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I- الموقع والخصائص الجغرافیة  

ومدینة سوق ) Thevesteتیفستة (تبسة  عندما تسلك الطریق الرابط بین مدینة  
كلم، ٩٠فإنك ستمر بمداوروش بعد قطعك مسافة ما یقرب من ) Thagasteتغاست (أھراس 

وعندھا تتراءى لك أطالل كبیرة جاثمة على ربوة تقع إلى الشرق بمحاذاة نفس الطریق الموصل 
خرائب مادور  كیلومترات من مداورش، إنھا) ٧(إلى سوق أھراس وعلى بعد حوالي سبع 

Madouros  القدیمة مسقط راس الكاتب الالتیني الشھیر أبولیوسApulée وھي ،
  .إحدى الحواضر البارزة في بالد النومید

تتربع مادور على السفح الشمالي لجبل بوسوسو المعروف بجبل مداوروش، محتلة   
مداوروش، محتلة موقعا یشرف على منطقة فسیحة یمكنك أن تطلق بصرك في جھاتھا الثالثة 

وإذا تمعنت حولك، وأنت واقف على . إلى آفاق بعیدة) شمال -غرب -جنوب(جھاتھا الثالثة 
حیث ترى أن منابع . واقف على المشارف الشرقیة لمادور، تجد نفسك عند نقطة تقسیم المیاه

ا لنھر مجردة  د العلی د الرواف ام، وھو أح ابع وادي الحم ق Bagradasأن من ، تنطل
كما تتراءى لك غیر بعید . سوبالقرب من مادور متغذیة من منابع السفوح الشمالیة لجبل بوس

، وتالحظ في الجھة الغربیة )Muthul(غیر بعید شعاب وادي كبریت المغذي لوادي مالق 
وبذلك . الجھة الغربیة منحدرات وادي تیفاش أحد مكونات وادي شارف المندفع نحو السیبوس

ة . السیبوس ي منطق وبذلك تكتشف أن مادور تمثل نقطة جغرافیة متمیزة، فھي قائمة ف
إقلیم السھوب الرعوي الممتد نحو : متباینین منطقة إنتقالیة تفصل بین إقلیمین جغرافیین

نحو الجنوب، وإقلیم السھول الزراعیة الواقع إلى الشمال، وكأن مدینة مادور أرید لھا أن 
وربما ھذا . لھا أن تنھض بین عالمي الرعي والزراعة فتعایش البدو والزراع في آن واحد

یقول بأن  وربما ھذا الجمع بین المفارق ھو الذي أوحى إلى ابن ھذه المدینة أبولیوس ألن
كنایة عن تالحم نمطین اجتماعیین في ھذه  ١یقول بأن نصفھ جیتولي ونصفھ اآلخر نومیدي

زراع دیون ال ك أن السھول . في ھذه المدینة وإقلیمھا، وھما الجیتول الرعاة والنومی ذل
في . الواقعة إلى الجنوب الغربي تعتبر بالد رعي في الحاضر كما كانت في الماضي البعید

للزراعة ال تظھر بوضوح سوى على مسافة قصیرة الى في حین ان االراضي الصالحة . البعید
لكن مدینة مادور تتوسط اراضي زراعیة خصبة وتتوفر حولھا . قصیرة الى الجنوب من مداوروش

خصبة وتتوفر حولھا میاه جوفیة وسطحیة غزیرة مما جعل المدینة تصطبغ بالصبغة الفالحیة 
بالصبغة الفالحیة وھو مایظھر من الشواھد االثریة بھا، حیث تكثر مطاحن الحبوب ومعاصر 

                                                        
1 Apulée, apologie,24 
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  . وسوف نعرض لذلك في موضع آخر من ھذا البحث. ملفتة لالنتباه ومعاصر الزیت بصفة 
  . البحث

II - التسمیة واالصول االولى لمادور  

عبر العصور منذ نشأتھا إلى الیوم ،بحیث لم  Madaur احتفظت مادور باسمھا  
وام  یطرأ علیھ تغییر أو یعوضھ اسم آخر، ماعدا تحریف بسیط اعتراه تبعا أللسنة األق

لمنطقة، إذ أن لفظ مداوروش الحالي الذي یطلق على قریة حدیثة بالقرب من المتعاقبة على ا
عند الرومان، مع تحریف في التلفظ  Madaurosأطالل المدینة القدیمة ھي مادوروس 

    .اقتضتھ سالسة اللغة المحلیة
ومن جھة أخرى، جاء عند األدیب أبولیوس، أصیل مادور، ان ھذه المدینة كانت تابعة   

ان،  ٢نومیدي سیفاكسكانت تابعة للملك ال ة الروم یادة ماسینیسا بموافق ثم انتقلت إلى س
الرومان، وھي اشارة تفید أن إقلیم مادور بماكان یحتوي علیھ من أشكال العمران كان ذا 
كان ذا أھمیة قبل االحتالل الروماني بزمن طویل، إذ أن األحداث المتعلقة بتنازع السیادة 

ى أواخر القرن الثالث قبل میالد السیادة على ھذا االقلیم بین الملكین النومیدیین تعود إل
میالد المسیح، وھي فترة تسبق إنشاء الرمان مستعمرتھم في مادور بأكثر من ثالثة قرون لم 
قرون لم یعثر على شاھد عمراني لھا في أطالل المدینة الرومانیة، وإن كانت التنقیبات 

ع ذا الموق ي ھ ة ف ى ماتحت السویة الرومانی ك . التنقیبات األثریة لم تتعمق ال ن ھنال لك
اة بشریة بدائیة ألناس خلفوا آثارھم في مدافنھم بالقرب من الحاضرة الرومانیة شواھدحی

ك  ل تل د، وتتمث زمن بعی ك ب اني ھنال د الروم ل التواج ى ماقب ل إل ا تتوغ ة ربم الرومانی
المدافن في مایعرف بقبور المصاطب التي یزخر بھا الریف النومیدي خاصة في الجھات 

وھنالك نقیشة لیبیة ذات مضون . فةالجھات الشمالیة الغربیة من مادور حیث تنتشر بكثا
مضون جنائزي عثر علیھا بالقرب من القلعة البیزنطیة الجاثمة على المسرح الروماني، لكن 
الروماني، لكن عھد ھذه النقیشة متأخر فیما یظھر، ذلك ان ھذه النقیشة التحمل إشارة إلى 

ولدینا في أسماء من سكنوا المدینة الرومانیة مادورعبر عصور . إشارة إلى تاریخ كتابتھا
بوني  بالنظر إلى -ما یفید بأن نسبة كبیرة منھم ذووا أصل لیبي أو لیبي عصور حیاتھا

إلى مكونات أسمائھم، ممایضیف دلیال آخر على عمران إقلیم مادور قبل نشأة المستعمرة 
  .المستعمرة الرومانیة فیھ

III - المدینة الرومانیة وتطورھا  

                                                        
للم ٢ للملك سیفاكس بالضاحیة الشرقیة  التحریات على قطعة نقدیة  ثناء  وقع األثري، أنظر صورتھا في عثرنا أ

 .ملحق األشكال
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للكاتب الالتیني  Naturelle Histoireعندما ظھر كتاب التاریخ الطبیعي   
میالدي، لم تكن مدینة مادور ضمن قائمة  ٧٧عام  Pline l’ancienبلینوس القدیم 

المدن الرومانیة الرسمیة، حیث لم یرد ذكرھا في ھذا الكتاب الذي حرص فیھ صاحبھ على 
  .تدوین مراكز العمران الھامة في كافة المناطق الخاضعة لروما

دور إلى وجود تنظیم روماني بلدي تشیر النقوش الالتینیة المعثور علیھا بأطالل ما  
، حیث تضمنت إحدى النقوش إسم )م٩٨- ٩٦(روماني بلدي في مادور في عھد اإلمبراطور نیرفا

النقوش إسم جندي متقاعد كان في الفیلق الثالث األوغسطي شغل منصب عضو في المجلس البلدي 
ولكن یفھم من مضامین عدد من النقائش الالتینیة . ٣لمادور Decurionالمجلس البلدي 

قرن األول المیالدي وفي عھد األسرة الفالقیة التي حكمت الالتینیة أن ذلك حدث في أواخر ال
إذ سمیت مادور بالمستعمرة الفالقیة لقدماء . م٩٦و ٦٩التي حكمت اإلمبراطوریة فیما بین 

 Colonia Flaviaكولونیا فالفیا أوغسطا فـتیرانوروم مادورانسیوم "لقدماء الجنود 
Flavia Augusta Veteranorum Madourensium"وقد سجلت ضمن . ٤

  .Quirinaالمنسوبة إلى القبیلة الفالفیة المدعوة كویرینا  ضمن قائمة األسماء
وقد عرفت منطقة شرقي األوراس نشأة عدد من المستوطنات أو تطور حواظر نومیدیة   

سابقة إلى مستوى المستوطنة الرومانیة في ھذه الفترة التي أحكم فیھا الجیش الروماني 
وكان لتمركز الفیلق . الجیتول فیھاسیطرتھ على ھذه الجھة وأبطل فعالیة ثورات قبائل 

أثر بارز في  Thevesteثم في تبسة  Ammaedaraالثالث األوغسطي في حیدرة 
  .شیوع األمن واإلستقرار في المناطق الواقعة إلى الشمال من مقر الفیلق المذكور

والسھر على تنظیم شؤونھا  Veteranaeیظھر أن تأسیس مستوطنات قدماء الجنود   
ة وأمنھا كان ام نیاب ذه المھ ت إحدى مھام القائد األعلى للفیلق المذكور الذي كان یقوم بھ

