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 عبادة اإلمرباطور يف مدينة لبدة الكربى )اخلصائص واألمهية(
د. حممد انجي إحممد بن عروص 

مل  - مث مدينة اتبعة لقرطاجة فينيقيةوطنة إذ أهنا يف األصل كانت مست - فينيقيةالوذر  اجل ذاتالكربى  مدينة لبدة

إذ  صوًصننا يف بدايننة العإلنند ارمرباطننو  رت  ك  ننة  ة  رمانيننة عىنعننر الننريف ل مسننتع ر  بعنند أد لت ننت يننت رنني رة  رمنناتكنن  

منا ر لتول لبدة يف حظرية   . م  االرتقاللية رتصوًصا يف اجلانب االقتصال  رالسياري  كبري    لة أهنا متتعت بقد   تشري األل

أله ينة الررمانينة ة ل حنر  انجننتينك  إالّ ننم يننلن  ق.م 146قة بعند تندمري قرطاجنة رننة نيف اىنن ن األتنريةع ى الرغم م  ظإلو  

بعد أد فرض ري رته ع ى اىنن قة قيصر  ر الوذ  لعاناألم  اع األرلنبنبدة أتناضدت لنعإذ   م .ق 49رنة  بني بوميب رقيصر

نني  أد   Civitas) رأننن ل مرتبتإلننا اي مدينننة اتبعننة  ع يإلننا غرامننة رنننوية قنند ها نيالنيننة ماليننني  طننل منن   يننت ال يتننود ب  وج 

stipenendiaria) 111الصداقة رالتحالف مع  رما اىنوقعة يف العام  د كانت مدينة ح يفة لررما مبوجب معاهدةبعد أ 

 غنري أد -م  .ق 105 -112النر  اليوغرتينة  حسن  نواههنا لررمنا تنالل  اظإلا  اىنعاهدة اليت كاد اهلدف منإلا - م .ق

 منع بداينةاىننتإلينة ر مندة حكنم يولينوي قيصنر  مبنا لقصن  يف  من  قيصنر ال تكنود راضنحة رضعية اخلضوع يف العالقة مع  رما

 . م .ق 44 العام

 رينالف  انفراج يف طبيعنة العالقنة بنني اىنديننة رالناكم النوذ  ألرنى الررامنة السنابقة النوذكر حدثغس س أمع  م  

يف هنوذ   لبندة الكنربى   رع نى منا يبندر أد (IRT. 320)علنداتل احمل ينة اجلنايتوي من  أجنل ضنر  قبا نل ديو بندار ال  ّ  معنه

إذ لا ً ننا مننا يشننا  إليإلننا ك دينننة مسننتق ة يف النقننويت الالّتينيننة الننيت   تصننرفت بشننكل مسننتقل ع ننى الصننعيد احمل ننىقنند الفنن ة 

ليرت بوار ة قضاة أر   يف  م  ارمرباطو  تيبرييويتاصة هبا قامت بسك ع  ة   ك ا (IRT. 301)   رجدت عىنن قة

قند  اىنن قنةفإنه مل تك  هناك أ  لاللة ع نى أد القنصنل الررمنا  يف الوقت  ذات يفر    فينيقيني تالل القرد األرل اىنيالل 

 يتضن  ؛  (IRT. 330,331)كحنامي أر نصنري ل  ديننة نقويت اىندينة هتصفحيث ر  ما ي أ  ر  ة فع ية ع ى اىندينة

رمنع ذلنك ينظنر إي لبندة الكنربى  قني ل ك  نة عىنعنر القي ديننةيف اىن ارنتي اد  رمنا كن  هنناك أننه مل ي م  تنالل هنوذا ك نه

                                                           
 اررالمية اجلامعة األمسرية -ك ية اآللا   -قسم اآلاث  -عضؤ هيئة تد يس. 
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نشننام مع ننا   منن  تننالل هننوذا االننندماج يظإلننر بشننكل راضنن   .االننندماج مننع  رمننا ةع ننى اعتبننا  أهنننا حالننة سوذجيننة لسيارنن

رعلقند  النوذ  تشنإلد  يف  رمنا  منا يظإلنرغنرا  ع نى  حضنرهً ألى إي ينول يف كنكل اىنديننة  بداية م   م  أغس س مكثف

 السيارننية التحننوالت ىتنندل ع ننفإهنننا عىنثننل ربشننرية مإل ننة  ر ماليننة ع ننى رجننول قنند ات تقنيننة يف التجدينند الضننر الرغبننة فيننه 

رالننيت منن  أ إلننا  ي فهلننة  رمانيننةيين منن  عبننالة فهلننة فينيقيننة صنرفة إي الت ننو  اىنإلننم يف اجلاننب النند  اضننافة إيف اىندينننة الفكرينةر 

 ينة م  تالله إي اال تبام التام مع  رما.علشكل الوذ  هتدف اىندعبالة ارمرباطو  

 من  األرنرة مننوذ النشن ة حن   يف عاص ة ارمرباطو ية الررمانية ارمرباطو ريف ر قة حبثية رابقة لنا بعنواد: عبالة   

ىنخت فنة النيت ل امرباطو  رنش هتا رطقورإلا راىنراحنم  تالهلا ع  ماهية عبالة ار مت التعرف  السيفريية ) اجع قا  ة اىنراجع( 

به عبالة ارمرباطو  يف  ما اتس تمعرفة  رعلتايل يكود م  اىنإلم   رم  يعد ارمرباطو  إهلًا حقيقًيا يف نظر العامة  امرت هب

ل  النوذ  االقتصنار  ينية علوضنع السيارننلنوذي  يصن وا ع نى تشنريفات إهلنااألعطنرة عالقنة ركنوذا   ت و هنار  الكنربى لبدة مدينة

ظإلنر الواث ننمل اىنكتشنفة حنن  هنوذ  ال حظننة أهنننم ت   أيًضنا منن  اىنإلنم معرفننة من  هننم األعطنرة الننوذي  مل بننه اىنديننة يف عإلنندهم منرت 

النقويت  اجل ع بني يف   ضف ع ى ذلك أد أ ية الو قة تك  نة ذلك مع رضعإلم الديين يف  رما رمقا لت ليهبشرف  ا واحظ

 .بسيارة الررمنة راالندماج ارعالقتإلعىندينة  ا النوع م  العبالةهوذ لد ارة راىنبا  اىنع ا ية راىننحواتت

  منن رتسننت ر حنن    أ  الفنن ة األرغسنن ية بدايننة عإلنند اىنننواط  األرل عىندينننةاىنرح ننة ال منيننة هلننوذ  الو قننة تبنندأ مننع 

كافة اجلوانب يف  م الشامل ربعدها لت ت يف مرح ة م  االحن ا  ا لها  كإلدهتا اىندينة  ةلكوهنا فتر مرح األررة السيفريية

 إليإلا. ريتم اركا ة  رإد رجدت لال ل ىنا بعد هوذ  الف ة ع  عبالة ارمرباطو  الياتية

 سنننننننوقال رهنننننننو  مت الكشنننننننف عننننننننه يف اىنديننننننننة مإلنننننننم أقننننننندم مبنننننننر أقننننننندم إكنننننننا ة لعبنننننننالة ارمرباطنننننننو  تظإلنننننننر منننننننع 

Macellum))    يبنوي  رفنويبقبل كنخ  يندعى أنوبعنل اتع دم م الوذ  ق ( Annobal Tapapius Rufus) 

أقننيم ع ننى  حيننث  (1)كننكل   منننوذ بننداههتا األري لبنندة. هننوذا اىنبننر منثننل سننوذج مإلننم رفرينند يف ع ننا ة يف السنننة الثامنننة ق.م 

اليت  ((Mensa يت ظالهلا  تبت طارالت الباعة مجيع اجلوانبعأل رقة م   أحي ت راحة كبرية أتتوذ الشكل اىنست يل

ليننواد تننرايف  رأأ جننل م ينننة أبكننكال ليننواد النندلفني  هنننا تقننف ع ننىأب ينن  رتت يف مكانننه  حاليًننا اينن ال بعًضننا منإلننا موجننولً ال
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( يصنل ق نر كنل منإلنا (Tholoiانينني م  األكشاك الدا رية الشكل تتورط الساحة  Griffon).) يعرف عرم اجلريفود

ينؤطر هنوذ  األكشناك   بعقول نصف لا رينة ارنتخدمت لع  ينات العنرض رالبينع تنتإلي ية ي عشري  م   تتخ  إلا نوافد طولإ

منتننند فوقإلنننا تنننرب  عننند أطرافإلنننا أع ننندة   أ ضننية  ترتفنننع مبسنننتوى نينننالث ل جننات ع نننى أ ضنننية السننناحة   أتتننوذ الشنننكل اىننننث  

  جد اد األكشاكات ع  ت يف اليت ترتك  عند طرفإلا اآلتر يف كو ر  الررافد اخلشبيةطرف م  عوا ض حجرية مإل تإلا محل 

ينت هنوذ  اىنظ نة ريف اىنسناحة النيت  هوذ  العوا ض تقوم حب ل السقف الوذ  خيدم ك ظ ة متتد أمام األكشاك السنالفة النوذكر 

توجد يف مرك   انفو ة يبدر أهنا كانت ركا ة أد الكشك اجلنويب يف السابمل  ألع دة  تبت أيًضا طارالت ل باعة. رجتد  ابني ا

تصوًصنا األري ل سنوق تضنع في نا بعند لعندة ينديثات  . بعد ع  ينة البننا قة علنشام التجا   الدا ر يف هوذا اىنكادهلا عال

الشنا ع ال نويل  ي نل ع نىعنند النرك  اجلننويب الرنريب النوذ   م  ارمرباطنو  تيبريينوي في ا يتع مل بكيفية الدتول إليه  فخالل 

(Cardo  )منندتل فتننر ع ننى اجلانننب  دثارننتح ي السننوق  رتننالل النن م  السننيفري إ  ارفضننامنن  تاللننه يننتم قننيم  راق أ

 ريف نفنس هنوذ  الفن ة أيًضنا ( Cardo Maximus )اجلنويب ل سوق يفت  مباكرة ع ى الشا ع ال نويل الر يسني ل  ديننة 

ام الشننب  ينو األتضننر ال ننود فننإد الكشننك اجلنننويب مت ارننتبدال أع دتننه اىنع ولننة منن  الجننر اجلننري  أبع نندة جننوذرعإلا منن   تنن

ركنوذا أع ندة  راق السنوق فقند ارنتبدلت منوذرع من  اجلرانينت الرمنال  ال نود تقنوم ع نى قواعند  رتيجاهنا م  الرتام األبيض 

رتع وها تيجاد م  نفس الرتام  أيًضا مت ت ريد بعدل من  طنارالت البينع  ب تنا ف ةاني نة ل سنابمل ذكرهنا   م  الرتام األبيض

 .لة م  الرتام األبيض بداًل م  الجر اجلري   رلكنإلا مع و 

  ع ى كا ع عرضي فرعي  لرهو ي   يقع عند النصف اجلنويب م  اجلانب الرريب   فكادأما اىندتل األص ي ل سوق         

 . أع ى( 2  ككل ) (1)ة ع  انينني م  األبوا اىندتل عبا   عند قوي ارمرباطو  تيبرييوي  م  الشا ع ال ويل الر يس فرعيت

                                                           
 ل   يد م  التفاصيل ع  السوق يراجع : (1)

Degrassi, N., «II mercato Romano di Leptis Magna», QAL, 2, 1951, p. 27–70; Young, B.A. ,The Roman  
North  Africa macella, A Thesis Submitted to the School of Graduate Studies in Partial Fulfilment of the 
Requirements for the Degree Master of Arts, McMaster University,1993, p.91-98; Laronde, A., Degeorge, 
G., Lepcis Magna: La splendeur et l’oubli, Hermann, Paris, 2005, p.92- 97; Di Vita, A., Di Vita-Evrard G., 
Bacchielli, L., La Libye antique, Editions Place des Victoires, Paris, 2005, p. 56-64.  

