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الشـــــــكر 
 

الذي أشرف  الخير أرفليأتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ محمد 
الذي لم يبخل علي بإرشاداته و توجيهاته  و ،على رسالتي هذه

 أمدالزميل و الصديق إديران حكيم الذي  كما أشكر. القيمة
، و إلى صديقتي عادل وافية لي يد المساعدة بدون أي تردد

.  لمساعدتها و تتبعها لكل مراحل عملي و إمدادي بكل النصائح
و الزميالت و بهذه المناسبة أوجه أحر تحياتي إلى جميع الزمالء 

يلهم مهمتي على مستوى كل التراب الوطني لتسهالعاملين 
على مستوى و زميالتي  زمالئيكل أثناء العمل الميداني و 

 .وزارة الثقافة لمساعدتهم المعنويةمركز البحث و 
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 قائمة المصطلحات
 
A 

 

Adieux du Christ                                                     وداع المسيح 

Amazone شخصيات نسائية محاربة من نسج الميتولوجيا اإلغريقية                                                                                                                          
Amours شخصيات مالئكية                                                              

Andromides                                                    حذاء بكاسيات أرجل 

Appolon            إاله الجمال و الحكمة                                              

Arles مدينة فرنسية                                                                                                                                                                               
Arrière plan                              المخطط الخلفي                             

Attique                                                                         آتيكي 
Attribut                                                                        ملحق 

 
B 

Bacchante وس                        إحدى الشخصيات النسائية التابعة لموكب ديونيز   

Baton pastoral                                                        عصى الراعي 

Bellerophon                                     بطل من أبطال الميتولوجيا اإلغريقية 
Bon pasteur                                          الراعي الطيب                      

Bouclier                                                                          درع 
Brassard                                                                 لباس حربي 

 
C 

Calice                          كأس                                                     

Canthare                                                                          كأس  

Cariatides                                                         تماثيل رافعة للمباني 
Chasse de méléagre                           صيد ميليغر                            

Chaussuble épiscopale                                            رداء يلبسه األسقف 
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Chimère                                                                    وحش خرافي 

Chiton                            فستان                                                   

Chlamyde                                                                 رداء قصير 

Christ Docteur                                                            المسيح الطبيب 
Cithare                                        أداة موسيقى                               
 Cordon d’auble                                    حزام                                

Corona Totilis                                                   تاج مشكل من النباتات 
Couronne                                     إكليل                                       
Cuirasse                                                                            درع 
Cupidon                                                                 شخصية مالئكية 

Cymbales                                        الدف                                  

D 
Daniel                                                                        نبي عبري 
Dextrarum junctio                                                            المعاهدة 
Diacre                  حامي أموال الكنيسة                                              
Dionysos                                                                      إله الخمر 
Dioscures                                                    األخوان كاستور و بولوكس 
Double chiton                                                 فستان مزدوج             

Double flute                                                               ناي مزدوج 
E 

Embas                                                                              حذاء 

Emorhoise                                                      المرضة بداء البواسير    

Exomis                                                                        قميص 
F 

Faciae Crurales                                                          حذاء عسكري 

Fibule                                                         إبزيم                       

Figures Criophores                     شخصيات رعوية                          
Fils de dieu                                                  إبن الرب                                 
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Foret          المثقب                                                                      
   

G 
Globe                                                                     الكرة األرضية 
Griffon                                                                     حيوان خرافي 
 

H 
Hadès                                                                         باب جهنم 
Hypocampes                                                             أفراس بحرية 

I 
Imago clipeata                                                      صورة بداخل إطار 

Imposition des mains                                                     المباركة باليد 
 

J 
Jerricho                                                                   مدينة بفلسطين 

Jonas            النبي يونس                                                               
Jupiter                                                                         إله اآللهة 

L 
Lasso    نشوطة                                                                         أ  
Libido                                          الشهوات المخفية                            

Lyre                                                      قيثار                             
Lemnisques                                                                     أشرطة  

Lénos                                 حوض عصر العنب                                

Lierre                                                                        نبات اللواي 
Limation                                                                          قميص 
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M 
Manibus expansis                                              رفع األيدي للدعاء       

Masques Corniers                                                          قناع جانبي 
Méduse                                                                   وحش خرافي 

Messie                                         المسيح                               
Minoenne                                                                       المينوية 
Miraculum Fontis                                                  معجزة تفجير الماء 

Mnemosyne                                           أم آلهة األدب و الفن               

Mulcrum                                                                   وعاء الحليب 

Mulctra                                                                      وعاء حليب 

Muses                                                 آلهة األدب و الفن                   

Myrrhé                                                                              نبات 
Myrte                                                                              نبات 

N 
Neirides                                                            حوريات الماء         

Neptune                                                                        إله البحر  
Nymphes                                                                حوريات األنهار 
Ordre composite ركب                                                       طراز م  
Ossarium وعاء جنائزي                                                                  
  

P 
Pala                                                                                قميص 
Palémon Milicerte مرافقي موكب ديونيزوس                                        من  

Pallium                                                                             رداء 

Pampre                                                                             نبات 
Pan وكب ديونيزوس                                                     شخصية مرافقة لم  

Paros    مدينة باليونان                                                                    
  Pecca                                                                               قبر 

Pégase ن خرافي                                                                     حيوا  
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Pégasides                                                                         منابع 

Pileus                                                                              خودة 

Pirène                                                                      إحدى المنابع 
Planète                                                                             رداء 

Plectre         دف                                                                       
Pludamentum                                                               رداء حربي 
Poseidon                                                                       إله البحر 
Praefurnia          فرن                                                              

R 
Refrugérium                                                                      مبرد 

S 
Saga                                                                                 رداء 

Saturne                        إله إفريقي                                                  

Satyre                                                          مرافق لموكب ديونيزوس 
Sceptre                                                                         صولجان 

Schabraque                        سرج من جلد الحيوان                                 

Silène                                                                     أب ديونيزوس 
Sphinge                                                                    وحش خرافي 

Stola                              فستان                                                   

Strigiles                                                                   خطوط مموجة 
Succession des  plans                                                  تعاقب األشكال 
Superposition des plans                             تطابق األشكال                   

T 
Tabula                                                                            اإلطار 
Tambourin                                                                        طبل 

Thyrse                                  مضرب                                          

Toge                                                                               لحاف 
Trépan   مثقب                                                                            



  

 - 10 - 

Trépied                                          ثالثي األرجل                            

Tunique talaire                                                              قميص 
 

V 
Virtus                                                                         إلهة الحرية 
Vita communis                                                                           الحياة العائلية 
Volumen                                                                            مكتوب 
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عد الدراسة المتعلقة إن تناولى لموضوع النحت على التوابيت الرخامية لم يأتي بالصدفة إذ ب

تيديس و تيبارة، المقدمة لنيل شهادة في كال من سطيف،   بطرق الدفن و أنواع القبور

 .الليسانس
 
يبدو أن هذا الميالن إلى كل ما له عالقة بالجانب الجنائزي يعيد نفسه للمرة الثانية، إال أن  

أكثر نحو الجانب الفني، و حيث أن البحث هذه المرة يتجه . األمر يختلف نوعا ما عن سابقه

. يتجسد في دراسة النحت على التوابيت الرخامية

 
من أهم الوثائق األثرية التي تم  ،النوع من القبور الذي اتجهت إليه الشعوب القديمة ايعتبر هذ

التعبير من خاللها عن طقوسهم الجنائزية و الدينية و براعتهم الفنية، سواء كانت هذه 

الثقافية، الوقائع الحربية، أو تلك  قة بالحياة اليومية كالموضوعاتالمكنونات لها عال

الموضوعات التي لها عالقة بحفالت الزواج و غيرها من المواضيع األخرى التي ترتبط 

. بالعقائد و الطقوس الدينية اارتباطا وطيد

 
واضيع المشار اختيارنا لموضوع النحت على التوابيت، مرده توفر المادة الزاخرة لمثل هذه الم

ة  إليها أعاله، سواء كانت هذه المواضيع ذات أصل وثني أو تلك المتعلقة بمواضيع الفتر

، و إن دل هذا على شيء إنما يدل على )التوراة و اإلنجيل(كتابيالمسيحية، الوطيدة العالقة ب

.   تفتح شعوب منطقة شمال إفريقيا على الحضارات األخرى

   

0Fاألبحاث المتفرقة، و المتخصصة في دراسة التوابيت، مجمـوعة من معاينة بعد

حاولت  1

على واجهاتها و كذا             التعرف من خاللها على أشكال التوابيت عامة و الموضوعات المستعملة

                                                 
. أذكر على سبيل الحصر 1

 (Fournet pilipinko)تونس للسيد فورني بليبنكوكتالوج توابيت  -
 (François Baratte)كتالوج توابيت متحف اللوفر للسيد فرانسوان بارات -

 (Robin Vassiliki Gagadis)كتالوج متحف آرل للسيد روبان فاسيليكي ججاديس -

 (Wilpert)كتالوج التوابيت المسيحية للسيد فيلبرت  -

 (Edmont le Blanc)إدمون لوبالن كتالوج توابيت بالد الغال للسيد -

 (Henri Leclercq)موجز األثار المسيحية للباحث هنري لوكالرك -
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العنـاصـر المميزة إلقليـم إفـريقيا ليتسنى لي تفنيـد النظريـة القائلـة بغياب ورشات إفريقية يتم 

.   النوع من القبورفيها نحت هذا 

                                                                                  
إال أنه بعد حصر المادة و كذا المواضيع المشكلة عليها، تبين لي أنه ليس باألمر الهين و أن 

الرومانية  كل العناصر تنتمي إلطار إكونوغرافى عالمي تم العمل به في كل المستوطنات

باإلضافة إلى أن هذه اإلشكالية ليست خاصة بشمال إفريقيا فقط بل إنها قائمة في كل 

, المستوطنات الرومانية األخرى، فلحّد اآلن ال تزال بعض النماذج يحيط بها الشك و الغموض

  .تنتمي لورشات روما أم للمقاطعات األخرى تمن حيث إذا كان

 
توابيت المزخرفة في شمال إفريقيا أمر شائك في حد ذاته نظرا إن التطّرق لموضوع صناعة ال

لقلتها حيث ال يزيد عددها عن الثالثين قطعة تختلف من حيث قيمتها مرورا بالقطع الكاملة و 

أغطية منفصلة باإلضافة إلى قطع مكسورة ذات األحجام المختلفة، كل قطعة تمثل نموذجا 

راسة تنميطية، أضف إلى ذلك غياب الدراسات فريدا من نوعه، مما ال يسمح بإقامة د

التصنيفية، فكل الدراسات التي خصصت لهذه الفئة، عبارة عن دراسات فردية تم االهتمام فيها 

                                                                .بالجانب الجمالي خاصة

                  
من خالل دراسته لمجموعة توابيت   (pilipinko )فورني بليبنكو يدإن التجربة التي قام بها الس 

1Fتونس و جمعهم في كتالوج

المهمة  ، و الذي سهل نوعا مايذكر فيه مميزات كل واحد منها 1

.  لدارسي الفنون الجنائزية من أجل معرفة المجموعات الخاصة بشمال إفريقيا

 
تونسي فقط، فإنه من الصعب تعميم  ركزة في القطر المكانت متنظرا ألن هذه الدراسة 

 ذلكخصوصيات منطقة معينة على كل شمال إفريقيا انطالقا من عينات محددة، إذا لم يعزز 

تعطي بعض النتائج اإليجابية من حيث  إيجاد بعض النماذج  نأبتجربة أخرى مكملة يمكن 

.  ليالمشتركة ذات الطابع المح

 
على أخرى ، خاصة إذا ما قارناه بما أقيم من دراسات هذا العمل القيم غير كافيايبقى لذلك 

العناصر الموجودة في األقاليم الرومانية األخرى و ذلك على شكل كتالوجات ذات تصّورات 

على  إكونوغرافي، أو سواء كانت تلك االهتمامات ذات طابع موضوعي، جغرافي، أو ،مختلفة
                                                 
1  Pilipinko (F). Catalogue des sarcophages de Tunis. Karthago. T.XI, Paris 1959 
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خاصة بتطور هذه المجموعات و  ، أو دراساتتشكل دراسات خاصة بالرموز و اإليقونا

  .محاولة تأريخها

 
مكمال و مثريا من حيث إلقاء الضوء على كل مجموعات و من هنا أرجو أن يكون عملي هذا 

. شمال إفريقيا، على الرغم من عدم معرفتنا في هذا المجال بمجموعات المغرب و ليبيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                                                                                        
U منهجية البحث U ابتداء من ، تشمل دراستنا مجموعة من التوابيت ذات األهمية المتفاوتة :

تكتسي أهمية كبيرة من حيث هذه المجموعة  ،متفاوتة األحجامالكسور ال األحواض الكاملة إلى 
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في مراكز جلها منحصر في المناطق تم اكتشاف جلها ب التاريخي و الفني، الجان

  باإلضافة إلى بعض المحطات )تنس، شرشال، تيبازة آزفون، دلس، القل، وسكيكدة(الساحلية

األمر الذي يمكنه أن يمدنا  ،)تبسة، تيمقاد، تازولت و ميلة( العسكرية الواقعة بداخل البالد مثل 

ال يستهان بها من حيث معرفة حدة التبادل التجاري الذي كانت  مات التيبمجموعة من المعلو

تقيمه هذه المرافئ  بسائر العالم الروماني، كما يمكننا التعرف على أذواق الزبائن األغنياء و 

التي كانت تمتهن هذا النوع من الصناعة و تقنيات النحت باإلضافة ترشاالوكذا   

  .اجر اقتنائهاللمادة األولى المستعملة و مح

 
موميات الذي يتمحور يتضمن موضوع بحثنا هذا جانبا نظريا نتطرق فيه إلى قسم الع

يحتوي تطبيقي  ب، وجانمكانتها في المجتمعات القديمةو  محتواه في تاريخ ظهور التوابيت
التي تم تحصيلها و  هي بمثابة بطاقة هوية لكل تابوت وعلى بطاقات تقنية لكل المجموعة 

. ء العمل الميدانياأثن
 

: إن تراكيب موضوعنا هذا و األهداف المرجوة منه أملت علينا المنهجية اآلتية

تم في المركز األول على مستوى المقدمة التعريف بالموضوع و األسباب التي أدت بي إلى 

لى نبذة تاريخية يتم فيها التركيز عمدخل يتمثل في اختياره، باإلضافة إلشكاليته، ثم بعد ذلك 

. عوامل ظهور هذا النوع من المباني الجنائزية

 
نظرا لقلة التوابيت المعثور عليها في الجزائر استخدمنا من أجل تصنيف هذه المجموعة، 

 العامل اإلكونوغرافى  حيث يعتبر كل تابوت في هذه المجموعة المختارة، نموذجـا فريدا من

ثالثة فصول معتمدين إلى  هذه الدراسة مقمت بتقسيلذلك حيث تشكيلته الموضوعية و الفنية، 

: ذلك على التقسيم الموضوعيفي 

 

 

 

- Uالفصل األولU:  تتعلق مواضيع بواسطة  زينت المكتملة و القطع التي التوابيتيتم فيه جرد

. بالميتولوجيا
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- Uالفصل الثانيU :بالتوابيت الراجعة لفترة المسيحية و التي يزين خاص  اإلهتمام في هذا الفصل

.  جهاتها مواضيع تنتمي للمرحلة األولى و الثانية من تطور الفن الجنائزي المسيحيوا

 

- Uالفصل الثالثU: المتمثلة في الخطوط المتموجة و أكاليل الفاكهة خصصناه للمواضيع التزينية

.  و الزهور

 

. تابوت و خواصهعلى ال من خاللها يعرف إقامة بطاقة تقنيةخالل هذه الفصول، تم من 

ة(البطاقة  ر على مستوىيذك  ل ئكةئاه ز ن، أ م ه ةئديح ئقةسئغ قئ ب، ل زز أ ل ل ئك غ اؤز  ئكةعدي

ب لئكق ل، ئك ز ل أ دف ب ئكعدص آه  ة، فئع ة ئكةئاه قهمئ ة، ل لسقك غيهئ ئكةئاه لئخب ئك ، ئك

ة زئ لقئ ب، ئك . الخاصة بكل تابوت المراجعو أخيرا  )الحفظ حئك

: تم تدعيم هذه البطاقات ب

 
1- Uفيةوصالدراسة الU: الركيزة األولى من أجل فهم المواضيع ، الدراساتعتبر في مثل هذه ت

. المشكلة على واجهة هذه المعالم

 
2- Uالدراسة التقنية:U  طريقة اإلنجاز التي التجأ إليها الفنان من أجل التعبير تتمثل في دراسة و

ام نـاول األجـسـأسلوبه في التعبير عن ثنايا الثيـاب، عـن التـسـريحـة، عن ت ،عن هذه األشكال

مالمح الـوجـوه، طريقة التعامل مع خصـالت الشعر، عملية استعمال األلوان على و تـقـاطيع 

بعض أجزاء الجسم مثل األعين، ألنهـا قد تمّيز أسلوب معّين لمرحلة أو ورشـة محـدّدة، كـل 

. هذه التـفـاصـيل تدخل في مجال دراسة تقنيـات النحت

 
 
على الواجهات  يتم دراسة مضمون المواضيع المشكلة غرافيةنكوياإلالدراسة من خالل  -3

، و إقامة عملية مقارنة بين الزبائن بمختلف شرائحهمباإلضافة إلى محاولة ربطها بمبتغيات 

لدراسة في حدود المعقول بالفترة الزمنية، باإلضافة لتشكيالت مؤرخة يمكن فيها التكَهن و 

الخروج بخاصيات كل تابوت على حدة من حيث الجانب يتم خاللها  منو التي التحليلية، 
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الجمالي و التقني و تقديم بعض التأريخـات المرتكزة على بعض المميزات التي يرتجل بها كل 

. تابوت

 
وفي األخير نختم هذا البحث باستنتاجات تم االعتماد فيها على الجانب التقني و الفني باإلضافة 

. نجاز هذا النوع من المعالمإلى المادة المستعملة في إ
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U المدخــــــل

 

 

 

 

 
: لمحة تاريخية

الدفن بداخل التابوت عنصرا دخيال على القبور المعروفة آنذاك في شمال إفريقيا،  يعتبر 

تالل الحجرية، الحوانيت، القبور الفي تلك اآلونة كانت البازينات، نايات الجنائزية المتداولة فالب
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2Fة المحفورة في الصخر مباشرةالصندوقي

و يبدو أن هذا التقليد دخل عن طريق الغزو  1

. الروماني

 
خالل القرن الخامس عشر قبل  Minoenneلحضارة المينوية إلى ايعود أول استعمال للتابوت 

و التي تم العثور عليها بجزيرة ، Ossariumالمسيح، و ذلك عبر بعض األوعية الجنائزية 

. وضع بداخلها عظام المتوفى بعد أن يتم جمعها من األقبية الجنائزيةكان ي بحيث، كريت

بعض المالحظات تؤكد بأن هذه  توابيت أم ال، إال أنطرحت نظريات كثيرة فيما إذا كانت 

3Fاألخيرة تمثل نموذجا للتوابيت اإلغريقية

2 .

 

منها شرق التي لوحظ البعض و   Peccaنوع يدعى بالبيكا ،من التوابيت اإلغريقية األصل

قبرص، ببالد الفينيقيين، بآسيا الصغرى بمصر في مقبرة ساقرة، و التي استعمل ببالد الاليونان 

باإلضافة إلى نوع آخر يأخذ . فيها كمادة للصنع الرخام، الحجر الكلسى، الخشب و الفخار

     4F3.من عند المصريين الذي استمدو  Anthropoideالشكل اآلدمي 

 
بوت شائعا ابتداء من القرن الثاني بعد الميالد على شكله اإلغريقي أصبح استعمال التا

5Fالروماني،

وتفنن النحاتون في إنتاج هذه األنواع من التوابيت والتي اختير لها الرخام كمادة  4

كان استعمال التوابيت في العهد الجمهوري قليل نضرا لطغيان عادة الحرق . لتشكيلها و تزينها

6Fأن تابوت كورنيليوس سيبيو بارباتوس في طقوس الدفن، بحيث

5 Cornelius scipio                                                                                                                                        

 Barbatus اإلمبراطوري الذي يعتبر التابوت الوحيد الذي يرجع لهذه الفترة، بينما في العهد

تزامنت فيه عمليتي الدفن و الحرق ، تضاعف استعمال التوابيت خاصة مع ظهور الدين 

. الجديد

     
7F: يقسم الباحثون توابيت الفترة الرومانية إلى نوعين 

6 
 

                                                 
1 Camps (G), Aux origines de la berberie, Monuments et rites funéraires protohistoriques, Arts et Métiers                 
                       graphiques. Paris 1961. 
2 Cahen (E) ; Sarcophagus, DAGR, T. 9. p. 1064-75 
3 Ibid; p. 1065 
4 Ibid ; p. 1069 
5 Ibid. p. 1072. fig. 6110 
6 Op-cit. DAGR.  p. 1072-1073 
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يعتبر هذا التابوت من األنواع : التابوت ذو الشكل المعماري والديكور المنحوت أو الملَون -1

الشكل البدائي ذو األصل اإلغريقي أين يأخذ الحوض الصندوقي شكل المستنبطة من 

المعابد، المنازل، المذابح أو على شكل "المستطيل يرتجل بواجهات تأخذ شكل واجهات 

، الغطاء عامة مسّنم تعلوه تزينات تشبه الحراشف، واجهاته األربع منحوتة، نظرا "أسَرة

دام استعماله طوال الحقبة الرومانية لكن  ،اتواء الطلق لترى من كل الجهلعرضها في اله

8F(Vienne)اإلطالق تابوت األمازونيات بفيان  بشكل ضئيل، و أقدمها على

و يعتبر أول  1

 .التوابيت اإلغريقية للفترة الرومانية نموذج  لكل

 
التابوت ذو الشكل الروماني، يرتجل بخاصيات مختلفة، الواجهة المعمارية اختفت تماما  -2

ح الحوض عبارة عن أربع بالطات منسقة لتأخذ شكل صندوق مستطيل الشكل، حيث أصب

الغطاء مسطح، قليل االرتفاع، مزين بأقنعة جانبية و مزين بتشكيالت تزينية على مستوى 

 .الواجهة األمامية ليس لها عالقة في بعض األحوال بما هو منحوت على واجهة الحوض

 
:  ية عدد من المواضيع التي لها عالقة بتم نحت على واجهات التوابيت الرومان

مواضيع العادة ما يكون قوامها بعض األعمال مثل الصيد، الحرب،  9F2،بالحياة اليومية

. الرعوية، األعمال األدبية، و كذا الزواج

10Fبالحياة الدينية

و المستساغة من أكبر األعمال البطولية أو تلك التي لها عالقة بالخرافات  3

، مثل كوكب ديونيزوس، أسطورة بلرفون، أنديميون و سيليني، و كذا اإلغريقية األصل

الخاصة بالكتابة الجنائزية  أو عبارة عن عباقرة حاملة أللواح   إلخ......بيلوبس و أنومايوس 

 أو تمثال نصفي للمتوفى، أو عباقرة قاطفة للعنب، أو حاملة للمشاعل أو مجموعة من العباقرة 

 (Amours)   نافية مثل الجريفوشخصيات خر  (Griffon) الميدوز(Les méduses)، أقنعة ضخمة 

(Masques corniers) ، وجوه رامزة للرياح أو للسماء أو ألنهر، أو رموز للدمار و الموت :

 .Dioscures)(كاألسد الملتهم لرباعيات القوائم، اليمامة،  أو الديوسكور 

 
للنوعين اآلخرين و هو تابوت يأخذ شكل هناك نوع آخر من التوابيت والتي ال تنتمي   -3

ذو حواف دائرية و التي عادة ما تكون مزينة بواسطة أخاديد ملتوية  (Lénos )حوض 

                                                 
1 Ibid . DAGR. p. 1070. fig. 6107   
2 Ibid . p.1073 
3 Ibid . p.1074 
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(strigiles).11F1 بدورهم استعمال التوابيت تقليدا منهم  نبعد انتصار الكنيسة تبنى المسيحيي

خ بأن هذه الطريقة العبرية التي تمقت حرق الجثث نظرا إليمانهم الراس الدفن لممارسة

. تعتبر حاجز أمام البعث

 
في الوقت الذي كانت فيه المسيحية تتغلغل و تترسم في أوساط العائالت الغنية، تراجعت عادة 

الحرق في عدد من األقطار، نذكر منها على سبيل المثال روما، و بصفة خاصة في عهد 

تطور السريع لصناعة التوابيت، ، هذه الظروف ساعدت كثيرا في الLes Antonins األنطونيين

حيث أصبح استعمالها يشمل مختلف شرائح المجتمع، و بصورة عادية، بعدما كان مقتصرا 

12Fعلى نخبة معينة دون سواها، و كان ذلك إبان القرن الثالث

2. 

 

لم تتغير االعتقادات المتعلقة بمصير األرواح و الموتى عند المسيحيين، و ال تلك 

توابيت صخرية ( فن األموات سواء كانت من ناحية اختيار المادة المستعملةالمتعلقة بطريقة د

أو من حيث المواضيع المشكلة على واجهة هذه التوابيت، ففي هذه الفترة بالذات، ) أو رخامية

إلى ورشات النحت الوثنية،  ءلم يكن من بين المسيحيين نحاتين للتوابيت، لذا تحتم عليهم اللجو

يترك للصدفة، نظرا النتشار على لوع من القبور، إال أن هذا االختيار لم يكن القتناء هذا الن

 13F3 .واجهات هذه التوابيت مواضيع ال يسمح باستعمالها من طرف هذه الشريحة من المجتمع

 
إال أنه بجانب المواضيع المحرمة هناك مواضيع أخرى ال توقظ حساسية و قلق 

من ظهور المسيحية تم االنحياز لمجموعة من الصناديق  مستعمليها، إذ أنه في المرحلة األولى

ذات الزخارف التجريدية، تنعدم فيها مواضيع الزخرفة  المتعلقة بالميتولوجيا الوثنية، بحيث 

انصب اهتمامهم على التوابيت التي نحتت على واجهاتها زخارف هندسية، قوامها، األخاديد 

يع التي يمكن تحويرها إلى شكل يتناسب مع المموجة، أو تلك المشتملة على بعض المواض

14Fتعاليم الدين الجديد

4 .