  . عن اإلمبراطور في المقاطعة اإلفریقیة
ائق    ا الوث د مبكر، إذا احتفظت لن ذ عھ ا من دنیا رومانی ا م شھدت مادور تنظیم

وا وظائف بشواھد ذلك التنظیم ممثلة في أسماء الھیئات البلدیة وأسماء األشخاص الذین مارس
وا وظائف ذلك التنظیم، أمثال األیادیل والدیومفیرات والكویستورات وكذلك الفالمین مارس

كما أشارت النقوش الالتینیة الملتقطة من . ٥وغیرھم) كھان الطقوس اإلمبراطوریة(الفالمین 

                                                        
3  Inscriptions latines de l’Algerie:(I.L.A),2070. 
4   I.L.A., 2152. 
5   I.L.A.,2090; 2030; 2128. 
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على شاكلة سكان  ٦الملتقطة من موقع مادور إلى أن سكان المدینة كانوا موزعین على أحیاء
میع التنظیمات المدنیة في المستعمرات، شاكلة سكان مدینة روما التي كانت مثال أعلى لج

المستعمرات، وأنھ كان لسكان األحیاء الحق في المشاركة في اتخاذ قرارات تھم سكان البلدة 
سكان البلدة وتنظم شؤونھم وذلك عن طریق التصویت، ومنھا كذلك ما یتعلق بإنشاء المباني 

خاصة في العھد اإلمبراطوري األول الذي  ٧بإنشاء المباني العمومیة ذات الطابع الشرفـي
ً  األول الذي تمتعت خاللھ ً مرموقا   . مادور بوضعیة متمیزة وشھدت فیھ ازدھارا

إن أزھى عھود مادور ھي تلك التي عبر عنھا ابنھا أبولیوس أثناء النصف الثاني   
ر  ة وكث ان المدین روة أعی ث نمت ث ث، حی رن الثال ة الق اني وبدای رن الث ن الق اني م الث

النفع العام وتزیین عمرانھا وتبارى أثریاؤھا في اإلنفاق على اإلنشاءات العمرانیة ذات 
ا ة بھ ة والفنی الم التذكاری ة المع ة وإقام ذي شغل . وتزیین المدین وس ال د أبولی ان وال وك

من أثریاء القوم حیث ترك بعد وفاتھ ثروة طائلة وأمواال  Duumvirمنصب دیومفیر 
كما تحدثت وثائق مادور عن . ٨)سیسترس(وأمواال ھائلة قدرت بملیوني وحدة نقدیة رومانیة 

ألف سیسترس نفقة لترمیم الساحة ) ٢٠٠(ة الذي دفع مئتي مادور عن أحد أعیان المدین
  .وذلك أواخر القرن الثالث ٩)Furomفوروم (الساحة العامة 

أسرة اإلمبراطور (وعموما فإن مادور بلغت أوج ازدھارھا في العھد السفیري   
شأنھا شأن كثیر من المدن اإلفریقیة، حیث أن جل المنشآت ) اإلمبراطور سبتمیوس سفیروس
بالطابع الترفیھي فیھا قد شیدت في ذلك العصر كالحمامات  المنشآت المعماریة الموصوفة

، لكن ذلك اإلزدھار أخذ في التراجع رویدا رویدا في ١٠كالحمامات والمسرح وأقواس النصر
رویدا في العھد اإلمبراطوري المتأخر، حیث تعرضت مادور لضربات الثوار المور، وأصابھا 

ل . المور، وأصابھا ضرر بالغ في العھد الوندالي حیث ھجرت تماما وھدمت ا احت ولم
لبزنطیون المنطقة أقاموا على أطالل مادور قلعتھم التي ال تزال جاثمة على جزء ھام احتل ا

خاصة وأن ُبناة . جزء ھام من الفوروم والمسرح الروماني مشوھة معالم المدینة العتیقة
ان  وار، فك ا األس وا بھ ة وبن اني القدیم ن المب ة م ارة المنحوت وا الحج ة اجتث اة القلع ُبن

  .عملھم ذاك تخریبا مقیتا
  لم المدینة من خالل أطاللھامعا - أ 

                                                        
6   I.L.A., 2130. 
7   I.L.A., 2145; 2152. 
8  Apulée, Appologie, 23 
9   I.L.A., 2120. 
10   Ibid 



  ٤دراسات في اثار الوطن العربي

٤٢٠ 
 

  

ھكتار مضافا إلیھما المساحة ) ٢٠(تحتل المساحة العمرانیة لمادور حوالي عشرین   
التابعة للمدینة كتلك التي استخدمت كمقابر أو منشئات أخرى متممة، ومع ذلك تظل مادور 

قائمة على مرات، مع أن ھذه األخیرة ) ٣(بثالث ) خمیسة(أقل حجما من تبورسیكو النومیدیة 
 .أرضیة شدیدة التعقید وبالغة الصعوبة من الناحیة الطبوغرافیة

بناًءا على  ١١ھذا وقدر بعض الباحثین أن عدد سكان مادور لم یتجاوزعشرة آالف نسمة  
بناًءا على منشآتھا العمرانیة ذات االستخدام الجماعي كالمسرح الذي التتجاوز سعتھ  ١١نسمة

دسكان المدن الرومانیة بناء التتجاوز سعتھ ألكثر من ألف ومئتي متفرج ، وان كان تقدیر عد
ة للبحث  د العلمی ره القواع ھ تجاوز التق لیة فی ى أحجام منشآت التس اء عل ة بن الرومانی

    .التاریخي، لكن ھذا األمر الیعنینا ھنا
إن أعمال التنقیب المحدودة التي أجریت بموقع مادور ال تسمح بوضع مخطط واضح   

ث أن اإلضافا) المستعمرة الرومانیة(مخطط واضح للمدینة األولى  ة ، بحی ت العمرانی
. العمرانیة والتغییرات التي جرت الحقا طمست معالم المرتسم الذي یمثل نواة المدینة 

وأھم تشویھ أصاب قلب مادور یتمثل في العمل الذي قام بھ البیزنطیون في القرن السادس . 
السادس المیالدي لما بنوا حصنھم ھناك وماتبع ذلك من بناءات سكنیة فوضویة لم تتبع مخطط 

ث قامت األحیاء ھنا وھناك على أنقاض مادور وبمادة بناء تتبع مخطط المدینـة األصلي حی
وبمادة بناء اقتلعت من األطالل دون مراعات لقیمتھا الفنیة أو التوثیقیة، حیث أصبح من 
أصبح من المألوف لدى المھتمین بنقوش مادور أن یجدوا قطع النص الواحد مبعثرة في أماكن 

لبناء ، فھناك في أماكن متباعدة في أطالل المدینة بفعل تھشیم الحجارة المنقوشة لغرض ا
  .١٢فھناك اثنتا عشرة نقیشة التینیة على األقل حدث لھا ذلك

، أحدھما من الجنوب )في المخطط االصطالحي ١،٢(یشق مادور طریقان متعامدان   
من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي، واآلخر من الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي، وھذا 

اه الذي یأخذه عادة الغربي، وھذا اإلتجاه الذي یأخذه الطریقان منحرف نسبیا عن اإلتج
عادة الطریقان الرئیسیان في المدن الرومانیة وھما الكاردو والدیكومانوس، باإلضافة إلى 
باإلضافة إلى أن الطریق المتجھ من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي، وھو المحاذي 
المحاذي للحمامات، غیر مستقیم، إذ ینحرف قلیال نحو الجنوب قبل أن یتعامد مع الطریق 

ین الطریقین بروز أربعة أقسام أو أحیاء لمادور، أبرزھا نجم عن تقاطع ھذ. الطریق اآلخر
) في المخطط ٦رقم ) (فوروم(أبرزھا ما وقع في الزاویة الغربیة الذي یشمل الساحة العامة 

والقلعة البیزنطیة التي تغطیھ ووحدات سكنیة ھامة ومجموعة ) ٩رقم (والمسرح ) المخطط
وسوف نسمیھ (ات ومجموعة كبیرة من معاصر الزیت المصطفة بجانب الطریق المحاذي للحمام

                                                        
11   GSELL.op. cit.p.18. 
12   I.L.A., 2045; 2052; 2055; 2082; 2095; 2101; 2103; 2115; 2145; 4011; 
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، وھذا الحي الذي یحتوي على المباني )وسوف نسمیھ بالطریق المنحرف تسھیال لإلستعمال(
على المباني الرسمیة اعتبره المؤرخون أقدم األحیاء وربما ھو النواة األولى للمستعمرة 

وقد جرت التنقیبات األولى بھذا الجزء من المدینة بینما األجزاء . للمستعمرة الرومانیة
غیر واضحة وأغلبھا مغمور تحت األنقاض باستثناء األجزاء الثالثة األخرى ال تزال معالمھا 

ق ) ١١، ١٠رقم ) (الكبیر والصغیر(األنقاض باستثناء الحمامین  الواقعین أسفل الطری
الطریق المنحرف باتجاه الشمال، إذ تمت دراستھما بشيء من العنایة ونشرت حولھما معلومات 

  .حولھما معلومات مفیدة
وروم تحتوي الشبكة العمرانیة لمادور على عدد من المباني الھامة فضال عن الف  

والمسرح والحمامات، إذ یبدو من ظاھر األطالل أن مجموعات معماریة كثیرة تنتمي إلى فئة 
المباني ذات الوظائف المشتركة، وبعضھا ربما كان مساكن ألعیان المدینة، وجاء في النقوش 
ن  الالتینیة المعثور علیھا في أماكن مختلفة من أطالل المدینة ما یشیر إلى عدد كبیر م