واقع ؛ في يب كنريك  لليل اىن103-102  ص 1965هاين  ل.   لليل لتا يخ رفاث  من قة طراب س ىنا قبل العصر اررالمي  لا  الفرجا   طراب س  
 .117-115  ص . 2015 م بعة ري باكت  تونس  “إق يم تريبوليتانيا  ˮاألنيرية يف ليبيا 
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منن  الكتننل اىنكونننة ل جنندا  حنندى رنيالنيننني كت نة ع ننى إ عل رننة الالّتينينة  حفنر نقننل التكننريس منإلننا اجلنننويب البننا رإي جاننب 

نه لس  الظ كاننت ونة ل نقل تكود غري مقرر ة  غري أعجل   ج   م  الك  ات اىنك اىن  طراىنع ولة م  الجر الرم ي 

  هوذ  النسخة كانت عألصنل ففنو ة مت العثو  ع يإلا لاتل السوق (1)ونيقية اجلديدةوذا النقل كتبت عل رة البهلهناك نسخة 

غنري أننه منا كناد   منإلنا ثنر فقنط ع نى انينننياىنقورنة كاننت جن   من  عقند مندتل أحند األكشناك  عً  جنا ع ى نيالث من  األح

 : (2)اآليت ع ى النحو رفًقا لوذلك مت تركيبه  ر   الضا عة يف الن  الالَّتيينكاد كافًيا لسد الاجة ىنعرفة الك  ات موجوًلا هبا  

[Imp(erator) Caesar divi f(ilius) Augustus] co(n)s(ul) XI imp(erator) XIIII 

trib(unicia) pot(estate) XV pont(ifex) m[axi]mus. M(arco) Licinio M(arci) f(ilio) 

Crasso Frugi co(n)s(ule) augure proco(n)s(ule) patrono flaminib(us) August(i) 

Caesaris Iddib[a]le Arinis f(ilio) [Pil]one(?) [et Ammicare A]nnobalis [f(ilio)[… ]on[. 

su]fetib(us) M[uttun Annonis f(ilio     (  Annobal [[Imilchonis]] «Himilcho» f(ilius) 

Tapapius Rufus sufes flamen praefectus sacrorum de sua pequ[nia] faciun[dum 

coe]ravit idem[que] de[d]icavit.(3) 

ˮ ارمرباطننو  أغسنن س  ابنن  اىنؤلننه يوليننوي قيصننر  قنصننل ل  ننرة الاليننة عشننر  صنناحب التحيننة ارمرباطو يننة ل  ننرة

الرابعة عشر  النا   ع نى السن  ة ال بيونينة ل  نرة اخلامسنة عشنر  الكناه  األعظنما عنندما كناد منا كوي ليسنينيوي كرارنوي 

  أبنندم قا ت  س ر ننا ايننديبال ابنن  أ   رسننصنني  ركإلنننة ارلننه أغربرقنصننل رالو الرعننراف  كنناد  فررجنني  ابنن  مننا كوي  قنصننل

يبوي  رفوي اب  هي ي كو   قاضي ركاه   اىنسنؤرل عن  األكنيا  ب  رالقضاة كانو موتود اب  أنو رأنوبعل اتع (4)اب  أنوبعل

 .“ألغس س ره  ركر اىنقدرة   أمر ببنا  هوذا اىنبر م  ماله اخلاص 

                                                           
(1) IPT, 21. 

 حول مدى  مسا ة النقل البونيقي يف معرفة الك  ات اىنفقولة راعالة ترتيب الن  الالًّتيين  اجع : (2)
Goodchild, R. G., «Two Monumental Inscriptions of Lepcis Magna», PBSR, Vol. 18 (1950), 
p.72-77.  
(3)IRT, 319.  

 ماتنق ى يعتقد أد هامي كا  هوذا هو اب  أنوبعل مان  السوق.  (4)
Mattingly, D.J., Tripolitania, 1st Edition, Bast Ford Limited, London, 1995, p. 98.  
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 Marcus Licinius Crassusمننا كوي ليسننينيوي كرارنننوي فررجنني )عرننتثنا  الربرقنصننل رالوصنني 

Frugi عننرافر ق.م 14( رالننوذ  كنناد قنند كننرل منصننب قنصننل يف  رمننا يف العننام ((Augur فننإد   (1)رفًقننا ل نننقل أيًضننا

مكننري اىنبننر راألكننخاص األتننري  الننوذي  يشننر ود مناصننب معينننة يف النننقل يظإلننر بشننكل راضنن  منن  تننالل أمسننا إلم  أهنننم 

 (Tapapii) اتعيب ينت نني ألحند أهننم العنا الت ال بداريننة ((Annobal Tapapius Rufus  اىنكنرييني  لبندار 

 ع نننننننننى غنننننننننرا  األمسنننننننننا  الررمانينننننننننة اتتنننننننننا  أد يقننننننننندم امسنننننننننه    (2)( Tabahpiاتعهنبنننننننننني ) علررنننننننننم الالّتينننننننننين  رعلفينيقننننننننني

Trianomina)) االرنمهناينة  إضنافة مع (usع نى ارنم عا  تنه ركنوذا ) ل مه  ارنتخدا( كنينة الالّتينينة Rufus )(3) هنوذا  

تق د أع ى منصب إلا   يف الدرلة رهو القضا   ر  النقل أنهظإل  ي    ينت ي إي طبقة غنية م  مالك األ اضي ر التجا  الرجل

(Sufet) نوت احمل ننينرالكإلنن (Flamen)   مبانيإلننا رر كننإلا العام ننةركنناهد  ر اي  رمننارنناف منن  اىنؤكنند أد هننوذا الشننخ  

  رصن ت قوة رأ ية حك ه رمدى الرتنا  النوذ أد يعرب ع ى  الس  ةاىنستحوذ الوحيد ع ى  ؛أغس سيت أ ال م  تالهلا رال

فإلننا منن  أجننل الصنناو العننام رمصنن حته جيننًدا ل ري الدعايننة رارعننالد  ركيَّ هننوذا ال بنندار   ب  ف رننتوع(4)ليننه  رمننا يف عإلنند إ

نفننس النندر   يف لبنندة  أنننه ي عننبا منن  تالهلنننفسننه أظإلننر   توبننة ع ننى راجإلتننهبررننالة مك ه   ننرلعوذا اىنبننر هلنن إبقامتننهالشخصننية 

  .؛  رماالوذ  لعبه أغس س يف العاص ة

                                                           
(1) Guzzo Amadasi, M. G., « More on the Latin personal names ending with -us and -ius in Punic », 
in Solving Riddles and Untying Knots: Biblical, Epigraphic and Semitic Studies, Indiana , 1995, p. 
495-504; McIntyre, G., A Family of Gods: The Worship of the Imperial Family in the Latin West, 
Ann Arbor, 2016, P. 58. 
 (2) Mattingly, D.J., op cit, p. 98.  
(3) Fontana, S., « Leptis Magna: the Romanization of a major African city through burial evidence», 
In S. Keay and N. Terrenato (eds), Italy and the West: Comparative Issues in Romanization, 
Oxford: Oxbow, 2001, p.167 .    

ل األر و  اىنتبع يف هوذا مع بداية احتكاك اىندينة مع  رما  قام نبال  لبدة بتبين طريقة األمسا  الالّتينية م  أجل االندماج التام يف الثقافة الررمانية  حو 
 اجلانب  اجع: 

Birley, A. R., « Names at Leptis Magna », LS, 19, 1988,.p. 1-2; Mattingly, D., op. cit., p. 98-99. 
رها هو ل و  ليود كاريوي يرر  أد أغس س رهو ع ى فرايت اىنوت لعا إليه أصدقا ه ربعد أد قال هلم ما أ ال قوله افتخر أمامإلم انه رجد  رما مبنية ع (4)
 .Dion Cass.LXI. 30 كإلا مبنية علجا ة.         ي
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 8-9راىنننؤ اب علعننام  هننوذا النننقل نن  تننالل ف  الصننعيدي  ارق ي نني رالعنناىنيا ع ننى هننوذ ا ع ننى الصننعيد احمل ننى  أّمنن 

السنا دة منع األفكنا  الدينينة اجلديندة  ربشكل مبكر مدينته رركاهنادماج أد يعرب ع ى ان صاحب أع ى منصب أ ال  ق.م 

ارمرباطو  الاكم   حيث أد النقل يشري صراحة بوجول انينني م  الكإلنة احمل يني لعبالة يف عبالة ارمرباطو  راىنت ث ة يف  رما

هوذ  الدهنة يف هوذ  الف ة  لوجول دماج الوذ  أاث  اهت ام الكثريي   االن(( Flamen Augusti Caesaris  أغس س

 Civita)) ريف مدينننة ال الننت رضننعيتإلا رعالقتإلننا علنسننبة إي  رمننا أجنبيننة في ننا يعننرف اصنن الًحا عرننم  (1)اىنبكننرة جننًدا

peregrine (2)  ي النقل نفسه حي ل صفة أجنيب كر ّ فإد م   علتايلر(Pergrinus)  الع نل ع نى نشنر  أد  رم  اىنؤكد

كجن      الاك نة احمل ينة  ل بقنةاهرة من  جاننب اريارية مساعت لنتيجة جا   عبالة ارمرباطو  يف مدينة ذات نيقافة فينيقية

رجن   من  تنرحيبإلم عالنضن ام   (3)ل  ديننة ج نب الثنررة رالرتنا  ا م  م  كعو هم عالمتناد لكود السالم رالنظام الررما  

غننري أد هننناك نق ننة أتننرى ينبرنني إاث هتننا هنننا رهنني أد العبننالة قنندمت  ع ننى اىنن قننة. ارمننا الننيت فرضننت رنني رهتيننت هي نننة   

مظنناهر ل عبننالة يف  رمننا ع ننى الننرغم منن  أد هننوذا األتننري قنند منننع أد تقنندم لننه أ   لإلمرباطننو  أغسنن س رهننو ع ننى قينند الينناة 

 رعلتايل هل م  اىن كن  القنول أد (4)الشرقية إبقامة معابد له تالل ف ة حياته رمس  مع بعض التحفظ ىن ث ني م  الوالهت

                                                           
(1) McIntyre, G., op. cit, p.57; Josephine, C. Quinn., « The Reinvention of Lepcis »,  Bollettino di 
Archaeologia, On Line, 2010, Volume special A/A7/6 ,2010, p. 56; 
Fishwick, D., Cult, Ritual, Divinity and Belief in the Roman World, Farnham: Ashgate 
Publishing,  2012 , p. 83-94; Christol, M., « Notes d'épigraphie», CCGG, 7, 1996. p. 311.  
(2) Nicols, J., Civic Patronage in the Roman Empire (Mnemosyne Supplement 365), Leiden: E.J. 
Brill, 2013, p. 222-223. 

 ى رضعية ب دية م  اىنؤكد أد اىندينة ظ ت يف هوذ  الوضعية علنسبة لررما ح  النصف الثا  م  القرد األرل اىنيالل  حيت يص ت ع 
(Muncipium رعلتحديد يف الف ة ما بني )م  الوضعية اليت تس   ل قضاة الصول ع ى حمل اىنواطنة الررمانية بعد انقضا  مدة حك إلم   78 -74

 ينظر :   
 Guey, J., « L’inscription du grand-père de Septime Sévère à Lepcis Magna», BSNAF, 82, 1951, p. 
187-188. Laronde, A., Degeorge, G., op. cit., p .38   .  

 1000ماليني  طل م   يت ال يتود  أ  حوايل  3م  أهم رخاه أغس س ع ى اىندينة أنه قام إبلرا  الضريبة اليت فرضإلا ع يإلا يوليوي قيصر رقي تإلا  (3)
  يراجع:ط  كانت تدفعإلا لبدة رنوًه لررما  

Di Vita, A., Di Vita-Evrard G., Bacchielli, L., op. cit.,  p. 20. 
منوذ النش ة ح  العإلد السيفري   جم ة الع وم   (Virbisحول هوذ  اىنوضوع  اجع: ف د انجي ب  عررص  عبالة ارمرباطو  يف عاص ة ارمرباطو ية ) (4)

 .   130 -129ص   2017العدل الواحد رالثالنيود ليس رب   ارنسانية رالت بيقية  ك ية اآللا   لينت 
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أنوبعننل هننو اآلتننر حصننل ع ننى إذد منن  السنن  ة الاك ننة يف  رمننا بعبننالة أغسنن سب رمإل ننا يكنن  األمننر فنناد لبنندة هنننا تقنندم 

                    سوذج مإلم لعبالة ارمرباطو  الي.  