 

                                                 
1 Op-cit. DAGR. P. 1072 
2 Grousset (R), Etudes sur l’histoire des sarcophages chrétiens, Rome 1885. p. 3 
3 Leclercq (H), Sarcophage, Dictionnaire d’archéologie chrétienne et lithurgie . T.XV. col. 774-888       
4Op-cit. Grousset. p. 4 
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باإلضافة إلى موضوع عقد القران حيث نال رواجا كبيرا عند المسيحيين رغم أصله الوثني، 

مواضيع أخرى مثل تلك التي تحمل على واجهتها نقوش تزيينية بحته و التي تتمثل في ، 

 عباقرة الفصول األربعة، آلهة الفن و  األدب القوائم،  األسود الملتهمة لرباعيات 

 . عباقرة األنهار، و غيرها من المواضيع التي تمثل عناصر مشتركة ما بين المسيحية و الوثنية

 
هذا التقليد الذي أجبر عليه الفنانون المسيحيون ما هو في الحقيقة إال ظاهرة ملموسة 

نب قطع العالقة بالماضي، و محاولة منهم تعبر عن انشغال هذه الفئة من المجتمع من أجل تج

 .لتثبيت و نشر قيم المسيحية عالميا

 
أصبح الفن المسيحي متمكنا من مواضيعه ابتداء من القرن الرابع إذ بدأت المواضيع القصصية 

 ذات األصل الكتابي تغزو واجهات التوابيت، كموضوع العبريين في الفرن، دانييل 

(Daniel)15وناس في حفرة األسود، جF

1   (Jonas)      في فم الحوت، المعجزات الست للمسيح، و

غيرها من المواضيع األخرى، وما هي في األصل إال عبارة عن تعبير بواسطة هذه 

أو ذاك إلهي أغثني كما أغثت هذا " المنحوتات عن دعاء من أجل األموات و التي معناها 

16Fاإللهيةبحيث ترمز للرحمة  ،"النبي

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ibid. T ; VII, 1927. col. 2575-2623 
2 Ibid. Daniel, DACL. T.III,   
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U الفصل األول
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      I-المواضيع الميتولوجية   
 

-1-I دلس متحف اآلثار القديمة(تابوت بلرفون (
 -2-I تيبازة المتحف(تابوت بيلوبس و أنومايوس( 

I-3-  المتحف تيبازة(تابوت الموكب البحري( 
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-4-I  تيبازة المتحف(تابوت آنديميون و سيليني (

--5-I تابوت عقد القرانDextrarum junctio )آنجالفيحديقة  تيبازة (  

I-6- قطعة تمثل صراع األمازون
I-7-قطعة تمثل عبقري مجنح 

-8-I متحف المعبد لتبسة(تابوت آلهة األدب و الفن( 
-9-I تبسة مفقود(تابوت صيد الميلياغر( 

-10-I هيبون متحف(اإلغريق  األمازون على حملةتابوت( 

-11-Iالمنصورية مفقود زيامة(ة تابوت الوجبة الجنائزي( 

-12-I المتحف البلدي لسكيكدة(تابوت كوكب باخوسي(      

-13-Iسكيكدة، المتحف البلدي( تابوت األعمال الحقلية( 

I-14- تابوت ميلة 
    -15-I  متحف اللوفر قسنطينة(قطعة من تابوت آلهة األدب و الفن( 

-16-I     ليل ــتح
 

 
 
 
 
 

 
 
 

-1-I  اللوحة (تابوت بلرفون I( 
 

Uرقم الجردU :S 100 
Uمكان االكتشافU : عثر عليه بمرفىء بلدية أزفون على شكل قطع موضوعة بداخل جرار بداخل

17Fمخزن لبيت روماني خاص بالسيد فابريكيوس

1 .
                                                 
1 Aymard (J) ; la légende de bellérophon sur un sarcophage du Musée des antiquités. M.EFR. 1934-35. p. 143 
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Uتاريخ االكتشافU  :1934  
Uاسم المؤسسة المالكةU : المتحف الوطني لآلثار القديمة
Uقاعة العرضU : قاعة الديانات الوثنية
Uكونات التابوتمU : غطاء و حوض
Uالمادة:U   الرخام األبيض النوميدي المعرق باألزرق
UالقياساتU: 

م  2.30: الطول: الغطاء 
 م 1.08:العرض           
م 0.42: االرتفاع           
م  0.07: السمك           
م  0.01: سمك النحت           

م  2.30:  الطول: الحوض 
م   1.08: العرض             
م  1.07: االرتفاع             
م  0.10: السمك             
م  0.10: سمك النحت             

 
: اإلطار المخصص للكتابة

م  0.40: طول            
م  0.40: العرض            

 
UالمراجعU :Aymard (J) ; la légende de bellérophon sur un sarcophage du Musée des 

antiquités. M.EFR. 1934-35 
Christofle (M). Rapport sur les travaux de fouilles et de consolidations effectuées 
en 1933-36 par le service des monuments historiques de l’Algérie. P. 366 
Orfali (M kh) ; inventaire des sculptures funéraires et votives de la maurétanie 
césarienne. 1990          

 
Uحالة الحفظU :،أجريت  و تم إعادة تركيبه، و مؤخرا عثر على هذا التابوت على شكل كسور

عليه عملية ترميم من طرف فرقة إطالية، إال أن هذا التابوت ينقصه عددا من القطع نذكر 

: البعض منها

 
UالغطاءU: ل ينقصه القناع الجانبي األيمن باإلضافة إلى جزء كبير من الزاوية اليمنى من السج

. األيمن
 
 UالحوضU: ينقصه أجزاء كثيرة نذكر منها: 

 .ورقبتا آلهة الماء الممثلتان في الزاوية اليسرى  جذعا-

 اليد اليمنى اإللهة الماء المحاذية لبل رفون -
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 اليد اليمنى لبل رفون بحيث لم يبقى منها إال بعض األصابع على رقبة بيكاز-

 أنف و فم بل رفون مشوهين-

 بيكاز  من جناح الجزء العلوي-

 .سيقان بل رفون-

 رأس بلرفون المحاذي للوحش الخرافي باإلضافة لرأس الشخصية المحاذية له-

  (virtus)الجذع بأكمله للشخصية المحاذية لفيرتوس-

  باإلضافة لتشوه الفم و األنف (virtus)  ذراع فيرتوس-

 رأس بيكاز مشوه باإلضافة إلى غياب جزء من رجله-

 ن مشوه باإلضافة لسيقانهرأس بلرفو-

 جذع الشخصية العجوز الواقفة إلى يسار بل رفون باإلضافة إلى جذع الجندي-

 .                      و زوجته ، ذراعها و كتفها و كذا صولجان الملك (Proistos)  رأس الملك برويستوس-

 
Uوصف الغطاءU:   يتوسطها إطار  سم،41يتكون من بالطة عـريضة ذات جبهة يبلغ ارتفاعها

خالي من الكتابة، يحّده من الجانبين إطارين مزخرفين، يسندهما في الطرف األيسر و األيمن 

 .آلهة الريح إال أن الرأس اليسرى لم يتم العثور عليها، وتم استبدالها بنسخة من الجس رأسا

 :المواضيع المشكلة على واجهة هذا الغطاء، من يسار إلى يمين المشهد

. (Iobatès)   للملك إيوبتس   ةالموجه (Proitos)  ن يتسلم رسالة الملك برويتوس بل رفو- 

18Fانتصار بل رفون و موت الوحش الخرافي -

1 (La chimère) 

 

Uاإلطار األيسر:U  ستنبيمثل في اإلطار األيسر الملكة (Sthénébée)  واقفة بثلث أرباع نحو اليمين

على  تظهر آثارها أكمام قصيرة باإلضافة إلى لحاف تنظر باتجاه اليمين، ترتدي فستان طويل ذو

مستوى الحوض و الساقين، تضع بيدها اليمنى فوق الكتف اليمنى للملك الجالس أمامها، مثل 

ملتحيا و بتسريحة شعر كثيفة،  يرتدي  قميص طويل مشدود إلى خصره بواسطة حزام، 

يحمل بيده اليسرى صولجان  إلى رداء آخر من فوقه ينزل على مستوى الساقين، ةباإلضاف

                                                 
1 De Ronchaud (L) ; Chimaera. DAGR. T. 2. p. 1102 
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(Sceptre)19F

، و يمد بيده اليمنى نحو الشخصية الرئيسية لهذه األسطورة والمتمثلة في بل رفون 1

20F

2 (Bellerophon). 
 

، تلك الشخصية الميتولوجية المميزة بوقفتها الكالسيكية، و نالشخصية الثالثة تتمثل في بل رفو

رشيقة تغطي رقبته من الخلف، مثل هذا تسريحة شعره الكثيف منظمة على شكل خصالت 

يرتدي كالميد مشدود إلى كتفه األيمن بواسطة . األخير واقفا بالمواجهة ينظر نحو الملك

. و باليسرى يحمل رمحا  (Proitos)برويتوسمشبك، يحمل بيده اليمنى رسالة الملك 

 

نلحظ آثار جناحيه في  جانبيا باتجاه اليمين بحيث (Pégase)بيكاز إلى الخلف منه مثل الحصان 

، إلى األسفل من رأس هذا األخير مثل عبقري واقف بثلث أرباع إلى (arrière plan)المخلفة

اليمين، يحمل بيده اليمنى مشعل و ينظر باتجاه شخصيتين إحداهما تتمثل في صياد ممثل بثلث  

الشخصية األخرى  أما أرباع إلى اليمين يحمل فوق كتفه األيسر شبكة و ينظر باتجاه اليسار،

21Fاإلكزوميسقميصا قصيرا من نوع   ، ترتديبيكازفلقد تم تمثيلها بالمواجهة تنظر باتجاه 

3 

(Exomis)  عنان   اليسرى رمحا و  باليمنى بحيث تظهر الكتف اليمنى عارية، يشد بيده

. اليمين نحو ينظرصيد  كما مثل جانبيا في المركز األول  كلب   (Pégase)بيكاز

  
Uر األيمناإلطاU : شخصية إلى اليسار عبارة عن جندي ممثل بثلث أرباع نحو اليسار، ينظر أول

22Fنحو اليمين يرتدي كالميد

4(Chlamyde)   مشدودة لكتفه األيمن، و باليد ذاتها يحمل رمحا موجه

و باليد اليسرى يشد  بكرسن الكلب الذي مثل في حالة نباح، األطراف  الراس نحو األعلى 

 .دودة، الرأس مرفوع و الفك مفتوحاألمامية مم

 
بالمواجهة تنظر باتجاه اليمين، يرتدي  مثلت شخصية ثانية الجندي إلى اليسار شخصية 

، باإلضافة إلى كالميد مشدودة لكتفه األيمن و باليد ذاتها يحمل رمح موجه  (Exomis)إكزوميس

مت تسريحة شعره نظممدودة تغطي جزءا من بطن الشخصية األولى، األسفل  الرأس نحو

 .خفيفة و رشيقة على شكل خصالت

 
                                                 
1 Dorigny (S). DAGR. T.9. p. 1115 
2 Saglio (E) ; Bellorophon. DAGR. T1. p. 684-85 
3 Blum (G) ; Tunica. DAGR. T ; 10. p. 534 
4 Saglio (E) ; Chlamys. DAGR. T. V. p. 1115 
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في المقدمة، إلى اليسار شخصية ثالثة تتمثل في امرأة ترتدي لباس حربي يشبه لباس 

، تضع فوق رأسها خوذة، بل رفوناألمازون،  تم تمثيلها بثلث أرباع نحو اليمين، تنظر باتجاه 

لكتف اليسرى بواسطة مشبك، بحيث ترتدي قميصا مشدودا إلى الخصر بواسطة حزام، و إلى ا

تشد بيدها اليسرى مقبض سيفها الذي ال يرى منه إال المقبض . حررت الكتف و الثدي األيمنين

 .واليد اليمنى ممدودة نحو بل رفون و كأنها تريد أن تريه شيئا ما

 

بلة له و واقفا بالمواجهة ينظر باتجاه الشخصية المقارفون  بل بعيدا عنها و مقابال لها شخصية

23Fفيرتوسالمتمثلة في 

التي نالحظ أجزاء منها متدلية على اليد  كالميد يرتدي بل رفون،  1

كثيف، تم ترتيب خصالته بشكل منتظم و  اليسري و على مستوى الصدر ، رأسه مؤثث بشعر

الجنب األيسر  ا نالحظ مقبض خنجر يظهر على مستوىمموج، يحمل بيده اليسرى رمحا، كم

نى يشَد عروة الحصان، الذي مثل جانبيا إلى الخلف من بل رفون متجها نحو و باليد اليم

. راليسا

 

إال الساق اليمنى باإلضافة إلى كلب مثل باتجاه  بلرفونلم يبقى من الشخصية الممثلة خلف 

اليسار مطأطأ الرأس يبدو عليه اإلذعان و التعب ، األذنان منخفضان، في محاولة متعبة لجر 

 .خطاه

 
و في المقدمة تم تمثيل الحيوان الخرافي ممدودا  بلرفون و فيرتوسألسفل من شخصية إلى ا

على األرض، بحيث ال يظهر منها إال رأس األسد بهلباته الكثيفة باإلضافة لقوائمه األمامية، و 

جزء من جذعه األمامي و الذي تبرز من خالله الرأس الثانية لهذا الحيوان و المتمثلة في رأس 

. الماعز

 
Uوصف الحوض:U الواجهة األمامية تحمل الموضوعات اآلتية: 

  (Pirène) بيران يشرب من منبع  (Pégase)بيكازالفرس   -                

 Chimère) .(laو موت الوحش الخرافي  (Bellérophon)بلرفونانتصار   -                

 نبل رفو رحيل                  -

 
                                                 
1 Op-cit.  Virtus. DAGR. T.V. p. 
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U من اليسار إلى اليمين بالنسبة للمتأملالمشهد األول ابتداءU: 
 

24Fفي المركز األول تم نحت امرأتين تتمثالن في حوريات الماء 

1(Les nymphes) :

منها إال الرأس و الجزء السفلى المتمثل في  رالمرأة األولى الممثلة في زاوية التابوت ال يظه

نحو اليمين، عارية الجسد،  البطن و السيقان، تقف بالمواجهة و تضع ساقا على اآلخر و تنظر

ترتدي رداء  يغطى الخصر و السيقان، الشعر طويل ممَوج مشدود إلى الوراء على شكل 

عقصه، يؤثث هذه التسريحة تاجا مشكل من أوراق نبات األرز ، تحمل بيدها اليسرى وعاء 

. يسيل منه الماء

 
، يغطي جزء من جسدها من الشخصية الثانية ال يظهر إال الرأس، تنظر باتجاه اليمين  

 للشخصية األولى، خصالت الشعر  ذات تسريحة مماثلة. األولى و رقبة الحصان ةالشخصي

قرنا استشعار، تم تلوين  ممَوجة و مشدودة إلى الوراء على شكل عقصه باإلضافة إلى طويلة

                                                                                                                        .                                      هاتين الشخصيتين بصباغ ذو لون أحمر عينا

 
ن، امرأة و رجل، و التي تم في المركز الثاني نستطيع كذلك رؤية شخصيتين مرافقتي     

. بشكل مصغر مقارنة بالشخصيات الرئيسية نقشها

 
ولى تتمثل في امرأة ممثلة بثلث أرباع نحو اليمين ذات شعر كثيف تم تمشيطه الشخصية األ

على شكل مجموعة من الخصالت المرتمية إلى الوراء، ترتدي فستان بدون أكمام، مشدود 

بواسطة حزام تحت النهدين ينزل على مستوى الفخذين، و جزء آخر من لباسها ينزل على 

الشخصية الممثلة إلى اليمين منها، و من اليد اليمنى  مستوى األرجل، مثلت متكئة على كتف

. فال  تظهر إال بعض اآلثار منها على مستوى الخصر

 
إلى اليسار شخصية رجل كثيف الشعر و اللحية، يجلس على صخرة، رافعا يده اليسرى إلى 

األعلى مالمسا بذلك حافة التابوت، و بيده اليمنى يحمل غصن ينتهي بمجموعة كثيفة من 

25Fاألوراق التي تشبه كثيرا نبات الرند

، نالحظ على هذه المجموعة بعض بقايا اللون األحمر 2

. المشكل على مستوى األعين و الحواجب

                                                 
1 Aymard (J) ; la légende de Bellérophon sur un sarcophage du Musée des antiquités. MEFR. 1934-35. p. 160 
2 Op-Cit ; Aymard. p. 165 
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الشخصية الثالثة تتمثل في عبقري مجنح، ذو شعر طويل  مكون من مجموعة من الخصالت 

إلى قمة الرأس الحرة المرتمية على األكتاف و مجموعة أخرى من الخصالت المشدودة 

مكسور، يلمس به رأس بل رفون،  (attribut) نهاية ملحق  بواسطة شريط، يمسك بيده اليسرى

26Fنخيلَ  ةعبارة عن مشعل أو سعف ربما كان هذا الملحق

1
 .

 
إلى اليمين مجموعة أخرى تتمثل في بل رفون واقفا بثلث أرباع نحو اليسار، غير ملتحي،    

منتظمة مسًرحة من األمام إلى الوراء، تم التعبير عن وجهه مكَون من خصالت  كثيف  شعره 

 . مثالي جدا، في حين أن األنف و الشفاه مكسورة بشكل 

 
إلى الكتف اليمنى بواسطة مشبك، و الجزء  مشدود (Chlamyde)مثل عاريا يرتدى كالميد 

يشَد بيده اليسرى الجانب األيسر،  معلق إلى رداء يلتف بالساعد األيسر، السيفاآلخر من هذا ال

اليمنى إال بعض األصابع التي نرى آثارها  ، لم يبقى من اليدسفلرمحا رأسها موًجه نحو األ

 . الحوض و السيقان ينقص هذه الشخصية. ى رقبة الحصانعلى مستو

 
لم يبقى من الحصان إال الرأس، الرقبة و أحد األجنحة، و بعض األجزاء من األطراف 

منحني   (Pirène)خير جانبيا متجه نحو اليسار يشرب من منبع بيران األمامية، مثل هذا األ

 .الرأس و المنخران مفتوحان

 
4- Uمشهد انتصار بل رفونU و حيوانين نيتيصخش، يتمثل في مجموعة مكونة من :

      دي قميصا قصيرا مشدودا إلى الخصرالشخصية األولى إلى اليسار مكسورة الرأس، ترت  

   اليسرى تشد بحربة و  ة إلى كالميد مشدودة على مستوى الرقبة، اليدبواسطة حزام باإلضاف

. اليمنى تّشد بمقبض السيف المعلق بداخل غمده

 
 يكية ممثال بالمواجهة عاريا يتكئتتمثل الشخصية الثانية في البطل بل رفون بحركته الكالس   

  ظهر منها جزء على مستوىد، التي يعلى رجله اليسرى ، بلباسه المعتاد و المتمثل في كالمي

بة، لم يبقى منها إال الجزء صدره و بعض الثنايا إلى الخلف، بيده اليسرى يمسك بوسط حر

 ةيمسك به و غمد سيفه المزين بمجموعة من الزهرات ،مثلت هذه الشخصية منقوص الذي
                                                 
1 Ibid. p. 165 
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حا على منبط  (La chimère)اليد اليمنى، أمامه مباشرة تم تمثيل الحيوان الخرافي الرأس و

. ، في حين تظهر على مستوى ظهرها رأس عنزة و قوائم أسد األرض برأس

 
اليسرى للبطل كلب صيد، مشوه الرأس  ال   غير بعيد عنها تم تمثيل إلى األسفل من القدم 

يظهر منه إال الجذع األمامي و طرف من أطرافه األمامية، أما المؤخرة فلقد تم تمثليها وراء 

 . الحيوان الخرافي

 
U مشهـــد الرحيـــلU :يتكون من ثالث شخصيات باإلضافة إلى الحصان بيكاز و كلب .

إلى اليسار تم تمثيل شخصية في هرولة نحو اليسار باتجاه بل رفون ، لم يبقى منها إال الساق 

سم، مرتدية حذاء بكاسيات سيقان  0.05اليسرى التي تظهر في المقدمة بدرجة بروز تقدر ب 

ك التي يرتديها المحاربين، أما الرجل اليمنى فتظهر في المخلفة مشكلة بطريقة قصيرة تشبه تل

حاول النحات مأل الفراغ الموجود بين ساقي هذه . نحت مسطح، ترتدي  قميص قصير

 .الشخصية بحيوان ذو رأس كلب و جسد حيوان مائي

 
لباس حربي  ترتدي الشخصية الثانية، عبارة عن امرأة ممثلة بالمواجهة تنظر باتجاه البطل،

تمثل في فستان يغطي الكتف اليسرى فقط أما الكتف اليمنى فتبقى يشبه لباس األمازون، ي

نا انتفاخ األولى مباشرة تحت الثديين و الثانية على مستوى الخصر مكو ،مشدود مرتين، عارية

يدعى تنتعل حذاء . ينطلق شريط من على الكتف العارية لينتهي بوعاء. على مستوى الحوض

27Fب 

1(L’embas) ، ِؤثث رأسها خوذة مزينة بإكليل من وريقات نبات الدفلى، تنبثق من خاللها ي

التشويهات على من بعض الوجه يعاني ال. لى مستوى الرقبةشعرها متدلية عمن خصالت 

من الرجل األيسر ال يظهر إال الفخذ أما بقية الرجل فلقد أخفاها  توى األنف و الشفاه،مس

 .ء الطرف األمامية لبيكاز و جسد الكلب الممثل في األسفلالنحات ورا

      
بل رفون ، ينظر إلى اليسار، معروف بتسريحة شعره الكثيف وخصالته  ،الشخصية الثالثة

أليمن االمنتظمة،  يرتدي كالميد مشدود إلى الكتف اليمنى بواسطة مشبك، يحمل فوق كتفه 

ينقص هذا . ، و يّشد باليد اليمنى صهوة جوادهحمالة غمده معلق على مستوى جنبه األيسر

األنف، الفم، الذقن و الرقبة، و ثنايا الكالميد على مستوى ( المشهد أسفل وجه بل رفون 

                                                 
1 Paris (p) ; Embas. DAGR. T.2. p. 593-595 
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،و لم يتبقى إال الرجلين )األيمن، اليد اليسرى و كال من الساقين األيمن و األيسر دالكتف، الساع

 .ممثلة عارية بدون حذاء

 
صان بيكاز فلقد تم تمثيله من اليسار إلى اليمين خلف البطل الكورنثي، لم أما فيما يخص الح

يتبقى من هذا األخير إال حافر خلفي، و آخر أمامي، و بعض آثار جناحاه و كذا الرأس الذي 

إلى األسفل بين حافري . يعاني هو اآلخر العديد من التشوهات على مستوى المنخران و الرقبة

السلوقي مطأطأ الرأس، األذنان منخفضة و الفك مفتوح، يجر الخطى  بيكاز مثل كلب من نوع

 . مابين أقدام فيرتوس و الحصان بيكاز

 

 

 
إلى الخلف باتجاه اليسار بالنسبة للتابوت تظهر شخصيتان عانتا الكثير من التشويه، في المركز 

حين باإلضافة فارد الجنا باألول رأس جندي ذو مالمح قاسية يرتدي خوذة مزينة بطائر عقا

لعقرب، تعاني هذه الشخصية من بعض التشوهات على مستوى األنف، الفم مفتوح و كأنه في 

. محادثة مع بل رفون، لم يبقى من هذا األخير إال الرأس

 
أما الشخصية األخيرة فتتمثل في رأس رجل في مسن ينظر نحو اليمين، كثيف الشعر، تم 

ل كتل من الخصالت، كثيف اللحية، العينان معبرتان و تسريحه من األمام إلى الخلف، على شك

مجموعة أخيرة متكونة من شخصيتين، إحداهما . كذا بعض التجاعيد على مستوى الجبهة

جالسة على كرسي، تحمل في اليد اليسرى صولجان  تظهر آثاره على مستوى اليد و الساعد 

لم  )دام الرأس ، الصدر، البطنانع(األيسر، عانت هذه الشخصية الكثير من التشوهات، مثل 

يتبقى من هذه األخيرة إال الكتف والساعد األيمن و جزء من الثنايا السفلية لجلباب الرداء، 

 .باإلضافة إلى الرجل اليسرى مرتدية نعال بشريط يمر بين اإلصبع األكبر و األوسط

 
رداء ل ةأخرى واقفة ترتدي فستان باإلضافخلف الشخصية المذكورة أعاله، شخصية 

فضفاض، كثير الثنايا، تظهر آثاره على مستوى الساعد األيسر، تتكئ هذه الشخصية على 

الشخصية الجالسة أمامها بحيث تضع اليد اليسرى على الكتف األيسر لهذا األخير، عانت هذه 

الشخصية بدورها من العديد من التشوهات، فالرأس لم يعد موجودا باإلضافة إلى بعض القطع 



  

 - 33 - 

ل تم وضع هاتين الشخصيتين تحت إطار معماري يتمثل في جبهة معبد مثلثة الشك. رداءمن ال

  (Amour)، كما تم تمثيل على كلتا الواجهتين عبقريتيباذات واجهتين مزينتين بثالث تحد

. مميزأحدهما يطير نحو اليمين و اآلخر نحو اليسار، يمسك بيديه االثنتين، شيء غير  ،مجنح

  
اليمين و إلى اليسار تم تمثيل حيوان بحري، يتمثل في أحصنة  ي الجبهة إلىفي أعلى زاويت

يحمل هذه الجبهة ثالثة أعمدة مقناة ذات تيجان . بحرية ذات مؤخرة ملتوية تنتهي بزعنفة

.  (Attique)مركبة موضوعة على قواعد آتيكية

 

 
 :الواجهة الجانبية اليمنى

ممثلة بالمواجهة، ترتكز على  ،خرج من بابتم تمثيل بالنحت المسطح شخصية رجالية ت 

 ر مثل عاريا الايساله نحو س موجَ أو اليسرى ممدودة في حركة نحو الخلف ، الر أليمنساقها ا

مشدود إلى كتفه األيمن بواسطة مشبك، يمسك باليد اليسرى   (Chlamyde) يرتدى إال كالميد

 .هالشجرة الممثلة إلى اليمين من ه نحو األعلى، أما اليد اليمنى، مبسوطة نحوموجّ  رمحا

 
باإلضافة إلى ما ذكر أعاله، تظهر عناصر أخرى تتمثل في الذراع األيسر و الجزء السفلى 

 الواجهة األمامية و فيالمعبد الممثل  باإلضافة لواجهة من فستان زوجة الملك و إحدى رجليها

 .أحد أعمدته

 
في  الشخصيات الممثلة على الواجهة األمامية ةباإلضافة إلى خلفي :الواجهة الجانبية اليسرى

: نحت على هذه الواجهة شخصيتين ،من التابوت ىالزاوية اليسر

 
الرأس موجه نحو اليمين، مؤثث  على رجلها األيسر، زترتك ، بالمقابلةواقفة شخصية  

بتسريحة مكونة من خصالت كثيفة و رشيقة في نفس الوقت، تم تصفيفها من األمام إلى 

 ليسرىا بيده يحمل ،يمنىكتف الالمشدود بواسطة إبزيم إلى   (Chlamyde)كالميد ييرتد ،اءالور

. (Le lasso) أنشوطهنحو األعلى، أما يده اليمنى فممدودة  تشد ب  موجها رمحا

 
ترتدي قميصا قصيرا  ،نظر باتجاه الشخصية األولىتواقفة بالمقابلة  ،شخصية ثانية ،يمينه ىإل

س مؤثثة أكتف األيمن، الرلضافة إلى كالميد مشدودة لإلاسطة حزام، بامشدودا للخصر بو
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من  اآلخرباليد اليسرى الجزء   و باليد اليمنى سهما موجه الرأس نحو األعلى ، يمسكةبقلنسوَ 

 .األنشوطة

 
 .ممثلة على واجهة الغطاءال تلك المواضيع الممثلة على واجهة الحوض نفسها إن

  (Proitos)رسالة الملك برويتوسيتسلم  نالبطل بل رفوـ  

  (La chimère)و موت الوحش الخرافي نانتصار بل رفو ـ تمثيل 

  
 
:  الحوض واجهة على 

  (Pirène)يشرب من منبع بيران  (Pégase)از كالفرس بي -

 رفون على الوحش  انتصار بل -

 نرحيل بل رفو -
  

: دراسة الغطاء

جدر بنا إعطاء نبذة عن األسطورة الممثلة على واجهة قبل البدء في الدراسة اإلكونوغرافية ي

ظهرت أسطورة البطل الكورنثي بل رفون في القرن الثاني من خالل المواضيع  :هذا التابوت

التوابيت، الفسيفساء، النقود  و ذلك على واجهاتالجنائزية و الرمزية اإلكونوغرافية الرومانية 

رية و عرف الموضوع كذلك من خالل األدب و الكورنثية، و على واجهات األواني الفخا

28Fالفنون

1. 
 