ً كانت منتشرة في أنحاء المدینة، غیر أن  ١٢التعبد بحیث یمكن استخالص حوالي  أماكن معبدا
بقایاھا غیر مضبوطة حالیا من بین األطالل باستثناء بعض المعالم التي افترض بعضھم أنھا 

  ).١٣،١٤، ١٢، ٨:أرقام(كانت معابد أو كنائس 

لك أن القناة الرئیسیة أما منشآت الري الحضري فھي بارزة في بعض وجوھھا، من ذ  
التي كانت تمون الحمامات أمكن التعرف علیھا ألنھا توجد تحت الطریق المنحرف، وھي مجھزة 
بنفاسات منتظمة المسافات، ویظھر أنھا تنطلق من خزان رئیسي كان موجودا عند قبة سیدي 

ة الشرقیة ن الجھ ادور م ى م اة . ابراھیم بالربوة المشرقة عل اه القن ذكورة إذ أن اتج الم
دفق واحدة ومحسوبة. آخذ نحوھا اة . وبنسبة میل دقیقة تحافظ على نسبة ت ذلك فالقن وب

المذكورة التي تنكشف إلى السطح عند الحمامات تأخذ في التعمق كلما تقدمت نحو الخزان 
الرئیسي حیث یصل عمقھا حدا كبیرا عند نصف المسافة بحیث یتعذر التحقق من مقدار عمق 

  .ةبقیة المساف
وإلى جانب ھذه القناة ھنالك عدد ملحوظ من اآلبار، منھا ما كان مستعمل لتجمیع   

) عیون(وتوجد منابع حالیة . میاه المطر ومنھا ما كان خزانا خاصا لالحتفاظ بالماء للحاجة
وھي موردان أساسیان . إحداھا في الجھة الجنوبیة للمدینة وأخرى في الجھة الشمالیة منھا

  .ي في الوقت الحاضرلسكان الضواح
فھي على بعد بضع كیلومترات إلى الشرق بجبل  مادورأما المنابع األصلیة لمیاه   
اة . بوسوسو ر قن ا عب اه وتوجیھھ وقد تم العثور ھنالك على بقایا بناء روماني لرفع المی

  .مادورإلى ) أكدوك(تحتیة 
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  أھم معالم مادور

  )في المخطط اإلصطالحي ٦رقم ( وتوابعھا) الساحة العامة( Forumالفوروم  -١
ات  مادوریعد الفوروم من أھم المعالم المعماریة لـ   ي كتاب ھ ورد ف النظر لكون ب

ال  ین أمث یم األول طین و  Maximeماكس ارات  Augustinأوغس ادال عب ذین تب الل
باإلضافة إلى أنھ ذكر . مادورالمدح والثناء لما كان یزین ھذا المعلم الرئیسي في مدینة 

  .عدة نقائش التینیة بمناسبة القیام بأعمال ترمیم أو تجمیل فیھفي 
ـ   ي جرت ب ة الت اء الحفری اء أثن ا عن ادورتم التعرف على الفوروم دونم عام  م
ودامت ثالث سنوات تم خاللھا إجالء أھم المعالم المحیطة بالفوروم، فانكشفت . م١٩١٧

  .تفاصیل ھذه الساحة وقرئت محتویاتھا أثریا وفنیا
لفوروم مدخل واضح من الجھة الجنوبیة یربطھ بالكادور، حیث یظھر بعرض حوالي ل  

م، وھو مدخل یؤدي إلى الفوروم بسلم حجري بدرجتین ٦،٢٠م، في حین عرض الكادور ٤،٥٠
 ً   . منعا لدخول العربات ألن ذلك كان محظورا في المدن الرومانیة عموما

  ) في المخطط ٩رقم ( المسرح - ٢
لروماني بجوار الساحة العامة وعلى الركن الغربي منھا، وھو یستند یقع المسرح ا  

إلى سورھا المسند المقام على ھذه الجھة، وبذلك یكون معھا مجموعة معماریة متناسقة، وقد 
وفر ھذا الجوار تقنیا بناء الجدار الخارجي ألروقة المسرح بصورة جیدة لكنھ وجھ مبنى 

لم یحافظ  ھذا الوضع على التوجیھ التقلیدي الذي یجعل  المسرح نحو الجنوب الشرقي، وبھذا
مدرج المتفرجین مواجھا للشمس بصفة جیدة، لكن ھذا الوضع ھنا لیس مخالفا للمألوف بصفة 
  .تامة، حیث نالحظ انحرافا جزئیا في اتجاھات مسارح أخرى بسبب عوائق طبوغرافیة

ائم على دعائم متینة م، وھو ق٠،٧٠یتشكل مبنى المسرح من سور دائري سمكھ   
المسرح، وال یزال جزء  Caveaمكونة من حجارة كبیرة الحجم، یحضن ھذا السور كافیا 

كبیر منھ قائما، غیر أن البیزنطیین جردوه من العناصر الزخرفیة التي كانت تعلو السور، 
ار أما القسم المقابل المكون لجناح الممثلین فال یزال یرتفع إلى علو أكثر من ثمانیة  أمت
  .في بعض جھاتھ وذلك راجع لكونھ استخدم كعنصر مكمل لمبنى القلعة البیزنطیة

ة    ال الخیری ن األعم ة م كانت مباني التسلیة ذات النفع العام في المدن الرومانی
ذه  ي ھ دخل ف ادور ی رح م ة، ومس اء المدین ا أثری ام بھ ى القی ارى عل ي یتب ة الت الخیری

 M.Gabinus Sabinusینوس سابینوس المنجزات الفردیة حیث بناه شخص یدعى غاب
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Sabinus ١٣الذي خلد ھذا اإلنشاء في نقیشة التینیة وضعھا لھذا الغرض اإلشھاري .  
  . ١٣اإلشھاري
وحسب الظاھر أن ھذا المسرح خرج إلى الوجود في عھد األباطرة السفیریین وفي زمن   

إعادة ترمیم الساحة العامة وإنشاء الحمامات وإقامة منشآت زخرفیة لتجمیل مادور في عھد 
  .ازدھارھا
متفرجا كانوا یتوزعون على مواقع معینة في المسرح  ١٢٠٠سعة مسرح مادور حوالي   

مقعدا  ٢٠مقعدا على المدرجات، و ٦٥٠مقعدا شرفیا قرب الخشبة، و ١٢٠في المسرح منھم 
ً، و ٢٠و زا دا متمی ا  ٤٠٠مقع ة العلی ت األروق دا تح دد Portiqueمقع در ع د ق ، لق

  ١٤.من الدرج المشتركم ٠،٤٠المقاعد على أساس أن الواحد منھا یشغل 
إن وضعیة المسرح حالیا سیئة وال توجد أیة إجراءات للمحافظة على ھذا المبنى   

  .الھام في مادور التاریخیة

ـات - ٣   ) في المخطط ١١و ١٠رقم (الحمـام
تتوفر خرائب مادور على عدد من الحمامات الخاصة شأنھا شأن المدن ذات الطابع   

الھندام أحد اھتمامات الطبقة المتمیزة في مجتمعات المدن، الروماني، حیث كانت العنایة ب
ا  اء، لكنن دور األثری ة ل ة والخاصة التابع ات العمومی ولذلك كانت تتباھى بإقامة الحمام
سنقتصر ھنا على وصف الحمامین الكبیر والصغیر الواقعین في الطرف الشمالي الغربي من 

  . خربة مادور
لكنھما ال یشكالن مجموعة معماریة متجانسة من حیث  یقع الحمامان إلى جانب بعضھما  

النظام المعماري لكل منھما، فمخطط كل واحد مختلف عن اآلخر، فضال عن كونھما یتمایزان من 
حیث الحجم والمواصفات التقنیة كما سیأتي باختصار، وبالنظر إلى حالتھما العامة فإنھما 

ن عناصرھما من بین أھم الحمامات الرومانیة بشمال إفریقی ً م را ً، إذ أن كثی ا وضوحا
المعماریة بقیت سلیمة، وأطاللھما قائمة إلى علو یتجاوز أربعة أمتار في بعض األماكن من 
أجزاء البناء القائم حالیا بعد أن أزیلت األنقاض عنھا، فكثیر من الجدران قائمة إلى علو 

لمة، وكذلك بعض العناصر جید، وكذلك المداخل التي احتفظ بعضھا بعوارضھ وعتباتھ سا
  .الزخرفیة الداخلیة في القاعات

المخلوط باإلسمنت القوي،  Moellonبنیت الجدران في كال الحمامین من الدبش   
أما الزوایا وإطارات األبواب والنوافذ واألقواس فھي من الحجارة المنحوتة، بینما اتخذت 

 ً ً مقبـبـا   .Voûtéeسقف الحجرات شكال
                                                        

13   I.L.A., 2121. 
14   Gsell, Mdaourouch ...op. cit. 
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ال - أ ـام  ـیرالحمـ ـ   كب

ر    ام الكبی اد الحم تقیم  ٣٩×  ٤١أبع ر مس مھ غی ا، إذ أّن مرتس ً عموم را مت
  .  الجوانب

  الحـمـام الصغـیـر - ب

مترا من الحمام الكبیر، وینحرف عنھ قلیال من  ٢٠یقع ھذا الحمام على بعد حوالي   
یقع في  حیث اإلتجاه تماشیا مع انحراف الطریق المحاذي لھ، وھو الطریق المنحرف، أي أنھ