بالة نع ال يتع مل بعنه يف الواقنم م  أننع ى الرغ  رنل فتنر نقنر يظإلنًدا م  التا يخ السابمل الوذكنريبة جنف ة ق

ثر ع يه لاتل نقل ع  ال هوذاأ ية تاصة.  له أنهأننا نرى  و   إالّ نامي لإلمرباطنه النل خي  ارلنو  بشكل مباكر بنارمرباط

 Cossus) كوروي كو ني وي لينتولوي ق.م م  تالل ذكر بررقنصل أفريقيا اىنس ى بن 6يعول ات خيه ل عام ر   اىندينة

Cornelius Lentulus ) هو عبا ة ع  ككر ق دّ م  م  قبل مواطين لبدةر   أ  يف  م  ارمرباطو  أغس س 

(Ciuitas Lepcitana  ) ( لإلله ما ي األرغسن يMarti Augusti) رذلك لدر  أغس س يف إبعال ت ر  

 ىنن قة ع  مدينة لبدة.  القبا ل ال يبية ع ىقبا ل اجلايتويل رهي أحد

   Marti Augusto sacrum  auspiciis Imp(eratoris) Caesaris Aug(usti) pontificis 
maxumi patris patriae ductu Cossi Lentuli co(n)s(ulis) XVuiri sacris faciundis 
proco(n)s(ulis) prouincia Africa bello Gaetulico liberata ciuitas Lepcitana(1). 

ه إلا تبام  ( تشري إي العالقة اخلاصة بني هوذا ارله رارمرباطو Marti Augustiما ي األرغس ي )

األرل كاد يف  م  أغس س رارت ر ح  القرد الرابع اىنيالل  يت ما يعرف اص الًحا عرم اآلهلة  عرمرباطو  ظإلو    

 هلوذ  اآلهلة أدمبعر  ؛آلهلة أضيف إليإلا لقب أغس س(  حيث كانت هناك عدل م  ا Dii Augustii) األرغس ية 

. رجول هوذا التكريس اخلاص أبحد اآلهلة األرغس ية يف هوذ  الف ة اىنبكرة يعد يف حد  (2)ا تبام مباكر عألعطرة الاك ني

قط االهت ام عآلهلة اىننت ية ليس ف -رالوذي  م  اىنؤكد أهنم نبال  اىندينة -ذاته أمرًا مثريًا ل دهشة ريوكد ع ى  غبة اىنكررني 

مكاد رجول النقل علقر   .م  قبل أغس س نفسه اىننش ل عا  ة ارمرباطو ية رلك  اىنسا ة أيًضا يف نشر الفكر الديين 

 Via( الوذ  يعرف عرم كا ع النصر)Cardo Maximusم  الشا ع ال ويل الر يسي ل  دينة )

Ttriumphalisبداريود ع ى هوذا ي األ ية اليت ع قإلا ال  ّ إ  يشري رمرباطو  تيبرييويفاذية لقوي ا (  عند من قة

                                                           
(1) IRT, 320.  

 : ل   يد حول هوذا اىنوضوع ينظر (2)
Villaret, A., Les dieux augustes dans l’Occident romain, thèse de doctorat, Université Bordeaux 
Montaigne, 2017, p.23-104. 
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التكريس بوجول  يف من قة جوهرية رم هولة  رع ى الرغم م  أد اىنن قة احملي ة مبكاد رجول النقل مل يتم الكشف عنإلا بعد 

 . (1)ف   احملت ل كود هوذا النقل خي  حرم ليين أر ع ى األقل متثال أقيم هلوذا ارله

م  نفس راللة  ع ى نفقة كخ  (Chacidicum) ومنيديكن كنم أقيم مبر الك 12-11يف العام 

م  تالل قاعدة  مت يديد هويته  ( (Iddibal Caphada Aemiliusيس ى ايديبال كافالا امني يوي   (2)أنوبعل

 وجه لالم    مب لاتل هوذا اىنبر سه رجدنف ت ثالالد رلس  الظ فإ (3)أغس س كاه  لعبالة ارمرباطو كاد   أبنه متثاله

ففوظ لاتل متحف السرا  ال را   حالًيا رهو  نفوذة أبر و  الواقعية الررمانيةتشكل أمجل الصو  ل ت انييل احمل ية اىن

  دهلا عالقة إبق يم تالكيديكي ببالل اليوان ك ا يوذكرها نقل التكريس  (Chacidicum) بن تس ية اىنبر. (4)ب راب س

ية الكالكيدإلهلة فينوي ل ا    اهدمتثال لكيوبيد مت يسجل أد  رجد هبوذا اىنبر الثا  اىنيالل رهو ما يؤكدها نقل يعول ل قرد 

( Venus Chalcidica  ) فرعام  قبل كخ  يس ى ك وليوي ريبتي يوي  (Claudius Septimius 

Afer ) ان التس ية برراق حي ل نفس االرم  ك ا توذكر (5)ع ى كرف ارمرباطو  أن ونيوي (Chacidicum  )  قام

رجتد  اركا ة هنا إي   (6)( علفو م الررما Curia Julia)ببنا ه ارمرباطو  أغس س يف  رما ريربط اجمل س الب د  

 .  (7)إليإلا أغس ساليت ينت ي  أررة جوليا عد األترية األصل اليت ينحد  منهأغس س رارهلة فينوي إذ تطبيعة العالقة بني 

 : (8)نقل تكريس اىنبر يكود ع ى النحو اآليت

 (A) Numini Imp(eratoris) Caesaris Diui f(ili) Aug(usti) pont(ificis) 

m[ax(imi) imp(eratoris) XX co(n)s(ulis) XII]I tr(ibunicia) pot(estate) XXXIIII 

                                                           
(1)  Ibid, p. 162-165. 
(2)  Di Vita, A., Di Vita-Evrard G., Bacchielli, L., op. cit., p. 70. 
(3) IRT. 589; Fishwick, D., the Imperial Cult in the Latin West: Studies in the Ruler Cult of the 
Western Provinces of the Roman Empire, Volume II.1, Leiden,1991, p. 378. 
(4) Di Vita, A., Di Vita-Evrard G., Bacchielli, L., op. cit., p. 70. 
(5) IRT, 316. 
(6) Laronde (A.), Degeorge (G.), op. cit., p. 98. 

 126ف د انجي ب  عررص  اىنرجع السابمل  ص  (7)
(8) IRT, 324.   
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calchidicum et porticus et porta et uia ab XVuir(is) sac(rorum) [·· c. 

7··dedica]ta est. 

)b)  Iddibal Himilis f(ilius) Caphada Aemilius d(e) s(ua) p(ecunia) 

f(aciendum) c(urauit) calchidicum et porticus et portam et uiam. 

(c) Iddibal Himilis f(ilius) Caphada Aemilius d(e) s(ua) p(ecunia) 

f(aciendum) c(urauit) calcidicum et porticus et porta et uia. 

: األرل عبا ة ع  (  3 ككل ) قس ني منفص ني حبجم غري متسار  منوذ بداية انشا ه وم يتض  نديكن كينالك

رهو الوذ  حنت ع ى عا ضة أع دته  (cardo maximusد ق يل الع مل يفت  ع ى الشا ع ال ويل الر يسي ) َّ ع   راق م  

ركال هاذي  القس ني م   طة بصفوف م  األع دة.يقع ت فه رهو عبا ة ع  راحة فا  رالقسم الثا    نقل التكريس

ر مبا ل حيواانت   ه البضا ع عىن ال الع ين ركوذلك روقًا لتجا ة الرقيملفيتباع  ل  دينة جتا هً  امرك ً كانت   ارظيفتإلأد اىنؤكد 

 .(1)بسإلولة منك  مراقبتإلا اىنبر حيو  راحة كبرية مفتوحة هبا فالت تتقدمإلا أ رقة ر مداتل: فاىنف رة القالمة م  أفريقيا

اجلري    رالوذ  كانت يف األصل أع دته مع ولة م  الجر (4)   ككلالرراق اىن ل ع ى الشا ع ال ويل الر يسي

بوار ة ر م ذر مثا  ل جات يف مقدمته   هوذا الس م ينقسم إي قس ني نتيجة   اليإلإيتم الوصول  يقوم ع ى منصة (2)احمل ى

بشكل أ بعة أع دة ع ى الواجإلة ر  اجل   عند هوذا تتقدم أع دة الرراق األمر الوذ  ت  ب أد تصفه لربر  اىننصة عند من

يقع ع ى كل  ( Sacellum)  يفت  حرم لييناجل   البا   ا وذه   يف فو نيالنية ع ى كل جانب )مبا فيإلا األع دة الركنية( 

رم ل( هلوذا اpronaos راق )دم رظيفة خيالسالفة الوذكر اىننصة  اجل   البا   م جانب منه مخس فالت   رعلتايل فإد 

                   :الررحية ألغس سكري لعبالة القوة   اىنبرالديين. م  تالل نقل الت ريس يظإلر بشكل راض  أد هوذا 

                                                           
(1) Braconi, P., « Il Calcidico di Lepcis Magna era un mercato di schiavi? », JRA, 18, 2005, p. 219.  

 راتتالف الوظيفة   اجع: حول مص    الك يكيديكوم
 Gros. P., « Chalcidicum : le mot et la chose», BSNAF, 2004, p. 226 -227. 

 ,Laronde (A.)تننننالل القننننرد الثننننا  اىنننننيالل  ارننننتبدلت هننننوذ  األع نننندة الجريننننة أبع نننندة منننن   تننننام الشننننب  ينو ت ينإلننننا تيجنننناد كو نتيننننة  :     (2)
Degeorge (G.), op. cit., p. 98.. 
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( Numini Imp(eratoris) Caesaris Diui  )ارمرباطو      رعلتايل يظإلر لنا أر و  فتر يف كيفية عبالة

 ارمرباطو  رح  وق  جند رجول تبديل فاىنقصول علعبالة هناسفة مباكرة ك ا  أيناها م  تالل نقل البصعبالته  فبداًل م 

(  Numen)ية رهو ع ى قيد مس غبة أغس س يف أد تقدم له عبالة   عدم . هوذا النوع م  العبالة ظإلر يف  رما ارتجابة ل

رهي تشري إي  أد هناك فا ق   مرباطو  ع ى التصرف(  تكود متجيد أر اتليه لقد ة ار Numen Augusti  فن )الياة

ستحقة للآهلة ريف ذات الوقت اىنعبالة لمبعر أد ارمرباطو  كخصًيا مل يك  حيظى ع  بني عبالة أغس س رعبالة  رحه

رنوات م   6كيديكوم جا  بعد تكريس مبر الك .  (1)كا ة إي أد هناك فا ق بسيط جًدا يفصل أغس س ع  اآلهلةإ

يبدر أنه أرل اعت ال  رع ى ما   (Ara Numinii Augustiريس موذب  يف  رما م  قبل تيربيوي لررح أغس س )أت

منك  القول أد رجول هوذا النوع م  العبالة منثل إعالة ترتيب رعلتايل   (2)( يف مدينة لبدة Numen Augusti)لعبالة 

  .(3)ال حظة اليت ظإلرت فيإلا  رما بداية م الرمسية يف الدينية  مع السيارة موا مة ر

م    19 -14يف العام  ي  كرَّ ناىن ( Romae et Augusti) بد  رما رأغس سنامة معنتت كد إبقوا مة نهوذ  اىن

 دبة احمل ية كاان يشرالن( ر ا م  النخ  Bodmelquart)  كا تنبولم ( ر Baalyaton)  هتود لعنم  قبل  ب

م  الفو م  بنيت ع ى اجلانب الش ايل الرريب  ض   ر س ة نيالث معابد ظإلري  بدهوذا اىنع   (4)(  Sufetمنصب قاضي )

 ص  لعبالةاجلنو  معبد ت  م   انحية  حيث جيار     يقع يف منتصفإلا رما رأغس س    (Forum Vetus) القد  