واجهة الغطاء و تارة على واجهة الحوض  إن الرواية التي حاول الفنان سردها تارة على

و التي نجح النحات في جمع البعض من  (Neptune)تتمثل في رواية البطل بلرفون ابن نبتون 

 (Pégase)احه في القبض على بيكاز أجزائها على هذا التابوت، ابتداء من محاولته ونج

أثناء شربه من عين بيران   (Athéné)و اإللهة أتيني  (Poseidon)بمساعدة اإلله بوزييدون

(Pirène)  ، إلى تلك األحداث التي تتمثل في انتقال هذا البطل إلى مدينة كورنث لرؤية الملك

29Fهذا األخير، إثر األحداث المؤلمة المتعلقة بمقتل أخ (Proitos)برويتوس

2 .

 

                                                 
1Aymard (J) ; Mosaïque de Bellérophon à Nîmes. BCTH. 1998. p.270   
2Aymard (J) ; la légende de Bellérophon sur un sarcophage du Musée des antiquités. MEFR. 1934-35. p. 147                                                                                                       
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ببل رفون، و رفضه لها، أدى بهذا األخير إلى االنتقال إلى  (Sthénébé)تعلق الملكة ستنيبي 

 (Iobatès)حامال رسالة من الملك برويتوس التي يحرض فيها إيوباتاس (Lycie)مدينة ليسي  

لب الملك لإليجاد طريقة يتخلص بها من البطل الكورنثي، تباعا لهذا، يط  (Lycie)ملك ليسيا

، و ينجح هذا األخير في التغلب و   (La Chimère)إيوبتس من بل رفون، القيام بقتل الوحش

اإلنتصار في هذا الصراع  مخيبا بذلك آمال الملك الكورنثي و باألخص الملكة ستنيبي 

باإلضافة إلى انتصارات باهرة أخرى بمساعدة بل رفون و يتزوج من فتاة الملك 

30Fو ينتقم من ستينبي (Iobatès)إيوبتاس

1 (Sthénébé). 

 
31F بأقنعة كما يذكر السيد   نةق إلى زوايا الغطاء المزيَ في البداية نتطرَ  

2(Cahen) سأو برؤو 

Aymard (J) 32Fآيمار  ز كما يفَند السيددويالم

بأنها   هذه األخيرة يقول عنها السيد كاهن  ، 3

33Fالحوض أية صلة ةعلى واجه موضوع تزييني ال غير، وال يربطها بالموضوعات الممثلة

4. 

 
 . ريناك جببعض األمثلة من التوابيت المنشورة في كتالو مستدال، ،د العكسكَ يؤ   أن السيد إالَ 

 
شخصية واقفة "الزاوية اليمنى من المشهد األول يتم التحضير لصيد الوحش الخرافي،  يف

حاتين والفنانين بشكل عام، كبيرا عند الن ا، موضوع  نال رواج"تحمل فوق كتفيها شبكة الصيد

و تعتبر من المواضيع  المفضلة لدى فسيفسائي شمال إفريقيا بحيث نراه ممثال على فسيفساء 

34Fبمتحف هيبون

35Fعلى نحت غائر في بالد الغال و  5

6. 

 

مكملتان  شخصيتان عبقري يحمل بيده مشعل، مثـّل إلى الوراء من الشخصية المذكورة أعاله،

طة المشاعل كان الصيادون يخيفون الحيوانات و يقودونها مباشرة نحو فبواس ،للمشهد الصيد

 فالرمزية التي يؤديها و من خالل هذا ،على فسيفساء هيبون ممثال الشباك ، و هذا نراه كذلك

عالقة وطيدة بقيادة الميت و إنارة الطريق له من عالم األحياء إلى  االعبقري الرافع للمشعل، له

. عالم األموات

 

                                                 
1 Ibid ; p.  152                                                                                                                                        
2 Cahen ; Sarcophagus. DAGR. T. IV, p. 1073 
3 Aymard (J) ; la légende de Bellérophon sur un sarcophage du Musée des antiquités . MEFR. 1935. p. 146                                                                                              
4 Ibid. p. 147 
5 Depachtère () ; Les nouvelles fouilles d’Hippone, MEFR. 1911. p. 338-339. Pl. XIX-XX 
6Espérandieu () ; Bas reliefs de la Gaule. I. N° 268                                                                             
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مشهد تسلم الرسالة من طرف بل رفون تم استنساخه على مجموعة من التحف نذكر منها  إن 

36Fقناديل، مزهريات، و على جداريه بومبي: على سبيل المثال

1. 

 
شخصية واقفة ترتدي لباس األمازون،  يتمثل فيالمشهد الممثل إلى اليمين من واجهة الغطاء،  

37F(virtus)لهة فيرتوساإليها يرى ف السيد آيمار  قد تكون كذلك، إال أن

حيث نراها ممثلة على  2

حضورها يبدو أمرا  ،خوذة مؤثثة بريشة تضع فوق رأسها  واجهة الحوض و كذا الغطاء،

 .لقوة، للصبر و االنتصارلمحتوما في المواضيع المتعلقة بالصيد، أين ترمز 

 
يعتبر من المواضيع  (la chimère )أما موضوع انتصار البطل الكورنثي على الوحش الشيمار 

38Fللصراع  مقبل القليلة أو الشبه منعدمة، فعادة ما يمثل هذا الوحش واقفا، في هيئة فرار أو

و  3

ترمز لالنتصار الدائم، باإلضافة إلى أنها رمز للحرب التي كانت تقيمها آلهة السماء ضد  يه

39Fضد عالم الظلمات نورمخلوقات جهنم، و رمز كذلك لصراع عالم ال

4 .

 
 المرتبة األولى بين الوحوش الجهنمية، إبنة تيفون و إشينا  (la chimère)تل لشيمارتح

(Tiphon et Echidna)  وحفيدة  فوركوس و كيتو (Phorkos et Kéto)  لهذا إن العناصر المكونة

إال أنه   المتعددة األشكال، األسد صورة تمثل عظمة و أصالة الروح (la chimère)الحيوان 

وحشية   للموت الملتهمة و خصم شيطاني أما فيما يخص الحية فهي عادة مفيدة  كذلك  صورة

و تحمل في حناياها السم رمز الشر و أذى اإلنسانية، أما صورة العنزة فهي قد تمثل صورة 

40Fالشهوات المخزية

5.  

 
أما العبرة المستخلصة من صراع بل رفون ضد  .(la libido)أو بما يطلق عليه اسم اللبيدو

وحش الجهنمي تؤكد ضرورة الصراع ضد الشهوات الحيوانية المكبوتة بداخل النفس ال

41Fاإلنسانية

6 . 
  

                                                 
1 Reinach (S) ; Répertoire de Peintures Grecques et Romaines. Paris Ernest. p. 180-181   
2 Aymard (J) ; La légende de Bellérophon sur un sarcophage du Musée des antiquités. MEFR. 1935 p. 155                                                                                                               
3 Aymard (J) ; La Chimère de la villa Albani, MEFR. 1898. p. 300/ Reinach (S). Repertoire des Vases peints 
Etrusques. TI. P. 331                                                      
4  Ibid. p. 300 
 
5 Ibid. p. 301 
6  Op-Cit ; La Mosaïque de Bellérophon à Nime BCTH. 1998. p. 268                                                   
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بأس به من التحف سواء كانت، فخارية، رسوما جداريه  تم تمثيل هذه ألسطورة على عدد ال

واجهات التوابيت، رغم تعدد تمثيل هذه  ليو تكاد تكون شبه منعدمة ع ئيةفسيفسا أو

فمنهم من يمثل البطل ، أن كل فنان له طريقته الخاصة و نظرته لهذا الموضوع األسطورة، إال

، أو البطل و حصانه  (Pirène)فوق صهوة فرسه أو بمرافقته أثناء شربه الماء من منبع بيران

42Fبمرافقة الوحش الخرافي 

1. 
 

ريا التابوت الوحيد الذي يمكن اعتباره نسخة طبق األصل من تابوتنا هو تابوت فيال دو

43F (Robert)بروما و الذي تم نشره من طرف السيد روبير   (Villa panvili)بامفيلى

و  2

 . 44F3  (Reinach)ريناك

 
، ِيؤكد أن الرمزية التي يؤديها موضوع صراع بل " فسيفساء نيم"إن السيد آيمار في مقاله  

ل، الذي استطاع ضد الحيوان الجهنمي، تبشر بالحياة السعيدة، و دوام ذكرى السيد الفاض رفون

45Fالترفع بنفسه بفضل ميزاته العقالنية 

4  .

    
الممثلتين في الزاوية اليسرى من واجهة  (Les nymphes)أما فيما يخص حوريات الماء

، و من  (Pirène)إحداهما واقفة تحمل في يدها اليسرى وعاء يرمز لمنبع بيران مثلتالحوض، 

بيكاز بمرافقة الحورية وذلك نظرا ألن هذا األخير  يتم دائما تمثيل ةخالل األسطورة اإلغريقي

46Fتم القبض عليه وهو يشرب من هذه العين 

5 . 

  
على حوريات الماء وتم تمثيل هذه   (Pégasides)لقد أطلق الشعراء الالتنيين اسم البيكازيد

ية و على عدد كبير من القطع النقد  (Pompeii)على واجهة الرسوم الجدارية ببومبى  التشكيلة

تين اإللهتين في مثل هذا الموضوع، و اعدم فهمه لتواجد ه(Aymard) و يذكر آيمار   الكورنثية

 ليه هذا البطل و هوأن الناحت أراد أن يرمز إلى مركز تأ ،يذهب إلى اقتراح

                                                 
1  Allais (Y) ; Plat de Djemila à décor mythologique. Libyca. T.VII. 1959. p. 54 
 
2  Robert (C) ; Die antiken sarkephagreliefs, III, I, 35. Taf.VII 
    
3 Reinach (S) ; Répertoire des reliefs grecques et romains. III. I. p. 35. Taf. VII  
   
4 Reinach (S) ; Répertoire des reliefs grecques et romains. III. I. p. 35. Taf. VII 
                                                
5 Aymard (J) ; Mosaïque de Bellérophon à Nime. BCTH. 1998. p. 270 
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(Cenchrae et Lechaeum)   47بكورنثF

1.  

  
بالد اإلغريق و يطلق بأن هناك عدد من العيون الموجودة في  (Picard)يذكر السيد بيكار

عليها اسم عيون الحصان نظرا لحسب اعتقادهم ناتجة عن ضربة حافر بيكاز و أن اإلغريقيين 

وتواصلت تقاليد تمثيل هذا الموضوع حتى . يفتخرون كثيرا الكتساب بلدهم لمثل هذه العيون

48Fالفترة الرومانية، بحيث تم تمثيله على جداريات مدينة بومبي 

2 . 

 
النحات تشكيلتين لنحت هذا الموضوع، األولى تمثل لحظة القبض على كانت أمام 

من نحت  ةن هذه التشكيالت نسخأ، يبدو  مروضا الثانية تمثل هذا األخير، و(Pégase)بيكاز

يبدو ذلك جليا من  ،بحيث نلحظ فيه بعض التغييرات التي قام بها النحاتون عبر األزمنة ،أصلى

50Fعلى نقود كورنثية لسيبتيم سيفارو  49F3  (Spada)دا اخالل نحت غائر بسب

4 (Septime Sévère) .

 
أما فيما يخص الرمزية التي يؤديها تمثيل شخصية بيكاز، لها عالقة بانتصار الحياة 

على الموت و حسب األسطورة، بعد سقوط بل رفون من فوق صهوة بيكاز تم استقبال هذا 

في العهد اإلمبراطوري انتشر إيمان . الدونمع األبطال و الخ باألخير من طرف آلهة  األوليم

51Fبأن بيكاز يرفع األرواح الطيبة إلى ميدان السموات العال التي ترمز للحياة المستقبلية السعيدة 

5 

51F

5   .

 
عادة ما يتم تمثيل الحصان بيكاز بمرافقة حوريات الماء، نفس التشكيلة تم توزيعها على 

ور عليها في كال من جميلة، تيديسو هيبون باإلضافة مجموعة من األواني الفخارية التي تم العث

52Fقرطاجة، بوفيشة، بيجة و المهرين 

(Leptis Magna)و على فسيفساء لبتيس ماقنا،  6 53F

7   

                                                 
1 Ibid ; la légende de Bellérophon sur un sarcophage du Musée des antiquités. MEFR.1935. p. 151 
 
2 Reinach (S) ; Répertoire des peintures Grecques et Romaines. Paris Leroux.1922. p. 180-181             
3 Aymard (J) ; la légende de Bellérophon sur un sarcophage du Musée des antiquités. MEFR. 1934-35. p. 166  
 
4 Ibid. p. 166 
5 Op-cit. la légende de Bellérophon sur un sarcophage du Musée des antiquités. MEFR.1935. p. 179 
  
6Allais (Y) ; plat de Djemila à décor mythologique, Libyca 1959. p. 52 
7 Ibid. p.53 
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و إن دل هذا على شيء فإنه يدل  على أن هذا الموضوع القى رواجا في شمال إفريقيا ، 

الزمنية من طرف عدد من الفنانين  بحيث قلدت هذه التشكيلة و تم تبنيها على مختلف الفترات

 .اإلفريقيين على مختلف مستوياتهم من نحاتين و صانعين للخزف

 
الموضوع الممثل إلى اليمين من الواجهة يطرح إشكالية التعرف على شخصية الملك و 

 نن تمثالامن يقول بأن الشخصيت الملكة نظرا لعدم تواجد اللوحات التي تمثل الرسالة، فمنهم

و بذلك يجب ترجيح نظرية تواجد الملك  (Proitos et  Sténébée)  برويتوس و ستنبىالملك 

54Fعلى واجهة الحوض   (Iobatès)على واجهة الغطاء و الملك إيوبتاس (Proitos) برويتوس 

1 . 

 
أما فيما يخص تمثيل المعبد، يسمح بتأكيد أن مسرح دوران هذه القصة كان بموقع 

على  (Palémon Milicerte)طملي قر باليمونا المعبد كل من و حضور على جبهة هذ ،ثكورن

55Fيذكران باإلله نبتون (les hypocampes) شكل طفل يمتطى دلفينا، و كذا حضور أفراس بحرية 

2 

Neptune)( يمتطى عربة تجرها  ،ممثال على قطع نقدية كورنثية ،بحيث نرى هذا األخير

بمعية الدالفين و األفراس البحرية، يرمزان  طمجموعة من األحصنة البحرية فكل من ملي قر

. للسفر الطويل الذي تقوم بها األرواح

 

أما العباقرة الممثلة أسفل الملكة ستنيبي فترمز لإللهة أفروديت، إالهة الحب و الجمال و قد 

56Fيكون المعبد الممثل أعلى هذه المجموعة يمثل معبد أفروديت باألكروكورنث 

3 . 
  

الحوض فوق كل من بلرفون و فيرتوس، الحامل بيديه  واجهة على إن العبقري الممثل

االثنتين أشياء غير مميزة، و المتفق عليه هو أن هذا العبقري يحمل سعفة نخيل باإلضافة 

إلكليل، و تعتبر هذه الشخصية أحد الشخصيات المالزمة لبل رفون في معظم المشاهد 

57Fورياالموزعة على مختلف التحف، على واجهة تابوت د

58F على فسيفساء نيم بفرنسا 4

و كذا 5

                                                 
1 Op-cit. Aymard. P. 174 
2 Ibid. p. 174 
3 Op-cit. Aymard. P. 151 
4 Reinach (S) ; Répertoire des reliefs grecques et romains. III. 1922. p                                              
5 Aymard (J); La mosaïque de Bellérophon à Nimes, CRAI., 1951 p. 268-271   
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59F   (leptis magna)فسيفساء لبتيس ماقنا

وعلى مستوي القطع الفخارية الفريدة من نوعها لكل من 1

60Fجميلة، قرطاج و مصر

2. 

 

لعبقري و ترمزان للنصر و الخلود اكال من اإلكليل و سعفة النخيل تعتبر من المرافقات 

لحيوان المذهل استطاع بل رفون أن ينتصر على الوحش وهي تؤكد بأنه بفضل بيكاز، هذا ا

61Fو على وحوش أخرى   (la Chimère)الجهنمي  الشيمار

3.  

 
بنبات  متَوج (Le pan) تمثل البان (les nymphes) أما الشخصية الممثلة فوق اآللهة المائية

  ش الخرافيو الوح  (Béllérophon)رفون بل يرافق كثيرا الذي الرند أحد خاصيات هذا اإلله

62F

. و هو من مرافقات المشاهد الديونيزية4

 
ما يجب التأكيد عليه هو أن هذا التابوت  يحمل عدد من التشابهات التي يمكن من 

 (St Médard d’Eyrans)خاللها إرجاع هذا األخير إلى نفس أصل تابوت القديس ميدار بآيران

63Fة على غطاء بل رفون حيث أن األقنعة الجانبية لهذا األخير تشبه تلك الممثل

5 
 

يحمل هذا التابوت من خالل الموضوع المشكل على واجهته معان غنية بالرمزية، 

 .المشبعة بالمعاني الحكيمة، الغريبة كل الغرابة عن المعتقدات الدينية اإلفريقية
 

سيقان  سواعد، و تم تطبيق على واجهة التابوت تقنية النحت البارز، بحيث تبرز رؤوس،

يبدو لنا  كبير،م تم التعامل مع األجساد بانسجام س 10 الحوض ب من على واجهةت الشخصيا

 (Virtus)رفون و إلى جانبه فيرتوس متجليا في الحركة المتناسقة التي تميز بها بطل القصة بل

التي تناولها الفنان بطريقة مميزة مع كثير من الواقعية المس فيها  ثنايا الثياب ، باإلضافة إلي

64Fن عن قرب المدارس الكالسيكيةالفنا

كما نالحظ االستعمال المكثف ألداة المثقب في كل من  ،6

  .و األرجل يعلى مستوى  أصابع األيد ،تسريحة الشعر

                                                 
1 Allais (Y); Plat de Djemila a décor mythologique. Libyca 1959. p. 53     
2 Ibid; p. 51 
3Aymard (J); Mosaïque de Bellérophon à Nimes. BCTH. 1998. p. 270          
4Ibid; La légende de Bellérophon sur un sarcophage du Musée des antiquités. MEFR. 1935. p. 165  
5 Etienne (R); Les sarcophages romains de Saint Medard d’Eyrans. Revue des Etudes anciennes. T. LV. N° 3-4 
1953. p. 361-378                                                                                       
6 Orfali Mohamed el Kheir ; Inventaires des sculptures et votives de la mauritanie césarienne. Thèse de 
Doctorat.1990.  p. 387 
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الشخصيات و تناضدها  و من أهم الميزات التي يمكن وصف بها هذا التابوت هو التكثيف من 

تقنية التجأ إليها الكثير من  التفاصيل يفستعمال عملية تطابق األشكال و البحث عن الدقة با

.  النحاتين المتأثرين بالمدارس اإلغريقية

 
فيما يخص الواجهتين الجانبيتين، فلقد استعمل النحات فيهما تقنية النحت المسطح، إال أنه تم 

 .احترام النسب المتعارف عليها في الهيئة العامة لألجساد مع إضفاء نوع من الحركة عليها

 
مر الشاذ فيما يخص هذا التابوت هو الغطاء الذي يبدو من الوهلة األولى أنه صمم من األ 

 طبقة عليستعمل فيه تقنية مختلفة تماما عن تلك المارخام مغاير للذي نحت فيه الحوض، كما 

من خاللها  ،اللظللحصول على  ،الحوض، بحيث التجأ النحات إلى حفر محيط الشخصيات

 ية أكثر بروزا، و هذه التقنية تم استعمالها كثيرا في المنحوتات التتبرز الشخصية المحاط

. تزين جدران الغرف الجنائزية الفرعونية

 
65F ال بأس من ذكر ما أثاره الباحث آيمار

فيما يخص التقنية و التشكيلة الفنية التي يراها بعيدة  1

الفنان  إلضفاء نوعا من  يمكن غض النظر عن الجهد الذي بذله كل البعد عن الكمال إال انه ال

هناك بعض النقاط التي اهتم  .التناظر و التنسيق بين السجلين أين يمثل البطل  مركز التشكيلة

: بها الناحت في إطار الجانب التقني

 
. ء الفراغاتىاالنشغال بمل -

، حتى يتسنى له الحوريات، العبقري" التعمد في إعطاء أحجام مصغرة لبعض الشخصيات  -

 . (Le Pan))البان(شخصيات أخرى ضرورية للمشهد  إضافة

على مستوى األعين الحواجب و  استعمال الصبغة ذات اللون األحمر والتي نالحظ آثارها -

.  (Les Neirides)كل من العبقري، البان، و الحورياتوجنتا 

 
شخصية بل  فيما يخص الشخصية الممثلة في الواجهة اليمنى للتابوت يذكر في شأنها بأنها تشبه

رفون في هيئته العامة، إال أن الخطوط ممثلة بطريقة فضة و غليظة، تنعدم فيها الدقة، مختلفة 

يرجع ذلك لتقسيم المهام على نحاتي الورشة،  و  بذلك كل االختالف عن الواجهة األمامية
                                                 
1 Aymard (J), La légende de Bellérophon sur un sarcophage du Musée des antiquités. MEFR.1935. p .156 
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 فاألعمال التي تستحق الدقة يتكفل بها نحاتين مختصين أو بمعنى آخر فنان محترف، أما

. األعمال الثنائية التي ال تكلف الكثير من العناء فيكلف بها نحاتين من الدرجة الثانية

   
إال أنه من حيث    ،فبالرغم من التأكد من األصل اإلفريقي للرخام المنحوت فيه هذا التابوت

عالية   الجانب الفني العالي الذي يتميز به، باإلضافة إلى التمكن من التقنية  التي تنم عن قدرات

. يتميز بها الفنان الذي قام بهذا العمل المعتبر

 
القدرة في التعامل سواء مع األجساد العارية  و التي أجاد فيها إلى درجة  كاد أن يالمس فيها  

الحقيقة أو في اللباس و ذلك باستعمال األدوات الالزمة في األماكن المناسبة باإلضافة إلى 

سب رأيي عناصر تدل على أن الورشة التي تم فيها نحت هذا  االعتماد على التلوين كلها ح

66Fالتابوت غريبة كل الغرابة عن التقاليد المعروفة بها ورشات شمال إفريقيا

1  .