اد . (الجھة الشمالیة الغربیة بالنسبة للحمام الكبیر  ٣٠،٢٠لھ شكل مستطیل عموما بأبع
 ×٣٣،٨٠  ً وزع ). مترا ورغم شبھھ بالحمام الكبیر من حیث المنظر العام والمدخل وت

القاعات الباردة والساخنة إال أنھ یختلف عنھ في تموضع بعض المرافق وأشكال القاعات 
  .وأحجامھا
ن كیف یفسر تجاور ھذین الحمامین المتعاصرین؟ إن بعض المدن الرومانیة كان ولك  

الرومانیة كان لھا حمامات خاصة تستقبل الرجال والنساء في أوقات مختلفة، ولكن ال توجد 
 balneaوحمامات خاصة بالنساء  balnea viriliaال توجد حمامات خاصة بالرجال 

balnea muliebria وجد حمامات في شمال إفریقیا خاصة حسب معلوماتنا، غیر أنھ ت
 Thermae hiemalesوحمامات شتویة  Thermae aestivalesحمامات صیفیة 
hiemales  ً ً صیفیا وبما أن . aestivae١٥وھناك نقیشة التینیة تذكر أن لمادور حماما

وبما أن مدینة مادور من خالل أطاللھا ال تتوفر على حمامات عمومیة أخرى من غیر ھذین 
د أن الحمام الكبیر كان یعتق Gsellغیر ھذین الواقعین في ھذا الركن، فإن المؤرخ قزیل 

  . الكبیر كان حماما صیفیا وأن الحمام الصغیر كان حماما شتویا
أما تاریخ إنجاز ھذین المعلمین في مادور فال توجد وثائق تحدده، ولكن یفھم من   

مضامین النقوش الالتینیة المعثور علیھا في أطالل الحمامین أن ذلك اإلنشاء تم في أوائل 
الزمن الذي برزت فیھ بناءات عمومیة كبرى في مادور وغیرھا القرن الثالث المیالدي، وھو 

  .من المدن الرومانیة بشمال إفریقیا

بیزنطـیة - ٤ ل ا لـعـة  ق ل   ا
بنى البیزنطیون قلعتھم على جزء ھام من الفوروم والمسرح الروماني بكاملھ، حیث   

 بكاملھ، حیث تغطي أطاللھا حالیا الركن الغربي من الساحة العامة وجزءا ھاما من الطریق
الغربي المنطلق من نفس الساحة یاإلضافة إلى المباني المجاورة ثم جمیع مكونات  الطریق

مكونات المسرح وما یلیھ من جمیع الجھات من المباني المختلفة التي تعذر التعرف على 

                                                        
15   I.L.A., 2101. 
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على ھویتھا بسبب التغییر الذي أحدثھ ھیكل القلعة في المخطط السابق وكذلك ما انجر عن 
ة وتسویة الجدران انجر عن اقتالع الحجارة من تلك المباني ال اء القلع ي بن ستعمالھا ف

  .باألرضیة قبل الشروع في إقامة ھذا المعسكر البیزنطي الھام
تقوم القلعة التي ال تزال بعض أجزاء أسوارھا مرتفعة إلى علو عشرة أمتار، على   

مترا عرضا، بنیت جدرانھا على  ٤٢مترا طوال و ٦٦أرضیة مستطیلة الشكل أبعادھا بقیاس 
ة البیزنطیة المعروفة وھي أنھا تتكون من حائطین داخلي وخارجي من الحجارة الطریق

المنحوتة وبینھما الدبش المخلوط من عناصر مختلفة، منھا كسر الحجارة المنحوتة وقطع 
) ُكَسر نقوش التینیة(األعمدة الحجریة والتیجان وأجزاء التماثیل واأللواح الحجریة المكتوبة 

یتراوح سمك الجدران مابین . غیر ذلك من العناصر الزخرفیة المھشمـةوأفاریز ونصب وطنف و
مترا من جھة المسرح، أي أنھ لم یجر احترام  ٢،٨٠مترا، كما بلغ  ٢،٢٠مترا و ١،٤٥

  .مقیاس معین في إقامة ھذا الحصن اإلستعجالي

إن الزائر لخرائب مادور تطالعھ جدران ھذا المبنى البیزنطي من مسافة بعیدة   
دما یصل إلى الموقع ویتجول في ربوعھ ینتابھ إحساس قابض لما یجد أن ھیكل القلعة وعن

یجثم على مركز المدینة القدیمة ویخفي معالم عدة مباني ھامة ویشوه المنظر العام لمادور 
العتیقة، وبذلك فھو ینبئنا بأن البیزنطیین الذین قصدوا شمال إفریقیا یوما بھدف تحریره 

ن  رة(م الم ) البراب دمیرا لمع ل ت وا أق م یكون ب، ل ور الموصوفون بالتخری دال والم الون
  .الحضارة وشواھد التمدن من خصومھم

  أبولیوس، ماكسیم: المجتمع والثقافة -ب
تتمفصل محاور الموضوع حول عناصر السكان في مادور و أصولھم العرقیة اعتمادا 

ي تع ة الت ى على مكونات أسمائھم، و كذا الفئات االجتماعی تنادا إل ادور اس ي م ایشت ف
ي  وظائفھم كما تنم عنھا شواھد قبورھم و دالالت البنیة المدنیة للطبقات االجتماعیة الت
تعایشت في فضاء مادور العمراني، ثم مظاھر الرقي المدني و االزدھار الثقافي الذي اشتھرت 

األدبیة   Apoleiusبھ المدینة في فترة مرموقة من تاریخھا ممثال في شخصیة أبولیوس  
ة ا الالتینی ر . ذات الوزن العالمي في ثقافة إفریقی ادوریین بأشكال التعبی ذ الم دى أخ وم

الجمالي في مدینتھم بناء على الشواھد األثریة، و كذا مدى ارتباطھم الروحي بالمعبودات 
ھذه المختلفة من خالل ما جسدوه في شواھد قبورھم أو أبنیة العبادة، دون أن نھمل مكانة 

الذي تردد في ) الثقافي(الحاضرة في محیطھا المدني بشمال إفریقیا من حیث الصدى المعنوي 
  .مدن كثیرة في شكل تمجید و عرفان لشخصیة أبولیوس المادوري

و نختم الدراسة بمحاولة تقییم ألوجھ استمرار األصالة  في خضم االندماج العارم في 
  .فات األثریة بموقع مادورالحضارة الرومانیة كما یظھر في المخل
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  :مكونات المجتمع المادوري

  عناصر السكان
، )األوطان(تعایشت في مادور عناصر بشریة مختلفة األعراق متنوعة األصول الجغرافیة 

و ھو ما توثقھ الشواھد األثریة المجسدة في األسماء التي حملھا أفراد مجتمع مادور بمختلف 
ھنا یؤكد لنا ھذه الحقیقة ویرشدنا إلى تأصیل   Onomostiqueفعلم األسماء. فئاتھم

سكان مدینة مادور على غرار المدن اإلفریقیة األخرى، و إمكانیة التعرف على دینامیكیة 
االندماج المدني التي وضعھا القانون الروماني أمام عناصر السكان و شجعت علیھا عوامل 

االجتماعي و االقتصادي المتاحة أمام  الجذب الحضاري المتزاید في المدن و فرص االرتقاء
  .األفراد النشیطین

ھذه الظاھرة من خالل تركیبة األسماء وجذورھا  ١٦لقد الحظ الكثیر من الباحثین
وجذورھا المعبرة عن االنتماءات العرقیة و األقالیم الجغرافیة التي انحـــدرت منھا، وكذا 

الروماني كأطر مرجعیة منھا، وكذا األسر اإلمبراطوریة أو السیناتوریة التي أقرھا القانون 
  .مرجعیة لتكّني األشخاص المرفعین إلى درجة المواطنة الرومانیة ممن ال یملكونھا باألصالة

  .باألصالة
ة  وش الالتینی و النق یجدر التنبیھ ھنا إلى أن المصدر المعتمد في ھذا المجال ھ

، یتعلق معظمھا  ١٧نقیشة) ٨٠٠(الالتینیة المكتشفة بموقع مادور، و ھي تتجاوز ثمانمائة 
ھزھا أصحابھا قبل وفاتھم حرصا منھم على التعریف بأنفسھم من معظمھا بشواھد قبور ج

و تلك عادة كانت جاریة . بأنفسھم من خاللھا، وذلك بذكرھم أعمالھم المحمو دة في حیاتھم
. الرومانیة خاصة - جاریة في تلك العھود طبقا لسیاق ثقافي اتسمت بھ المجتمعات اإلغریقیة

أن عادة تخلید المتوفى عن  ورغم. فاألمر یتعلق بوثائق أصلیة ال یتطرق إلیھا الشك. خاصة
المتوفى عن طریق شاھد قبره كانت و ال تزال سائدة عند جمیع البشر إال أن مضامین القبور و 
مضامین القبور و طریقة كتابتھا و إثباتھا ھي التي تختلف من قوم إلى قوم و من ثقافة 

و ھذا االختالف یعد أحد معاییر التمییز بین خصوصیات األمم و الحضارات . ثقافة إلى ثقافة
اللیبیون؛ سكان شمال إفریقیا األصلیون، مثال لم یھتم المتوفون ف. الحضارات عبر التاریخ

المتوفون منھم كثیرا، و ربما إطالقا، بإیصال رسالة تعریف تاریخیة إلى األحیاء المعاصرین 
المعاصرین منھم أو الالحقین، عن طریق شواھد قبورھم، لذلك خلت أنصبتھم من التواریخ كما 