ي ك م - ارله هريقللعبالة  كريمعبد   الش ال رم   ( Liber Pater- Shadrapa)  كال اع -رله ليرب عتر ا

رالوذ  يظإلر بنسب بنا ية أقل م  اىنعبدي  السابقني نظرًا ىنساحة األ ض   (Milk’ashtart-Hercules) عشتا ت

إي   منوذ أكثر م  نيالنيني رنة  فيتا أن ونيو ل لعت   . هوذا األمر عرضافة إي مع يات أترى(5ككل )  اىنتاحة
                                                           

 ل   يد ع  هوذا النوع م  العبالة  اجع: (1)
Scheid, J., « Comprendre le culte dit impérial. Autour de deux livres récents »,  AC, 73, 2004, p. 
241; Beard, M., North, J., and Price, S., Religions of Rome, Vol. 1, Cambridge University Press, 
1998, p. 207. 
(2) Josephine, C. Quinn., op. cit., p. 56.  
(3) Smadja, E., « L'inscription du culte impérial dans la cité: l'exemple de Lepcis Magna au début de 
l'empire », DHA, vol. 4, 1978, p.182. 
(4)  IPT, 22.  
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قامة معبدي  لإلهلني إكانت    ىنعابد الفو م ع ى هوذ  الناحية ننن م. .لقرد األرل قاتالل  نن أد اخل ة األرلية االف اض

عرهلني ( )ع ى التوايل اوذي  مت م ابقتإل ال ّ  ي ك عشتا تر ا كال اع رم  (Dii Patrii ) الاميني ل  دينة الفينيقيني 

ر معبد جديد ع ى اجلانب ب  فن    ديل يف اخل ةتب طرأ يف  م  أغس سغري أنه  هريقل. ر )عتوي(ليرب عتر الررمانيني

ريف ذات الوقت حدث جتديد اتم ىنعبد هوذا    (1)  يف السنة اخلامسة ل  ياللقل اكت ل بنا   ري كري لإلله هي   لكي الش ايل

تعديالت النظرًا لجم   (2)م 19-14لعبالة  رما رأغس س رلكنه مل يكت ل إاّل يف الف ة ما بني عام  كريكي ي  األتري ل  

. فرضية  ل  فيتا هوذ  تبقى اىنعابد اىنخصصة لعبالة ارمرباطو  عةف  ر     مع مإلابةرال تيبات اليت طرأت ع يه ح  يتال م 

رحظيت بقبول اتم   اليت متكنت م  تفسري اخلصا   الضرية راىنع ا ية  اىن ي ة هلوذ  اىنن قة م  الفو م  الوحيدة ح  اآلد

 .(3)م  الباحثني

رأع دة الواجإلة صفني أد أع دته نظ ت يف  ( أ pseudo-périptère Hexastyleبد م  طرا ) اىنع

ككل    (4)يفت  انحية اجلنو ر   م x 20 م 46أببعال هامة  يقوم ع ى قاعدة مرتفعة ر رهو  عدلها رتة أع دة يكود 

إليإلا ع  طريمل فتحات  تبت ع ى  ع ى مستوى راحة الفو م يتم الوصولتقوم ع ى حجرات معقولة  قاعدة. هوذ  ال(6)

ك ا هو   الرراقيوصل إي . بدال م  رجول ر م يف اىنقدمة (5)اخلاصة عىنعبد اىنقتنيات  هوذ  الجرات ارتر ت خل د اجلوانب

ت   ك  رتف تبت ع ى كل الدات ية  هنا يكود ع  طريمل انينني م  السالمل  فإد الوصول إليه ي  اجملار ي  اىنعبدع يه الال يف 

  عرضافة إي  ترفتإلا   ظإلو ها هبوذا الشكلةا جيعل هوذ  القاعدة ختدم ك نصة ت ابية .(7ككل )  القاعدة ع ى جانيب

                                                           
(1)  IRT, 520. 
(2)   IPT, 22. 
(3) Di Vita-Évrard G., « IRT 520, le proconsulat de Cn. Calpurnius Piso et l'insertion de Lepcis 
Magna dans la provincia Africa », In: L'Afrique dans l'Occident romain (Ier siècle av. J.-C. - IVe 
siècle ap. J.-C.), École Française de Rome, 1990. P. 317; Brouquier-Reddé, V., Temples et cultes 
de Tripolitaine, Paris, 1992, p. 88; Mattingly, D.J., op. cit, p.196 -1 97;  Laronde, A., Degeorge, 
G., op. cit., p.75; Di Vita, A., Di Vita-Evrard G., Bacchielli, L., op. cit., p.74 -75;   Josephine, C. 
Quinn., op. cit, p. 58. 
(4)  Brouquier-Reddé, V., op. cit., p. 86 .  
(5)   Laronde (A.), Degeorg.G., op. cit., p. 58. 
(5) Brouquier-Reddé, V., op. cit., p.79. 
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يوذكران عىنعبد اىنكري  -راحدة منإلا الت ال موجولة يف عني اىنكاد - (rostrumاىنفرل  rostriمبقدمات السف ) 

. رم  اجلدير (2)صفة اىن ي ة لعديد م  اىنعابد اىنخصصة لعبالة ارمرباطو رهي ال  (1)ليوليوي أغس س يف الفو م الررما 

بر يف رقت الحمل هلوذا اىنعبد أ ية تاصة لكونه أرل معبد تص  لعبالة  رما رأغس س يف أفريقيا  اىنعبد الثا   علوذكر أد

ا رأغس س بداًل م  مي ك  عشتا ت ر لررم عالة تكريسه  إكوذا   هوذ  النق ة ر (3)( Mactar)  ونسنتنب ثرنمك دينةنيف م

ان وا إلا م  أجل يديد هويتإلا راظإلا    اليت أظإلرهتا لبدةالة ارمرباطو  نعبن ية اىنرتب ة باألوض  لنا تطريقة ترتيب اىنعبد 

 ( coloniaوبة رهي اىنستع رة ن رتبة اىن  نيص ت ع ى ال قد  دينةنح  قبل أد تكود العظ ة القوة ارمرباطو ية  يت 

 . ( municipiumدية ) نبة ب نص ت ع ى مرتند يند قن  بعنم تكنإلا لن(  ك ا أن

 اجمل وعة األري م  :لبدة مدينةت م  قبل ك ّ اليت ر   الت العع ى مع اىنواضيع اىننفوذة هوذ  األ ية تظإلر علتوافمل 

يظإلر  إلاالشا ات الدالة ع يإلم. اجمل وعة الثانية من الع الت يكود فيإلا ارهلني الاميني ل  دينة ةث ني روا  بصو هم أر هوذ 

  م  عتوي (Thyrseنفس الواجإلة رنظرًا لصرر حجم الق ع النقدية فقد مثل بشكل متقاطع الن )فيإلا ارهلاد قد كا كا 

الثالثة جيسد اىندينة. ع الت اجمل وعة  ((toureléeهريقل رع ى الظإلر ككل انثو  م رل بتاج (  م  Massueراهلرارة )

رع ى الظإلر تظإلر إما الصو  أر كا ات ارهلني الاميني أغس س عا   الرأي حل فل الشكل األنثو  يظإلر فيإلا 

ركتإلا ما عدا االرم اىنضرر  ع ى كا ة ل  دينة اليت أ  إل  دينة. ريف النإلاية  اجمل وعة األترية م  الع الت مل تعد تقدم 

أر  ( Capricornusع ى الواجإلة رع ى الظإلر مثل روا  اجلد  األقرد ) إحدى الواجإلات  مع ظإلو  صو ة أغس س

. ةا ربمل يتض  أد اىنواضيع اليت تشري إي اآلهلة الامية ل  دينة اتتفت م  ع ى اجمل وعة األترية م  النسر أر ال ارري

                                                           
(1) Josephine, C. Quinn., op. cit, p. 56 - 57. 
(2) Di Vita, A., Di Vita-Evrard G., Bacchielli, L., op. cit., p. 75.  
(3) Kotula, T., « L’épigraphie latine et le culte impérial au premier siècle », dans Gerion,1, 1983, p. 
216. 

 حول كيوع هوذا ال را  يف افريقيا ركود أد مدينة لبدة قدمت أهم الن اذج له   اجع :
 Brouquier-Reddé, V., op. cit., p. 230 231- . 
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ية  ةا يدل ع ى أد أغس س الع الت ف م يعد يظإلر إاّل أغس س ع ى جانب رع ى اجلانب اآلتر  مو  أر مواضيع  رمان

 . (1)رم  إي ر  تها ة تهنا بصفة إله حامي ل  دينة إي الد أنه جرل م  أ  إك يظإلر

ىنعبد ؛ فقد ربقت  أكد األ ية اىنع اة اىندينة اآلهلة الامية يف ع الت ع ىبرر  أغس س رتفوقه رعلتايل فإد  

ركوذا   إي الش ال منه بر له معبد فتر حبجم أقل رهوذا األتري قل ري هلإلله  خص  يف السابملاىنعبد اىن ه أتوذاركا ة أن

  بنسب بنا ية مقا بة له إاّل أد يظإلر فح  رإد كاد  علنسبة ل  عبد اجملار  له م  الناحية اجلنوبية اىنخص  لإلله ليرب عتر

نصة اخل ابية السابقة الوذكر  رل اىنعبد غس س جع ته أكثر فخامة  فبارضافة ل  اليت نفوذت ع ى معبد  رما رأالتعديالت 

يرتب هوذ  الت انييل يف ترتيب  اىنكتو  عل رة البونيقية اجلديدة  . فنقل التكريس بعدل م  الت انييل متثل العا  ة ارمرباطو ية

 : ع ى النحو التايل  انينادتنا يل انيناد 

- رجاهتم   األصرر جريمانيكوي رل رروي  ني يثدته ليفيا  الو ن رما رأغس س  ارمرباطو  الاكم تيبرييوي ررال}

ا نم  تالل قا  ة األمسا  اليت  رلان هب. {(2)أجريبينيا م أن ونيا الصررى ر فيبسانيانإلناتن  رأمإلالا رليفيأجريبين -ع ى التوايل

بد بعد ننفي أجريبينيا يف رم  احملت ل أد متانيي إل ا قد أ ي ت م  اىنع تنق  فقط متانييل أجريبينيا )الكربى( رليفيال النقل 

يإلا م  نرمت التعرف ع    هأر مانب اىنعبد ثو  ع يإلا روا  يفنأما الباقي فقد مت العم   32م  رإلانة ليفيال يف العام  29العام 

ا  السرا  الن ر معررضنة يف متحف  وذ  اىننحواتت حالًيان  ه(3)الشخصيات و  اىنعررفة مسبًقا لنفسنالصمقا نتإلا مع الل نت

 هوذا اىنعبد ال يقدي فقط أغس س رلكنه يبجل أدَّ إليه م  تالل هوذ  اجمل وعة النحتية        ما ن    . (4) أ.9يف القاعة  قم 

أنه رم  الواض   .يف تكريس ر  ة تيبرييوي ر ارتدامة راللته أرارية   ري عب رظيفة    عا  ة ارمرباطو يةلكافة أفرال ا  أيًضا

 .تس ية أفرال العا  ة ب رة مفإلومة ل عامة م  تالل كتابة أمسا إلم عل رة احمل ية  هو ل تاصفيه بشك ما كاد مرغوعً 

                                                           
(1) Mùller, L., Numismatique de l'ancienne Afrique, volume II, Copenhague 1861, p. 3 - 6; Smadja, 
E., op. cit, p. 176 - 178.  
(2) IPT, 22.  
(3) Smadja, E., op. cit., p.178-181; Brouquier-Reddé, V., op. cit., p. 87-88.  