 
الشرقية إسطنبول  ترشاج ورشة من ورشات روما أو احد الوعلى ما يبدو أن هذا التابوت نتا

 كهمة و الثرية المالكة المتمركزة آنذاأو اليونان، حيث تم نحته خصيصا ألحد الشخصيات الم

بآزفون بحيث أن ناحتوه قاموا بنقل و استنساخ هذا الموضوع من خالل دفاتر الموديالت 

.  المنتشرة في العالم الروماني آنذاك؟ نازلين بذلك عند رغبة هذا الزبون المهم

 
نائزي المحلي، إال يعتبر هذا التابوت من حيث أسلوبه وموضوعه عنصرا غريبا عن الفن الج 

أنه إذا أخذنا بعين االعتبار المادة المنحوت فيها، فهي محلية األصل، و المتمثلة في رخام 

.  (Paros)محجره فلفله المعروف بجودته و شدة تشابهه برخام باروس 

                                                           
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Orfali (M.K) ; Inventaire des sculptures funéraires et votives de la maurétanie césarienne. Thèse de Doctorat. 
1990. p. 391 
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  -2-Iمايوستابوت بيلوبس و أونو(Pélops et Oenomaüs)   
 )   VIاللوحة   (         

. على بعد ثالث كيلومترات شرق تيبازة بمكان يدعى الكوالى      :مكان االكتشاف
 67F1 1897      :تاريخ االكتشاف

. متحف تيبازة      :اسم المؤسسة المالكة
 حوض            :مكونات التابوت

ام األبيض رخ                     :المادة
م  2.24: الطول           :قياسات الحوض

م  0.60: العرض                           
م   0.62: االرتفاع                           

 
                    Gsell., Tipasa ville de la maurétanie cesariene. Mefr, XIV, 1894المراجع

Gsell., Sarcophage trouvé près de Tipasa, rec. Afri. 1893 
Orfali., Inventaire des sculptures, Thèse de Doctorat;1990 
S. Reinach., Reliefs grecs et romains, 1912-  
Doublet., Musee d’Alger. Pl.XII. Fig; 1-2 -                                         

 جيدة :حالة الحفظ
 

 . ا التابوت في حوض ذو شكل مستطيل تم نحت واجهاته الثالثيتمثل هذ  :فـــــالوص

بالمواجهة شخصية ممثلة :   نحت على واجهته األمامية من اليسار إلى اليمين المشاهد اآلتية

ترتدي قميصا قصيرا ذو أكمام طويلة، باإلضافة إلى كالميد يرتمي  ،اليمنى لقدمعلى ا ترتكز

، باإلضافة إلى (bouclier)بيدها اليسرى خوذة   تحمل .قاعلى الكتف اليسرى و كذا سرواال ضي

 .يرى منه إال المقبض، أما اليد اليمنى فهي مكسورة سيف، ال

 
تتقدم هذه األخيرة، شخصية شابة ممثلة جانبيا ترتدي قميصا قصيرا بأكمام طويلة مشدودا إلى  

كتف اليمنى بواسطة إلى كالميد مشدود إلى ال ةالخصر بواسطة حزام غير ظاهر، باإلضاف

، (Phrygien)وجه هذه الشخصية مكسور إال أنه يمكن تصور القلنسوة ذات الطابع . إبزيم

الموضوعة فوق رأسه،  ترفع هذه الشخصية بيدها اليمنى إلى األعلى في حركة ليس من 

 .الممكن تحديد معناها نظرا النكسار هذه األخيرة

 
 

                                                 
1 Gsell (St). De quelques monuments d’antiquités figurées trouvés à Tipasa. MEFR. 1894. p. 437 
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وضع هذا الكرسي (Sphinge) كرسي مزين بحيوان  إلى األمام تظهر شخصية كهله تجلس على

فوق مسطبة مزينة بأرنبان يركضان باتجاه اليمين، مثلت هذه الشخصية الكهلة و الملتحية في 

، يرتدي قميصا طويال بأكمام و (Sceptre)شد بيده اليسرى صولجان ينفس الوقت، جانبيا 

خوذة عسكري إلى  و .كاسيات أرجلمعطف مشدود إلى كتفه األيمن بواسطة إبزيم، وحذاء ذو 

 .يمين الكرسي

 
إلى يسار و يمين الشخصية الكهلة مثل حارسان يرتديان قميصا قصيرا مشدودا إلى الخصر 

بواسطة حزام،  باإلضافة كالميد مرتمية على كتفه اليسرى و الجزء اآلخر مشدود إلى كتفه 

                               .اليمنى بواسطة إبزيم كما أنه ينتعل كاسيات أرجل

 
. ، ومرافقه(Pelops)و بذلك لباسه ال يختلف عن لباس شخصية بيلوبس 

يحمل تحت إبطه سيفا و بيديه . فوقه أليمنبا تضعقدم األيسر والترتكز هذه الشخصية على   

، يرتدي نفس (Oenomaus)أما الحارس الثاني و الممثل إلى اليمين من  .رمحااالثنتين يشد 

لباس بحيث ال يظهر منه إال جزء من كالميد المشدودة إال الكتف اليمنى كما نرى جزء من ال

 .يحمله الذي الرمح

 
، على رجلها األيسر (Hippodamie)إبودامي شخصية  إلى الخلف من الحارس األول، ترتكز

يخص ، يغطي كل جسدها و رأسها أما فيما (Palla)رداء  باإلضافة إلىوترتدي فستانا طويال 

إلى الخلف يظهر رأس رجل ينظر باتجاهها، و إلى األمام . سحنة وجهها فال يظهر منها شيء

 .شخصية أخري ال يظهر منها إال الثنايا السفلى من لباسه باإلضافة إلى يدها و رجلها العارية

 
يرتدى  (Pélops)خلفيا،  يظهر عليها أنها رفيق بيلوبس ةإلى األمام منه شخصية أخرى، ممثل

نفس لباس الشخصية السابقة يشد بيديه ألجمة األحصنة الثالثة، التي تّجر العربة التي يمتطيها 

مثلت األحصنة الثالثة، و التي عادة ما يكون عددها أربعة، بالمواجهة، .  (Pélops)بيلوبس

. مزينة الصدور بأشكال هاللية

 

ميد مرتمية على كتفيه و خلف األحصنة تظهر شخصية ترتدي قميصا قصيرا باإلضافة إلى كال

 .مشدودة إلى الكتف اليمنى بإبزيم و يحمل في يده اليسرى شيئا غير مميز
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فوق عربة، ممثال من الخلف، يرتدى قميصا  (Oenomaüs)و في المقدمة يظهر اونومايوس 

طويال و فضفاضا، بحيث يحمل جزءا من ثناياه فوق ذراعه اليسرى،  و يشد بيده اليمنى 

حصنة التي زينت صدورها بأشكال هاللية هي األخرى، يشّد بيده اليمنى سوطا، و ألجمة األ

 .باليد األخرى يحمل شيئا مستطال ربما يكون سهما

 
تظهر خلف األحصنة، شخصية أخرى ال يظهر منها إال الجذع، و الجزء السفلى من جسده 

ودة إلى الكتف مغطى باألحصنة، أما الرأس فهو مكسور،  يرتدى قميصا و كالميد مشد

 .اليمنى

 
مجموعة من من التابوت، مثلت شخصية جانبيا، واقفة أمام  :الواجهة الجانبية اليمنى

األحصنة، ترتدي قميصا قصيرا مشدودا إلى الخصر بواسطة حزام باإلضافة إلى كالميد تدفع 

 يشدألرجل، ينتعل حذاء بكاسيات ا، (Corona Totilis)بتاج زين رأسه  .بها الرياح إلى الوراء

 .بعروة الحصان الرابع، باإلضافة إلى سيف يضع به تحت إبطه

مثلت مابين هذه الشخصية و األحصنة باب، ممثلة بواسطة دعامة مزينة بفروع، و بداية 

. قوسين مزينين بإكليل من الزهور

 
الذي مثل   (Pélops)األولى تتمثل في بيلوبس :الواجهة الجانبية اليسرى، مثلت شخصيتين

جانبيا في حالة حركة يضع فوق رأسه قبعة و يرتدي قميصا قصيرا باإلضافة إلى كالميد 

ترتمي إلى الوراء وسروال ضيقا، يحمل فوق كتفيه اليسرى عصا، وإلى الوراء شخصية 

أخرى ملتحية تتمثل في الخادم، رأسه عاري، يرتدي نفس اللباس المذكور أعاله، يحمل بيده 

نحت في مقدمة هذا المشهد،  .وضوعة فوق فمه في حالة حيرة و تفكيرم واليمنىيسرى سيفا ال

. لثالثة رؤوس معلقة  ةباب تحده دعامة مزينة بفروع نباتية باإلضاف

 

 
أونومايوس ملك بيز . يجدر بنا التعريف بشخصيات القصة الممثلة على واجهة هذا التابوت

(Pise)  جها نظرا لخوفه من أن يلقى حتفه من كان لديه ابنة وحيدة، إبودامي ، لم يرد تزوي

طرف صهره، لذلك كان دائما يلزم كل المتقدمين لطلب ابنته بأن يقيم معه سباق العربات، إال 
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أن عددا كبيرا لقي حتفه بضربة سهم من أونومايوس، إلى أن ظهر بيلوبس الليدي إبن تنتال 

به من على العربة أثناء السباق، الذي تآمر مع سائق عربة الملك، لإليقاع بأنومايوس و الزج 

68F. ليموت و أخيرا يتزوج بيلوبس بإبودامي

1 

  
على عدد ال بأس به من التحف   (Pélops et Oenomaus)تم  تمثيل حادثة بيلوبس و أنومايوس 

69Fتأريخه بالقرن السابع قبل الميالد  تم (Cypsélos)   أوال على صندوق كيبسيلوس . العتيقة

كما  .2

ذا الموضوع على الواجهة الشرقية لمعبد زوس بأولمبيا و الذي يبين تحضيرات تم مالحظة ه

 70F3.لسباق بيلوبس و أونومايوس و زوس الذي يرأس السباق

 
مجموعة هائلة أخرى من الفخاريات التي تم صنعها بإيطاليا الغربية و التي تبين عدد من 

أونومايوس، رحيل بيلوبس و  و المتمثلة في مقابلة بيلوبس من طرف: مراحل هذه الحادثة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                (Mertyle)إهداء القرابين لزوس، السباق، رجوع بيلوبس و رمي سائق العربات مرتيل

.بالبحر 71F

4 

 
إن التوابيت التي تم توزيع على واجهاتها هذا الموضوع ليست عديدة نذكر على سبيل المثال 

ا، هذا األخير بتشكيلته البسيطة و الجميلة جدا يمكن أن يكون التابوت المحفوظ بفيال ماتي بروم

72F. نسخة كما يذكر السيد كزال لتابوت أصلي أقدم

5  

 
 
 
 
 
 
 
 

: هيمجموعة أخرى يمكن ذكرها و 
 
 73F6.(Cumes)ـ تابوت كوم 

                                                 
1 Gsell (St), Sarcophage trouvé près de Tipasa dans la propriété DEMONCHY, Revue africaine 1898, p. 53 
2 Ibid, p. 54 
3Ibid, p. 54  
4 Gsell (st) ; de quelques monuments d’antiquités figurées trouvés à Tipasa. M.E.F.R. 1894, p. 443 
5 Gsell, op-cit, p. 53 
6 Gsell op-cit, p. 442 
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 74F1.ـ تابوت متحف اللوفر 

75F. بروما  (Colonnes de Massimialle)ـ تابوت قصر ماسيميال 

2  

 76F3  .ال ألبانىـ تابوت في 

، يتميز بتركيبته ةحكاية بيلوبس و اونومايوس إال أن كل واحد من هذه المجموع تسطركلها 

. يشبه الواحد منهما اآلخر الخاصة، بحيث ال

يتميز تابوت تيبازة بمميزات بتشكيلة و أسلوب جدير باإلهتمام مقارنة  بالتشكيالت األخرى إذ 

: مشاهد، في المرتبة األولى يختلف عنهم كذلك من حيث إختيار ال

 
  بيلوبس بثيابه اآلسيوي يدخل من باب المدينة •

 لخاطب الجديداأنومايوس جالس على كرسي العرش مستقبال  •

 ستعدا للسباقمأنومايوس فوق العربة  •

  
تابوت تيبازة المكانة األولى و النصيب األوفر من حيث المساحة الموفرة احت منح الن

ا نالحظه كذلك على تشكيلة تابوت متحف اللوفر، الذي يختلف لموضوع السباق، هذا م

77F. على تابوتنا من حيث شكله الخارجي، إذ أن التابوت األول يأخذ شكل اللينوس

4 

 
يرجع السيد كزال تاريخ تابوت تيبازة للقرن الثاني بعد الميالد معتمدا في ذلك على أسلوبه 

78F. و تشكيلته

5  

 
بوت تقنية النحت البارز بحيث تكاد الشخصيات تنفصل انفصاال م تطبيق على واجهة هذا الثات

 .تاما عن خلفية الثابوت

  
استعمل النحات في معالجة المواضيع المشكلة على واجهة هذا الثابوت طريقة تطابق 

، بدون التكثيف في األشكال، المظهر العام لألشكال غير (Superposition des plans)المستويات 

تعامل مع ثنايا اللباس بطريقة جد واقعية، باإلضافة إلى إضفاء نوع من الحركة مفصل، و تم ال

                                                 
1 Baratte (Fr) ; Catalogue des sarcophages en pierre d’époques romaine et paléochrétienne ; p. 104-105. n° 42 . 
Paris 1985 
2 Op-cit. Rev afric. p.54 
3 Op-Cit. Mefr. p. 442 
4Baratte (Fr) ; Catalogue des sarcophages en pierre d’époques romaine et paléochrétienne. Paris 1985. p. 106  
5 Gsell (St) ; Sarcophage trouvé près de Tipasa dans la propriété demonchy. Rev. Afr.1898. p. 55 
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و النشاط المستمدين من الواقع، و ذلك يتجلى على كل الشخصيات، على سبيل المثال نذكر 

في مشهد المقابلة و مشهد تحضير السباق، في كل المشاهد نراه   (Pélops)شخصية بيلوبس

 79F1.متأهبا لقضاء حاجته 

 

ثنيات اللباس تم التحكم فيه بإضفاء عليه نوع لتركيبة واضحة، الرسم صحيح،  التعامل مع ا

من الواقعية، حقيقة نستطيع مالحظة بعض التهاون و الغباوة  في التعامل مع أعضاء 

الشخصيات مثل ما هو عليه األمر في يد الفتاة المرافقة إلبودامي التي تبدو كبيرة جدا، 

غير متناسقة القوائم غليظة، ونظرا لقلة الفراغ تم نحت لعربة إبودامي األحصنة صغيرة و 

80F. ثالثة أحصنة بدال من أربعة مع تمثيل السبعة أطراف الخلفية

2 

 
تمت معالجة ثياب الشخصيات بطريقة واقعية حيث استعمل فيها طريقة الحفر الغائر، من أجل 

ومرافقتها وكذا ثياب الحّراس،  (Pélops)الحصول على ثنايا عريضة تتمثل في ثياب بيلوبس

 .   (Oenomaus)وثنايا أخرى ضّيقة و كثيفة تتجلى في ثياب أونومايوس

 

إن الشخصيات الشابة الممثلة على واجهة هذا الثابوت، ترتدي كلها نفس اللباس حيث يتلخص  

في قميص فضفاض ذو أكمام طويلة، مشدودة كلها إلى الخصر بواسطة حزام ينتهي في 

صادقة، و ذلك يتجلى لنا من خالل الثنايا المتعددة، ذات  بصورةتعبير عنه التم  ،مقدمة بعقدةال

ال يتعداها حتى و، إذ استطاع الفنان أن يضع لنفسه قاعدة يتمسك بها، نالتموج و العمق الحقيقيي

. يضفي على منحوته رقة، رونق، خفة، وشفافية

 
ة التي عبر عنها الفنان بخطوط رقيقة و غير عميقة ويل الضيقة و الطويلاإلضافة إلى السراب 

إنه  .تكاد تكون شبه منعدمة، حتى يستطيع الوصول إلى اإلتقان في تمثيل هذا النوع من الثياب

يجب االعتراف أن عملية نحت هذا الثياب في حد ذاتها عسيرة و تتطلب الكثير من المهارة و 

 :ت األخرى نذكرأما فيما يخص ثياب الشخصيا. اإلحساس الفني

 

                                                 
1 Orfali (M.K) ; Inventaire des sculptures funéraires et votives de la maurétanie césarienne. Thèse de doctorat. 
1990. p.186 
2 Gsell (st) ; De quelques monuments d’antiquités figurée trouvés à Tipasa. MEFR. 1894. p. 443 
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الذي ال  (Stola)هنا الفنان كذلك أجاد في تمثيل الفستان :  (Hippodamie)لباس إبودامي

يظهر منه إلى الجزء العلوي و الثنايا السفلية، الذي عبر عنها بعدد كبير من الثنايا العمودية و 

فيفة، و الثنايا فيه قليلة ، فهذا األخير تم تمثيله بطريقة خ(Palla)أما فيما يخص الرداء . العميقة

 .إذ يظهر عدد منها في الجلباب على أشكال منحنية أو نصف دائرية

تم التعبير عن لباس أونومايوس بطريقة جيدة، و نظرا للحركة المتبنية المتمثلة في الجلوس، 

تجعل من هته الثنايا تتركز كلها في األسفل، بحيث ال يظهر منها شيء على الفخذين و األرجل 

إال تلك التي تنزل ما بين الركبتين، باإلضافة إلى الطريقة الرائعة في تمثيل ثنايا الرداء 

المرتمي على يد اليسرى، فثناياه غائرة و متعددة، حالها في ذلك حالة تلك الثنايا المحيطة 

 .بالرقبة

 
نه الفنان، ، فلقد عبر ع)Chiton( ملحفة أنها كأما و هو في حركة وقوف على عربته، فيخال إلي

 ةبعدد كبير من الثنايا العمودية الغائرة و الضيقة، بحيث أن طوله يغطي حتى األرجل، باإلضاف

. إلى إجادته في التعبير عن تلك الطيات التي نالحظها متمركزة باألكمام

 
نظرا للحالة السيئة التي يتواجد عليها هذا الثابوت حيث ينقصه الجزء العلوي و باإلضافة إلى 

سار كل رؤوس الشخصيات ، ما عدى، شخصية الملك باإلضافة إلى الحارس الواقف إلى انك

. يمينه، كذا رأس الشخصية الموجودة إلى خلف الحارس الواقف إلى يسار الملك

، عبارة عن خصالت كثيفة و  (Oenomaus)تسريحة الحارس الموجود إلى يمين أنومايوس

لى الجبين، واستعمل النحات لمعالجة هذه التسريحة قصيرة، تأتي كلها من قمة الرأس لتنزل ع

أداة المثقب، نفس الطريقة استعملها النحات لمعالجة تسريحة الشخصية الممثلة وراء الحارس 

 .تسريحة أوتي بخصالت الشعر الكثيفة من األمام إلى الوراءالاأليسر إال أن في هذه 

 

 

  -3-Iاللوحة( تابوت حوريات البحر VII( 
 

: جردرقم ال
تم العثور عليه من طرف الباحث بوشناقي، بداخل قبو جنائزي بالمقبرة : مكان االكتشاف

81Fالغربية لتيبازة بمطاريس

1 
                                                 
1 Bouchnaki (M). La nécropole occidentale de Tipasa.1968-1972, pp. 74-79 
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:   تاريخ االكتشاف
متحف تيبازة : اسم المؤسسة المالكة

قاعة الواجهات  :  قاعة العرض
حوض بدون غطاء  : مكونات التابوت

حسب معطيات  (Proconèse)حاجر البروكونيز رخام أبيض المعرق باألزرق من م .المادة
السيد بوشناقي 

 :القياسات
 م 1.91: الطول: الحوض

 م 0.51: العرض           
م  0.45: االرتفاع           

 
                    Bouchnaki (M)., Fouille de la necropole occidentale de Tipasa:المراجع

1968-1972, pp. 74-79  
 Orfali., Inventaire des sculptures funéraires et votives de la maurétanie                  
             cesarienne. 1990                                                                  

جيدة  :حالة الحفظ
 

 .ة  بحزاتمزين (Clipeus)زّين مركز واجهة هذا التابوت بقوقعة  :فــالوص
 

، يرتدى قميصا باإلضافة إلى رداء ال يظهر منه إالّ الجزء ييشغل هذه القوقعة تمثال نصف

أسفل القوقعة مثل عبقري يصارع األمواج و يحمل القوقعة فوق رأسه، ال يظهر من  .العلوي

 . ةهذا األخير إال الجذع و الذراع األيمن باإلضافة إلى الجناحان اللتان تظهران في المخلف

 
من أجل توزيع األشكال على واجهة التابوت، تم االلتجاء إلى تطبيق عملية التناظر، بحيث 

استعمل النحات، التشكيلة ذاتها الممثلة في الجهة اليمنى على الجهة اليسرى، ما عدا بعض 

 .االختالفات الطفيفة

 
 
 

الرأس يكسوه شعر  ذات جذوع إنسانية، (Centaures) يحمل القوقعة من الجانبين، سنتورين

كثيف و طويل ذو خصالت ممّوجة ترتمي فوف أكتافهما، باإلضافة إلى لحية كثيفة تنزل على 

الجذع ممثل بثلث أرباع  .مستوى الصدر، و أعين محفورة بعمق شديد يعلوها حاجبان كثيفان

فإنها تشبه  نحو األمام، يحّد قان نحو الخلف، تنطلق حوافرها تحت القوقعة، أما مخلّفة أجسامها

 .أجسام الثعابين
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، األيسر يضع باليد اليسرى على ننالحظ عبقريي  (Centaures)إلى الخلف من ساعدا السنتورين

رأس السنتور و باليمنى فوق كتفه، أما العبقري األيمن فيضع بيديه االثنتين على رأس السنتور 

. األيمن ويلتفت نحو اليسار

 
جانبيا تتكئان برشاقة بواسطة أيدهما على إلتواءات السنتورين و أما الحوريتان، مثلتا جالستان 

. تنظران نحو الخلف، سيقانها ممدودة موضوعة الواحدة فوق األخرى

 
طريقة تسريحة الشعر مثلت على شكل خصالت كثيفة و مموجة، مشدودة بواسطة أشرطة، 

يدها اليمنى على إلتواءات تلك الممثلة إلى اليسار تتكئ ب. وتنزل باقي الخصالت على أكتافها

و تشد باليد اليسرى طرف الوشاح المنشور فوق رأسها، مكونا بذلك شكل نصف  جسم السنتور

يخرج من قمة رأسها قرنان . دائري، الجزء اآلخر من الوشاح يلّتف على الساعد األيمن

لطريقة، ما عدا أما تلك الممثلة إلى اليمين، مثلت بنفس ا. يرتفعان نحو األعلى لتلمسا الوشاح

. انعدام القرون

 
. نحت في نهاية واجهة هذا التابوت، امرأتان عاريتان ممدودتين على بطنها و كأنهما تسبحان

اليمنى ترفع بيدها اليسرى إلى األعلى تمسك باإلبهام و السبابة بطرف الوشاح الطائر في 

نحو السماء، تؤثثه تسريحة  رأسها مرفوع. الهواء بحيث ينزل منه جزء ليلتف بأطرافها السفلى

تكونها خصالت مموجة و مشدودة بواسطة شريط يحيط برأسها و بقية الخصالت مرتمية على 

الثور الذي ال يظهر منه إالّ ذنبه الملتوي المنتهى  تحيط بساعدها األيمن حول زور .كتفيها

ما البقية فيغطيها بزعنفة تأخذ شكل الهالل، األطراف األمامية والرأس الممثل بالمواجهة، أ

. جسد المرأة المتعلقة به

 
إلى األسفل منهما مّثل عبقري صغير مجّنح، مثل ممدود الجسم و الجناحين، يمد بيده اليمنى 

نحو الحيوان البحري الذي يسبح أمامه، له رأس أفعى، يخرج من رأسها قرن، يلمس به الحافر 

. األيسر للثور

 
على، يقف عبقري مجنح، يلعب بأوتار آلة موسيقية على قدم الحورية المرفوع نحو األ
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(La lyre) ،  الوجه معّبر، األعين تنظران إلى األعلى و الرأس تؤثثه تسريحة مكونة من

 .خصالت قصيرة و كثيفة و في قمة الرأس خصلتان تشبهان القرون

 
، فيما عدا أما فيما يخص الموضوع الممثل في الجهة اليسرى، فهو مماثل لذلك المذكور أعاله

: بعض االختالفات الطفيفة و المتمثلة فيما يلي

 
ـ تحيط الحورية بيديها حول زور أّيل، الذي قرنه و أذنه األسيرين مكسورتين، مثل في حالة 

 .ركض، بحيث تظهر عليه عالمة التي تتمثل في لسانه المتدلي

 .رو ينظر نحو اليسا ار ذو قصبتين،ـ العبقري فوق رجل الحورية في هذه الجهة يعزف بمزم

 Clipeus)  ينتمي هذا التابوت إلى مجموعة التوابيت المسماة بالموكب البحري و بالتحديد ذات 

ou tabula)  التي تحملها من الجانبين، عباقرة مجنحة أو سنتورات باخوسية، هذا النوع من

رن الثاني إلى الثالث، و و التي كان استعمالها ابتداء من بداية الق التركيبة تميز أقدم النماذج

82F    (Clipeus)بعد الميالد تم التكثيف من السنتورات الرافعة للكليبوس  230ابتداء من

1. 

 
 :، مشوه الوجه، هناك دراسات و أراء مختلفةقوقعةفيما يخص تمثيل المتوفى بداخل 

المسبق  يؤكد اختالف المهمات و تعدد النحاتين، نظرا للنحت (Marrou Henri)ـ نظرية     

ألعداد الهائلة من التوابيت بحيث يترك الوجه ألمهر النحاتين لتتميم العمل، إال أن هذا يصفه 

83Fالبعض بالتهاون

2  .   

  
ـ نظرية أخرى تقول بأنه ينحت الشكل العام للتابوت و يركن داخل الورشة في انتظار    

84Fالزبون ليتمم شكل الوجه

3. 

 

هذه األخيرة  ت الوجه، استبدلت هذه العملية بعملية أخرىـ و رأى يقول بأنه بدال من نح   

 . 85F4صتتمثل بوضع على الوجوه أقنعة من الج

 

                                                 
1 Turcan  ( R ) ; Les sarcophages romains à représentation dionysiaques, Essai de chronologie et d’histoire 
religieuse. Paris. 1966. p. 201   
2 Marrou (H.I) ;  Les portraits inachevés des sarcophages romains. Revue- Archéologique. T. XIV. 1939                                                                                                        
3 Cagnat et chapot ; Manuel d’archéologie romaine T.I. p. 523.       
4 Rivista di archéologia christiana. 1932. p. 124                                                
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أو عن اعتقاد خاطئ من طرف الزبون بأن نحت الوجه في حياته يعتبر خطأ أو لعب مع  ـ   

الموت و قد يجلب إليه األرواح الشريرة، و لذلك كان يتعمد ترك الوجه غير منحوت إلى بعد 

86Fالموت 

1 . 

على  هعتمادالو نظرية أخرى تقول بأن المتوفى لم يهتم بنحت وجهه في حياته نظرا  ـ   

87Fأوالده لفعل ذلك أثناء وفاته، إال أن األوالد تهاونوا في ذلك

2 .
 

و للتعمق في هذا الموضوع يجب االلتجاء إلى كل المراجع المذكورة أعاله باإلضافة إلى 

المخصصة للتوابيت ذات التمثيل الديونيزي، و الذي يذكر فيما  Turcan) (دراسة السيد توركان 

يخص إيقونات هذا التابوت أن لها بعد موَحد، وبأنها تتناسب و متطلبات أجيال مختلفة، و بأنها 

88Fرمزية و ليست بسيرة مؤلفة

3 .

 
إن العالقة األساسية و الجوهرية لموضوع موكب الحوريات ترتبط ارتباطا وثيقا بمصير 

البحري الذي كان بالعهد اإلمبراطوري يمثل موكب األرواح نحو  المتوفى، إذ أن الموكب

الجزر السعيدة، فقد هذا المعنى بدون شك من مضمونه و قيمته الحقيقية، إال أن القيمة التلميحية 

 89F4.لم تتغيررحلة سواء كانت تقام عبر المياه العليا، أو عبر المحيط فإنها بقيت ه اللهذ

 
بعض األمثلة المماثلة و  ريخص التوابيت الخاصة بهذا الصنف و المتميزة بالتناظر نذك فيما

 :التي تتلخص كاآلتي

 
خصص لحفريات المقبرة ممجموعة من التوابيت مذكورة من طرف السيد بوشناقى في كتابه ال

 90F5  الغربية لتيبازة

 .ـ تابوت متحف حمامات روما

 91F6.(Le Vatican Galéria lapidaria)بيداـ تابوت متحف الفاتيكان كاليريا ال

 .(Le vatican Belvédère)ـ تابوت الفاتيكان بلفبدار

. (de Cagliani en Sardaigne)ـ تابوت متحف كاجليانى بسردينيا 

                                                 
1 Op-cit ; Marrou, p. 202         
2 Ibid .p. 201                
3Op-Cit ;  Turcan  ( R) ; p .16  
4 Ibid ; p.8  
5 BOUCHNAKI (M) ; Fouille de la nécropole occidentale de Tipasa ; Alger. 1975 pp. 74-79 
6 CUMONT (Fr) ; symbolisme funéraire,, pL XII/ n°1 
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.  (Paolino.(Ex. Latérano) )ـ تابوت متحف باولينو

92Fـ قطعتين لتابوت معروض بمتحف اللوفر 

1 . 

93Fة بمتحف اللوفرـ ستة توابيت أخرى معروض

2 . 

أما التوابيت األخرى والمحفوظة بمتاحف المغرب العربي وخاصة بمتاحف الجزائر و تونس 

: نذكر

94Fـ تابوت معروض بمتحف سكيكدة  

3 .

95Fـ تابوتين معروضين بمتحف الباردو بتونس  

4. 

