمثلة للنقووتنتهي بفعل ،لنتحدث هنا عن أوضح  ن م

ديوس ومثال يبدأ باسم اإلمبراطور كالفنقوش أحجار األراضي،وهي النقوش العامة؛
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(Claudius)، يسترجع أو يجدد وينتهي بفعل(RESTITVIT)  منومثال آخـر 

النقوش الجنائزية،فنجد أنها تبدأ باسم الشـخص  هو الحال في ة كما النقوش الخاص

  .(CVRAIVT)،وتنتهي بفعل  (CAIVS)المتوفى مثال

أن يـتم   ذلك يعني،ختصاراتإلا مباستخدا الالتينية أيضاً شأيضا النقوتميزت       

 ختصارها من األشكال النحوية الكاملة،إلىإنقش الكلمات على الكتل الحجرية، ويتم 

  :ختصارات التاليةإلحرفين إلى ثالثة حروف، مثل اعن  هاعددحروف ال يزيد 

(IMP)    بمعنى(IMPERATOR)   إمبراطور،واختصـار(COS)   بمعنـى

(CONSVL) مـن ناحيـة   وختصارات مبكرة أثناء العصر الروماني ؛إقنصل،ك

ختصارات كقرائن تاريخيـة للنقـوش ، بإرجـاع    إلآخري استخدمت الباحثة هذه ا

ثم التوصل أيضـا   هرات التي تولي فيها اإلمبراطور المناصب إلى سنوات حكمالم

ستخدمت في فترة متأخرة من العصر الروماني، مثـل اختصـار   إختصارات إإلى 

(D.M)  في النقوش الجنائزية،بمعني(Dis Minbus)بمعنى إلى أرواح الموتى ،.  

ـ إولكن عند الحديث بشيء من الدقة، ف      ن الخصوصـية بـين   ن هناك نوعاً م

صوا لكل تصـنيف نقشـي   اشي العصر الروماني، خصَََقَأن نَذلك  أصناف النقوش

فرز هـذه   إلىالتوصل  في ةالباحث ساعد ذلك قدو،كقاعدة عامة ومتميز شكل معين

الخصائص الفنية واللغوية،تبدأ تلك الخصوصية لكل تصنيف نقشـي مـن مكـان    

رسنا في  كما د(في النصوص الموثقة  حتى المصطلحات المستخدمةوعليها، كشفال

  ).متن البحث
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ريخ النقوش الالتينية ، تبقي من أتوصلت الباحثة كذلك إلى أن مرحلة قراءة وت    

لها فمن النادر أن تبقي النقـوش كمـا    الدارسالمهام الصعبة،التي تقع على كاهل 

لـف المتعمـد   ستخدام والتإل،فإعادة ا)نعني بذلك بقاء الحروف(نقشت وقت كتابتها

م ، أفقدها 117-م115اليهود تمرد أثناء  وغير المتعمد، كما حدث في نقوش اإلقليم

تكملة حروفهـا الناقصـة أو    إالالكثير من حروفها،فلم يبقي أمام الباحث والمؤرخ 

ارتبطـت   والتىالمختفية،ومقارنتها بالنقوش األخرى المشابهة لها المكتملة رىحباأل

دمة في النقش،حيث توصلت الباحثة إلى تاريخ بعض النقوش بدورها باللغة المستخ

ـ يؤرخ  الذي كما في المثال العسكري( العصر الرومانيمن مبكرة اللفترة با القرن ب

من خالل رسم حروفها، التي ترجع إلى مرحلة مبكرة مـن   كيبدو ذل،و)م.األول ق

تميزت لغة بعـض   كما؛األول والثاني الميالديين إتقان كتابة حروف أثناء القرنيين

رب رسم الميالديين بمميزات، أهمها تقالث والرابع االث ينالقرنبالنقوش التي تؤرخ 

-م258( دقلـديانوس رسنا فـي مرسـوم    الحروف فيها من اللغة اإلغريقية كما د

  ).م305

م استخدإالباحثة من خالل هذه الدراسة هو تمييز  إليهومن أهم ما توصلت          

 فـي تنفيذ بعض الحـروف الالتينيـة    فيمن شكل  ألكثر الرومانير العص اشيقَََنَ

 ربما سـبب   التي) Q.M.A( ةالتاليرسم الحروف  فيشاهدنا  ا،كماإلقليمنصوص 

تنفيذها على هذا النحو بأن تنفيذ رسم الحروف الالتينية شاهد أكثر تطوره وتقدمـه  

خـتالف رسـم   إطوره في نحصار تإاإلقليم،ويبدو  اللغة نفسها فيأثناء فترة أزدهار

   . لى أشكالها الناضجة التي تعرف بها اآلنإحروف اللغة حتى الوصول 
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وأخيراً أتمني من اهللا العلي القدير،أن تضيف هذه الدراسـة لبنـة جديـدة        

مهتمين والباحثين الجادين في مجال دراسة النقوش الالتينية أثناء العصر الروماني لل

يزال مجاالً جديداً ومفتوحاً ويحتاج إلى مزيد من الجهد امالذي كيرينايكي، إقليم في

من اهللا وأن كنت قد قصـرت  فوالدراسة المستقبلية وفي النهاية وأن كنت قد وفقت 

  .فمن نفسي وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وهو وكيل المؤمنين
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-:لرسائل العلميةا     
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