 .112في يب كنريك  اىنصد  السابمل  ص  (4)
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مت التعرف ع يه م    التا يخ راىنكادكنه جمإلول رل  (1)غس سل  فيتا حيدل هويته أنه كري ل  ؤله أمعبد فتر 

الواقع ع ى بعد   د ع ى تل  أي ال امي ّ نا  حص  بي ن ي ك  تالل رجول نقويت ع ى كتل حجرية مت إعالة ارتخدامإلا يف ب

  يوذكر معبد  ة رارغريقيةالبوني لرات الالّتينية ر بثالثالنقل كتب  .أ بعة كي وم ات إي اجلنو  الشرقي م  مدينة لبدة

 : ات يخ بنا  اىنعبد ال ي ال موضع جدل  (2)لنوذ  إيفا    ( ع ى نفقته اخلاصة Caeciliusري م  قبل كايسي يوي ) ك  

ح  رإد كاد اىنبر قد  . (4)رهناك م  يرى أنه يعول ل قرد الثا  بعد اىنيالل  (3)ق.م 9-12حيدل  يف الف ة م  فإلناك م  

جتد  اركا ة أد  .اىندينة رهي الداللة ع ى أ ية عبالة ارمرباطو  يف هوذ غريقي تبقى له أ ية تاصة إفوذ م  قبل كخ  نً 

ة تكود يف ظ ت يف  ر ري  يف حني أد البونيلك  الالّتينية ر اليواننية كل منإلا نت الثالنية  يف ال راالنقل يكود مت ابمل 

رعلتايل أقل  ا لكود هوذ  األترية تالية م  أحرف الع ة رنفوذت بشكل أقل ع ًقا رأصرر حج ً  رهوذا يرجع  ر ر راحد

إي البونيقية اىنؤطرة بنصني  تنجوذ قا ئ احمل ى رضوًحا م  النصني اآلتري   رلكنإلا تكود مال  ة رمقبولة إذ أد عني ال

 ةرالبوني  . كتابة التكريس بكل ال رات اىنتدارلة  مسًيا  الالّتينية الرمسية لإلق يمخمت فني راحد يف األع ى راآلتر يف األرفل

إي عاىنية ر   نية لدى العامةي يثقافة اهلشإلد ع ى اىنكانة اىن ي ة رالع نية اليت أتوذهتا الي  رارغريقية لرة التجا  العابري   احمل ية

 . (5)اىندينة رنبتإلا احمل ية

مسرح اىندينة رمكانه األص ي غري  تشبةتكريس مقدم ألغس س  عثر ع يه يت جتد  اركا ة إي رجول  

يشري اي ر  ال بدارية م  قبل عا  ة فولفي م  د ّ ق    التكريس حسب أت يخ لا ري النقل معررف  يؤ اب علسنة الثانية قبل اىنيالل

 ألوهية يوليوي قيصر م  تالل ذكر أغس س بصفة أب  اىنؤله  رعلتايل اكا ة صرحية أبلوهية أغس س. 

                                                           
(1) Brouquier-Reddé, V., op. cit., p. 127. 
(2) IPT, 16; IRT, 481. 
(3) Saastamoinen, A ., The phraseology and structure of Latin building inscriptions in Roman north 
Africa, Helsinki, 2010, p. 433.  
(4) Robert, J., et Robert, L., « Bulletin Epigraphique», REG, 66, 1953, p. 203.  
(5)Andrew,W., « Neo-Punic and Latin Inscriptions in Roman North Africa», in A. Mullen; P. 
James (eds.), Multilingualism in the Graeco-Roman Worlds, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2012, p. 286; Robert, J., et Robert, L., op cit., p. 203. 
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 Imp(eratori) Caesari Diui f(ilio) Aug(usto) pont(ifici) max(imo) co(n)s(uli) 

desig(nato) XIII tribunicia po[t]estate XXI Fuluii Lepc[itani c]ọn ̣s[er]u ̣ạtori(1)   

مسرح اىندينة الوذ  يعد أقدم اىنسا ح اىنبنية يف القسم الرريب م  ارمرباطو ية يقدم هو اآلتر سوذًجا ةي ًا لعبالة 

رضعت يف  نسخ مت ابقة نيالثيف  اىنكتو   : األرل منإلا يظإلر ض   نقل التكريس ارمرباطو  ض   نيالث جوانب

ا  اىن ل ع ى الشا ع الكا   إي الشرق م  اىنسرح  ر انينني يف لاتل اىنسرح فوق اىندت ني أماك  خمت فة  راحد ع ى الب

إي اىنؤله أغس س  .م 2 -1يف العام  مت تكريسه   ف   تالل النقل نفإلم أد اىنبرالواقعني ع ى جانيب األر كس ا

(Caeari Divi Augusti )  (2)اىندينة رهو أنوبعل اتعبيبوي  رفوي م  قبل نفس الشخ  الوذ  قام ببنا  روق  

 .رعلتايل نالحظ الت كيد ع ى عبالة ارمرباطو  رهو ع ى قيد الياة  بعد مثا  رنوات تقريًبا م  أتريس السوق

  ككل ((Caveaع ى ق ة مد جات اىنتفرجني ( Sanctuaire) صرري معبداجلانب الثا  يت ثل يف اقامة 

  رهو يقوم ع ى منصة (3)انحية الش ال الشرقي تجهريشكل متعامد مع احملو  الر يسي ل  سرح ب اىنعبدبين هوذا   (8)

م رع مل  10.80بعرض  جدا ها الدات ي يستند ع ى اجلدا  اىننحين الوذ  حيد مد جات اىنتفرجني رهي   السيالبسي ة

  (Hexastyle prostyle ) يتقدمإلا رتة أع دة(  Distyle in antisعند مدت إلا يوجد ع ولي  )  م  6.80

                  م  تالل ذكر الربرقنصل   م. 36 -35العام  الوذ  يوذكر أنه يف  (4)ع ى عا ضة هوذ  األع دة حفر نقل التكريس

 (C. Rubellius Blandus)  ررو أنوعل روفونيبالرتدعى   احدى ا رتقراطيات لبدة قامت                     

(Suphunibal Annobalis Rusonis)   رييس األرغس يةلإلهلة كبتكريس هوذا اىنعبد                

                                                           
(1) IRT, 320. 
(2) IRT, 321; 322; 323.  

 رجول معبند فو   ع ى قن ة مد جات اىنتفرجنني تكود مني ة قندمنة ل  سا ح الررمانية رم  أهم األمث نة (3)
 :ع يإلا اىنعبد اىنوجول يف مسرح بوميب بررما  رهي كاهد   يسي ع ى العالقة اىنت ص ة بني اماك  ال إلو ر التقديس  

Di Vita, A., Di Vita-Evrard G., Bacchielli, L., op. cit., p. 68; Josephine, C. Quinn., op cit, p. 
55.          
 
(4) Brouquier-Reddé, V., op. cit., p. 164 -166, Fig. 94.  
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(Cereri Augustae  )(1).  ظإلر ي م 1938رنة    رجد يف السيالم 3,10ع تفاع  م   تام بينتالك فخممتثال

 Fortuna(2))إبهلة الظ فو توان ) توذكران أيًضا حيت توج الرأي إبك يل م  رنابل الق    هوذ  اهليئةهوذ  ارهلة  صفات

 ف  البعض رهو ما   (3) رجة أغس س ا أت يف هوذا الت ثال أنه منثل ارمرباطو ة ليفي مساذجا الي ابيتالسيدة . (9) ككل

ع ى  6رم  أهم األمث ة يف هوذا الصدل ال وحة  قم  هبيئة ارهلة ررييس يكود كا ًعافت ثيل ارمرباطو ة   (4)اف اًضا مقبوالً 

مع  ( يظإلر فيه ع ى الوجه  أي أغس سDupondius) م  فئة يف  رمااصدا  نقد    (5)موذب  السالم األرغس ي

 رالرأي متوج بسنابل الق    نيو  كثري الثناهجالسة ع ى العريت ترتد  رع ى الظإلر ليفيا  (Divus Augustusعبا ة )

 ات نقدية م  الربرن  تصو  صداريف لبدة نفسإلا توجد ا  (6)الشع ةرمتسك بيدها الي ر أيًضا رنابل الق   ربيدها اليسرى 

  رعلتايل رصف ارمرباطو ة ع ى الع  ة أبم الوط  (7)( Augusta  Mater Patria)  ليفيا يف صو ة إهلة مع كتابة

اركا ة جتد   حظ رصاحبة الفضل رارحساد ع ى اىندينة. س رفو توان يظإلرها رك هنا جالبة لرظإلو ها بصو ة ارهلتني رريي

  قبل حفيدها ارمرباطو   م م 43دت يف العام نلكنه قبل أتليإلإلا الوذ  ح  كاد بعد موت ليفياأد تكريس اىنعبد  

  .(8)ك وليوي

                                                           
(1) IRT, 269 .  

م مل يكت ل بصو ة هنا ية إالّ  2-1رضعية رهيئة اىنعبد يف هوذ  اىنن قة تشري إي أنه كاد خم ط له منوذ البداية ةا قد يشري إي أد اىنسرح الوذ  كري يف العام 
 م :  36-35يف العام 

 Brouquier-Reddé, V., op. cit., p. 166;  Di Vita, A., Di Vita-Evrard G., Bacchielli, L., op. cit., p. 
68; Josephine, C. Quinn., op cit, p. 55. 
(2)Laronde (A.), Degeorge (G.), op. cit., p. 101; Di Vita, A., Di Vita-Evrard G., Bacchielli, L., op. 
cit., p. 68. 

رح مة  ف ول عليد اليسرى (cornucopiaت ثال  رم  احملت ل أهنا تت ثل يف قرد اخلصب )الشا ات احمل ولة يف األيد  كانت مفقولة رقت العثو  ع ى ال
 يف اليد الي ر : الق    أر الشع ة 

Villaret, A. , op. cit., p. 49, note. 6.            
(3) Smadja, E., op. cit., p.183; Villaret, A ., op. cit., p. 31. 
(4) Brouquier-Reddé, V., op. cit., p. 166.    
(5) Wood S.-E., Imperial Women. A Study in Public Images, 40 B.C.- A.D. 68., Brill -Leiden-
Boston-Köln, 1999, p. 99-100. 
(6)Villaret, A ., op. cit., p. 32, note 4.  
(7) Mùller, L., op. cit., p. 23 – 24; Villaret, A ., op. cit., p. 31.  

 . 136ف د انجي ب  عررص  اىنرجع السابمل  ص  (8)
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الرراق الكا    اىنعبد الوذ  يشرل منتصف يت ثل يف  اجلانب الثالث لصو  عبالة ارمرباطو  ض   مسرح اىندينة

رطول  م 9.50هوذا اىنعبد بعرض  (.10ككل )   ( Porticus post scaenam)  اىنسرحمبر منصة ت ف 

( أ  أب بعة أع دة ع ى الواجإلة  ك ا يوجد عند مدتل السيال   Prostyle tétrastyleرهو م  طرا  ) م 16.50

  ةسعت .(1)(  األع دة اجلانية ل  عبد تكود معشقة جلدا  السيال م  الداتل Distyle in antis دة ) ننني م  األعناني

كتل م  الجر اجلري  الرمنال  ال ود تشكنل إفري  اىنعبد  كتنب ع يإلا نقل الت رنيس الوذ  يوضن  أنه كري للآهلة 

 .Iddibal Magonis f) ب  ماجو ديباليا قبل كخ  م  عا  ة اتعيب يدعى م   (Dii Augustii) يةاألرغس ن

Tapapius ) وي ما كيوي ع هننتننصل كويم م  تالل ذكر الربرق 43  كاد هوذا يف العام ( Quintus Marcius 

Barea ة لآهلل اىنعر الريف م . 54-41   أ  يف  م  ارمرباطو  ك وليوي(2)( الوذ  ع ى كرفه كري اىنان  هوذا الع ل

ه ارلا إلرم  أ  أغس س  هلة هلا عالقة عرمرباطو ص  آلت   أنهإي (  توذهب عالعتقال Dii Augustiiاألرغس ية )

صصت لثالنية متانييل إله اىنسرح  غري أد رجول قاعدة عىنعبد ت   -ليونيسيوي  -ر مبا أيًضا ارله عتوي رارهلة فينوي ما ي

يف هوذا مجيًعا قد حص وا رالوذي  كانوا   (3)اق ح فيإلا أهنا كانت خمصصة ألغس س رليفي رتيبرييوي -مل يتم العثو  ع يإلا -

  رما.ع ى كرف الت ليه يف التا يخ 

  األرل مإل نيجتد  اركا ة اي نقشني  كالرلية -رمرباطو  يف  م  األررة اليوليوث ع  عبالة اقبل هناية الدي

تكريسه   مبا يكود يف  م  ارمرباطو  كاليجيوال رهو يوذكر أد ما كوي فولفيوي راتو نينوي  ال منك  اجل م  بسنة

(Marcus Fulvius Saturninus  يكود كاهن )الثا  يكود يف  م  ارمرباطو  نريرد رهو(4) ؤله تيبرييويل  ا . 