 
عنه أما فيما يخص الموضوع العام الذي يمثله هذا التابوت و الخاص بالموكب البحري، يقول 

96F   (Cument )مونوالسيد ك

بأنها تركيبة ترمز إلبحار األرواح نحو العالم اآلخر، مثوى  ، 5

 .األبطال

 
هناك أشكال عديدة تم اختيارها للتعبير عن سهولة هذا العبور، تمثل الحوريات التي ترفع 

قرة األوشحة، رمز للرياح المّدعمة لهذا السفر المحفوف بالمخاطر، باإلضافة لتلك العبا

 .المجّنحة التي ترمز إلى روح المتوفى

 
أما المشهد الذي يمثل القوقعة المرفوعة من طرف السنتورات أو من طرف العباقرة قد يكون 

السعيدة و مدح لفضيلة و شجاعة  ةلإلقام لها عالقة بتأليه الميت و تمجيد بطولته و صورة

97F (Isabelle Rilliet Malliard)حسب دراسة إزابيل ميار أنه إال.المتوفى

يجب الحذر من 6

في مثل هذه  نهالهذا الموضوع و االبتعاد عن التوالتفسيرات الرمزية التي قد تعطى 

التحليالت، إال إذا توفرت لدينا الشروط، مثل أن تكون من نفس النوع، ثم يجب أن يكون لها 

حليل المجال ، و من خاللها فقط و ليس قبل يمكن التحدث عن تىنفس النسيج اإلكونوغراف

. الرمزي

 

                                                 
1 BARATTE (F) ; Catalogue du Musée du Louvre, Paris 1985. N° 74   
2 Ibid ; BARATTE. N° 75. 76. 77. 78. 79. 80                                                                                     
3 Gsell (St) ; Catalogue du musée de philippeville. 1898        
4PELIPINKO (F ) ; Catalogue des sarcophages de Tunisie. Karthago. 1959.  N° 20 et 21                              
5Op-cit ; symbolisme funéraire, p.166                                             
6 Maillard (E) ; Chrétiens et Païens devant la mort au IIIe et IVe siècles. Thèse de doctorat.  
                           d’Etat. Paris Sorbonne. 1986. p.18                                       
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رغم اكتمال كل مستويات النحت على واجهة تابوت الموكب البحري بتيبازة ما عدا سحنة 

المتوفية الممثلة بداخل القوقعة فإنه بذلك يطرح لنا مشكلة تأريخه و في هذا المجال يمكن إثارة 

98Fاستنتاج

وه غير منحوتة الذي يقول بأن هذه الظاهرة ناتجة عن تعمد الناحت في ترك الوج 1

حتى يشترى التابوت، إال أن هذه النظرية القت اعتراضا من طرف الباحثين، بحيث ال توجد 

أدلة قطعية للبت في هذا المشكل، إال في حالة ما إذا تمت االستعانة بالتماثيل النصفية الرسمية، 

 .باإلضافة إلى االستعانة باألمثلة المرافقة بنصوص كتابية مؤرخة

 

فإن عملية تأريخ هذا النوع من التوابيت ال تخلو من المصاعب، سواء كان ذلك على رغم ذلك 

األمثلة الراجعة للقرن الثالث أو تلك الراجعة للقرن الرابع، إال أن ذلك يبدو أصعب على 

األمثلة الراجعة للقرن الرابع، نظرا العتماد الباحثين على أمثلة تعود للقرن الثالث مع كل 

الفترتين خاصة من ناحية النوعية و من ناحية عدم القدرة في تطبيق  نائم بين هاتياالختالف الق

بكل تحفظ و تباعا لكل ما سبق، يمكن االعتماد في  .نفس طريقة الدراسة على المجموعتين

تأريخ تابوت تيبازة من خالل الموضوع اإلجمالي الممثل على واجهته المتمثل في الموكب 

بين أمثلة أخرى من نفس الموضوع والمعروضة بمتحف اللوفر و التي  البحري بإقامة مقارنة

99F .أرخت بالقرن الثالث

2   

بالهيئة العامة  اهتم الناحت فيه كثيراتم تطبيق على واجهة هذا التابوت تقنية النحت البارز، 

د للتابوت، و كذا بسحنة الشخصيات بتمليسها بطريقة جّيدة، كان االهتمام كذلك بحركة األجسا

الرشيقة لكل من الحوريات، و كذا التقاسيم المعّبرة لوجوه السنتورين و العباقرة باإلضافة إلى 

 .وجه األّيل، و كذا الحركة الدائمة للشخصيات و تناسق األوشحة
 

مخطط التركيبة دقيق ذو معالجة جد بسيطة، تظهر األجساد و كأنها كتل ملساء تم معالجتها 

صيات، جذوع بعضالت قوية تميز بها تمثيل السنتورين، و بأسلوب قوي على حسب الشخ

. هيئة ممتلئة فيما يخص الحوريات

 

                                                 
1 Op-cit ;   p.18     
2BARATTE (F) ; Catalogue des sarcophages en pierres d’époque romaine et paléochrétiennes, Musée du Louvre. 
Paris. 1985. p. 164                                            
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تم التعامل مع األجساد برقة و رشاقة و تناسق عظيمين إذ استطاع النحات استغالل نوعية 

إلضفاء نوع من الروحانية و الجالل على وجوه  ،الرخام الجيدة إلبراز طاقاته الفنية ومعرفته

. ات و كذا من طريقة مالمسة األوشحة التي تنّب عن الكثير من األنوثةالشخصي

 
ما يممكن مالحظته على شخصيات هذه التركيبة هو الكثير من الرقة و الرهافة التي تنم عن 

إن التناقض  , وجه الحورية اليمنى، األنف سوي، الحواجب قليلة البروز ، الشفاه منتفخة

الميميزة بالكالسيكية لكل من الحوريتين  و بين تلك مقصود في التعبير عن الوجوه 

100Fالمواصفات الباروكية لكل من السنتورين

1  .

 
حقيقة أن كال من الحوريتين مثلتا بشكل تناظري، تتميزان بنفس الحركة، إال من بعض 

سم  5: اإلختالفات، إذ ان تلك الحورية الممثلة إلي الجهة اليسرى من التشكيلة وجهها أطول

 101F2.سم األعين أكثر عمقا، الشفاه أقل انتفاخ 4.2ارنة مع تلك الممثلة إلى اليمين بالمق

نذكر السيقان أطول : ما يمكن مالحظته كذلك فيما يخص عدم التناسق في تمثيل األعضاء

بكثير بالمقارنة مع الفخذ، طول األقدام مبالغ فيها، و يمكن مالحظة ذلك جليا على مستوى 

 102F3.سم 13.5سم أما الفخذ فطوله  14.5و الذي يصل طوله ساق الحورية اليمنى 

 
إن عدم التناسق الذي تتميز به الحوريتين الجالستين على نتوءات السنتورين، تظهر كذلك في 

تمثيل سيقان و خاصة الساق اليسرى للحورية التي تمتطي الثور فإنها طويلة كثيرا بالمقارنة 

الذي ينبعث من هذا التابوت هو الحركة التناظرية مع طول جسم هذه األخيرة، إن اإلنطباع 

التي يتميز بها هذا الموكب، حركة األوشحة منسقة ، نفس التنسيق نالحظه كذلك على األجسام 

. الملتوية للسنتورات

 
من ناحية تقنية النحت، على الرغم من بعض التشوهات و التجاوزات المالحظة على بعض 

ر هذا التابوت من األعمال المتقنة، التي حاول النحات من الشخصيات ، إال أنه عامة يعتب

خالله وبقدر المستطاع الخروج بتشكيلة فنية فريدة من نوعها و التي استعمل فيها النحات 

كثيرا أدات المثقب من أجل التعبير عن أمواج البحر، عن تسريحة الشعر، عن جبهة الثور، و 

                                                 
1 Bouchnaki (M) ; Fouille de la nécropole occidentale de Tipasa, 1975 ; p. 75 
2 Ibid. p. 75 
3 Op-cit . Bouchnaki. p. 75 
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طريقة الجميلة التي مثل بها النحات أمواج البحر كذا عن لحية السنتورين بدون أن ننسى ال

 .بخطوط ملتوية و عميقة

 

إن هذا التابوت تم إعادة استعماله، حيث تم تحويله من مكانه األصلي الذي تم تأريخ المدفون 

فيه ببداية القرن الثالث، باإلضافة إلعادة استعماله الحقا بداخل قبو يعود تاريخ الدفن فيه إلى 

ة اعتمادا على األدوات المعثور عليها بداخل هذا األخير، أما إذا حاولنا تأريخه فترة متأخر

المكونة لواجهة هذا التابوت باعتباره ينتمي إلى  ةاإلكونوغرافيالتشكيالت  االعتبارآخذين بعين 

  103F1.مجموعة معروفة  تعرف بمجموعة المواكب البحرية و التي تم تأريخها بنهاية القرن الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 

  -4-Iتابوت أنديميون و سيليني  
.  (Sainte Salsa)بزليكا القديسة :  مكان االكتشاف
  1890    :تاريخ االكتشاف

. متحف تيبازة :اسم المؤسسة المالكة
 مخازن المتحف: قاعة العرض

 مجموعة من القطع      : مكونات التابوت
الرخام األبيض                   :المادة

 قطع ذات مقاسات مختلفة :قياسات الحوض
                                                       Gsell/St. Tipasa. MEFR. TXIV. 1894   :المراجع

  
     Recherches. P.33. pl. VI- 
     BAA. T. III, 1968. p. 236. 240                          

Mohamed el kheir orfali; Thèse de Doctorat                                                           
 
 

                                                 
1 Op-cit. Bouchnaki. P. 76 
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نظرا لعدم استطاعتي دخول مخازن متحف تيبازة لم يكن من مقدوري أن أقوم ال   :الوصف

بعملية جرد القطع و ال تصويرها لذلك كان اعتمادي مائة بالمائة على الوصف الذي قدمه 

 .الدكتور أورفلي في رسالته

 
 1890زال في سنة تم جمعها من طرف السيد ستيفن ك عن مجموعة من القطع التي عبارة  

ثة مائة و ستة و تمكن السيد كزال من جمع ثال.  الصافي داخل و خارج البازيليكا القديسة ص

قطعة  منها تمثل شخصيات  81على  استطاع الباحث كزال التعرف و عشرون قطعة منه

 :معروفة

 
لحاف، تمثال نصفي لرجل شاب، ممثل بالمواجهة و الرأس  قطعة من ذراع  يغطيها -

باتجاه اليسار، الذراع اليسرى مرفوعة بينما اليمنى منخفضة، رأسه تالمس الحواف 

العلوية للتابوت، خصالت شعره طويلة، يرتدي كالميد مشدودة لكتفه بواسطة إبزيم 

 .دائري الشكل بينما بقية الجسد فعاري

 
ان مشدود إلى الخصر بواسطة حزام، بحيث يترك الكتف اليمنى جذع امرأة ترتدي فست -

عارية، يحيط بالساعد األيسر جزء من رداء الذي من المفروض أن يرتفع فوق رأسها، 

 .إلى اليمين منها نالحظ جزء من جناح. الذي لم يتم العثور عليه

 .قطعة من ساعد يغطيه رداء -

 يد يمنى لطفل -

 قطعة ركبة عارية -

 قطعة من شجرة -

 مفتوحة قطعة من يد يسرى -

 .كتف يمنى و ساعد عاري، قطعة من صدر الجهة اليمنى فوقه رداء -

 .يد يسرى مفتوحة -

 ساعد أيمن مطوية، الجزء العلوي منها مغطى برداء -

 .رجل يمنى لطفل واقف يرتكز على رداء، متجه بثلث أرباع نحو اليسار -
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و الفخذ األيسر، يرتدي  شخصية متكئة ال يرى منها إال الجزء السفلى من الصدر -

قميص قصير مشدود إلى الخصر بواسطة حزام، إلى األسفل منه يالحظ الحافة السفلية 

 .من التابوت

 .رأس رجل ملتحي ممثل بالمواجهة يميل إلى اليمين -

 .مرفق عاري مطوي إلى اليسار -

 يد يمنى مفتوحة لرجل -

 قطعة من شجرة -

ى جسم عاري غير معروف هو يد يمنى تحمل جسم طويل غير معروف تتكىء عل -

 كذلك

 قطعة من ساق حصان -

 قطعة من القوائم خلفية لماعز -

 ركبة يمنى مثنية إلى اليمين، نالحظ آثار رداء إلى الخلف  -

 رأس طفل يلتفت إلى اليسار -

 ربلة ساق -

 قطعة من يد مفتوحة -

 جزء سفلى من شجرة -

 جزء من جناح -

 جزء من هلب حصان -

 الحظ بقايا لرداءقطعة من ساعد أيمن عاري، خلفه ن -

 جزء علوي من رأس شاب يلتفت إلى اليسارن شعره مجعد -

 رأس شاب آخر -

 مقاساتها اصغر من الشخصيات األخرى. قطعة من جسم بقرة متجهة نحو اليسار -

 أجزاء من رداء -

 رجل أيسر باتجاه اليسار، ينتعل حذاء بكاسيات أرجل -

 سرى لهذا الطفليد يسرى لطفل يشد برداء، إلى الخلف نالحظ الفخذ الي -

 قطعة من ساعد مغطى برداء -

 الجزء السفلي من رجل يسرى ترتدي حذاء بكاسيات أرجل -
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 قطعة من شجرة -

 قطعة من جلباب -

 قطع ربط، الوصف من اليسار إلى اليمين -

 قدم متجه إلى اليمين ينتعل حذاء طويل الساق .1

نالحظ  ساقين عاريتين المرأة تنتعل حذاء بكاسيات سيقان، تتجه نحو اليمين، .2

 .بين ساقيها كلب و تيس بدون رؤوس

 كلب متجه نحو اليمين .3

امرأة ممدودة باتجاه اليمين، مكشوفة الصدر، نالحظ آثار رداء على الصدر و  .4

 البطن و الساقين، كما نالحظه كذلك على الذراع اليمنى، تشد بيديها قرن

. كبرالقدم و الفخذين تنتميان لشخصيات ذات مقاسات أ                

جزء سفلي من صدر و بطن طفل متجه نحو تلك المرأة  .5

 رأس لعجل صغير يتجه نحو اليسار -

 بدون اكمام باإلضافةقطعة من ذراع أيسر متجه نحو اليسار، الشخصية كانت ترتدي قميصا  -

إلى كالميد يشدها للكتف اليسرى إبزيم دائري الشكل 

قطع من رداء  -

قطعة من يد -

متجه نحو اليسار  جزء من صدر حصان -

شخصية عارية، لم يتبقى منه إال البطن و جزء من الفخذ، نلحظ إلى , الحافة اليمنى للتابوت -

. على الواجهة الجانبية اليمنى، نالحظ جزء سفلي من دعامة. لرداء االخلف منهما آثار

حافر حصان  -

قطعة من انف و فم و جفن مقفلة  -

األجزاء التالية تتمثل في نحت بارز يرجع . سارقطعة من هلب حصان متجه نحو الي -

للواجهتين الجانبيتين للتابوت 

. أجزاء مكملة خاصة بالواجهة اليسرى -

على اليسار مجموعة من الخطوط المتوازية تمثل نتوءات، التي تحيط . 1

الوحيدة الممثلة على هذه الواجهة، يتمثل في شاب متجه لليمين يرتدي  بالشخصية

. و حذاء بكاسيات أرجل، يحمل في يده اليسرى عصىقميص قصير 
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، اليسار باتجاهقطعة تمثل موضوع تم نحته على الواجهة اليمنى يمثل رأس شاب . 2           

ترتدي هذه الشخصية على ما يبدو , جسده يتجه إلى اليمين، الساعد األيمن مثنية باتجاه اليمين

. اريةقميص أو كالميد يترك فيها الكتف األيمن ع

قطعة تمثل رجل الشخصية المذكورة أعاله ترتدي حذاء بكاسية سيقان، متجه نحو . 3          

. اليمين

جزء من شجرة . 4          

, الجزء العلوي من الطرف األيسر و تم تمثيل عليها جزء علوي من شجرة. 5          

: التابوت حسب معطيات السيد كزال تم تمثيل على الواجهة األمامية لهذا

تشد بيدها قرن الخصب، شخصية ملحقة مثلت بحجم أقل من الشخصيات  ئامرأة متك -

األخرى 

 خمس قطع تمثل أحصنة متجهة نحو لليسار -

باإلضافة إلى رداء معلق فوق رأسها،  (double chiton)قطعتين امرأة ترتدي فستان  -

 تتجه نحو اليمين

 قطعتين تمثالن شخصية ممدودة، يرتدي قميص -

 تين تمثالن شابا ذو شعر طويل ال يرتدي إال كالميد ينظر نحو اليسارقطع -

 قطعتين تمثالن إمرأة بسيقان عارية تلتفت إلى اليمين -

 شخصية كهلة تنظر إلى اليمين -

 شخصيتين تمثالن شابين متجهين نحو اليسار -

 شخصية عارية في الطرف األيمن -

 ستة قطع تمثل عباقرة أو أطفال -

 كالب، ماعز،عجل، وبقرة(ت داجنةستة قطع تمثل حيوانا -

 أربع قطع تمثل أشجار -

الواجهتين الجانبيتين يمكن إعادة تشكيلها، إذ يمثالن مشاهد رعوية فى الواجهة اليمنى 

نالحظ راعي يشد بعصاه و في الجهة األخرى، بين شجرتين يقف راعي متكئا على 

. عصاه
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ألنديميون مع وجوه مرافقة لرعاة  أما الواجهة األمامية يمكن التعرف على زيارة سيليني

مع قطيع من الماعز، وربما كذلك شخصيتين تتمثالن في عباقرة تم وضع كل واحد منهما 

. في الحافتين الجانبيتين

  

إن حالة الحفظ المزرية لهذا التابوت ال تسمح بإقامة عليه  دراسة فنية و تقنية أو إدخاله في   

لهذه المجموعة من التوابيت الحاملة لهذا الموضوع،   Robertالتنميط الذي قام به السيد روبار

  Baratteلذلك استعنت ببعض األمثلة الكاملة المذكورة في كتالوج السيد بارات 

104Fمن أجل تحديد الكارتون المستعمل و المنتشر عامة على هذا النوع من التوابيت

1. 

 

لى مستوى ارتفاع الواجهة، بالنحت يتميز هذا النوع من التوابيت بتعدد الشخصيات المنظمة ع

الشديد البروز، باإلستعمال المكثف ألداة المثقب و التي تم تحديد تأريخها بالجزء األول من 

. القرن الثاني و بداية القرن الثالث

 
أما فيما يخص الموضوع في حد ذاته تتمثل في زيارة سليني للراعي الطيب، الذي مثل مستلقيا 

يستلهم هذا األخير ليجعله يحلم، بعض الشخصيات المالئكية التي  على األرض، و إبنوس

تسهر على منامه، كما مثلت بعض الحيوانات التي تحيط بهذا األخير و المتمثلة في قطيع من 

الغنم و الماعز وكلبه، كما نالحظ مجموعة أخرى من الشخصيات المالئكية التي تشد بلباس 

هذه األخيرة تنزل من عربتها، ترتدي فستان طويل  سليني لتقودها نحو أنديميون، مثلت

Chiton باإلضافة لوشاح يرتفع فوق رأسها .

 
 هو التكثيف من فيما يخص تشكيلة هذا النوع من التوابيت Turcanكما يذكر السيد توركان 

و  ;  التفاصيل يستعمال عملية تطابق األشكال و البحث عن الدقة فباالشخصيات و تناضدها 

راغ، و اإللتجاء إلى مضاعفة الشخصيات الصغيرة مثل العباقرة و الحيوانات التي مقت الف

تقنية التجأ إليها الكثير من النحاتين تملىء كل الفراغات مكونة بذلك مجموعة مكتظة، 

105Fالمتأثرين بالمدارس اإلغريقية

2  .

                                                 
1 Baratte (Fr) ; Catalogue des sarcophages en pierre d’époques romaine et paléochrétienne. 1985 , p. 68-73. n°. 23-
24-25 
2Turcan (R) ; Les sarcophages romains à représentations dionysiaque. Paris 1966. p. 279 
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تابوت                 :نوع التحفة
  ةزابيتب داخل غرفة جنائزية بالقرب من باب القيصرية   :االكتشاف و تاريخ مكان

  1863          :تاريخ االكتشاف
متحف تيبازة    :اسم المؤسسة المالكة

المخازن               :قاعة العرض
حوض            :مكونات التابوت

يض رخام أب                      :المادة
م  2.04: الطول                  :ساتالمقا
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م  0.85: االرتفاع                            
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من الواجهة، سجلين و جزء من السجل  ةينقصه سبعين بالمائ:  سيئة جدا:   حالة الحفظ

، الثالث، أما الجزء المتبقي من السجل الثالث و السجل الرابع فرؤوس الشخصيات فيه منعدمة

. باإلضافة إلى الغطاء

 
. ذو شكل مستطيل، نحتت واجهاته الثالث :فـــالوص

 
اجهات من هذا التابوت تم تزينها بمنحوتات ثالثة و :الواجهة األمامية

 
قسمت هذه الواجهة إلى أربعة سجالت تتخللها أعمدة مقناه، تحمل تيجانا ذات طابع كورنثى   

، و في الزاويتين الجانبيتين نالحظ  (Méduse)مّحور، تعلوها تقويسات مزينة برؤوس الميدوز

. ان على شيء غير مميزضَ طائران  ينق

 

 
 ،شخصية واقفة بالمواجهة فوق مصطبة: ـ السجل األول من اليمين إلى الشمال أ          

يغطى الكتف (Chlamyde)  الرأس متجه نحو اليمين يستند على الرجل اليمنى، يرتدى كالميد 

مشدود بواسطة إبزيم إلى الكتف اليمنى الباقية عارية، أما بقية الجسم فهو عاري،  ،اليسرى

يظهر منها إال  مؤثثة بنجمة، يحمل بيده اليسرى حربة، ال ( Pileus )يحمل فوق رأسه خوذة 

مثل جانبيا من اليمين إلى اليسار بحيث ال  ي، و بيده اليمنى يشد لجام حصانه، الذجزء قليل

 .األيسربيظهر منه إال المقدمة، يرتكز على حافره األيمن و يرفع 

 
  .شخصيتان تتمثالن في الزوج والزوجة مثل بداخل هذا السجل : ـ السجل الثانيب         

و في نفس  ينظر نحو زوجته ،(Toge)الزوج ملتحي يرتدي قميصا ذو أكمام طويلة و توجا 

أما  )هذه األخيرة مكسورة (يحمل لوح الزواج فباليسرى  أمايمد بيده اليمنى نحوها  الوقت

يد زوجها، ترتدي قميصا نحو  )مكسورة(واقفة أمامه تبادله النظرات، تمد بيدها  ،الزوجة

. به رأسهاطي الذي تغ (la Pala)و تضع فوقها رداءا يدعى بالباال (Stola)طويال

 
 ح رافعا رأسه نحو الزوج،إلى األسفل بين أقدام الزوج و الزوجة، نحت عبقري صغير مجنَ 

ب جلبا )مكسورة(يحمل بيده اليسرى مشعال مائال باتجاه أرجل الزوجة، و يشد بيده اليمنى 
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إلى الخلف منهما في المركز الثاني، يظهر رأسين، أحدهما ينظر باتجاه الزوج، أما  .الزوج

 .يظهر منه إال المخلفة الاآلخر ف

                        
الجزء العلوي من هذا السجل مكسور مثل بداخله الزوجان،  :السجل الثالثج ـ                

 .)من ذراعيها مكسوران كل( جل أعالهر في السَ ترتدي الزوجة نفس اللباس المذكو

أما الزوج فيرتدى لباسا عسكريا، يتمثل في قميص قصير يعلوه رداء يرتمي فوق الكتفين 

كل من السيقان و الذراعان باإلضافة إلى الرأس   (Paludamentum)يدعى بالبالودامنتوم

 .مكسورة واقفان أمام المذبح لتقديم القربان إلى بعض اآللهة

 
 واقفا بالمواجهة (Dioscure)ديوسكور  لمثل في هذا السج :السجل الرابع د ـ                

يرتكز على رجله اليسرى، فوق مصطبة و ينظر نحو اليسار، مثل عاريا، ال يرتدى إال كالميد 

(Chlamyde) مشدودة لكتفه األيمن، يشد بيده اليمنى سهما و بيده اليسرى لجام حصانه الممثل 

ينقص هذا  ( و الطرف األمامية اليسرى اليمين و ال يظهر منه إال الصدر ىلإمن اليسار 

السجل كال من رأس الديوسكور، ذراعيه، السهم، باإلضافة إلى رأس الحصان و طرفه 

. )األيمن

 
تم تمثيل على الواجهتين اليمنى و اليسرى من هذا التابوت، نفس : الواجهتان الجانبيتان

يتمثل في مشهد الذابح ممثال جانبيا من اليمين إلى الشمال شادا بوثاق الثور متجها الموضوع و 

، و يحمل بيده اليمنى فأسا و بيده اليسرى (le limus)يرتدي مئزر يدعى ب  ،به نحو المذبح

بالثور، هذا األخير وضع ما بين قرنيه شيء غير مميز له شكل مثلث، إلى الخلف في المركز 

 .يسار شجرة و إلى اليمين حنية بابالثاني إلى ال

 
رداء آخر يتمثل مثل الزوج مرتديا قميصا طويال فضفاضا ذو أكمام طويلة، و :لباس الرجل

106F (Toga)التوجا في

لذي يعتبر لباسا وطنيا رومانيا محضا، بحيث لم تكن ترتديه إال الطبقة ا، و 1

 (Quintilien)أعطى أوصافها كوينتيليان التوجا التي مثل بها الزوج تنتمي إلى تلك التي  .الراقية

على أنها كانت تعتبر ابتداء من (Daremberg et Saglio) من خالل معجم دارنبرق و ساقليو

القرن الرابع لباسا خاصا بالطبقة الراقية، بحيث نرى كل من الكتف و جزء من الصدر عاريا 

                                                 
1 Courby (F) ; Toga. DAGR. T. 10. p. 347-352 
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فوقه يلتف على الظهر و يسقط و لم تغطى إال الكتف األيسر، و الجزء الذي وضع من التوجا 

على مستوى الركبة مكونا بذلك ثنية عريضة تصعد إلى مستوى اليد اليسرى لترتمي عليها، 

. كما نالحظ ثنية أخرى تحيط بالخصر و أخرى كذلك فوق الكتف اليسرى

 
لتمثيل هذا الثياب نستطيع أن نقول بأن النحات وصل إلى المرحلة األخيرة في                

من أجل الخروج ثنايا قريبة جدا إلى الواقع، أما تلك  (Le trépan)حيث تم استعمال  النحت

الخاصة بالقميص فهي خفيفة و ليست حادة، بحيث انه نجح نوعا ما في التعبير عن فضفضة 

 .هذا األخير، بحيث نرى ثنايا مركزة على مستوى الصدر و تحت ذراع األيمن

 
 
 
 

107F(Stola)زوجة لباسين األول يتمثل في الستوال ترتدي ال :المرأة ـاسلب

الذي ال يظهر منه إال  1

الجزء السفلي، و المتمثل في ثنايا عمودية ضيقة و حادة و التي استعمل النحات من أجل 

التي   108F2،(La Pala)أما الجزء العلوي فيتمثل في رداء الباال .(Le Trépan)تشكيلها أداة المثقب 

 La) ن طرف السيدات الرومانيات في تلك الفترة، فهي كالتوجاكانت رائجة االستعمال م

toge)عند الرجال تعتبر لباسا رسميا.  
 