اة كاال ي الحی ي التواریخ كما خلت من ذكر المھن و القیم المتوخاة ف تصاف بالصدق ف
في المعاملة و إتقان المھنة باعتبار أن ذلك من أھم الفضائل في الحیاة، و ھي أمور حرص 

                                                        
 .Gsell (S) , Khamissa..., II, p. 23-25:منھم المؤرخ ستیفان غزیل ، أنظر كتابھ  ١٦
 .Inscriptions Latines de l’Algérie , t.Iھي مجموعة  في  ١٧



  ٤دراسات في اثار الوطن العربي

٤٢٧ 
 

  

حرص المتوفون الرومان و من تشبھ بھم على إثباتھا في شواھد قبورھم، باإلضافة إلى الشعار 
  .یتوجون بھ شواھد قبورھم) الرومانیة(إلى الشعار الدیني الذي كان أھل ھذه الثقافة 

ف یشكل نقطة ارتكاز لدى الباحثین في تاریخ المدن لتحدید أطوارھا، إن ھذا االختال
خاصة من حیث تداخل عناصر السكان فیھا أو تعاقبھم، فتنكشف ھویة المدینة و یتحدد زمن 
ظھورھا أو تاریخ حلول وافدین بھا ممن تختلف ھویتھم الثقافیة و العقائدیة عمن سبقھم 

واصل أو تعایش األعراق في شكل متواز أو مندمج، و ما كما یمكن رصد مدى ت.بھا من السكان
  .ھو العنصر األكثر تأثیرا في العناصر األخرى، إلى غیر ذلك من أوجھ المقاربة أو المقارنة

و انطالقا مما سبق ذكره فإن أنصاب القبور المعثور علیھا تعود إلى منتصف القرن 
حل ) مادور(حیة التاریخیة ألن ھذا الموقع الثاني المیالدي عموما، و ھذا أمر مالئم من النا

و نفترض أنھم كانوا في مرحلة الشباب . بھ قدماء جنود رومان أواخر القرن األول المیالدي
من العمر عموما، إذ كانوا یسّرحون من الجیش مبكرا عندما یكون األمن مستتبا و تظھر 

ھو حال موقع مادور، و من ثم الحاجة إلى توطینھم في مناطق ذات مواصفات عسكریة مثل ما 
عاش أغلب أفراد الرعیل األول من أولئك المستوطنین عدة عقود من الزمن قبل أن یتقدم بھم 

و بما أنھ لم یعثر بمقابر المدینة على شواھد قبور تعود . السن و یدركھم الموت و یقبرون
بھا، فإن ذلك یؤكد إلى زمن أقدم من تاریخ إنشاء مستوطنة مادور و استقرار جنود رومان 

یمھم  حلول عناصر بشریة جدیدة بشكل فجائي بھذا الموقع، معھم ثقافتھم و دیانتھم و ق
غیر أن ھذا ال یعني خلو المكان من أھل البالد بصفة مطلقة، . المادیة و المعنویة المغایرة

ن بقایا فشواھد تواجدھم بھ أكیدة لكنھا ال تتوفر على عنصر التأریخ الصریح، فھي عبارة ع
أثریة مطاطة یمكن أن یكون بعضھا أقدم من تاریخ إنشاء المستوطنة الرومانیة و بعضھا 
یعود إلى زمن الحق، لكن یتعذر التأكد من ذلك ، فھي قبور ساد نمطھا في عصور موغلة في 
القدم و تواصل العمل بھا في العھد الروماني لدى األھالي ممن لم یندمجوا في الحضارة 

ة، ومنھا المصاطب و قبور األقباء التي تمثل مكانا بارزا بجوار مدینة مادور من الرومانی
الناحیة الجنوبیة و ھي المسماة حالیا بالدوامیس أي الغیران، ومن خصائصھا أنھا ال تحمل 

  .شواھد تأریخھا

  : )النومیدیون=اللوبیون (األھالي 
ور على عشرات األسماء ذات بماد) النقوش(تم التعرف من خالل الكتابات الالتینیة 

. األسماء ذات األصول اللیبیة و البونیة، وھي تتوزع تاریخیا على امتداد حیاة ھذه الحاضرة
أي أن ھذه األسماء كان یحملھا أشخاص من جمیع األجیال التي تعاقبت على مادور . الحاضرة

على مادور مما یدل على أن مجتمع ھذه المدینة لم یكن رومانیا محضا في أیة مرحلة من 
أن ھنالك عناصر بشریة ذات أصل لیبي متأثرة بالحضارة  مرحلة من مراحل تاریخھا، و
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اجتماعي سیطر –االجتماعي في محیط ثقافي- بالحضارة البونیة ظلت وفیة النتمائھا الثقافي
سیطر علیھ نمط الحضارة الرومانیة و سادتھ قیم مختلفة و أسالیب حیاة مغایرة، بل مارس 

افت ـھم و مارس رجال نخبتھ المثقفة ضغطا معنویا واضحا على المتمسكین بثق ھم و لغت
  .١٨لغتـھم و معتقداتھم القدیمة
أن أوائل ضحایا العقیدة المسیحیة بمادور التي ظلت  Gsellو قد الحظ غزیل 

امو  ل نمف ة، مث ون أسماء بونی ظلت غارقة في الوثنیة حتى القرن الخامس، كانوا یحمل
و في ھذا برھان على   .١٩ Sanaeو صني  Migginو مّغین  Namphamoنمفامو 

ة طیلة الوجود الروماني، و أن مبادرة األھالي باعتناق برھان على تواصل المقاومة المعنوی
باعتناق المسیحیة فیھ ما یوحي باستمرار الصلة الروحیة بین المشرق و المغرب إلى ذلك 

  .٢٠إلى ذلك العھد
في نقوش مادور نذكر ما ) ذكرھا(البونیة التي تكرر وجودھا -من األسماء اللیبیة

  : أشار إلیھ السید غزیل
  Aiburuعیبورو 
   Arisعریس 

  Balzillecزلیق بل
  Baricبارق 
  .مرات ) ٦(و قد تكرر ھذا االسم في شواھد القبور ست   Barhبارح 

   Barighbalبارغ بعل 
  Berecthبریكث 
  Duddaدوّده  

  Gududusقدودوس 
  Gududaقدوده  

  Iaficیافق 
  Iasucیسوق 
  Maresaمریسا 

                                                        
یبیة  ١٨ ل ل لبونیة و ا ا للغة   .كان أبولیوس و ماكسیم و غیرھما یھزؤون من أولئك الذین ظلوا متمسكین با

19 Gsell (S.), op.cite.p.23. 
نا  ٢٠ لتغیرات االقتصادیة و االجتماعیة في بالد المغرب أثناء االحتالل الروماني ، الجزائر ، : راجع كتاب ا

لقس. ١٩٨٢ الث ؛ فیھ تحلیل أوسع للموضوعا ث ل  .م ا
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   Matunمعطن 
   Metthunمطون

  Meggentمكجنت 
  Mizgurمزغور 

  Namgiddد نامغید
  Namphameنامفیم 

  Sanamtصنامت 
  Semmudahصموده 

  Siddinسّدین
  Zabaزابھ 
  ...٢١  Saba صابھ

ورغم أن ھذه األسماء أو الكنیات كانت ضمن تركیبة االسم الثالثي على الطریقة 
ي موضع  ا ف ة و أحیان ة الثالث ي المرتب اني أو ف ب الروم د اللق أتي بع الرومانیة بحیث ت

مكانة المدنیة لصاحبھا، فإن بنیة االسم األصلیة ظلت سلیمة من التحریف إال مغایر تبعا لل
  .و ھي نادرة) US(من حیث األواخر أحیانا فتلحقھا بعض األحرف مثل 

بإطالق ألقاب على ) اللوبیون(ھذا عن األسماء أما األلقاب فقد اشتھر األفارقة 
... و التـقى و التفاؤل و الغلبةعلى موالیدھم مشتقة من معاني الشرف و السعادة واإلحسان 

و ھي ألقاب ال ترتبط بأمة بعینھا أو بحضارة معینة و لكنھا قاسم مشترك بین ... الغلبة
ي المجتمع اب .بین جمیع البشر و یعبر عنھا باللغة السائدة ف ذه األلق أي أن الحاملین لھ

. األلقاب المعبر عنھا باللغة الالتینیة لیس بالضرورة أنھم ینحدرون من أعراق غیر إفریقیة
  Felixفلیكس: و قد عثر على كثیر من ھذه األلقاب في نقوش مادور، و منھا . إفریقیة
المشتق من معنى اإلحسان، وقد تكرر عشرات المرات في وثائق مادور، كما عثر   Felixفلیكس

داده  مادور، كما عثر على ھذا االسم مكررا في جمیع المدن اإلفریقیة بحیث تجاوز تع
نصر، وھو مكرر المشتق من معنى ال Victorو كذا لقب فیكتور).٨٠٠(تعداده ثمانمائة 

مرة في  صیغة )  ١٩(مرة في صیغة المذكر و تسع عشرة ) ٢٠(مكرر أكثر من عشرین 
ـنـى الشـرف   Honoratusو لقب ھونوراتوس. Victoriaصیغة المؤنث المنحدر من معـ

كما تلقب إناثھم . مرة) ٢٧(معــنـى الشـرف ، و تكرر في نقوش مادور سبعة و عشرین 

                                                        
21 I.L.A., 2602-2677. 
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الحظ و تكرر أكثر من و ھو لقب مشتق من معنى   Fortunataتلقب إناثھم بفورتوناتا 
  .مرة في نقوش مادور ، إلى غیر ذلك) ٢٠(أكثر من عشرین 