يكود كاهًنا لإلله   Ithymbal Sabinus Tapapius) كخ  يس ى ايتي بال رابينيوي اتبيبوي  يشري إي أد

 إلو اع اف ض ينف ك وليوي اب  اىنؤله يكود   أد نريرد اكا ةم  تالل    رهوذا  النقل األتري له أ ية تاصة أغس س

                                                           
(1) Brouquier-Reddé, V., op. cit.,  p. 111. 
(2)  IRT, 273. 
(3) Villaret, A ., op. cit., p. 31; Brouquier-Reddé, V., op. cit.,  p. 116. 
(4) IRT, 596 : M(arcus) Fuluius Saturninus flamen Ti(beri) Caesaris Aug(usti) d(ono) d(edit)  
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رتصوًصا  م   رعلتايل فإد ظاهرة عبالة ارمرباطو  يف لبدة تالل األررة اليوليو كالرلية تبدر قوية رةي ة .(1)أبلوهية نريرد

 .ارمرباطو ي  أغس س رتيبرييوي

ن اع بني لبدة رجا هتا حدث لإلمرباطو  فيسبسياد مؤرس األررة الفالفية  م  م  اال تقا  الصعب  69يف العام 

بر ر لبدة  واقامالوذي      رلكود األترية األقل عدًلا راألكثر ضعًفا ط بت اىنساعدة م  اجلرامنت (Oea) ة أرهمدين

قة األرغس ية الثالثة رأبعد قا د الفر  (Valerius Festusفالرييوي فيستوي )   ةا ألى إي تدتلرتدمري أ اضيإلا

بتسوية  ( مفوض ارمرباطو  فسبيسياد Rutilius Gallicus رتي يوي جاليكوي )قام م  74اجلرامنت. ريف العام 

م )أ  يف  م  ارمرباطو  فيسبيسياد  77-74أيًضا في ا بني األعوام . (2)بني اىندينتنياليت كانت السبب يف الن اع الدرل 

عبد اىندنيني أقيم أنه رظإلا  االمتناد هلوذي  ال رم  كبه اىنؤكد  (Municipium  ) ب دية(  مت ترقية لبدة إي مرتبة 

 .(3)ألعطرة الفالفنياىنكري ل

  يتجه اىنعبد انحية اجلنو  بني الفو م القد  ر اىنينا  رعلتحديد يف اجلإلة اجلنوبية م  الفو ميقع اىنعبد هوذا 

الكو نثي يتم  يو  أ بعة لهالي  مفصولة طولًيا  راجإلة اىنعبد بث ا  أع دة م  ال را الشرقي  رهو يقوم ع ى قاعدة مرتفعة 

                                                           
(1)IRT, 341.   

  را  يعتقد أهنم م  اجلرامنتض   اىنشاهد اىنصو ة ع ى لوحات الفسيفسا  اليت عثر ع يإلا يف فيال لا  بوك ع رية ب لينت  مشإلد ألررى ذر بشرة مس (2)
(  رجة  رت يوي يف Minicia Paetinaيقدمود ليواانت مف رة  رهى رصف ىنا حدث يف اىنسرح الدا ر  يف لبدة. ال بداريود قاموا بنصب متثال لن )

 ينظر: ل   يد(.Turinمدينة تو ي  اري الية )
Mattingly, D.J., « Farmers and Frontiers, Exploiting and Defending the Country Side of Roman 
Tripolitania », LS, 20, 1989, p. 137; Le Glay (M.), « Les Flaviens et l'Afrique » MAH, 1968, 80, p. 
215-216; Laronde (A.), Degeorge, G., op. cit., p. 37.   

إال أد فرضية اقامته احتفاً  هبوذ  اىنناربة أمًرا من قًيا  ( Municipium Flavium)  ع ى الرغم م  أد نقل أتريس اىنعبد ال يوذكر مرتبة اىنستع رة (3)
 Colonia Aeliaعلقياي مع مدينة  اما بتونس اليت قامت  بت ريس معبد ل  ؤله هال هد مبناربة حصوهلا ع ى مرتبة اىنستع رة ليصب  امسإلا )

Hadriana Augusta Zama Regia) : 
Smadja, E., « Culte impérial et religion en Afrique du Nord sous le Haut-Empire romain», DHA, 
Suplément 1, 2005, p 230, note 29. P 225-237 

يم هو (  أقIRT, 342أيًضا هلوذ  اىنناربة تعتقد جانيت ل  فيتا  أد قوي ارمرباطو  فيسبيسياد عىندينة الوذ  مت النتعرف ع يه فقط م  تنالل النقنل ) 
م  أقامت قوي كري لإلمرباطو  تراجاد مان  هوذ  109( يف العام Coloniaاآلتر هبوذ  اىنناربة  لكود أد اىندينة عندما يص ت ع ى مرتبة مستع رة )

 اىنرتبة  ينظر: 
Di Vita-Evrard, G., « Quatre inscriptions du Djebel Tarhuna : le territoire de Lepcis Magna », 
QAL, 10, 1979, p. 97.  
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( حيو  Pronaos راقني )ع  طريمل ل ج فو    هوذ  الواجإلة يو  ت فإلا تقسيم لات ي يتكود م   الوصول إليإلا

(   يفصل بينإل ا ةر  Cellaeم  الجر الر يسية ) انيننيه ب  أ  أد اىنعبد (Cella) ل  عبد   يسةحجرة  ت ف كل منإلا

 .(11  ككل )(1)يف معبد راحد ربعد ذلك رحدت  بد يتقدم كل منإلا أ بعة أع دةةا لعا لالعتقال بوجول انينني م  اىنعا

ع ى عا ضة أع دة الرراق حفر نقل التكريس الوذ   تبت فيه أمسا  ارمرباطو  لرميتياد الاكم رانينني م  

حسب الس  ة   94 م  العام ريبت رب 13ر  93م  العام ريبت رب  14ريؤ اب بني   اىنوتى فيسبيساد رتيتيوي عطرةاأل

 فيهنظرًا ل حالة السيئة ل نقل مل يتم التعرف ع ى هوية مكري اىنعبد  الوذ  يعتقد  .(2)ال بيونية الثامنة لإلمرباطو  لرميتياد

الوذ  احتل  أحد نبال  لبدة األنيره لكونه  :( Tiberius Claudius Sestiusتيبرييوي ك وليوي ريستيوي    ) أنه

  ارتخدمت يف أر كس ا اىنسرح بسيط ا تفاع ذاتقام ببنا  رت ل جات  تامية عريضة ر  إذ  الف ة مرك  الصدا ة يف هوذ 

 ة جدا  نلوضع كراري مرحية جي س ع يإلا أعضا  جم س اىندينة  رع ل هوذ  اىنن قة ع  مكاد ج وي بقية اىنشاهدي  بوار

لإلله  تص  وذب  يف هوذ  اىنن قة االحت ال األغ ب أنهم(  ك ا قام ببنا   Balteusري  ) نر اجلن يل اال تفاع م  الجنق

  .(4)ادنكاد يشرل منصب كاه  ل  ؤله فيسبيسيأيًضا  لكود هوذا الرجل ر   (3)ليرب عتر

م  تنالل نقل   فتر لفيسبيسياد مت التعرف ع يه نا ة إي رجول كاهنفي ا خي  هوذ  النق ة األترية جتد  ارك

 عتر  يفيد بتن ينني هوذا الن عبد علرتنام ع ى نفقة اتجر  تام يس ى ما كوي فيسبانيوي  ليرب ارله رجد علقنر  م  معبد

          يت إلا ة رإكراف كوينتوي رريفي يوي كانديدري  (   Marcus Vispanius Clemenceك ي ينس )

                                                           
 ل   يد م  التفاصيل اىنع ا ية رات يخ الفرهت ر ارتخدام موال بنا  اىنعبد يف مبا  الحقة   اجع : (1)

 ص 2002 رما    يل عبد اهلال  إنريكا فياند ا  اىنرك  العاىني لألحباث ارنسانية راألنيرية رالتا خيية : البعثة األنيرية العام ة يف معبد فالفيو يف لبدة  ترمجة ت
13- 18. 

Brouquier-Reddé, V., op. cit.,  p.91- 94. 
(2) IRT, 348.  
(3) IRT, 318; 347; Di Vita, A., Di Vita-Evrard G., Bacchielli, L., op. cit., p. 85-86.   
(4) IRT, 347. 

السيس ينس ع  ة حنارية يب غ ر هنا ما  (  ر Sesterces)  ريس ينس 80,000(  يشري إي أد تكن فة اىنعنبد ب رت  IRT, 348نقل التكريس )  
 جرام  رهلا قد ة كرا ية عالية يف ذلك الوقت  ةا يشري إي مقدا  الثررة اليت كاد ع يإلا هوذا الرجل رنبال  اىندينة بشكل عام. 28-25بني 
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 (Quintus Servilius Candidus ًالوذ  يظإلر  النقل أبنه فب )ركاهًنا لب د  ل    ّ جم    أر    ي ّ    لشعبه  م   الوطنه  فبً  ا  

 :  ل  ؤله فيسبيياد

Q(uinti) Seruili Candidi amatoris patriae amatoris ciuium ornatoris  

[patriae ] flaminis diui Vespas[iani ](1) . 

لوذ  رتيتيوي   ر لرميتياد افيسبيسياد  ؛ريس معبد ألعطرة األررة الفالفيةم  تالل تكأنه م  الواض  ع يه  

اىنؤله فيسبيسياد   فقد حظيت هوذ  األررة  رقت تكريس اىنعبد   ررجول كإلنة يقومود ع ى تدمة الياة قيد ع ى الي ال

ركوذلك ارت را ًا لرغبة   كانت نتيجة لالهت ام الوذ  حظيت به لبدة يت حكم األعطرة الفالفيني   بتشريفات إهلية ةي ة

           ف ة بعد إمكانية حصوهلم ع ى اىنواطنة الررمانية مبجرل انقضا  تصوًصا  درلة الررمانيةيف ف ك ال االنرامنبال  اىندينة يف 

بفعل   (Municipium ) (  المل الوذ  يص وا ع يه نتيجة ل قية مدينتإلم ىنرتبة ب ديةSufet) ةتوليإلم ىننصب القضا

  د.قرا  صال  م  أع ى منصب يف ارمرباطو ية؛ فيسبيسيا

راليت  ( ( Colonia     رهي اىنستع رة ال قية السالفة الوذكر ت تإلا ترقية أترى تفوقإلا م  حيث األ ية

حتفاً  هبوذ  ا  م 192 - 98 أعطرة األررة األن ونية اث  م  117-98بفضل ارمرباطو  تراجادلبدة يص ت ع يإلا 

ع ى  -( يف اق يم تريبوليتانيا Quadrifrons) الواجإلاتأقدم قوي  ععي  -ارحسادهوذا اىنناربة أقيم قوي لصاحب 

يف حني   (3)  أيًضا ض   نيالث نقويت أترى رصف فيإلا هبوذا الوصف(2)رصف فيه أبنه اب  اىنؤله نريفا  نفقة ت انة اىندينة

م  بني معابد    أ  أنه أصب  ينعت عىنؤله تراجاد بعد موته.(4)أنه رصف عىنؤله يف النقويت اىنكررة لإلمرباطو  هال هد

 علتحديد اي الش ال الرريب م  معبد ارهلة ريبيل )األم العظ ى -م  الفو م ع ى اجلانب الرريبالفو م القد  اىنعبد الكا   

Matris Magnae )- ارله اىنكري له هوذا اىنعبد هوية غري أد   تراجاد عإلد يف يكود البنا   م  أد فيه الباحثود يتفمل

علنسبة هلم  نظرًا لعدم رجول أ  تكريس يتع مل هبوذا اىنبر راتتفا  قد  كبري م  هيئته األص ية بسبب  تكود غري معررفة