هذا كل من جسدها ورأسها وال يتحرر إال الذراع األيمن، و  الزوجة في مثالنا  بحيث تحيط به

يستعمل الحفر لقد استعمل النحات فيه حفرا خفيفا لتبيين الثنايا المنحنية المحيطة بالجسد، و لم 

و نازلة إلى  يسرألالحاد إال في حوافه و خاصة في تلك المتمثلة في الثنية المحيطة بالذراع ا

 .الخلف

 
لباس الزوج في هذا السجل يختلف عن سابقه بحيث  :لباس الرجل في السجل الثالث

 ميرتدي في هذا األخير قميصا قصيرا باإلضافة إلى رداء عسكري يدعى بالبالودامنتو

(Paludamentum)  109F

، و هو عبارة عن رداء قصير يّشد إلى الكتف اليمنى بالواسطة إبزيم 3

                                                 
1 Leroux (G) ; Stola. DAGR. T. 9. p. 1521 
2 Ibid ; pallium. DAGR. T. 8. p. 285 
3 Cagnat (R) ; Paludamentum ; DAGR. T. 8. p. 295 
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(Fibule)، و هو يشبه بذلك الساقا(La saga)،110F1  والكالميد(La chlamyde) 111F2 ،  إال في مثالنا هذا يشد

و يحرر  الرداء على كتف الزوج بواسطة إبزيم، بحيث يترك الساعد أو ذراع غير مغطى،

 ،الساق ةاأليسر برمي حواف الرداء على كتف اليسرى و يصل بذلك إلى مستوى سربل الساعد

 .بحيث نرى آثار هذا الرداء إلى الخلف في الجهة اليمنى من الزوج
 

عن طريقة معالجة هذا الرداء فلقد اعتمد النحات طريقة النحت الشديد الغور بحيث استعمل  أما

. ار ثنايا هذا الرداءهظأداة المثقب بشكل شديد لتبيان و إ

 
 
 
 

أما عن تمثيل لباس المرأة في هذا السجل فهو ال يختلف عن : لباس المرأة في نفس السجل

بحث نرى أن النحات لجأ إلى طريقة , سابقه ما عدا على حسب اعتقادى في طريقة ارتدائه

تنزل إلى  أخرى في تعبير، إذ أضاف ثنية عريضة تنزل من الكتف اليمنى و تحيط بالنهدين و

مستوى الخصر وتشد هذه الثنية بواسطة اليد اليسرى، بينما في السجل األول هذه الثنية ليس 

. لها أي وجود

: Les Dioscuresلباس الديوسكور 
 112F3 (Castor et Polux) لذي يرتديه كل من كاستور و بلوكساللباس ا                           

خاص بالفرسان و يشبه كثيرا المعطف العسكري الساقوم ، و هو لباس  دفي و الكالمي صيتلخ

. (Sagum et Paludamentum)و البالومندامنتوم 

 
ستعمل النحات ثنايا خفيفة و ضيقة بواسطة حنيات تنطلق من الكتف اليمنى وتتوزع فوق ا

 الكتف والذراع األيسر و تنبثق نازلة إلى الوراء على شكل حزمة من الثنايا، تكاد تنفصل عن

إضافة إلى هذا تم تأثيث الرأس بخوذة من المعدن تعلوها نجمة يطلق عليها اسم . خلفية التابوت

113F(Le Pileus)البيلوس 

 .و تعتبر هذه احد لواحق األخوين فال يظهران يدونها  4

 

                                                 
1 Thedenat (H) ; Sagum. DAGR. T.9. p. 1008 
2 Saglio (E) ; Chlamys. DAGR. T.2. p. 1115 
3 Albert (M) ; Dioscuri. DAGR. T. 2.  p. 249-265 
4 Paris (P) ;  Pileus. DAGR . T. 4. p. 479-481 
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أما عن العناصر التي ال تظهر على تابوتنا نظرا لتهشمه و اختفاء جزء كبير من عناصره، 

 مثل الحذاء  ،114F1 (Stéphan gsell)العناصر التي يصفها ستيفن قزال  نذكر بعض من هذه

(La Caliga)  115F

، وهي عبارة عن حذاء عسكري يلبس من طرف الجنود والقادة، يتكون هذا 2

النعل من صفيحة جلدية مدعمة بقطعة معدنية مشدودة بمسامير مشدودة بواسطة أشرطة تربط 

 .ةإلى وتد الساق بحيث تظهر األصابع عاري
 

                  موضوع  التوابيت التي نحت على واجهاتها هذا التابوت إلى مجموعة منينتمي 

(Dextrarum junctio)  أو الزواج، وهذا النوع من التوابيت   أو بمعنى آخر تمثيل عقد القران

أو ثالث  مقسمة إلى سجالت أين يحجز سجالن  عادة أو في أغلب األحيان تكون واجهته 

المتمثل في عهد القران و السجالن الجانبيان يأويان األخوين  مثيل الموضوع الرئيسيلت

    . (Castor et Polux)بولوكس  كاستور و 

 
بدراسة موضوع   لدراسة العناصر المشّكلة على تابوت تيبازة، كل عنصر على حدة نقوم  

                             .الثالث والزواج المشكل ابتداء من اليسار إلى اليمين في السجل الثاني 

                              

له سجلين   عادة ما يخصص لهذا الموضوع ثالث سجالت إال أنه في تابوتنا هذا خصص  

وضع اليد اليمنى للزوج   فقط، ففي السجل الثاني يظهر موضوع عقد القران أي بمعنى آخر 

إليها في كل اتفاقيات أو معاهدات   صافحة عادة ما يلجأ في اليد اليمنى للزوجة و هذه الم

التصافح باليد اليمنى كان يرمز للقّوة و الشجاعة و   التحالف أو المصاهرة في الزواج و عادة 

 116F3 .النية الحسنة

 
الزوجين في هذا السجل مثال في نهاية حياتهما أي في مرحلة الشيخوخة أما السّجل اآلخر  

بح يهديان قربانا إلى بعض اآللهة، و تتمثل  م مذداية حياتهما الزوجية أمامثل الزوجين في ب

في حفلة دينية يملى فيها إناء بالحليب الممزوج بالعسل، بحيث يشرب منه الزوجين و يرمى 

هذا الموضوع بدوره أستنبط من التوابيت القديمة بحيث يمثل الزوج في . الباقي بداخل المذبح

 قربان، تبعا النتصاراته التي أحرز عليها في بعض المعارك، باإلضافة  لباسه العسكري، يقدم
                                                 
1 Gsell (St) ; De quelques monuments figurés trouvés à Tipasa. M.E.F.R 1894, p.433                                                           
2 Saglio (E); Caliga. DAGR. T.1. p. 849-850 
3 Papier (A); Etude rétrospective des deux sarcophages romains déposés au jardin d’Angelvy. Bull d’Hipp. 1895. p. 
67  
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 .إلى نحر ثور أمام أقدامه
 

117Fبتركيا رمن بين أقدم األمثلة التي يمكن اللجوء إليها هو تابوت سيدا ما

باإلضافة إلى تابوت  1

118Fهنشير الرمانة

119Fبقصر ريكاردي بفلوراساو التابوت محفوظ  2

انكتو دو كذا تابوت الكامبو س، و 3

 Campo Santo de Pise 120F4بيز 

  
 
 

 
121Fفيما يخص تمثيل األخوين بولوكس و كاستور و من خالل شهادة سكستوس أنبيريكوس

5  

  (Sextus Empiricus) بأن الحكماء القدامى كان يطلقون على األخوين اسم الفضاءان اللذان

لنجمة يرمزان إلى الجزء يقفان فوق و تحت األرض،  و تمثيلهما دائما بالخوذة المتوجة با

122Fالعلوي و السفلى من الكرة األرضية و كذا النجوم العالقة بهما

باإلضافة إلى أنهما يرمزان  ،6

. إلى بداية الحياة و انتهائها

 
إغريقيان، أطلق عليهما اسم كاستور و بولوكس من طرف الرومان، حيث تم  نهايعتبران إال

، 257في سنة  (Régille)أثناء حملة ريجيل  (Latium)متبنيهما من طرفهم أثناء حروب الالت يو

عهدا على نفسه ببناء معبد لهذين     (Aulus Postumius) أين أخذ القائد أولوس بوستوميوس

123Fإذا تكللت هذه الحملة باالنتصار حالة ما األخوين في

7. 

 
ما على المرافق تمثيله  بحيث تم , أهم مراكز عبادة هذين اإللهين (Ostie)تعتبر مدينة أوستى

124Fأما في إفريقيا نجد مراكز تبنى هذين اإللهين في كال من سطيف .الجنائزية ابتداء من القرن الثاني

 و  8

126F    (Saturne)باإلضافة إلى نصب المهدى لإلله ساتورن 125F9  سكيكدة 

 (Protogenis)كتابة   آخر يحمل   و10

                                                 
1 Cumont (Fr) ; Symbolisme funéraire des romains. 1966. p. 91. Fig. 10 
2 Pilipinko (F). Catalogue des sarcophages de Tunis. Karthago. X . p.137-138                                                 
 
3Op-cit. Cumont. p. 84.     
4 Ibid. p. 77 
5 Albert (M). Dioscuri. DAGR. T. 2. p. 249 
6 Cument (Fr) ; symbolisme funéraire des romains. 1966. p.36                                                                
 
7  Albert (M). Dioscuri. DAGR. T. 2. p. 261 
 
8 CIL.   VIII. 6940 
9 CIL. VIII. 8193   
10 Delamare  (AD. H. AL); Exploration scientifique de l’Algérie. pl. LXXXII, N° 3  
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127F

128Fهو اآلن معروض بمتحف اللوفر و (Delamare)دالمير  و الثالث منشور من طرف الباحث  1

باإلضافة  2

بحيث يشد الرداء على كتف الزوج بواسطة إبزيم،  (Mattei)قصر متى  كسر تابوت في  باإلضافة إلى 

و يحرر الساعد األيسر برمي حواف الرداء على الكتف اليسرى و يصل  ويترك الساعد أو ذراع عاريا،

 .اء إلى الخلف بالجهة اليمنى من الزوجبحيث نرى آثار هذا الرد ,بذلك إلى مستوى ربلة الساق
 

معالجة هذا الرداء، طريقة النحت الشديد الغور بحيث استعمل أداة المثقب بشكل شديد اعتمد النحات في 

129Fبروما لتبيان و إظهار ثنايا هذا الرداء

3. 
    

حضور الديوسكور  أما عن التوابيت التي مثلت على واجهتها موضوع الزواج باإلضافة إلى 

(Les Dioscures) 130آرل  ، نذكر التابوت المعروض بمتحفF

4 (Arles) 131متحف الحمامات بروماو كذا تابوتF

5، 

131Fبروما

. و غيرها من األمثلة المتعددة األخرى ،5

 
أما فيما يخص الوجوه المرافقة الخاصة بالسجل المركزي في مقدمة الزوجين تم تمثيل اإلله 

132Fإمينى

6(Hyménée) تجسيد الزواج المحلل بالعقيدة و القانون على شكل عبقري مجنح، يرمز إلى .

 

مثل على عدد كبير من التوابيت على شكل شاب مجنح، أحد الخاصيات المستعارة من اإلله 

إال أنه نظرا لضيق السجل في تابوتنا هذا، نراه على شكل عبقري صغير،  أين يلعب  ،(Cupidon)ندوكبي

133Fحو زوجها و هو يرقص و يغنىدور قيادة الزوجة إلى بيتها الجديد و جذبها ن

7 .

 
يظهر منها إال الرأس المؤثث بستفة من  أما الشخصية األخرى التي تظهر إلى الخلف من الزوجين والتي ال

134Fو االستمرارية القائمة بين الزوجين ، رمز اإلتحاد (La Myrte) و الريحان (Le lierre ) أوراق العشقة

و  8

 نو برونوبا ووج، تتمثل في اإللهة جكذا اليدين الموضوعتين على كتفي الز

Pronuba) (Junon ،  الكثيرة الظهور على هذا النوع من التوابيت كما نجدها كذلك ممثلة على التوابيت

135Fالمسيحية

9. 

 

                                                 
1 Renier (L); Inscriptions romaines de l’Algerie, Paris 1858. N° 3317  
2 Op-cit; Delamare. pl. LXXXII 
3 Février (P.A) ; Sarcophages d’Arles, Extrait du congrès  archéologique du pays d’Arles.Paris 1979. p. 333          

        
4  Gaggadis (V.R). Les sarcophages Paiens du Musée de l’Arles Antique. 2005. P. 124 
5  Op-Cit. Cumont. p. 83 
6  SAGLIO (E) ; Hyméné, DAGR T.III , p. 334/336    
7 PAPIER (A) ; Etude rétrospective des deux sarcophages romains découverts et conservés dans le jardin trémaux,  
                             bull.acad.d’Hipp. 1895 p.65                       
8  Ibid. p. 64         
9 Garrucci ; l’école française d’Athènes et de rome. 1885, p. 38 
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و الحنيات  تم تطبيق في نحت واجهة هذا التابوت، طريقة النحت البارز، فكل من األعمدة 

بشكل عام نستطيع القول بأن النحات أجاد .  فية التابوتالمتّوجة بها، تكاد تنفصل تماما عن خل

في تناول  في التعامل مع تفاصيل الجسد بشكل دقيق و متقن، و خاصة عندما يتعلق األمر

 .األجساد العارية لكل من كاستور و بولوكس

  
لممثلة إالّ أن األمر يختلف فيما يخص تناول ثنايا الثياب و خاصة تلك المتعلقة بلباس الزوجة ا 

و الركاكة إذا ما قارناها بتمثيله  ةفي السّجل الثاني إلى اليسار، إذ نستطيع وصفها بالفضفاض

لثياب الزوجة في الّسجل الثالث إلى اليسار، باإلضافة إلى تمثيل الزوجتين في كال الّسجلين 

 .إحداهما بجسد نحيف و األخرى سمين باإلضافة إلى اختالف طريقة ارتدائهما لباال

 
هل يمكن اعتبار هذا ركاكة و عدم القدرة على الموازنة في نحت الشخصيات أم هي رغبة من 

النحات في إظهار هذا االختالف للتمييز بين الزوجة وهى في ريعان شبابها و بعدها في ّسن 

 .الكهولة

 
ت كما نالحظ كذلك أن سحنة وجوها الزوجين، لم يصل النحات فيهما للمرحلة األخيرة من النح

، إذ قام بتشذيبها فقط دون التركيز في تفاصيل تقاطيع الوجه و تفاصيله، االمتمثلة في بتمليسه

ربما كان ذلك راجعا لعدم إرادة الزوجين في إظهار مالمحهما نظرا العتقادهما أن ذلك قد 

 .يجلب لهما األرواح الشّريرة

 
لديوسكور و كذا الشخصية كما تم استعمال أداة المثقب من أجل معالجة كل من تسريحة ا

ميدوز المزينة للتقويسات و الواقفة إلى الوراء من الزوج في الّسجل الثالث باإلضافة لشعر ال

أما فيما يخص الواجهتان الجانبيتان، فلقد استعمل النحات فيهما تقنية .  بات األحصنةكذا هل

 .النحت المسطح
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   -6-Iاللوحة(ع األمازونقطعة من تابوت تمثل موضوLVII(  
  

 شرشال: مكان و تاريخ االكتشاف
الوكالة الوطنية لتثمين التراث المحفوظ  :اسم المؤسسة المالكة

 متحف شرشال: قاعة العرض
       قطعة من واجهة تابوت: مكونات التابوت

                 رخام أبيض من كرار  :المادة
 : المقاسات
                                                                                Waille, Thèse lat., p. 96 :المراجع

  Gauckler. Musee de Cherchel. 1895 
 

  مفقودة: حالة الحفظ
قطعة من واجهة تابوت لم يبقى من الشخصيات المنحوتة على واجهته إال جزء : فــــلوصا

لتفاته خفيفة باتجاه اليمين، ترتدي هذه الشخصية قميص من شخصية واقفة بالمواجهة مع ا

قصير مشدود للخصر بواسطة حزام، باإلضافة لمعطف مرمي عل أكتافه يغطي بذلك كل 

. ينقص هذه الشخصية الرأس، اليدين باإلضافة للرجلين, الظهر

 
ن هذه إلى األسفل من هذه الشخصية نالحظ شخصية ثانية تشد بدرع دائري الشكل، ال يظهر م

. الشخصية إال جزء من الرأس باإلضافة الذراع األيسر الحامل للدرع
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على اليسار فارس يمتطي حصان راكض نحو اليمين ينقص هذه الشخصيية الرأس باإلضافو 

ترتدي الشخصية الممتطية للحصان هي األخرى , ألطراف األربعة للحصان و كذا رأسه

.    وال ضيق و كذا حذاء بكاسيات سيقانقميصا قصيرا بأكمام طويلة باإلضافة لسر

 
 
 
 
 
 

 
 

   -7-I للوحةا(قطعة من تابوت تمثل عبقري LVII( 
 

  شرشال: مكان و تاريخ االكتشاف
المتحف الوطني اآلثار  :اسم المؤسسة المالكة

  قاعة النحت :قاعة العرض
       قطعة من واجهة تابوت: مكونات التابوت

         أبيض        رخام   :المادة
 : المقاسات
    Paul Gauckler. Catalogue du Musée de Cherchell. Paris ; 1895. p. 39:المراجع

 
عبارة عن قطعة حاليا مفقودة  :حالة الحفظ

 
قطعة من واجهة تابوت تمثل عبقري جنائزي مجنح، تظهر آثار أجنحته على : الوصف

.  ميد نرى آثارها على الكتف اليمنىالوراء، مثل هذا األخير عاريا ال يرتدي إال كال

الصورة مبتذلة إال أن . عادة ما يكون هذا النوع من الحاملين للكليبوس أو إلطار الكتابة

 اإلنجاز متقن، و ال يعود تاريخه إلى ما فوق من القرن الثالث
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  -8-Iتابوت آلهة الفن و األدب Les Muses )اللوحة VLIV-XLI-XLII-
XLIII-( 

  
 بداخل آثار البازليكا بتبسة 1870: االكتشاف مكانو  تاريخ

)  المعبد(متحف تبسة : اسم المؤسسة المالكة
حوض : مكونات التابوت

رخام أبيض .المادة
 :القياسات
م  2.20: الطول : الحوض

م 0.65: العرض           
م  0.75: االرتفاع           

 
المراجع 

Gsell (St) ; Catalogue du Musée de Tebessa. Paris 1902, p.25      
Reinach      ; Sarcophage de Tebessa. BCTH. 1891. p. 160 
Ibid Rec de constantine, XXX, 1895-96, pl. à la p. 52                              
Capitaine maitrot ; etude militaire de l’antique théveste. RSAC. 1911                       

 
حالة حفظ هذا التابوت سيئة، ينقص هذا األخير كل رؤوس الشخصيات باإلضافة : حالة الحفظ

. لأليدي و اللواحق المرافقة لها

 

و ال يمكن التعرف على اللواحق التي  "معظم األيدي مكسورة"التابوت  لسوء حالةنظرا " 

كتالوجه لمتحف تحملها و لذلك تمت استعانتنا بالوصف المقدم من طرف السيد كزال في 

" . تبسة
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شخصية األم   نحت على واجهة هذا التابوت ذو الشكل المستطيل ابتداء من المركز: الوصف

(Mnemosyne)منيموسين   136F

مثلت هذه األخيرة جالسة فوق كرسي ذو أرجل تشبه مخالب   1

األسد، تضع رجليها فوق مصطبة، تحمل في يدها اليسرى مخطوط مفتوح، و مجموعة أخرى 

إلى يمين األم تم تمثيل أربعة . .المخطوطات تحت الكرسي أما اليد اليمنى فهي مكسورة من

: من األخوات

 

األولى محاذية لألم واقفة بثلث أرباع إلى اليمين ترتكز بواسطة رجلها األيسر فوق مصطبة، 

ترتدي فستانا طويال مشدودا إلى الصدر بواسطة حزام باإلضافة إلى رداء يظهر جزء من 

137Fناياه مرتميا على الفخذ اليمنى، بيدها اليسرى تحمل قيثارا ث

2(Cithare)    تضع به فوق الفخذ

. األيمن أما ساعدها األيمن فمكسور 
       

مثلت األخت الثانية واقفة بالمواجهة تتقدم برجلها األيسر إلى األمام أما رجلها األيمن فتغطيه 

ى رداء تلف به نفسها بحيث ال يظهر من جسدها المصطبة، ترتدي فستانا طويال باإلضافة إل

. إال اليد اليمنى أما اليد اليسرى فهي مكسورة

 
األخت الثالثة ممثلة هي األخرى بالمواجهة ترتكز على رجلها األيسر، ترتدي لباسا مختلفا 

138Fعبارة عن شيتون 

3(Chiton)   مشدود على مستوى الخصر بواسطة حزام مكونا بذلك ثنية

و رداء نستطيع مالحظة ثناياه على ستوى الخصر، و أخرى على مستوى األرجل تنزل على م

 .مستوى الكتف و الساعد األيسر

 
أما تلك الممثلة في الزاوية اليمنى من التابوت فترتدي نفس اللباس الذي ترتديه األخت الثالثة، 

صعد ليرتمي على إال أن طريقة ارتداء الرداء فهي مختلفة، إذ يلتف هذا األخير بخصرها و ي

إال أنه لم يبقى منها إال بعض اآلثار  ،مطرقة ،تَشد هذه األخيرة باليد اليمنى. الساعد األيسر

. الخفيفة أمام أقدامها

 

                                                 
1 Gsell (St) ; Catalogue du Musée de Tebessa. Paris 1902, p.25  
 
2 Saglio (E) ; Citharista. DAGR. T.1. p. 1213-1215 
3 Gustave Blum ; Chiton. DAGR. T.1. p. 534-540 
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في الجهة اليسرى من الواجهة األمامية و إلى اليمين من األم منيموسين مثلت األخت الخامسة 

يل ذو أكمام طويلة، مكون من مجموعة من واقفة بالمواجهة، ترتدي لباسا غريب الهيئة، طو

139Fالثنايا المتوازية، و هو بذلك يشبه لباس المسرح 

هذا اللباس عان كثيرا من آثار الزمن فلقد ،  1

. تآكلت سحنة هذا األخير لدرجة يتعسر فيها تحديد شكل اللباس

 

ية و الجزء األخت السادسة واقفة في نفس الهيئة، ترتدي فستانا طويال، تشكله ثنايا عمود

إلى األسفل أمام أقدام هذه األخيرة يمكن  العلوي منه متكون من ثنية تنزل على مستوى الصدر

التي تشد بها بواسطة اليد  (la Lyre)حق قد يكون ركيزة لآللة القيثارة مالحظة جزء من ال

   (Le plectre)اليمنى و باليد اليسرى تمسك بأداة القرع

 
ادسة مثلت األخت السابعة في هيئة مماثلة لألخريات، واقفة إلى اليمين من األخت الس

140Fبالمواجهة، تحمل هذه  نايا مزدوجا

ترتدي فستانا طويال، تظهر منه بعض الثنايا العمودية . 2

أما األخت الثامنة فترتدي  .باإلضافة إلى رداء تظهر آثاره على مستوى الخصر و السيقان

 .ل تظهر آثاره على مستوى أطرافه السفليةو رداء طوي (Le chiton)فستانا طويال 

 
األخت التاسعة و الممثلة في الزاوية اليسرى من التابوت فهي  واقفة على نفس هيئة تلك 

الممثلة في الزاوية اليمنى، ترتدي نفس اللباس كذلك، وما يمكن مالحظته هو أن النحات أراد 

، و ما يمكن مالحظته كذلك و هو أن أن يقيم عملية تناظر على مستوى الزاويتين الجانبيتين

يمكن مالحظة آثاره في   هذه التشكيلة تم نحتها و تنظيمها على مخلفة من معلقات القماش،

. الزاوية العلوية اليمنى و كذلك إلى الخلف من األخوات الممثلة في الجهة اليمنى

 
ن جالس يرتدي كالميد على هذه الجهة من التابوت مثل اإلله أبلو: الواجهة الجانبية اليمنى

رأسه متوج بواسطة إكليل من نبات . تظهر آثاره على الكتف األيسر و يحيط بأسفل جذعه

الرند يمسك بيده اليسرى قوسا و بيده اليمنى ربما كان يحمل سهما لكن لم يبقى منه شيئا، إلى 

                                                 
1 Gsell (St) ; Catalogue du Musée de Tebessa. Paris 1902, p.25  
 
 
2 Op-cit,  Gsell. p.25  
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الكرسي الذي تحت  (le globe)يعلوه  الكرة األرضية  (Trépied)يمينه طاولة مثلثة األرجل 

141F(Griffon)يجلس عليه اإلله مثل حيوان خرافي مجنح 

. متجه نحو اليمين يحدق باتجاه اليسار 1

 

 

 

مثل على هذه الواجهة شخصية تتمثل في اإللهة آتينا جالسة فوق : الواجهة الجانبية اليسرى

كرسي تضع برجليها فوق مسطبة، ترتدي قميص طويل بأكمام قصيرة، تضع فوق رأسها 

و على مستوى ذراعها األيمن سوار، تتكئ  (l’égide) نذة مؤثثة بريشة، رقبتها مزينة بمجَ خو

و تشد بيدها اليسرى رمح، أمامها مباشرة بواسطة ساعدها األيمن  يعلى درع ذو شكل بيضاو

142Fفي الجهة اليمنى من الواجهة تم تمثيل شجرة متعددة األغصان ربما تمثل شجرة الزيتون

2. 