بألقاب معبوداتھم ) لوبیة(و تلقب المادوریون المنتمون منھم إلى أصول محلیة 
ي  ا ف ور علیھ ة المعث ة و أنصابھم النذوری ي نقوشھم الجنائزی ك ف ا شواھد ذل فخلفوا لن

ود   Satuninusسساتورنینو: مدینتھم، من تلك األلقاب الدینیة  ر معب ى أكب نسبة إل
. و ھو المعبود بعل حامون  Saturnusإفریقي ترجم اسمھ إلى الالتینیة فأصبح ساتورنوس

ود الشھیر ) ٢٠(لقد لوحظ في النقوش ما یزید عن عشرین  ذا المعب وا بھ ا تلقب مادوری
  .Saturninaأنثى صیغة التأنیث ساتورنینا) ١٨(فحملوا اسمھ، كما حملت ثمانیة عشر 

: أو مدینة مثل) عشائریة(ھذا إضافة إلى عدد من األلقاب التي تحمل نسبة قبیلة 
نسبة إلى  Madauriusنسبة إلى شعب النومید و مادوریوس Nummidiusنومیدیوس

و بغض . Thuggaنسبة إلى مدینة دوقـة   Thuggensisمدینة مادور و توقنسیس
مة حسب القواعد المتبعة في ترتیب تراكیب األسماء النظر عن كون ھذه األسماء و األلقاب منتظ

، أو غیر منتظمة بحیث بعضھا خرج عن ھذه القاعدة من حیث الترتیب أو االكتمال فأتى مكونا 
من جزئین أو جزء واحد في نقوش مادور، فإن الذي یعنینا ھنا ھو أن مجتمع مادور ضم فئة 

إن كانت تلك الفئة ضئیلة العدد قیاسا إلى األھالي التي دلت علیھا أسمـاؤھم و ألقابھم و 
العناصر التي وفدت من خارج إفریقیا أو التي اختارت االندماج الكلي في الفئة الُمَروَمنة 

  .تماما، ھذا إن تقیدنا بمنھجیة الداللة اإلحصائیة 

  : الوافدون من إیطالیا و المقاطعات األخرى
لسكان مدینة مادور ال تشجع على  إن الوثائق التي بحوزتنا عن األصول العرقیة

القیام بتصنیف واضح تظھر فیھ فئة الوافدین من أصقاع اإلمبراطوریة الرومانیة بصورة 
و العائق في ذلك أن المستوطنین الذین استقروا بھذا الموقع و ھم من قدماء الجیش . واضحة

ھم لم یحتفظ اسمھ الروماني المرابط بشمال إفریقیا أصولھم الجغرافیة متباینة، و كثیر
بما یشیر إلى بلده األصلي، بحیث صیغت أسماؤھم وفق مقتضیات اندماجھم في المجتمع 
ة العسكریة،  ائھم الخدم د إنھ ة بع ة الرومانی اع بالمواطن الروماني لما منحوا حق االنتف
فكان لزاما علیھم اعتناق أسماء العائالت اإلمبراطورریة التي تحصلوا بفضلھا على حق 

اطنة الرومانیة بإضافة اسم العائلة اإلمبراطوریة المعنیة إلى كنیات یختارونھا، وھي المو
غالبا ما تكون صفات و ال تعبر عن أصول عرقیة أو مواطن جغرافیة كانت مسقط رأس المعني أو 

  .أحد أسالفھ
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و ھكذا فإن وثائقنا في ھذا المضمون تبین أن النواة األساسیة في مجتمع مدینة 
ائالت مادور ك وا أسماء الع ة و حمل دماء اكتسبوا حق المواطن ود ق انت مشكلة من جن

و سواء كانوا أغلبیة عددیة في بدایة األمر أم كانوا دون ذلك فإنھم كانوا . اإلمبراطوریة
ا  ـادور و إقلیمھ ة م ي فضاء مدین ة العناصر البشریة المتعایشة ف أغلبیة مؤثرة في بقی

  .اإلداري
إلى أن نواة ھذا العنصر المؤثر كانت محدودة العدد في بدایة و یجب التنبیھ ھنا 

أة  تعمرة(النش یس المس ائق و )تأس اب الوث ل لغی ا األوائ دد أفرادھ ل ع ا نجھ ر أنن ، غی
ي  المستندات،  ومع ذلك فإن عددھا ال بد أنھ كان مناسبا لحمایة المستوطنة الناشئة الت

من تطور عمران  المدینة أن العناصر المؤسسة  و یظھر . غرست في محیط معادي للوجود األجنبي
قد استقرت في محیط الفوروم الذي یتمركز في وسط المدینة ، وھو حیز محدود االتساع فیما 
  .یظھر من ھیاكلھ الرسمیة كمبنى المجلس البلدي و مساحة الساحة العامة المتواضعین 

بمادور فإن ھذه الفئة و حسب شواھد القبور المؤكدة لقدماء الجنود الذین توفوا 
الفئة من الناس لم تحل دفعة واحدة بھذه المدینة ، بل إن بعض أولئك المحاربین أتى فیما 

من ذلك أن بعض شواھد قبورھم تعاصر زمن األباطرة . فیما بعد إلى مادور و توفي بھا
ومن ثم فإن تقاطر عناصر جدیدة من فئة الجنود المسرحین على   .٢٢األباطرة السفیریین

یصعب علینا مھمة تصنیف عناصر السكان تبعا لمھنھم األصلیة، أي على مادور دون انقطاع 
األصلیة، أي التعرف على مجموعة الجنود األوائل و مجموعة الوافدین من ذوي المھن األخرى 
المھن األخرى كالمزارعین اإلیطالیین الذین تحصلوا على أراضي بإقلیم مـادور أو التجـار و 

أت فیھا فرص أو التجـار و الحرفیین و غیرھم ممن التحقوا بھذه المستوطنة بعد أن تھی
و حسب الشواھد األثریة فإن ھذه العناصر قد تسللت إلى . فرص العیش اآلمن و الرخاء الجذاب

قد تسللت إلى مادور من كل صوب سواء من إیطالیا أو من مدن متوسطیة مختلفة أو من حواضر 
  .أو من حواضر إفریقة مجاورة

تنبئنا نقوش مادور أن عددا كبیرا ممن تحصلوا على المواطنة الرومانیـة و حلوا 
التي تسمى بھا  Flaviaكمؤسسین ینتسبون إلى األسرة اإلمبراطوریة فالفیا و حلوا بمادور

، فالفیا  Flaviusتسمى بھا رجال و نساء من ذلك الرعیل األول في صیغة فالفیوس
كما تردد في وثائق . ٢٣مرة ٨٨و ھي صیغة تكررت في نقوش مادور حوالي . Flaviaفالفیا 

ة ة الیولیانی م العائل ة اس ذه المدین ائق ھ ي وث ردد ف نح أبا  Iuliiت ي م ق الت ا ح طرتھ
المواطنة للجنود المسرحین بشمال إفریقیا ممن انتموا إلى الجیش الثالث األوغسطي ، ثم 
د إنشائھا  ادور عن وا بم ذین حل ود ال ، ثم انحدر ھذا االسم إلى أبناء و أحفاد أولئك الجن

                                                        
22 I.L.A., I, 2128-2130. 
23 Gsell (S.) , op.cit. p.12. 
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شخصا مادوریا حمل االسم الیولیاني و كذلك  ١٥٦و قد لوحظ أن ما یزید عن . أو بعد ذلك
 ١٠٩نسبة السم عائلة األباطرة الكلودیین الذي عثر على ما ال یقل عن و كذلك الشأن بال

أسماء مشتقة منھ حملھا مادوریون ھم أحفاد قدماء جنود تحصلوا على المواطنة  ١٠٩
المواطنة الرومانیة في عھد كلودیوس، ھذا فضال عن أسماء عائالت سیناتوریة و إمبراطوریة 

مرات، لكننا نجھل ھویة إمبراطوریة كثیرة تردد ذكرھا تكرارا في نقوش مادور عشرات ال
نجھل ھویة المنضویین تحت ھذه األسماء و الندري إن كانوا من فئة المرفعین إلى درجة 
درجة المواطنة عن طریق حرفة الجندیة أم أنھم حلوا بمادور حاملین ھذه األسماء بحكم 

  بحكم االنتماء العائلي أو الوالء؟
ضمن اإلطار ومھما كان األمر فإن العناصر البشریة التي شكلت المجتمع المادوري 

الروماني كان یغلب علیھا في بدایة األمر عنصر الجنود المسرحین، ثم أخذت ترتفع فیھ نسبة 
و قد . المدنیین القادمین من حواضر و أقالیم متوسطیة مختلفة و عنصر األھالي المندمجین

ة ظھرت عالمات ذلك التغیر الذي برز في شكل نمو دیمغرافي و تطور مدني في اتساع المساح
و ظھرت أحیاء جدیدة في ) الحي العتیق(العمرانیة لمادور حیث خرجت من إطارھا العتیق 

  .محیط النواة العمرانیة األصلي

  :مظاھر الثقافة  و الرقي المدني
  :Apoleiusأبولیوس -١: نبوغ الشخصیات

لعل حاضرة مادور من المدن اإلفریقیة القلیلة التي تردد اسمھا كثیرا على لسان 
اء و المؤرخین مقترنا باسم ابنھا أبولیوس الذي طوت شـھـرتھ اآلفاق، و حاز مكانة األدب

مرموقة في محافل الفكر و األدب الالتیني، و من خاللھ حظیت بلـدتـھ و مسقط رأسھ بتقدیر و 
فھل كانت مادور أھال لھذه المنزلة؟ و بعبارة أخرى ھل توفر في البلدة . اعتبار كبیرین
ولة في العمق النومیدي مناخ مالئم لنھضة تعلیمیة صالحة و سلیمة مكنت الصغیرة المعز