                                                           
(1) IRT, 275.  
(2)  IRT, 353. 
(3)  IRT, 354; 355; 356. 
(4)  IRT, 357; 358; 359, 361; 362; 363; 364. 
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حيظى أب ية  عه ع ى الفو م يشري إي أنه خي  إلهغري أد موق  (12  5)  ككل (1)ارتخدامه ككنيسة يف العإلد البي ن ي

فإلل منك  لنا االعتقال أنه كري لعبالة ارمرباطو  تراجاد بعد موته رذلك لفض ه الكبري ع ى مدينة بة ل  دينة  تاصة علنس

رهبة تراجاد تكود ذات أ ية أكرب إذ   لبدةب رتصوًصا أننا عرفنا أنه أقيم معبد  لفيسبيسياد مان  مرتبة اىنستع رة ل  دينة

  األحرا  هبا يكونود مواطنني  رمانيني سكادج يع الهنا مستع رة أنش هتا  رما ف؛ رك (2)جتعل عالقتإلا مع  رما أكثر ا تباطًا

 . رمؤرساهتا تدا  رفمل القانود الررما 

 ر علتبجيل فقدمت ع ى كرفه محامات اىندينة الفخ ة اآلتر هوحظي   فاربيسياد ت يفة هال هد ارمرباطو  

  يف هوذا الصدل أيًضا م  اىن ي  اركا ة إي أد (3)بيوي أن ونيوي مرباطو ار كرف ع ى اىنقدمة النقويتيف  عىنؤله نعت

 بيثينية رالية م  كا  ان ونيوي (. Antinoüs) ويأن وني ؛اىنقر  م  هال هد الشا اىندينة اع فت ع نًيا أبلوهية 

 كرفه ع ى هال هد فقام رنة  20 ع ر ع  النيل هنر يف غرقًا رمات هال هد ارمرباطو  عشيمل أبنه عرف  الصررى آبريا

 خ وَّل الشيواب جم س م  ارذد أتد لرد أهلَّ ه   ر(  Antinoopolis)   النيل كط ع ى أن يونوربوليس مدينة ببنا 
 اىن

 عبا ة رهو ان ونيوي  إي مقدم نقل عتر ليرب معبد م  علقر  رجد القد  الفو م يف الفرهت خاللف .الت ليه قرا  إبصدا 

 ال بداريود ل خري  اجلالب ارله أن ونيوي إي:  ترمجته   ما نقل يو  األبيض الرتام م  ل وحة األمن  اجل   م  ق عة ع 

 حامالً  ت ص و       النحتية متانيي ه لكود أن ونيوي فيه أ ل ه   الوذ  اىنكاد أنه احملت ل م  اىنعبد هوذا أمام النقل رجول.  (4)ع ًنا

 ع ى ال بداريود أد نرى رعلتايل  .(5) م  أ إلا الت ثال الرا ع الوذ  عثر ع يه يف محامات هال هد  راليتارله هوذا ىنالم 

   .الع ل هوذا تالل م  إليه رالتقر    ته  مداهن عألحرى أر مواراته رأ الرا قام به ارمرباطو  هال هد  مبا اتم ع م

                                                           
(1)  Brouquier-Reddé, V., op. cit.,  p.79-80; Laronde (A.), Degeorge (G.), op. cit., p. 82; Di Vita, 
A., Di Vita-Evrard G., Bacchielli, L., op. cit., p.77-78. 

 .64 اجع الاكية  قم  (2)
(3) IRT, 368; 374. 
(4) IRT, 279 : Antijnoo  Deo Frujgifero Lepcitajni publice. 
(5) Laronde (A.), Degeorge (G.), op. cit., p.115, fig 84; Di Vita, A., Di Vita-Evrard G., Bacchielli, 
L., op. cit., p. 96. 
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ماتت  رجته ارمرباطو ة فاررتينا يف  فإلوذا األترييوي  رعىنثل لبدة تقربت إي ت يفته ارمرباطو  أن ونيوي ب

يف هي األترى بوضع هوذ  ارمرباطو ة قامت متاكًيا مع ريارة ارمرباطو   لبدة   (1)فقام بت ليإلإلا السنة الثالثة م  حك ه

يف يقع معبد  مت بنا   ارمرباطو  يًضا يف  م  هوذاأ  (2)حسب النقل الوذ  مت العثو  ع يه يف معبد ليرب عتر  مصاف اآلهلة

مب ط (  (Tripertita porticus ىنعبد يقع ض    راق نيالنيي اجلوانب   هوذا االفو م القد الرريب م  الش ايل الرك  

رهو يتكود م    ادلت هويتإلا معبدً   ع ى ال رف الرريب م  هوذا الرراق توجد نيالث حجرات الور ى منإلا ح  علرتام

   ككل كرة ع ى الرراق السالف الوذكراتفت  مب (  Distyle in antisع ولي  )ريال بسي ة يف مدت إلا يوجد 

 (5  13) . 

م  رفًقا ل س  ة 153-152تالل النقل الوذ  عثر ع يه يف هوذا اىنكاد مت يديد رنة البنا  علعام  م  

تدعى    م  النخبة الثرية  ريةلنفقة اخلاصة لسيدة لبداع ى الإلمرباطو  أن ونيوي  رأنه بر  -السالرة عشر -ال بيونية

  س :سأغ كنيةله حي ل  كري رر   (Calpurnia Honesta)  ا هونيستاكالبو ني

Imp(eratore) Caes(are) T(ito) A[elio Hadriano] Antonino Aug(usto) Pio 

pont(ifice) max(imo) trib(unicia) pot(estate) XVI imp(eratore) II co(n)s(ule) 

IIII p(atre) p(atria  tem[plum ··  ··] Aug(usti) Calpurnia Honesta sua pecunia  ا

fecit(3). 

 يف حني أد  (4)أن ونيوي أد يكود قد تص  لإلمرباطو رد يستبعدر   يةغس األر  د اىنعبد كري ألحد اآلهلةالبعض يرى أ

 يف عرفنا حن   (5)أد يقدم أية تع يالت لرأيهلرد  أن ونيوي لإلمرباطو  تكرمنًا قدمكاد  اىنعبد هوذا أد يرى ال رند د يهأن

                                                           
 .142ف د انجي ب  عررص  اىنرجع السابمل  ص  (1)

(2)IRT,382 : D ̣ịuae Faustinae Lep(citani) p(ublice); Hurlet, F.,« Pouvoir des images, images du 
pouvoir impérial. La province d'Afrique aux deux premiers siècles de notre ère», MEFRA, 112, 
2000, p. 319. 
(3) IRT, 370. 

 ع  أصحا  هوذا الرأ  ينظر: (4)
Brouquier-Reddé, V., op. cit.,  p. 81. 
(5) Laronde (A.), Degeorge (G.), op. cit., p. 83. 
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قد    ( Porticus post scaenam)  اىنسرح منصة مبر ت ف الواقع راقر ال يف مكانه أيتوذ الوذ  اىنعبد أد السابمل

 رليفي غس سأ :عطرةألا هم رغس يةاأل آلهلةأد اىنقصول عراتفمل فيه   (Dii Augustii) كري آلهلة أرغس ية 

رعلتايل منك  االعتقال هنا أد   ( Apotheosisلوذي  كانوا ف ة بنا ه قد أجريت هلم مرارم الت ليه يف  رما )  رارتيبرييوي

ككالية يف كود أد هوذا إ. رلك  تبقى (Templum Di Augusti) كالبو نيا قد كررت هوذا اىنعبد ألن ونيوي

  (1)يف  رما فظو ة الت الطرة األحيا  يف  م  األن ونيني رعبالة األع ارمرباطو  الي ال ع ى قيد الياة رقت أتريس اىنعبد

رلوذلك ينبري ع ينا فارلة اجيال تفسري فتر  هوذا التفسري يعت د ع ى مبر الك كيديكوم الوذ  أكران رابًقا أنه تص  

الة تركيب رعلتايل منك  اع  رهي صو ة مرب ة لعبالة ارمرباطو  الي ( Numen Augusti)ل قوة ارهلية ألغس س 

     .(templum Numen Augustiالنقل : )

م رما كوي  169-161فريري لوكيوي ) ت فا  ارمرباطو  أن ونيويإي  اىنقدمة التشريفات كانت درإ ح 

أد عبالة  نرىربمل  تالل ما إال أنه م   (2)إي ألوهيتإلم ال تشري ( م 192-180 رك ولري م  180 -161أر ي يوي 

مع رضع اىندينة ر االمتيا ات اليت  ارنييقً  اتكود هي األترى ةي ة رمرتب ة ا تباطً األن ونيني  م  األعطرة ارمرباطو  يف 

يف التقاليد اليت كرع فيإلا أرالفإلم راهلالفة اي  هلة  فع مكانة اىندينة  رت را العر غبة النبال    حص ت ع يإلا يف عإلدهم 

 بني مقاطعات ارمرباطو ية.

 ( رP. Septimius Aper) ن ونيني  ا :   ريبتي ينوي فبنرنة يف عإلد األعطرة األ  اىنديم  أهم نبال
منصب قنصل يف  رما  كرل أرل م  كااناد  وذ ال  (Caius Septimus Severusريبتي يوي ريفريري ) يكايو 

 لقريبه  التد جيي  الصعول لر  ع   يف وذا األتريد هلركام   160م  رالثا  يف العام  153م  مواطين لبدة  األرل يف العام 
يف  م  ارمرباطو  ريبتي وي حدث  .(3)م 193يف العام  يف  رما إي أد رصل إي عريت ارمرباطو ية ريبتي يوي ريفريري

                                                           
 .   143 -140ف د انجي ب  عررص  اىنرجع السابمل  ص  (1)

(2) IRT, 381- 382, 384 - 385;  Di Vita-Évrard, G., Un « nouveau » proconsul d'Afrique, parent de Septime 
Sévère : Caius Septimus Severus, MEFRA, 75, 1963, p. 389‑414. 

ي وي رفريري   حول هوذ  النق ة ا ة إي أد ارمرباطو  ك ولري نتيجة ل اقاته رتعديه ع ى التقاليد الدينية الررمانية  مل حيض علت ليه إال يف  م  ارمرباطو  ريبتجتد  ارك
 . 143ف د انجي ب  عررص  اىنرجع السابمل  ص    ينظر :

  حول هوذا اىنوضوع ينظر:  (3)
Di Vita-Évrard, G., 1963, op. cit, p. 389‑414; Daguet-Gagey, A., Septime sévère. Rome, l'Afrique 
et l'Orient, Paris, 2000, p.101  119- . 
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مل تتعا ض مع التقاليد راليت كانت يف السابفإظإلا  اهليئة ارهلية لإلمرباطو    الة ارمرباطو بعب اخلاصترري يف الفكر الديين 
  .(1)األلوهية والع مكوهنل له مع األعطرة السابقني النية رلرد رجول انتقالات ك ا حدثع يف  رما ربّ  عنإلااألرغس ية  عً 

القوي السيفري  منحواتت يف اظإلا  الاكم بصفات إهلية   فع ى  فاد اىندينة مل يعد لديإلا حرًجا نتيجة لوذلك

 رالك  ات الباقية م  نقل تكريس القوي  جوبي  ر رجته جوليا بصفات ارهلة جونو ي بصفات ارلهتي و مثل ريب عىندينة

أيًضا نقل ع ى قاعدة متثال  عثر ع يه علفو م القد  علقر  م  النية السيفريية  أقيم   (2) مبا يفإلم منإلا بوصفإل ا عىنؤهلني

 ارمرباطو ة جوليا لرمنا اليت رصفت مت اهدا ه إي له  يمل أمنيةلتحق اككرً (   Fulviusم  قبل كخ  يدعى فولفيوي )

  (3)عرهلة جونو

 Gens  مرباطو ية )هو ختصي  اىنعبد الكا   يف الفو م السيفري  لعبالة العا  ة ار م  هوذا ك ه لاللةاألكثر  

Septimia )(4) . تتقدمه    رمرك  اجلانب الرريب م  هوذا اىنعبد يشرل من قة جوهرية م  الفو م السيفري   فإلو يقع يف

م  يتم الوصول اليإلا بوار ة ر م  5.20م  يقوم ع ى منصة ع تفاع  23x 32أببعال  . اىنعبد (14) ككل  راحة الفو م