 
لتابوت من أجمل المعالم الجنائزية المزينة بمتحف تبسة رغم التشوهات التى يعتبر هذا ا

في فترة غير محددة،   (Abrevoir)استعمال هذا األخير كمشرب للحيوانات . تعرض لها قديما

أدت إلى اختفاء كل رؤوس الشخصيات الممثلة على واجهة هذا األخير، باإلضافة إلى ثقبين تم 

. حوضتشكيلهما في جوانب ال

 
إن التشكيلة الممثلة على واجهة هذا التابوت تتصل اتصاال وثيقا بالمواضيع التى لها عالقة 

إن تمثيل آلهة األدب و الفن على واجهة هذا التابوت دليل على أن . بالحياة األدبية و الفنية

ان الثقافة  نظرا الغعتبار .هذه األخيرةلالمتوفى يمثل أحد الشخصيات المرموقة المثقفة التابعة 

أغلى و أثمن شيئ يكتسبه اإلنسان أثناء حياته 

 
، إال الوسطى و التي تتمثل في األمتم تمثيل على واجهة الحوض عشرة شخصيات كلها واقفة 

و للتعرف على هذه األخوات كل واحدة على حدة، يتم االعتماد عادة على اللواحق التابعة لها 

حيان يطغى بعض الشكوك على خصوصيا ت البعض باإلضافة للهيئة، إال أنه في بعض األ

 .منها خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار الحالة المزرية لهذا التابوت

 

                                                 
1 Cagnat (R) ; Gryphus. T. II. 2eme. Partie. P. 1669-1674 
2 Op-cit, Gsell.  p.26  
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143Fتعتبر هذه األخوات بنات اإلله جوبيتر 

1(Jupiter) و منيموسين(Mnymosine) آلهة الفن و ،

ر بدون االبتهال األدب، كانت تدعى بالمغنيات المطربات ، فكل األعياد و الحفالت لم تكن تم

. و التضرع لهذه اآللهة و ذلك خاصة من قبل الشعراء

 
144Fأقيمت دراسات مختلفة و متعددة على هذه التوابيت

و ذلك بناء على ظهورها مرافقة لإلله  2

145Fآبولون

3(Appolon) 146 فرأو ميناF

4(Minerve)، 147أو بمرافقة لبعض الشعراءF

، رغم ذلك تبقى  5

 .محدودة ألن عددا منها غير مدروس معرفتنا لهذا النوع من التوابيت

 
: يرتجل تابوت تبسة ببعض المميزات نذكر البعض منها

. تواجد األم منيموسين بداخل التشكيلة، الشيء الذي تفتقر له الواجهات األخرى -

حضور اإلله آبلون على واجهة هذا التابوت يتوافق تماما مع آلهة الفن نظرا ألنه يعتبر  -

و الشعر و معظم الفنون األخرى، فهو الذي يترأس االحتفاالت  هو كذلك إله الموسيقى

، نبات الرند  (le griffon)التي تقوم بها هذه اآللهة، و من لواحق هذا األخير الجريفون  

و الزيتون أما اللواحق األخرى فتتمثل في السهم و التي تمثل أشعة الشمس، و القيثارة 

 .التي ترمز لالنسجام السموات

 
نذكر واجهة لحوض   ،148F6  (Les muses)وابيت التي مثل عليها اإلله آبولون بمحاذاة الموزمن الت

معروض حاليا بمتحف آرل القديم ، إال أن آبلون على هذا األخير تم تمثيله في وسط تشكيلة 

 . 149F7 تكونها خمسة أخوات على الواجهة األمامية، مرتديا للباس نسائي

 
هة الحكمة، الحرب، العلوم و الفنون، منحت أعلى اإلمتيازات إل (Minerve)أما اإللهة مينرف 

من طرف أبيها اإلله جوبيتر حيث تمد بروح التنبأ، تمدد في عمر األشخاص و تجلب السعادة 

  .بعد الموت

 
                                                 
1 Perdrizet (P) ; Jupiter. DAGR. T3. p. 691-713 
2 Reinach (S) ; Sarcophage de Tebessa. BCTH. 1891. p.p. 159-160 
3 Ronchard (L) ; Apollo. DAGR. T1. p. 310-321  
4 Fougères (G) ; Minerva. DAGR. T.3. P. 1910 
5- Baratte (fr) ; catalogue des sarcophages en pierres d’époques romaine et paléochrétienne du Musée du louvre. 
Paris 1985. p. 176 
 
6  Navarre (O) ; Musae. DAGR. T.4. p. 2059-2070 
7- Vassiliki Gaggadis (rob) ; Les sarcophages paiens du Musée de l’Arles antiques,  Arles 2005. p. 152-155 
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طبق الناحت على واجهة هذا التابوت تقنية النحت البارز خاصة على الواجهة األمامية حيث 

ا ما دقيقة، إال أنه أخفق نوعا ما في التعامل مع الخطوط العامة، التي حاول أن يقدم تشكيلة نوع

 .ميزتها بعض الخشونة و الثقل، الوضعيات مملة و الحركة منعدمة

 

تم التعامل مع ثنايا الثياب بشيء من الخشونة و الجمود، حيث من أجل إبراز هذه األخيرة تم 

 .الثنايا الحادة التكثيف من استعمال المثقب من أجل الخروج بتلك

 

تقنية استعمال المثقب لعبت دورا هاما في إضفاء نوعا من التضاد بين الظل الذي توفره 

القنوات الناتجة عن استعمال المثقب، وبين األجزاء المعرضة للضوء، و في هذا المجال، 

العتبار درجة إذا أخذنا بعين ا. نتساءل الفترة التاريخية التي ينتمي لها هذا األسلوب في األداء

بروز الشخصيات عن مخلفة الحوض و طريقة تناول ثنايا اللباس و الجمود الذي تتميز به 

150Fشخصيات الموز، التي القت رواجا و شعبية كبيرة خالل القرنين الثاني و الثالث للميالد

1. 

 
ربما لذلك  أما الواجهتين الجانبيتين، فإن درجة البروز فيهما أقل بكثير من الواجهة األمامية، و

السبب لم تتأثر هاتين الواجهتين كثيرا من آثار الزمن، إال أن النحات لم ينجح كذلك في أداء 

الخطوط العامة لكل من الشخصيتين الممثلتين خاصة تلك الواجهة المخصصة لإللهة آتينا، 

التي حيث لم ينجح في تمثيل القوة و الهيبة و مظهر الجالل التي تنبعث عادة من التماثيل 

 .نحتت لهذه األخيرة

 
التنفيذ سيء، الرسم العام له شكل طفولي و في هذا المجال يجدر بنا أن نذكر التحليل الذي قام 

يعتبر نتاج ذو قيمة فنية دون الوسط و " به السيد ريناك فيما يخص القيمة الفنية لهذا التابوت 

وان الرسوم للفن الروماني الراجعة يعتبر هذا األخير أحد األعمال اإلقليمية المستنبطة من دي

151F"للقرون الثالث األولى

2. 

 

 

 
                                                 
1 Fournet pilipinko ; catalogue des sarcophages de la tunisie, Karthago XI. p.143 
2 Reinach  (S) ; Sarcophage de Tebessa. BCTH. 1891. p. 160 
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  -9-I  تابوت صيد ميلياجرLa chasse de méléagre )اللوحة XLV-4( 
 

1867152Fإثرى الحفريات التي أقيمت ب م بازليكا بتبسة بأتريو :تاريخ و مكان االكتشاف

1 
مفقود  :مكان الحفظ

رخام أبيض : المادة
    :ساتالمقا
  ، لم يتبقى من الواجهة إال بعض الشخصياتسيئةعثر عليه في حالة  :الحفظ حالة

 
                                          Gsell. Catalogue de Tebessa ; Paris 1902. p.26   :المراجع

  Capitaine maitrot., Theveste. Etude militaire de l’antique theveste. RSAC., 1911 
Rec de const, XVI, 1873-74, pl.IV 

 
مستطيل، نحتت واجهته األمامية، و لم يبقى من الشخصيات الممثلة على  ذو شكل  :الوصف

واجهته في الجهة اليسرى، إال أنها في حالة حفظ سيئة، أما الجهة اليمنى فلم يبقى منها إال 

الموضوع المشكل على  أما فيما يخص. بعض األجزاء السفلية في الوسط و في الجهة اليمنى

أما فيما يخص القطع المتبقية من . واجهة هذا التابوت فهو بدون شك أسطورة صيد ميلياجر

: هذا التابوت نذكر أوال

 

في الطرف األيسر، رجل مؤثث الرأس بقلنسوة، واقف المواجهة ينظر نحو اليمين، يرتدي 

لحذاء بكاسيات سيقان، اليد قميص قصير و كذا كالميد مشدودة للكتف اليسرى، باإلضافة 

اليسرى مرفوعة تحمل درعا دائري الشكل تظهر آثاره خلف رأس الحصان، اما اليد األخرى 

الوجه في حالة تشوه تامة، نلحظ بين أرجل هذه  .فال يظهر منها شيء باإلضافة للرجل اليسرى

. الشخصية، كلب صيد في حركة نحو اليمين إال أن هذا األخير ينقصه الرأس

 
إلى يمين الشخصية المذكوره أعاله شخصية أخرى تتمثل في فارس يمتطي حصانا يركض 

نحو اليسار، يرتدي هذا األخير قميص قصير و كالميد تظهر آثارها خلف الفارس، يشد بيده 

.  اليسرى كرسن الحصان و ينظر نحو اليمين، ينقص هذا الفارس الساق اليسرى

 

                                                 
1 Capitaine maitrot. Etude militaire de l’antique Thévest. RSAC.1911.p. 154 
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المواجهة، متأهبا ليرمي شيئا بيده اليمنى الممدودة و التي لم إلى الخلف، شخصية ثالثة ممثلة ب

يتبقى منها جزء قليل ينقصه كذلك الرأس الرجلين باإلضافة لليد اليسرى، يرتدي هذا األخير 

قميص قصير مشدود للخصر بواسطة حزام باإلضافة إلى كالميد نالحظ جزءا منها وراء هذه 

. شريطا ينتهي عادة بوعاء الشخصية، كما نالحظ فوق كتفه اليمنى

 
أما فيما يخص الشخصيات المتبقية من واجهة التابوت تتمثل و رجل آدمية باإلضافة لطرف 

كما يمكن مالحظة شخصية ممدودة على . خلفية ألسد و كذا بعض القطع الغير واضحة

. األرض تتسحب على ركبتيها، ترتدي قميصا قصيرا مشدودا للخصر و سروال

 
كزال تواجد قطع أخرى قد تكون خاصة بهذا التابوت، تتمثل هذه األخيرة في قطع  يذكر السيد 

من جذع شخصية رجالية عارية الجسد ترتدي كالميد تظهر آثاره على صدر الشخصية و 

قطعة أخرى تمثل في جذع فارس . كتفها األيسر و كذا آثار رمح على مستوى أعلى البطن

بة يشد بيده عنان الحصان، يرتدي قميصا و كالميد مشدود يمتطي حصانا ال يظهر منه إال الرق

153Fتتمثل أسطورة البطل ميلياجر .للكتف اليمنى 

1 Méleagre  الذي خرج للقضاء على الخنزير

 Ouaneurالبري الذي هجم على الحقول، والذي أطلقته ألهة الصيد أرتميس في أراضي وانور

     .د أن استحقرها، انتقامل منه بع Calydonِمؤسس مدينة كاليدون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Lavedan (P). Dictionnaire illustré des mythologies grecques et romaines. p. 635 
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  -10-I اللوحة  ( ابوت يمثل موضوع األمازونوماشيتXXXVII-
XXXVIII-XXXIX-XL( 

 
: رقم الجرد

1856154Fاكتشف في شهر جوان من عام : تاريخ و موقع االكتشاف

ساحة (بمدينة سوق أهراس  1
 م  1,60على عمق ) المدينة

متحف عنابة : المؤسسة المالكة
: قاعة العرض

حوض، لم يتم العثور على الغطاء : مكونات التابوت
الرخام األبيض ذو حبيبات نوعا ما خشينة بدون عروق : المادة

: المقاسات
خارج الحوض                  

م  2,22: الطول                                
م  0,64: العرض                                
م  0,76: االرتفاع                                

داخل الحوض                  
م  2,02: الطول                                
م  0,44: العرض                                
م  0,48: العمق                               

 م 0,10: سمك الحواف                 
 

 .Capitane Lewal, tombeau en marbre trouvé à Souk Ahras, Rev.Afr    :المراجع
1857, pp. 215-222                                                                            

 Colonel Neveu, communication sur un bas relief de Thagast, Rev.Afr. 1856, p. 41  
Reinach (S) ; Repertoire des reliefs grecs et romains. T.II, p.1, fig ; N° 3 

 
 .تم توزيع على واجهاته الثالثة تشكيلة إكنوغرافية متمثلة في موضوع األمازون : فــــالوص

نحتت على الواجهة األمامية لهذا التابوت موضوع حربي، حيث تطلبت التشكيلة للفنان 

 8رجال إلى جانب هؤالء األشخاص مثلت 7امرأة و  11شخصية من بينها  18استعمال 

 .المشهد من اليمين و اليسارأحصنة و شعارين يحدان 

 

 

  

: يمكن تقسيم المشهد األمامي إلى خمس مجموعات مميزة على النحو التالي

                                                 
1 Lewal (J). Tombeau en marbre trouvé à Souk ahras. Rev. Afr. 1857 . p. 215 
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تاريخية : الشخصيات الثالث الوسطى

رمزية : المجموعتين الجانبيتين

 
من اليسار إلى اليمين،أربع شخصيات، حصان و شعار، يتمثل هذا  انطالقا :المجموعة األولى

درعيين بيضاويا الشكل،  حاطة بلباس عسكري يلتصق به من الجانبيناألخير في عصا م

خوذة إلى األسفل منهما تم تمثيل درعين كبيرين متطابقين، تحمله امرأة بيدها اليمنى  يعلوهما

 . إال أن اليد هذه األخيرة و جزء من العصى الرافعة لهذا الشعار مفقودة

 
المواجهة، بيدها اليمنى تمسك بالشعار الذكور أعاله إلى اليمين هذا الشعار مثلت امرأة واقفة ب

و باليسرى تشد بزمام الحصان الممثل على يمينها، ترتدي هذه الشخصية فستان قصيرا يترك 

ذراعها و ثديها األيمن عاريا، مشدود بواسطة شريط تحت صدرها، يتكون هذا الفستان من 

زء الثاني ينزل على مستوى الركبتين، جزئين ، األول نرى آثاره على مستوى الفخذين و الج

 .باإلضافة لحذاء بكاسيات سيقان

 
تتمثل تسريحة شعرها في خصالت طويلة مموجة و مشدودة إلى الخلف على شكل عقصه، 

. بينما نالحظ خصلتين مرتميتين إلى الخلف على مستوى الكتفين

 
نالحظ الجزء العلوي  فوق رأس الحصان. ال يظهر من الحصان إال الرأس متجه إلى اليمين

إلى األسفل من المرأة الحاملة للشعار، نالحظ امرأة . لمحارب رأسه متكئ على يده اليمنى

أخرى، تبدو مجروحة، جالسة على مستوى الحافة السفلية للتابوت، تتكئ على يدها اليمنى، 

األيمن وتثني باألخرى على مستوى صدرها، ترتدي نفس اللباس المرأة األولى، مثل ساقها 

.  عاريا و ممدود تحت رأس المحارب الممثل أمامها

  
يظهر تحت رأس الحصان شخصية محارب ثانية، ممثلة رأسا على عقب، يرتدي لباسا 

.  عسكريا مكون من ترسو يحمل فوق رأسه خوذه

 
: خمسة أشخاص و أربعة أحصنة: المجموعة الثانية

عاري الجسد ال يرتدي إال كالميد تظهر  تتمثل هذه المجموعة أوال في محارب مكسور الرأس

آثارها على مستوى الكتف اليسرى، و حذاء بكاسيات سيقان باإلضافة إلى خودة يضع بها فوق 
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يمسك بيده اليسرى شعر . يحمل فوق كتفه اليمنى حمالة الغمد، و بيده اليمنى يشد بسيفه. رأسه

راكبة على . ظ رأس حصان مقتولما بين أقدام هذا المحارب نالح. المرأة الممثلة أمامه

. الحصان، و بين رجليه هناك رأس حصان ميت

 
وراء هذا الجندي مثل رأس محارب آخر يتجه نحو اليمين يضع فوق رأسه خوذه باإلضافة 

لرأس حصان متجه إلى اليسار، إلى الخلف من هذه المجموعة نستطيع مالحظة جزء من درع 

. و رأس سهم

 
حصان يتجه نحو اليسار على ظهره جلد نمر تظهر آثاره في قوائم هذا يلي هذا، امرأة تمتطي 

األخير المتدلية على جانبي الحصان، ، تحمل هذه المرأة بيدها اليسرى درعا رافعة به نحو 

األعلى في حركة تريد بها التخلص من قبضة المحارب الذي يشد بشعرها من الوراء، أما يدها 

ترتدي هذه األخيرة نفس لباس األمازون . لحصان، فهي مكسورةاليمنى التي كانت تشد بلجام ا

. األخريات باإلضافة إلى حذاء بكاسيات سيقان

 
إلى األسفل من المرأة الممتطية للحصان تظهر امرأة على األرض في وضعية ممدودة كتلك  

ان مقابلة لها مثلت امرأة تمتطي هي األخرى حص .الممثلة في أقصى اليسار وكأنها مجروحة

تقبض بزمامه و  رأس الحصان يدها اليمنى ممدودة خلف متجهة نحو اليسار لنجدة زميلتها،

. كأنها تحاول التحكم في وتيرته

 
تتكون من ثالثة أشخاص يشغلون وسط الموضوع، تمثل هذه المجموعة : المجموعة الثالثة

و  CUIRASSEرعا تمثل هذه المجموعة محارب ذو قامة طويلة، يرتدي د .التشكيلة الرئيسية

، يضع فوق رأسه خوذة، و حذاء بكاسيات سيقان، مثل هذا األخير  BRASSARDدرع ساعد

. بثلث أرباع نحو اليمين يحمل في يديه امرأة و ينظر إلى الخلف و كأنه يتحدى بذلك الجميع

تبدو المرأة التي بين يديه مجروحة أو مصروعة، تحيط بيدها اليمنى رقبة حاملها، رأسها 

تدلي باتجاه األرض، خصالت شعرها تتدلى نحو األسفل و بيدها اليسرى الممدودة تشد م

إلى األسفل مثلت امرأة ممدودة على ظهرها و كأنها ميتة، تضع بذراعها األيمن فوق . بدرع

.  رأسها، أما ذراعها األيسر العاري ممدود على مستوى طول جسدها
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. ثالثة أشخاص و حصان: المجموعة الرابعة

الشخصية األولى من المجموعة تتمثل في امرأة تمتطي حصان متوجه نحو اليمين، تضع فوق 

) هذه األخيرة مكسورة(رأسها خودة و ترتدي لباس األمازون المعتاد تحمل في يدها اليمنى 

.  سيفا موجه نحو المحارب الواقف أمامها

ظهره مزين . وعة الثانيةمثل هذا الحصان بأحسن مقاييس من التي مثل عليها حصان المجم

. Schabraque بواسطة جلد نمر تظهر أثار مخالبه على مستوى البطن بمثابة شبراك

 
عاريا ال يرتدي إال كالميد نرى آثارها على الكتف  يظهر المحارب المهدد بسيف المرأة،

اليمنى و حذاء بكاسيات سيقان، يضع فوق رأسه خوذة، باإلضافة لحمالة غمده التي نرى 

باليد اليسرى يحاول ضبط سرعة الحصان، من الذراع اليمنى . ثارها على الكتف اليسرىآ

.  ال نرى إال الكوع أما الباقي فهو مغطى بجسمه

 
يضع فوق . يوجد تحت قدمي الحصان محارب جالس على األرض منحني الرأس و كأنه يتألم

كتفه األيمن بواسطة إبزيم رأسه خوذة، يرتدي كالميد، يظهر جزء منها على صدره، مشدودة ل

يمسك بيده اليمنى مقبض سيف منكسر و بيده األخرى ينزع شوكا مغروسا في . دائري الشكل

. جانبه

 
هناك عدة تشابهات بين هذه المجموعة  ثالثة أشخاص، حصانين و شعار: المجموعة الخامسة

نحو اليسار، ترتدي  يتمثل الشخص الرئيسي في امرأة واقفة بثالث أرباع. و المجموعة األولى

نفس لباس تلك الممثلة في الحافة اليسرى، فستان مشدود مرتين األولى على مستوى صدرها و 

الثانية على مستوى الخصر مكونا بذلك مجموعة من الثنايا العمودية و المنحنية، عارية الكتف 

من الحصان ال ،  )جزء من الساعد و هذه اليد مفقودة(اليمنى، تشد بهذه اليد زمام حصانها

. يظهر سوى الرأس

 
بيدها اليسرى تحمل شعارا مماثال إلى حد بعيد في مواصفاته الشعار الموصوف أعاله، ما عدا 

. بعض التفاصيل الغير مهمة
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على المستوى األعلى من هذا المشهد، يظهر رأس امرأة و حصانها، ترفع هذه األخيرة 

افة العلوية للتابوت في حركة لالنقضاض على بذراعها األيمن إلى األعلى مالمسا بذلك الح

.  المحارب الممثل أمامها

 
إلى األسفل من هذه المجموعة، بين حوافر الحصان، تظهر امرأة شبه ممدودة على األرض، 

متكئة على يدها اليسرى، تضع هذه األخيرة فوق رأسها خوذة، شعرها قصير، تظهر من تحت 

 .الخوذة بعض الخصالت المموجة

 
ترتبط المواضيع المشكلة على الواجهتان الجانبيان ارتباطا وثيقا : اجهات الجانبية الصغرى الو

. بتلك المنحوتة على الواجهة األمامية

 
مثل على هذه الواجهة شخصين فقط، متمثالن في امرأة فوق  :الواجهة الجانبية اليسرى

الرابعة من حيث الهيئة،  تتشابه هذه المرأة مع المجموعة. حصان تهاجم محارب على قدميه

المحارب عاري، يضع فوق رأسه خودة، مثل هذا األخير من الخلف، ذراعه . الحركة و الثياب

األيمن مغطى بجسده، الذراع اليسرى مرفوعة تحيط برقبة الحصان في محاولة لكبح سرعته، 

. جم يظهر غمد السيفايسر للمهعلى الجنب األ

 
نحو األعلى لكي تضرب بقوة،  ىحو اليمين، ترفع بيدها اليمنتمتطي حصان متجه نالتي رأة الم

ترتدي هذه األخيرة ثيابا يترك كالعادة الكتف و الذراع اليمنى عارية، ترتدي حذاء بكاسيات 

سيقان، تتمثل تسريحة شعرها في مجموعة من الخصالت المرفوعة و المشدودة إلى الوراء 

قوائمه األمامية مرفوعة إلى األعلى، مزين  مثل الحصان مكبوح السرعة،. على شكل عقصة

. الظهر بواسطة جلد حيوان

 
 .م 0,015هذه الواجهة أقل إتقانا من سابقاتها، إذ ال يتعدى ارتفاع المنحوتات عليها 

 
 
 
مثل على هذه الواجهة الموضوع نفسه الممثل على الواجهة : الواجهة الجانبية اليمنى 

وسط المجموعة، جالسة أرضا، عارية الكتف اليسرى، تنظر اليسرى، باإلضافة إلى امرأة تت
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باتجاه المعركة القائمة بين زميلتها و المحارب، مثلت بنفس تسريحة النساء األخريات، 

. مجموعة من الخصالت الملتوية و المجمعة إلى الوراء على شكل عقصة

. انجلد حيومزين بمثل الحصان بمقاييس مقبولة، متجها نحو اليسار، ظهره 
 

استعملت في الواجهة األمامية تقنية النحت البارز في بعض رؤوس المحاربين و المحاربات و 

كذا بعض األطراف مثل األذرع و السيقان، و النصف البارز عامة، فيما يخص التعامل مع 

، كما استعمل النحت المسطح على  0,075األجساد، إذ يصل بروز المنحوتات إلى حوالي 

. انبية، و على ما يبدو أن النحات لم يتمم عمله على واجهة هذا التابوتالواجهات الج

 
فيما عدا بعض التفاصيل . أما من ناحية طريقة اإلنجاز، فإن األمر بعيد عن اإلتقان نوعا ما

الدقيقة في اإلنجاز و بعض المالمح األنيقة لتلك المرأتين الممثلتين في الحواف الجانية 

أن نقول بأن الفنان أجاد في تمثيل خطوطهما، كما لوحظ استعمال للتابوت، حيث نستطيع 

. الخطوط المستقيمة، و عدم احترام مقاييس التمثيل خاصة تلك المتعلقة باألحصنة

كما نالحظ االستعمال المكثف ألداة المثقب من أجل إنجاز بعض التفاصيل المتمثلة في تسريحة 

.  لفمالشعر، على مستوى العينين و على جانبي ا

 
تبدو هذه التشكيلة متميزة من حيث خصوصيتها و قيمة نوعيتها الفنية من خالل توزيع 

العناصر المكونة للموضوع، وضعية األشخاص، الحركات، السمات، إذ هناك نوع من 

. االنسجام الفني في تجسيد الموضوع

 
 
 
 
 
 
 
 

  -11-Iاللوحة( تابوت زيامةLVIII ( 
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على مستوى المنحدرات الجنوبية لسور ) شوبا العتيقة(ينة زيامة مد: موقع و تاريخ االكتشاف

Ferraud 155Fالمدينة القديم على القرب من البناء التحتي من ضريح، رآه أول مرة السيد فيرو

1  

زادت حالة حفظه سوء و من يومها  1899، و كان في حالة حفظ سيئة، في سنة  1856سنة  

السيد البورت في المكان المذكور أعاله موضوعا أين رآه  1988و هو في مكانه حتى سنة 

يذكر السيد كزال . على ألوح خشبية لهدف نقله إلى مكان ما من أجل استعماله ربما كمادة بناء

156Fبأنه رأى طاولة حجرية مزينة بنتوءات و فأس، ربما تمثل غطاء التابوت

2   .

م  0,50 :االرتفاعم       0,56: العرض م      1,95: الطول: المقاسات
حجر كلسي : المادة

                                          Pelletier, Rev. Afr. I, 1856-57. pl. V:المراجع
Féraud, Rev. Afr., XI, 1867, pl. à p. 403                                              
Gsell, BCTH, 1899, p. 448                                                                     
Pousset, RSAC, 43, 1909, p. 188                                                           

 مفقود: حالة الحفظ 
 

نظرا لفقدان هذا التابوت تم اعتمادنا من أجل وصفه خاصة، على عمل السيد  :فــــالوص
.  La porteالبورت

 
دائرية الستقبال الرأس و هو ضيق من جهة  بكوة ض ذو شكل مستطيل مزَودعبارة عن حو

على أساس ما تبقى من هذا التابوت يبدو أن المنحوتات . األقدام مما عليه على مستوى األكتاف

.  متمركزة خصصا في الواجهة األمامية فقط

 
بقى أي شئ، إلى مثل في وسط هذه الواجهة سرير جنائزي، من الشخصية الممدودة عليه لم ي

يبين . اليمين و إلى اليسار من السرير تم تمثيل شخصيتين واقفتين تحمالن بين أيديهما طبقين

رسم فيرو شخص عاري جالس إلى اليمين من الشخصية الممثلة يمين السرير الجنائزي، هذه 

 ، هذه الصورةإال أنها ليست عاريةربما تمثل زوجة المتوفى، ) حسب البورت(الصورة، 

. تظهر في العديد من النصب التذكارية ذات الوجبة الجنائزية

 

                                                 
1 Ferraud (L). Choba Municipium. Rev. Afr. 1867. p. 403 
2 Gsell (st) ; Notes archéologique. BCTH 1899. p. 448 
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على اليمين و على اليسار مثل عبقرين يستند كل واحد منهما على مشعل موجه الشعلة نحو 

رجلين أحدهما يحمل سعفة نخيل و اآلخر إكليل ،  (Pousset)يرى فيهما السيد بوسي (األسفل، 

. 157F1)من أوراق الرند

 
158Fلم يبقى شئللتابوت  من الجهة اليسرى

إال أن الرسوم القديمة لهذا التابوت تبين امرأتان  ،2

في أقصى اليمين، مثلت امرأة عارية ترقص . واقفتان بداخل سجل يحده من الجانبين عمودين

يمثل في هذه الجهة شخصية  (Pelletier)رسم . و هي تمسك بوشاح يرتفع عاليا فوق رأسها

. يرى فيها امرأةبينما فيرو  159F3،عارية ملتحية

   
تمتاز هذه المنحوتات بسوء اإلتقان، إذ أن المادة المشَكل عليها ال تمنح الكثير من اإلمكانيات 

مما يدل على محلية نحت هذا األخير و هذا ما  عشوائياإلنجاز . من أجل نحت الكثير البروز

 .يزيد من أهميته

 
ة و هي جد شائعة في المنطقة، لكن في الوجبة الجنائزيكمن في للموضوع ت تشكيلة الرئيسية

يمسكان  عبقرينالجنائزية تتمثل في  رموزحالة تابوت زيامة أضاف عليه الفنان بعض ال

. قناديل مقلوبة و امرأة راقصة

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -12-I اللوحة(  موكب باخوسيتابوتXXVIII-XXIX-XXX  (
                                                 
1 Pousset ; RSAC, 43, 1909, p. 188  
2 Op-cit. Gsell. p. 448 
3 Op-cit, feraud. p. 403 
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لة بسكيكدة وراء ثكنة الخيا 1870:  االكتشاف و مكان  تاريخ

   المتحف البلدي لسكيكدة: اسم المؤسسة المالكة
  الجناح األول: قاعة العرض

إثر زيارتنا للمتحف البلدي للسكيكدة لم نجد إال الحوض أما غطائه فلقد : مكونات التابوت
. اختفى
رخام أبيض  :المادة

 
 :القياسات
 م2.20: الطول: الحوض

م 0.60: االرتفاع           
: العرض           
: الغطاء

م  2.10:الطول         
م 0.26: االرتفاع         

   
: ظهور بعض التشققات على مجمل التابوت باإلضافة الكسور المتمثلة في: حالة الحفظ

الحواف اليمنى إلطار الدائري   -
 اليد اليمنى للعبقري األيسر -
 اليد اليسرى للعبقري األيمن -
 ثنايا رداء السنتورة اليمنى -
 س األفعى اليمنى رأ -
 ذيل النمر األيمن -
 (Dionysos et Ariadne) جزء من صولجان ديونيزوس و أريادنى -

 
: المراجع

 
 Bulletin de l’académie d’hippone n° 24 1888-90 commentaire Monsieur papier p. 