شخصیة الطفل أبولیوس من التفتح و النبوغ ؟ أم أن ذلك النبوغ عبارة عن طفرة جادت بھا 
  الصدف و ال عالقة لھا بمناخ ثقافي خصب عرفتھ مادور في  تلك الحقبة من تاریخھا؟

لسؤال یحسن بنا إمعان النظر في الشواھد لكي نتلمس عناصر اإلجابة على ھذا ا
الشواھد األثریة لموقع مادور عسى أن نالحظ فیھا ما یشیر إلى أسس نھضة تعلیمیة أو مناخ 

إن معلوماتنا الحالیة ال تشجعنا على . تعلیمیة أو مناخ ثقافي سبق عھد أبولیوس  أو عاصره
تشجعنا على القول بوجود ھیاكل یمكن أن تصنف في إطار المؤسسات الثقافیة و التعلیمیة 

.  ٢٤، باستثناء مكان یفترض أنھ كان مدرسة و تحول فیما بعد إلى كنیسة التعلیمیة بمادور
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ة كاستعمال .  ٢٤كنیسة  كما أن الدالئل التي تشیر إلى وجود تقالید ثقافیة عریقة بالمدین
كاستعمال اللغة اإلغـریقیة أو البونیة غیر متوفرة ، إذ باستثناء بعض شواھد القبور التي 

بالبونیة و نقش لیبي معزول ،  القبور التي حملت أسماء أصحابھا باإلغریقیة  و لوحة نذریة
معزول ، ال یبدو أن ذلك یعبر عن وجود نخبة مثقفة تنتمي إلى الحضارة الھلینیة الرائدة 
ن  الرائدة أو إلى التقالید السامیة العریقة بحیث تشكل معینا نھل منھ جیل أبولیوس أو م

 و من ثم فالمناخ الذي ترعرع فیھ كاتبنا ھذا خالل العقدین الثالث و الرابع من. من سبقھ
وفر  الرابع من ي ت ة الت دن الرومانی القرن الثاني كان مشابھا لما كان علیھ حال جل الم

ا  د إلیھ ان و تواف توفر لھا رخاء اقتصادي و نمت فیھ نخبة من أحفاد المزارعین الروم
إلیھا مھاجرون من حواضر متوسطیة أكثر رقیـا و أرفع مستوى في مجاالت الفكر و األدب و 

الفئة الثریة بمادور التي راحت  الفكر و األدب و الفنون و مختلف المھارات، فأثر ذلك على
فكان التسابق لتعلیم . التي راحت تسعى للتشبھ بالفئات المماثلة لھا بالحواضر المذكورة

ذا  لتعلیم األطفال و توفیر إمكانات التمدرس و جلب المعلمیـــن و الفنانین المھرة، و ھ
و ھذا ما ساعد على توفر مناخ تعلیمي مّكن من تفتح ذھنیـــات األطفـال و بروز النبھاء 

ھم أمثال أبولیوس الذي حرص أبوه الثري على أن یكون ابنھ في طلیعة بروز النبھاء من
ث  ن حی ة م ھرة الرفیع ده ذي الش دیرا بوال ون ج ا لیك ا و أدب ة علم اء المدین ة أبن طلیع
الوجاھة و الغنى حتى أن اسمھ وصلنا أحادیا، أي دون كنیة و ال اسم شخصي كما كان معتادا 

بھذا االسم منفردا ) الد و الولدالو(كان معتادا آنذاك، و لعل ذلك یرجع الشتھار الرجل 
  .منفردا إلى حد أنھما لم یكونا في حاجة إلى الكنیة و االسم الشخصي

بمادور، و ھذا بناء على قولھ الذي أشار فیھ . م ١٢٥ولد أبولیوس  حوالي عام 
، و استنادا إلى كالمھ أیضا فإن أباه كان من فئة أعیان مادور حیث كان ٢٥فیھ إلى والدتھ

و كما أشرنا آنفا فنحن ال نعلم عن عائلتھ شیئا . ٢٦یكوریوناتحیث كان ینتمي إلى طبقة الد
عائلتھ شیئا حیث تجنب أبولیوس نفسھ التعریف بھا، و ربما أنھ لم یكن یرى في ذلك ضرورة 

و كان أبولیوس یصرح . ذلك ضرورة حیث اكتفى بالحدیث عن شھرة والده و مكانتھ االجتماعیة 
ى أنھ جزء من ، حیث یر)القبلي(أبولیوس یصرح بأنھ ینتمي إلى أھل مادور بتعددھم اإلثني 

جزء من أولئك القاطنین بإقلیم جغرافي تتنازع السیادة علیھ مجموعتان بشریتان مشھورتان 
ھ -مشھورتان ھما الجیتول و النومید، فعبر عن انتمائھ لھذه الرقعة الجیو سیاسیة بجملت

بجملتھ الشھیرة التي أثارت جدال بین المؤرخین حول انتمائھ العرقي، و ھي قولھ مخاطبا 
اة وم العت ك الق ا أولئ ـومید أھل: مخاطب ـلي الن ول، أھ  ,SemiNumidamي الجیت

                                                        
الشكل تحتوي على محراب ، و تقع بین الفوروم و الكاردو الجدید ٢٤  .ھي عبارة عن أرضیة مستطیلة 

25 Apoleius, de Platon , III, p.267. 
26Apoleius , Apologie, 24. 
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SemiGaetulumالعرقي(و أحسب أنھ كان یقصد شیئا آخر غیر النسب اإلثني  .٢٧( ،
، إنھ كان یدعوھم إلى التخلي عن ھذه العصبیة التقلیدیة و االنصھار في الحیاة )العرقي(

م ا لھ ا روم ي وفرتھ ان . الحیاة الجدیدة الت وس ك م أن أبولی ذا الفھ ى ھ ا دعاني إل و مم
ري التمسك بتالبیب الثقافة المغایرة لثقافة عصره، حیث كان یعتبر المتحدثین باللغة یزد

ك و استعمال اللسان  ي عن ذل باللغة البونیة أو اللیبیة متخلفـیــن و أنھ یجدر بھم التخل
و اعتقاده ھذا أو قناعتھ  .٢٨اللسان الالتیني، ألن سلوكھم ذاك غیر جدیر باإلنسان المتحضر

ب اال ال جان ى إھم ھ إل ھ أدت ب ة قناعت دید بالثقاف ي نظري، فشغفھ الش ي ف اء العرق نتم
ة  تیة(الیونانی ھ ) الھلینس الم جعل ى الع ة عل یادة الرومانی ة و الس ة الالتینی ار اللغ ي إط ف

  .یبغض ما عدا ذلك ویعتبره عامل تخلف یجب التخلص منھ
یظھر أن مدینة مادور لم تكن تتوفر فیھا آنذاك مؤسسات التعلیم النوعي لمرحلة 

د الطفولة، أي مستوى ما بعد التعلیم األولي، و من ثم لم یشبع ما كان متوفرا فیھا ما بع
من معارف نھم الطفل أبولیوس، فاضطر إلى شد الرحال نحو مدینة قرطاجة جریا وراء فضولھ 
العلمي، كان ذلك في سن مبكرة نسبیا، ثم سافر إلى مدینة أثینا لمواصلة التحصیل، حیث 

من مناھل الفـكر و األدب و الفنون، و منھا انتقل إلى روما فمارس قضى مدة كرع فیھا 
اء و رجال الفكر و  ین و األدب ة المثقف ا مھن ي روم اة ف ت المحام المحاماة ھنالك، وكان

لكن الشاب أبولیوس لم تسعفھ نفسھ للبقاء في زخم عاصمة العالم فقفل عائدا .  السیاسة
لس الدیكوریون و ھو المنصب الذي شغلھ والده من إلى بلدتھ مادور حیث انتخب عضوا في مج

غیر أنھ عزم علىالسفر إلى اإلسكندریة عاصمة العالم الھلینستي الشھیرة لیغترف من . قبل
لكن الحظ كان یضمر لھ أمرا . م ١٥٥معالم الفكر الیوناني ھنالك، كان ذلك حوالي سنة 

تى طاب لھ المقام و غیر رأیھ بلیبیا ح  Oeaآخر ، ذلك أنھ ما إن حل بمدینة طرابلس 
ویبدو حسب بعض الروایات أنھ عاد . فمكث بھا و اختار قرینة حیاتھ و عاش ھنالك عدة سنوات

إلى قرطاجة و استقر بھا نھائیا، و منھا كان یزور من حین آلخر بلدتھ مادور التي أحبھا و 
شاطات فكریة و أدبیة في أحبھ أھلھا كثیرا، و ال ندري إن مارس التدریس بھا أو أنھ قام بن

  .ھذه المدینة التي اقترن اسمھ بھا

علینا بعد ھذا أن نتساءل عن ھویة أبولیوس الثقافیة و مجاالت المعرفة اإلنسانیة 
دع ا و أب اد فیھ ي أج انیة الت ھ . اإلنس ي لغت داح، فھ انھ الص ت لس ة كان ة الالتینی إن اللغ

ا عینیھ على العالم الخارجي، و باألصالة منذ نعومة أظفاره و لغة  المدرسة  التي فتح فیھ
یال ا جم ا و أدب ا بلیغ ا لفظ ھ فیھ ي تفق ة الت ي اللغ ارجي، و ھ ة . الخ ة الیونانی ا اللغ أم
في األوساط  ) الفلسفیة(كانت سیدة المحافل العلمیة و المجالس األدبیة و الحلقات الفكریة 