ال رف الدات ي ل  نصة يقوم  م.فر أكرب مساحة ةكنة لساحة الفو  ل جة أقي ت ع ى ككل هرمي ح  تو  28مكود م  

 تإلي عند كال طرفيه مبدتل  عند منتصف هوذا الده ي  يوجد له ي  فتر يتجه طولًيا ح  مرك  اىنعبد  ع ى له ي  مقبب ين

 (  Octa style périptère) را نبر. اىنعبد م  طعىنأد هوذي  الده ي ي  ارتخدما خل د األكيا  اخلاصة ؤكد اىنرم  

 هوذ  األع دة مجيعإلا ترتك  فوق دلها هنا تسعة أع دة  يتقدمه  راق بث ا  أع دة مع رجول أع دة ع ى اجلانبني رع أ 

                                                           
.  150-123 ع  التقاليد اليت ر نَّإلا ارمرباطو  أغس س رضرر ة ي ّ ي األعطرة التاليني له هبا   يراجع: ف د انجي ب  عررص  اىنرجع السابمل  ص (1)

ة الررمانية  رراهم تالف األمر مع ريبتي وي ريفريري   مبا يعول لكونه ع ى الرغم م  أص ه األفريقي رأتنيري  رجته السو ية أظإلر اح اًما ل تقاليد الدينيرات
اهم يف إنيرا  اىنفإلوم ارهلي مسا ة فعالة يف الفاظ ع ى أم  ررالمة ارمرباطو ية  رنتيجة لوذلك  ال ال كي  م  اجملت ع ع ى كخ  ارمرباطو   ةا ر

  حول هوذا األمر ر ظإلو  ريبتي وي بصفات إهلية يف  رما  ينظر :  لإلمرباطو  ريبتي وي
Louise, D., Continuatio et renovatio : l'idéologie impériale de Septimius Severus, Mémoire, 
Université de Montréal, 2009, p.117-124. 

 .     145 -144  عررص  اىنرجع السابمل  ص  ف د انجي ب (2)
(3) IRT, 381: Iuliae Domnae Aug(ustae) deae I ̣u ̣n ̣ọn ̣i ̣ orbis ṭ[er]ṛae Q(uintus) Fuluius Dida 
Bibulianus uot(um) sol(uit). 

ك ا هو الال يف اىنعبد اىنكري هلوذ  العا  ة يف مدينة   - ع ى الرغم م  عدم العثو  ع ى نقل التكريس اخلاص عىنعبد إال أد تكريسه ل عا  ة السيفريية (4)
 أمر متفمل فيه بني الباحثني   ع ى ربيل اىنثال:  -مجي ة عجل ا ر

Brouquier-Reddé, V., op. cit.,  p.95; Laronde (A.), Degeorge (G.), op. cit., p. 163. 



 2019يناير                  ثالث عشر العدد ال              مجلة البحوث األكاديمية
  

621 
 

ولة م  الرتام   رهي يف األع دة الث انية اليت تتقدم اىنعبد تكود منحوتة مبشاهد لصراع ( مع piédestalقواعد مرتفعة )

عا  ة السيفريية م  أجل السيالة ع ى العامل  رالررض م  متثي إلا هنا لت جيد ال(  Gigantomachiاآلهلة مع الع القة ) 

 .(1)رالتوذكري عنتصا اهتا

اىنعبد إاّل أد   (2)بصفة األلوهية ال تشري إليإلم هلم ح  رإد كانت النقويت اىنكررةفي ا خي  ت فا  ريبتي وي ف

و ية . م  اىنعررف جيًدا أنه بعد انتإلا  األررة السيفريية فقدت لبدة الرعاية ارمرباطا إي هوذاالسالف الوذكر قد يشري ض ن  

اليت جرلت م    عىندينة ت الشرقيةع ى هوذا التدهو  ما حدث ل ح اما  الدليل  األبر  التام رلت ت يف مرح ة م  التدهو  

الدهنة أد ك  ل ع ى ذل  التقديس ارهلي . رنتيجة هلوذا فقد األعطرة(3)م 290 -270كثري م  فتوههتا يف الف ة مابني 

القوية اليت لقيتإلا   اهبةاجمل م  الرغم ع ىبدأت تنتشر بشكل رريع يف اىنن قة   (4)هوذ  العبالة مير   تعالي إلا راليتاىنسيحية 

 الينً  اىنسيحية مبوجبه أصبحت ارمرباطو  قس ن ني  الوذ م م  قبل  313إي أد صد  مرروم ميالد رنة  األعطرة  م 

       به يف ارمرباطو ية. ارمس وحً  اكرعيً 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ل   يد م  التفاصيل ع  هوذا اىنعبد  اجع:  (1)

Brouquier-Reddé, V., op. cit.,  p.95 - 99. 
(2) IRT, 400-428. 
(3) Laronde, A., Degeorge, G., op. cit., p. 53 . 
(4) Leone, A.,  The End of the Pagan City: Religion, Economy, and Urbanism in Late Antique 
North Africa., Oxford : Oxford University Press, 2013, p. 116. 
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 اخلامتة

 كانت اليت الف ة يف  قو  ربشكل ارمرباطو  عبالة لدتول مثالًيا سوذًجا قدمت لبدة مدينة أد ةا تقدم يظإلر
 مكانة الن يوض  الربرقنص ية افريقيا مدد يف العبالة م  النوع هوذا ل ارة فاد رعلتايل مبكرة  ذاهتا  رما يف الدهنة هوذ  فيإلا
 الواضحة ل عضوية ال ريجيف ( Tapapii) اتعيب عا  ة تصد . اىندد بت ك مقا نة انبيف هوذا اجل  رما مع رعالقتإلا لبدة
 يف رياريني تيا ي  رجول احت الية يإ لالعتقال يدعوا أمرًا السياري ل جانب تدمة الررمانية الدينية التقاليد مع اىنبكرةر 

 .     ةالعا هوذ  تقول    مؤيد راآلتر  رما مع لالندماج معا ض راحد؛ لبدة

 جوهر يف أراري جانب تشكل اليت الع ا ر طر  فإلم هو لبدة ىندينة الررما  اجملت ع يف االندماج جوانب م 
 أر أر و  ارتخدام ركوذا  مسي بشكل رارتخدامإلا الالّتينية ال رة اعت ال أيًضا لبدة  يف هلا مناظرة ع ا ر رإقامة  رما مدينة
 ركل ل ررماد  الدينية التقاليد تبين ذلك م  راألكثر  رمانيني  رك هنم أنفسإلم يظإلررال لألكخاص الررمانية األمسا  طريقة
 .اىندينة هوذ  يف ارمرباطو  عبالة رت و  لظإلو  عرضنا تالل م  مجيًعا رفإل إلا اجيالها منك  الوذكر السالفة اجلوانب هوذ 

 يف يقوم إلافبعض ل  دينة  الضر  الي  م  مإلم مرك  يتل مجيعإلا ارمرباطو  بعبالة اىنتص ة الشعا رية اىنبا  إد
 الفو م يف األن و  راىنعبد رأغس س  رما معبد يف الال هو ك ا  ( Forum)  السيارية الصبرة ذات الر يسية الساحة
 ختدم اليت عىنبا  ا تبام له منإلا قسم ر اجلديد  السيفري  الفو م يف السيفريية األررة لعبالة اىنخص  اىنعبد أر القد 

 هو ك ا االقتصال  اجلوذ  ذات عألماك  عالقة له فتر قسم بين ا اىنسرح  يف الال هو ك ا رال فيإلية األلبية اجلوانب
 اىنعبد رح . الياتية اجلوانب كافة ختدم م هولة أماك  يف أقي ت ع ومإلا يف رعلتايل رالك كيديكوم  السوق يف الال

أيًضا الجم اهلا ل ل  با  اليت تكري الصفة ارهلية . القد  رالفو م اىنينا  بني تربط حيوية من قة يف أقيم فقد لفاليفا
     رظإلو ها بشكل فخم جًدا.لإلمرباطو  راهم مسا ًة فع ية يف  هلة ارنشا ات اىنع ا ية عىندينة 

 يف رمناصبإلم اىنكررني كخاصاأل هوية ع  ةي ة مع ومات أع تنا العبالة أبماك  اخلاصة التكريس نقويت إد
 يقومود كإلنة رجول النقويت أنيبت ك ا. إليإلا رص وا اليت الثررة رمقدا  اىندينة نبال  م  مإل ة ر س ة أع تنا رعلتايل الدرلة 

 يقيةفين نيقافة حي ل الوذ  اجملت ع يف راندماجإلا العبالة م  النوع هوذا فع ًيا تعاطي رعلتايل ارمرباطو ية الدهنة تدمة ع ى
 تاص بشكل النخبة هلوذ  الثقايف اىنستوى ع ى يدل ةا  ( التينية-ةبوني)  ال رة نينا ية كانت النقويت هوذ  جل أيًضا. صرفة

 يف الرمسية ال رة تصب  أد يف فعالة مسامة راهم م . ق األرل القرد هناية منوذ الالّتينية رارتخدام عام بشكل لبدة رمدينة
  .      بعد في ا اىندينة
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 االختصاراتقائمة 

AC = Antiquité Classique 

BSNAF =  Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France 

CCGG  = Cahiers du Centre Gustave Glotz 

DHA = Dialogues d’Histoire Ancienne 

IPT= Iscrizioni puniche della Tripolitania 

IRT= Inscriptions of Roman Tripolitania 

 JRA =  Journal of Roman archaeology  

La = Libye antique 

LS = Libyan studies  

MAH = Mélanges d'Archéologie et d'Histoire 

MEFRA = Mélanges de l'école française de Rome 

PBSR = Papers of the British School at Rome 

QAL = Quaderni di archeologia della Libia 

REG = Revue des Etudes Grecques 
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 قا  ة اىنراجع

 :اىنراجع العربية ا أرالً 

 عبد ت يل ترمجة لبدة  يف فالفيو معبد يف العام ة األنيرية البعثة:  رالتا خيية راألنيرية ارنسانية لألحباث العاىني اىنرك  فياند ا  إنريكا
 .18 -13  ص2002  رما  اهلال  

 .1965 طراب س  الفرجا   لا  اررالمي  العصر قبل ىنا طراب س من قة رفاث  لتا يخ لليل ين    ها.ل

 .2015 تونس  ري باكت   م بعة“ تريبوليتانيا إق يم ˮ ليبيا يف األنيرية اىنواقع لليل كنريك  في يب 

 ارنسانية الع وم جم ة السيفري   العإلد ح  نش ةال منوذ(  Virbis) ارمرباطو ية عاص ة يف ارمرباطو  عبالة عررص  ب  انجي ف د
    .150 -129 ص  2017 ليس رب  رالثالنيود الواحد العدل  لينت  اآللا  ك ية رالت بيقية 

 

 : اىنراجع األجنبية ا اثنًيا
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 األشكال

(، إعادة بناء للسوق البونيقي.1شكل )  

 Laronde, A., Degeorge, G., op. cit., Fig.57المصدر: 

 .التكريس نقش يحوي الذي المدخل جدار:  يالبون السوق ،(2) شكل

 الباحث تصوير  
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 .الرئيسي الطولي الشارع على المطل الرواق:   ديكومالكلكي  ،(4)  شكل

 .الباحث تصوير   
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 .أغسطس و روما معبد ،(6) شكل

 .الباحث تصوير

 .المعبد منصة إلى يقود الذي الجانبي السلم: وأغسطس روما معبد ،(7) شكل

 الباحث تصوير
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 (، المسرح : المعبد المكرس لإلمبراطورة ليفيا.8شكل )

 Brouquier-Reddé, V., op. cit.,Fig.94المصدر:                                    .الباحثتصوير                
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (، تمثال اإلمبراطورة ليفيا9شكل )

-http://www.livius.org/pictures/libya/lepcis-magna/lepcis-magnaالمصدر : 

theater/lepcis-theater-statue-of-livia 
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 ( معبد اآللهة األوغسطية.10شكل )

 .تصوير الباحث
 

 

 (، المعبد الفالفي.11شكل )

 .42Brouquier-Reddé, V., op. cit.,Figالمصدر: 
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