                                                        
27 Ibid. 
28 Apoleius, Apol. 98. 
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ا، شغوفا  ا بھ ان ملم وس ك إن صاحبنا أبولی األوساط  المثقفة بالحواضر المتوسطیة، ف
بمضامینھا الفكریة ، فأخذ من مناھلھا الفكریة جرعا قویة غذت شخصیتھ التواقة إلى الفكر 

و . إلى الفكر التجریدي، و من ثم كان للفكر األفالطوني االشعاع الباھر الذي ملك علیھ نفسھ
و ھكذا تبلورت شخصیة أبولیوس الفكریة في ذات مـزدوجة الشكـل و المضمون، بحیث . نفسھ

ي و نصفھ اآلخر التیني، على غرار ما قال عن المضمون، بحیث یمكن القول بأن نصفھ إغریق
  . ما قال عن نفسھ بالنسبة للجیتول و النومید

و إذا . أما مجاالت المعرفة التي خاض فیھا أبولیوس فقد كانت متنوعة و شـاملة
و إذا أغضضنا الطرف عن جانب المبالغة الوارد في إحدى النقوش الالتینیة المخصصة ألبولیوس 

عا في میادین المعرفة التسعة المعروفة ، فإن الرجل كان ضلی ٢٩المخصصة ألبولیوس في مادور
التسعة المعروفة آنذاك و صاحب تآلیف فیھا، وھي الطب والتاریخ و الطبیعة و الفلك و 
الفلك و الریاضیات و الزراعة واألدب بما فیھ القصة و نظم الشعر بأنواعھ من ھزل ومجون و 

و قد كتب في . ھزل ومجون و ما إلى ذلك من ضروب الشعر باإلضافة إلى المیادین الفلسفیة 
وعات بكفاءة و إبداع، و كان یطمح ألن یكون فیلسوفا في عصر خبت فیھ قد كتب في جمیع الموض

، إال أنھ كان خطیبا مفوھا و محاورا بارعا و محاضرا  ٣٠عصر خبت فیھ جذوة الفلسفة
و كان یرى عكس أبناء جیلھ من مثقفي إفریقیا الرومانیة أن الفلسفة ھي  .٣١محاضرا مؤثرا

ل و لكن كذلك من العلم الملكي الذي یجب اقتحامھ لیس فقط من أجل حیاة أفض"الفلسفة ھي 
و كان شدید اإلعجاب بالفیلسوف أفالطون حتى أنھ كان یصفھ   .٣٢"كذلك من أجل القول األجمل

، و  Phédonأنھ كان یصفھ بالرجل المعبود الذي ملك علیھ حیاتھ فترجم لھ كتاب فیدون
دون ا Phédonفی اول فلسفتھ شرحا و تعلیق ب نفسھ بالفیلسوف . ٣٣، و تن ان یلق و ك

. ٣٥مقترنا بأفالطون كذلك) عنابة(بون و قد ورد اسمھ عند أوغسطین أسقف ھی. ٣٤الفالطوني
كما جاء اسمھ في كثیر من النقوش الالتینیة بمادور و غیر مادور مجردا من الكنیة . ٣٥كذلك

  . ٣٦من الكنیة و لكنھ موصوف باألفالطوني أحیانا

                                                        
29 I.L.A., I, 2115. 

قافة ذلك العصر ، و ھذا ما كان یجھر  ٣٠ للبالغة عماد ث قا  فلسفة  ویرون فیھا عائ كان أترابھ یزدرون ال
 ). Cirtaنسبة إلى قرطا (القرطي   Frantonبھ رفیقھ فرانطون 

31 Gsell (S.) .op.cit. p.31. 
32Apoleius , De Platone, III. 
33Ibid. 
34 Apoleius, Metamorphose , XI, 27. “Philosophum Platoneum Madaurensem” . 
35 Augustin , Civ. Dei, VIII, 14: “Apoleius Platonicus Madauensis”. 
36 I.l.A. , I, 2236; 2276-2279. 
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و   Apologiaمن أشھر مؤلفات أبولیوس التي وصلتنا كتابھ في موضوع الدفاعات
و أفالطون   Phédon، و فیدون Metamorphoseكتاب المسوخ أو الحمار الذھبي 

De Platone  . و ھي كتب فیھا مطارحات فكریة و أدبیة عالیة المستوى جعلت من صاحبھا
  .شخصیة مرموقة في عالم الفكر و األدب الالتیني تجاوزت شھرتھا حدود إفریقیا الرومانیة

  :Maximeمكسیم -٢
ي عاش في زمن متأخر حیث أما مكسیم المادوري المعروف بعالم النحو الالتیني الذ

، فإننا نذكره في ھذه العجالة كشاھد قوي على )القرن الخامس(أنھ عاصر األسقف أوغسطین 
ذلك . األثر المعنوي الذي تركتھ شخصیة أبولیوس في مادور خاصة و في المدن اإلفریقیة عامة

ل مدارسھا التي أن ھذه الحاضرة أخذت تشتھر بكونھا منبتا خصبا لرجال العلم والمعرفة بفض
فكانت العائالت الثریة . كان یقوم علیھا معلمون بارعون فاقوا غیرھم تحصیال و توصیال

بالمدن المجاورة لمادور حریصة على إرسال أطفالھا إلى ھذه الحاضرة لمزاولة تعلمھم 
و الظاھر أن مدارس مادور تخصص معلموھا في . ابتغاء الفوز و النبوغ و اقتداء بأبولیوس

ون تعلیمیة معینة كاللغة الالتنیة و قواعدھا و وآدابھا، حیث برز أحد شیوخ ھذا التخصص فن
ة  ي اللغ ھ ف ي التفق ن إسھام ف ھ م ان ل ا ك الھام بمادور ، ھو ماكسیم الملقب بالنحوي لم

  .الالتینیة و قواعدھا، فكان لذلك أثره على تالمذتھ بھذه المدینة و خارجھا

إذ ال .  ا المعلم المادوري الكفء ذي الصیت الذائعلیس لدینا معلومات حول ھذ
و ال نعرف عنھ سوى أنھ تبادل . إذ ال نعلم متى ولد و ال كیف عاش كما نجھل تاریخ وفاتھ

أنھ تبادل الرسائل األدبیة مع أسقف ھیبون أوغسطین دون أن یتأثر بمواعظ ھذا األخیر في 
و ال ندري إن . األخیر في المسیحیة ، فكان یدافع عن عقیدتھ الوثنیة راضیا بمھنتھ كمدرس

ندري إن كان أوغسطین قد تعلم عنھ أو زاملھ في الدراسة ألنھ زاول دراستھ في مادور في 
ھ  ى تعلیم د أن تلق ھ بع م أن ة، إذ نعل ر الدراس ن عم ة م ة الثانی ي المرحل ادور ف م

اختار لھ والده ،و كان ال ) سوق اھراس(  Thagasteبمدارس تغاست ) االبتدائي(األولي
دینة مادور المشھورة مدارسھا بالتفوق عن غیرھا من كان ال یزال وثنیا، متابعة الدراسة بم

غیرھا من مؤسسات التعلیم بالمدن اإلفریقیة األخرى، و ذلك بقصد أن ینشأ الطفل أوغسطین 
أوغسطین على تذوق األدب و فن القول الجمیل من بالغة و بیان وبدیع ممن اشتھرت بھا 

أنھ  ورغم أن أوغسطین لم یقض سوى فترة قصیرة في ھذه المدینة إال.  ٣٧اشتھرت بھا مادور
أنھ احتفظ بذكریات جمیلة عنھا و عن معالمھا و سكانھا الذین وصفھم بأھلھ و  المدینة إال

                                                        
37 Augustin , Confessions, II, 2, 4 . 
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دون أن ینسى حسن المعاملة التي حظي بھا و ھو طالب عندھم منكب على  ٣٨بأھلھ و ذویھ
منكب على الدراسة والتحصیل، مما یدل على عنایة المادوریین بشؤون التعلیم و تشجیعھم 

ا مع العلم أن أوغسطین كان مستاء ھذ. تشجیعھم لطالبھ و سخائھم في سبیل العلم و المعرفة 
كان مستاء من احتفاظ المادوریین بوثنیتھم و دفاع رجاالتھم عن الشرك، لكن ذلك لم ینسھ 

ھ ي كتابات ى   ٣٩لم ینسھ فضل ھؤالء علیھ فأقر لھم عرفانا بذلك ف ي وجھ بعضھا إل الت
  .أصدقائھ بمادور یعظھم فیھا و یدعوھم إلى التخلي عن الوثنیة واعتناق المسیحیة

  
  لاألشكــا

 قطعة نقدیة جدیدة لملك سیفاكس -١
  منظر عام ألطالل مادور -٢
القدیم -٣  شارع الكاردو 
 مدرسة مادور -٤
بیزنطیة -٥ ل ا قلعة  ل المسرح، ا للفوروم وملحقاتھ،    مرتسم عام 

                                                        
38 //              , Lettres , CC XXII, 7 ; XVII, 1. 
39 Augustin , Conf. Op.cit. ; Lettres,  CC XXVII, 7. 
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   -Madauros منظر عام ألطالل مادور

 
 

للملك سیفاكس   قطعة نقد جدیدة 
  

لقدیم  ا لتقاطع مع الدیكومانوس الجدید –شارع الكاردو  ا   نقطة 
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بیزنطیة ل ا قلعة  ل المسرح، ا لفوروم وملحقاتھ،    ا

   Gsell مدرسة مادور حسب رأي