138-147/ Compte rendu de l’academie d’hippone ; 1891. p. XLVII/ Clarac. Musée 
de Sculpture, II,  p. CXXIV. N° 151/ Dictionnaire des antiquités de Daremberg et 
Saglio, I. p. 611. fig. 688/ Reinach (S), Répertoire des reliefs grecs et romains, 
T.II, p. 4, fig 1. Turcan(R) ; Les sarcophages romains à représentations 
dionysiaques, essai de chronologie et d’histoire religieuse, p. 292                             
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نظرا لفقدان الغطاء اعتمدنا من أجل الدراسة الوصفية  بالدرجة األولى على : ف الغطاءـــوص

160Fكزال

عبارة عن بالطة من الرخام األبيض ذو جبهة مزينة في المركز بزوجين من  : 1

العباقرة، مثال في حالة طيران يحمالن إطار دائري الشكل خالي من الكتابة، إلى األسفل من 

. كل واحد منهما يركض باتجاه اآلخر ،ل زوج من الديكةهذا اإلطار مث

 
على الواجهة اليمنى مثلت أربع شخصيات بداخل زورق، اثنان منهما يرميان بنفسيهما في 

البحر و الثالث واقف بوسط القارب يرفع بيده اليمنى إلى األعلى و الرابع يجدف، أسفل 

سبحون في اتجاه معاكس، إلى اليمين من القارب بين أمواج البحر نالحظ زوج من الدالفين ي

الشخصيات المذكورة أعاله، تم نقش امرأة عارية الجسد جالسة على األرض تنظر باتجاه 

. المشهد الذي تم التعرف عليه من طرف السيد كزال بأنه يمثل موضوع انتقام ديونيزوس

 
ح من العسير التعرف نظرا لتكسر جزء كبير من الحواف العليا للجهة اليسرى من الغطاء أصب

. على الشخصيات المنحوتة، فلم يتبقى منهم إال األعضاء السفلية

مضطجعة أرضا، بينما ديونيزوس ، (Ariadne) مثل على الجهة األخرى من الغطاء أريادني 

تم تزيين . يقفز فرحا و يمسك بيده عصا  (Pan)بان و   (Silène)يتقدم باتجاهها مرفوق بسيالن 

 .ة أقنعة مسرحيةجانبيتين لهذا الغطاء بواسطالزاويتين ال

 
يجمع ما بين موضوع نحت على واجهة هذا التابوت ذو الشكل المستطيل : وصف الحوض

موضوع على  (l’imago clipeata) الموكب الديونيزي و و صورة المتوفى بداخل إطار دائري 

في  المتوفى صفي لشخصيةتمثال ناإلطار  الية من الكتابة، يشغل هذاقاعدة مربعة الشكل خ

161Fيرتدي قميص باإلضافة لرداء التوجا تابوالتا سن الكهولة

2(Toga contabulata).  يرفعه من

و ن ملتحيان ينظران باتجاهين معاكسين، يرتدي كل واحد منهما كالميد، سنتورا الجانبين

ران يسحب عربة مزينة برأسا كبش، إلى األسفل من كل سنتور مثل نمران متقابالن ينظ

. باتجاهين معاكسين

 

                                                 
1 Gsell (St) ; Catalogue du musée de  philippeville. Paris 1898. p. 31-35 
2 Courby (F) ; Toga. DAGR. T. 8. p. 347-352 
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إلى الخلف سنتورتين ترتديان كالميد مصنوع من جلد الحيوانات، تلك الممثلة يمينا تحمل بيدها 

162F(Plectre et Lyre)و األخرى قيثارا و مضربه   (double flute)نايا مزدوجا 

يقف فوق ظهر كل  1

. لة مفتوحة يخرج منها ثعبانأسفل كل واحدة منهما س.  واحدة منهما عبقري يشد بثنايا ردائهما

 
                                                                                                                                                                                                            متوج الرأس بواسطة نبات العنب  (Dionysos)فوق العربة الممثلة إلى اليمين ديونيزوس 

 (Pampre) يرتدي قميصا طويال مصنوع من جلد الحيوان، يمسك باليد اليسرى صولجان       

 (Thyrse) و باليمنى دف(Tambourin) باإلضافة لساتير  ،، بالقرب منه سيالن(Satyre)  يحمالن

. عصى

 
163Fة اليسرى تم تمثيل أريادني بداخل العربة الممثلة في الجه

2(Ariadne)  واقفة ترتدي نفس لباس

164F و باليسرى كأسا  زوجها، تحمل بيدها اليمنى صولجان 

3(Canthare) ترافقها  كاهنة

(Bacchante)165F

166F تعزف بصنج  4

5(Cymbales)  167 و ساتيرF

6(Satyre) يحمل عصى(Baton Pastoral)  

168F .       باإلضافة لبان 

7(Pan)   

 
                      ت على هذه الواجهة بين موضوع موكب ديونيزوس و الصورة النصفية للمتوفى نسق الناح

 L’imago clipeataإال أن درجة البروز تم تطبيق على واجهة هذا التابوت تقنية النحت البارز ،

 . فيه خفيفة

 
عتماد في نحت هذه تم اال. العمل في هذا التابوت غير كامل، تشكيلته غبية و الموضوع مبتذل

الواجهة على استعمال المثقب من اجل إضفاء البعض من الضالل خاصة عندما يتعلق األمر 

بثنايا لباس السنتورتين، خاصة تلك الممثلة في الجهة اليسرى من الواجهة باإلضافة لذيولها و 

. كذا على مستوى تسريحات الشعر

 
نوعها في شمال إفريقيا، و ذلك بتمليس كل تمكن الناحت من تشطيب هذه التحفة الوحيدة من 

إال أنه نظرا للنوع الرديء . إلى الشخصيات  Arrière planالحوض و ذلك ابتداء من المخلفة

                                                 
1 Reinach (Th). Lyra. DAGR. T6.p. 1437-1451 
2 Saglio (E) ; Ariadne. DAGR. T.1. p. 420-422 
3 «                  Cantharus. DAGR. T.2. p. 893 
4 Lenormant ; Bacchantes. DAGR. T.2. p. 590-591 
5 Pottier (E) ; Cymblum. DAGR. T.3. p. 1697-1698 
6 Nicole (G) ; Satyri. DAGR. T.8. p.1090-1102 
7 Hild (J.a); Pan . DAGR. T.7. p.296-302 
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محفوظ في الساحة الخارجية (الرخام و لعدم توفر ظروف الحفظ للرخام باإلضافة لتآكل سحنة 

. املةجعلت من واجهة هذا األخير تبدو و كأنها غير ك) للمتحف

 
و  ةحاول الناحت إضفاء نوع من الحركة على الشخصيات خاصة السنتورات الضاربة للقيثار

تقسيم الشخصيات على هذه الواجهة يميز نزعة جنائزية . الدف، الشخصيات المالئكية الطائرة

معروفة في القرن الثالث، تطور التركيبة التي توجه فيها الشخصيات نحو المركز الممثل في 

. يبوس، باإلضافة لظاهرة تمثيل الشخصيات بالمواجهةالكل

 
يمثل هذا التابوت مرحلة من مراحل التطور هذا النوع من التوابيت، الصورة المركزية تظهر 

بوضوح مؤطرة بجذوع السنتوات باإلضافة للقاعدة الحاملة إلطار الدائري، مكونان بذلك ثبات 

. و استقرار الكليبوس

 
، فهو أكثر فضاضة من تشكيلة الحوض، الشخصيات المكونة لهذا أما فيما يخص الغطاء

يبدو , الموضوع غير متناسقة تم استعمال من أجل الخروج بهذه التشكيلة تقنية النحت المسطح

. أن النحات لم يتوفر لديه الوقت الالزم من أجل الكتابة بداخل غطار الغطاء

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  -14-I تابوت األعمال الحقليةLes travaux champêtre 
 )XXV-XXVI-XXVIIاللوحة (         
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 169F11856 وراء ثكنة الخيالة بسكيكدة : االكتشافو مكان تاريخ 

   المتحف البلدي لسكيكدة: اسم المؤسسة المالكة
حديقة المتحف :  قاعة العرض

حوض : مكونات التابوت
رخام أبيض  .المادة
 :اساتالمق

م 2.12: الطول :الحوض
م 0.55: االرتفاع           

 
جيدة  :حالة الحفظ

 
                                                Bertrand (L), et Bertrand (F),  Théatre, p. 42 :المراجع

Gsell (st) ; Catalogue du musée de Skikda. Paris. 1898                                        
Lettre du lieutenant colonel lapasset, RSAC., 1856-57. p. 53, pl.6             
Reinach (s), Repertoire des reliefs grecs et romains, T.II, p. 3, fig. 5          

ذو شكل مستطيل، نحت على واجهته األمامية نحتا قليل البروز من اليمين إلى : فـــالوص

ذو   ة مع الشخصيات المكونة للموضوع كوخ من القصباليسار بأبعاد غير متناسقة بالمقارن

سقف مخروطي الشكل، تم التعبير عنه بواسطة خطوط عمودية و أخرى أفقية، تخرج من 

مشدود على (chiton) الفتحة المكونة لباب هذا الكوخ امرأة واقفة بالمواجهة ترتدي شيتون 

وى الساقين تشد بيدها اليمنى سلة مستوى البطن بواسطة حزام مكونا بذلك ثنية تنزل على مست

. موضوعة فوق رأسها و باليد اليسرى تحمل بوعاء

 
في المقدمة بأبعاد أكبر من تلك التي مثل بها الكوخ و المرأة مثل راعي ملتحي، حافي األرجل 

يستند بواسطة يده اليسرى على صخرة يرتدي قميصا قصيرا يترك كتفه األيمن عاريا، مشدود 

اسطة حزام، باإلضافة سروال رقيق، يدة اليمنى ممدودة و باليسرى يشد بعصا إلى الخصر بو

منحنية الحافة مصنوعة من القصب، أمامه إلى األسفل مثل كلب جالس ينظر باتجاه سيده، 

على األعلى مثلت مجموعة من الخرفان إحداهما تمشي باتجاه الراعي و األخرى مضطجعة 

ى قوائمه الخلفية من أجل تناول البعض من أوراق الشجرة أرضا تنظر باتجاه التيس الوقف عل

 .الممثلة أمامه و آخر يقف على صخرة منهمك فى قضم األوراق السفلية للشجرة

 

                                                 
1 Gsell (St) ; Catalogue du Musée de Skikda. Paris. 1898 
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أسفل المجموعة المذكورة أعاله مثلت مجموعة من الحيوانات المختلفة، في المخلفة يظهر 

ر إحداهما واقفة باتجاه اليسار و رأس حصان متجه نحو اليمين باإلضافة إلى زوجين من األبقا

 .األخرى جالسة باتجاه اليمين

 
في الجهة اليسرى من الواجهة مثل فارس يمتطي حصانا يركض باتجاه اليمين يتبعه زوجان 

من كالب الصيد يتبعان أرنبا، يرتدي الصياد قميصا قصيرا مشدودا للخصر بواسطة حزام 

واسطة إبزيم، ذراعه اليمنى ممدودة رما كان يمسك باإلضافة لكالميد مشدودة لكتفه األيمن ب

. بيده قضيبا أما يده اليسرى فتشد بزمام الحصان

 

 ي و الكتف اليسرى للفارس ثقباننالحظ على هذه الواجهة على مستوى الكتف األيمن للراع

   .                                 دليل على إعادة استعمال هذا األخير كمشرب للحيوانات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  -15-Iاللوحة( ميلة تابوتXLVII- XLVIII ( 
  

بوالية ميلة  2000في سنة :  تاريخ االكتشاف
   الديوان الوطني لتسيير و استغالل الممتلكات الثقافية: اسم المؤسسة المالكة

السور البيزنطي حديقة :  قاعة العرض
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و غطائه  حوض: مكونات التابوت
حجر كلسي .المادة

 :قاساتالم
م 2.02: الطول          

م 0.45: العرض          
م 0.55: االرتفاع           
             

جيدة : حالة الحفظ
 

الحوض ذو شكل مستطيل، لم ينحت منه إال الواجهة األمامية، حفر بداخل هذه  :الوصف

خل هذا اإلطار الواجهة إطار ذو حواف بارزة، يحده من الجانبين نتوئين مزدوجين، نحتت بدا

. أربع شخصيات، استعمل النحات فيهما تقنية النحت القليل البروز

 
في مركز التشكيلة مثلت شخصية تتمثل في رجل واقف بالمواجهة، يرتدي قميصا قصيرا 

باإلضافة لرداء و كذا حذاء بكاسيات سيقان، يرفع بذراعه األيسر ثنايا ردائه، أما الذراع 

خفيف إلى األمام من أجل تقديم قربانه نحو المذبح المقابل له، و الذي  اليمنى فممدودة بانثناء

. حاول النحات أن يزينه ببعض النتوءات البارزة و المتمثلة في بعض المربعات

 
إلى اليمين من هذه الشخصية، تم تمثيل شخصيتين، إحداهما جالسة على كرسي واسع ال يظهر 

مسند الظهر و الذي عَبر عنه النحات باستعمال بعض  منه إال األرجل األمامية باإلضافة إلى

. الحزوز

 
تتمثل الشخصية الجالسة في جندي ذو مرتبة عالية، يرتدي لباسا عسكريا باإلضافة إلى كالميد 

مشدودة للكتف اليمنى، يده اليسرى موضوعة فوق ساقه األيسر و ذراعه األيمن مرفوعة 

مامه، يبدو من مظهره العام، أنه يمثل أحد العاملين بانحناء خفيف باتجاه الشخصية الواقفة أ

تم تمثيل هذه الشخصية بثلث أرباع نحو اليمين، يحمل ما بين يديه . تحت سلطة الجندي األول 

اإلثنتين شيئا غير مميز، يتقدم به نحو الجندي الجالس يرتدي هذا األخير، قميصا قصيرا 

، باإلضافة إلى كالميد مشدودة بواسطة إبزيم بأكمام طويلة، مشدودا إلى بطنه بواسطة حزام

. دائري الشكل فوق كتفه اليمنى، باإلضافة إلى حذاء بكاسيات سيقان

 



  

 - 97 - 

إلى أقصى اليسار مثلت شخصية أخرى تمتطي حصان يركض نحو اليمين، يمسك بيده 

فة اليسرى زمام الحصان المنطلق بسرعة، اما يده اليمنى مرفوعة إلى األعلى مالمسة بذلك حا

من لباس هذا الفارس ال . اإلطار، و كأن به يضرب بمخلفة الحصان ليزيد في سرعة الحصان

. يظهر إال الوشاح المرتفع إلى الوراء منه

إلى األسفل من الحصان مثل حيوانين يركضان نحو اليمين األول يتمثل في كلب من نوع 

. السلوقي يطارد أرنبا بريا

 
أراد أن يمثل البعض من مظاهر حياة المتوفى، الذي نراه في يبدو أن الناحت لهذا التابوت  

ت األعمال الحقلية لقد استعان هذا الناحت بتشكيلة تابو. المركز يقوم بهدي بعض القرابين

. سكيكدة و خاصة في تشكيلة مشهد الصيد المعروض بمتحف

 
وت، إال أن هذا لقد أجاد النحات في توزيع شخصياته على واجهة هذا التابالتشكيلة بسيطة 

األخير لم يكن بإمكانه اإلجادة في نحتها، فالشخصيات جد فَضة و خشنة المس فيها النحات 

. الحصان، الكلب و األرنبخاصة عندما يتعلق األمر بالطفولية 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   -15-I اللوحة  (قطعة من واجهة تابوت ذو الكليبوسLIII-2 ( 

 
   Ma 1909:رقم الجرد

1851170Fفي ساحة القصر في : ان االكتشافو مك  تاريخ

بقسنطينة    1
   متحف اللوفر: اسم المؤسسة المالكة

                                                 
1 Baratte (F) ; Catalogue des sarcophages en pierre du Musée du Louvre. 1985. P. 249 
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المخازن : قاعة العرض
قطعة من واجهة : مكونات التابوت

حجر كلسي : المادة
  م 0.608: الطول :المقاييس
م  0.205: االرتفاع           
 م    0.14:   السمك           

   
ه المتوفى في حالة حفظ سيئة سحنة وج: حالة الحفظ

 
                                                      Héron de villefosse. 1896. n° 1909. p. 99 :المراجع

Ravoisié. Exploration scientifique de l’Algérie. Pl. 12. fig.6                             
Delamare. Exploration scientifique de l’Algérie. Pl. 129/11                              
Gsell. Texte explicatif de Delamare. Pp. 125-126.                                             

 
قطعة من واجهة تابوت تمثل إطار دائري يأوي تمثال نصفي لمتوفى، لم يتبقى منه : فــالوص

الشخصية  في رجل ذو تسريحة قصيرة جدا، وبروز زائد عن الحد  إال النصف العلوي، تتمثل

م، تحيط به من الجهتين آلهة الفن و األدب  0.30لألذنين، يبلغ قطر هذا اإلطار 

(Les Muses)  نالحظ إحداهن إلى يسار اإلطار، ممثلة بالمواجهة تنظر باتجاه اليمين، تم ،

قصه، ترتدي فستان بأكمام طويلة باإلضافة تسريح شعرها من األمام إلى الوراء على شكل ع

لرداء مشدود إلى الصدر، تحمل بيدها اليسرى إحدى التوابع يتمثل في قناع مسرحي، و يدها 

اليمنى موضوعة على هراوة، إلى اليسار بالنسبة للمشاهد ملحق آخر يتمثل كذلك بقناع آخر و 

. آثار أصابع اليد الماسكة لهذا األخير

 

171Fخصية في تالي مالبومانتتمثل هذه الش

1 Melpomène أحد المواضيع اإلعتيادية التي نشاهدها ،

كثيرا على واجهات التوابيت، كما هو الحال على واجهة تابوت برلين أو آخر بفيال بورجاس 

 .(Palazzo dei Conservatori)أو على تابوت بالزيو دي كونسارفاتوري 

 
سط التشكيلة تعدد استعمالها، أما عن حضور الكليبوس هذه اآللهة بمرافقة المتوفى بو إن تمثيل

في وسط هذه التشكيلة فلم يكن كثير التداول، يذكر السيد بارات في كتالوجه بأن الباحث 

 Saint لم يذكر إال مثالين و كالهما فريدين من نوعهما، أحدهما معروض ب   wagnerفاجنر

Paul Hors les Murs فورزا سيزاريني أما الثاني فمعروض في قصر سPalais Sforza Cesarini  .

                                                 
1Baratte (Fr). Catalogue des sarcophages du musée du louvre. Paris. 1985. p. 249. n° 162  
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تم تطبيق على واجهة هذا التابوت تقنية النحت البارز، إال أن درجة البروز في هذا األخير 

إال في بعض الحاالت، أداة المثقب في هذه الواجهة، على لم يعتمد ناحت هذا التابوت خفيفة، 

 لباسبعض الخطوط الخفيفة المتجلية في ذا في األعين  و الفم، وكو ذلك على مستوى القناعين 

 مالبومان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  -16-Iثالثة و عشرين هو عدد مجموعة التوابيت الراجعة لفترة الوثنية، على  :التحليل

و عملية التكثيف في  حسب التقنية المستعملة فيهم و درجة نجاح الفنان في توزيع شخصياته

شكل العام للتابوت تم تقديم بعض التأريخات للبعض منها، تلك التي أداة المثقب و ال استعمال

، بيلوبس و أنومايوس باإلضافة تمثل موضوعات تتعلق بأعمال بطولية مثل تابوت بلرفون

 لتابوت عقد القران
 



  

 - 100 - 

من بين مجموعة التوابيت التي تم العثور عليها في كل من نوميديا و موريطانيا القيصرية، تلك 

مقارنة ) 23(و التي عددها ال يتجاوز الثالثة و عشرين مواضبع الوثنية، الخاصة بال

بالمواضيع األخرى، تعتبر األهم، سواء كان ذلك من ناحية الكم أو الكيف، نظرا ألنها تتمتع 

لعائدة لفترة المسيحية، تم تأريخ البعض منها بحالة حفظ نوعا ما جيدة بالمقارنة مع تلك ا

تابوت بلرفون، بيلوبس و أنومايوس، الموكب البحري، الراعي (لث للميالد قرن الثاني و الثابال

الطيب تيبازة، الموز بتبسة، األمازون بعنابة، الحياة اليومية، باب جهنم، موكب ديونيزوس 

، يعتبر عدد قليل، إال )11(، أحد عشر تابوت)بسكيكدة، و تابوت باب جهنم و الكليبوس بتيمقاد

توابيت ذات الطراز الرفيع و التي ال يتجاوز تاريخ صنعها القرن الثالث، أنها تمثل فئة من ال

تتسابق من  و بحس فني عاليتتمتع التي تمثل شريحة من الشخصيات المرموقة والتي كانت 

قطعة ) 12(و البقية تتمثل في إثنى عشرة ، أجل اقتناء هذا النوع من المعالم الباهظة الثمن

. يينيةو أحواض تز مثل في كسورتت

 
تطبيق على واجهاتها تقنية النحت الشديد البروز، ما يمكن مالحظته على هذه المجموعة هو 

بحيث تنفصل فيها بعض أعضاء الشخصيات مثل األيدي األرجل و الرؤوس إنفصاال تاما  عن 

ختالف الذي نالحظه في هذه األخيرة من حيث الشكل، اال ، إن)اللوحة( مخلفة التابوت

المواضيع المستعملة، ما هو إال دليل على أنها نتاج ورشات مختلفة و انتمائها األسلوب و 

172Fلمراحل زمنية مختلفة

1 .

 
ما يمكن مالحظته كذلك، هو أنه من بين هذه المجموعة،  تم إعادة استعمال البعض منها في 

وت فترات متأخرة، كما هو الحال في تابوت حوريات البحر، تابوت أنديميون و سليني و تاب

  .، تابوت ميلياغر، تابوت آلهة األدب و الفنعقد القران

 
رغم ما ينقص واجهته من شخصيات، جوهرة هذه المجموعة نظرا  يعتبر تابوت بلرفون

و الذي يتميز  ذو قيمة عالية، و هو الوحيد من نوعه في شمال إفريقيا المتيازه بعناصر فنية

173Fرن الثانيبمقاسات كبيرة لوحظ استعمالها في نهاية الق

2 .

 

                                                 
1 Orfali Med el Kheir ;  inventaire des sculptures funéraires et votives de la maurétanie cesarienne. Thèse de 
Doctorat. 1990. p. 385   
2Op-cit ; Orfali. P. 387  
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و هو بذلك مماثل لذلك المعروض  ينتمي تابوت حوريات البحر إلى المواكب الديونيزية

و المتمثلة بتركيبة باردة  بمتحف سكيكدة الخاص بموكب ديونيزوس، يتميزان بنفس التشكيلة

. مطبق عليها عملية التناظر منظمة حول الكليبوس

 
و درجة بروز شخصياته و تمليسها،  طريقة نحتهعتبار إذا أخذنا بعين اال إال أن تابوت تيبازة

. رغم انتمائهما لنفس القرن، يتميز بقيمة و حس فني عالي

 
174Fكتأريخ لتابوت عقد القران، يقترح السيد قزال 

، الجزء األول من القرن الثالث كحد أعلى 1

ل إبان إهداء القربان العمومي أو من أجل الحرب، كان كثير االستعما موضوعنظرا ألن 

، وهو من المواضيع الطبقة على القرن الثاني و الثالث على الواجهات المزينة بواسطة األعمدة

خالق و الروح تمسك المتوفى باأل و واجهات التوابيت فقط، و هو يرمز للحب في الزواج

. الرومانية

   
يز من خالل هذا األخير يتم يتبين لنا أنمن خالل تابوت األمازون  المعروض بمتحف عنابة 

طريقة انجازه بعدم اإلتقان، و استعمال الخطوط المستقيمة و عدم احترام مقاييس التمثيل 

على مستوى هلبات  خاصة تلك المتعلقة باألحصنة، باإلضافة الستعمال المكثف ألداة المثقب

   .األحصنة، األعين و تسريحات الشعر

 
من خالل توزيع وذلك عيتها الفنية ة متميزة من حيث خصوصيتها و قيمة نوتتشكيلتبدو 

العناصر المكونة للموضوع، وضعية األشخاص، الحركات، السمات، إذ هناك نوع من 

175Fاالنسجام الفني في تجسيد الموضوع

2 .

 
حضور اإلله و تواجد األم منيموسين بداخل التشكيلة،منها يرتجل تابوت تبسة ببعض المميزات 

.  (Minerve)اإللهة مينرف و  آبلون

 
دقيقة، إال أنه أخفق نوعا  ال أن يقدم تشكيلةحاوم طبق الناحت على واجهته تقنية النحت البارز،

ما في التعامل مع الخطوط العامة، التي ميزتها بعض الخشونة و الثقل، الوضعيات مملة و 

                                                 
1 Gsell (St) ; dequelques monuments d’antiquité figurée, trouvés à Tipasa. MEFR. 1894. p.436 
2 Lewal (J) ; revue africaine. 1857. p. 215-222 
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تم التعامل مع ثنايا الثياب بشيء من الخشونة و الجمود، حيث من أجل إبراز  .الحركة منعدمة

. هذه األخيرة تم التكثيف من استعمال المثقب من أجل الخروج بتلك الثنايا الحادة

هذا التابوت للقرن الثالث  Cumontو اعتمادا على قيمته الفنية يرجع الباحث كومون 

176Fللميالد

1 .

 
الذي طبق على واجهته األمامية تقنية النحت المسطح تبلغ  فيما يخص تابوت األعمال الحقلية

م، يتميز برسمه الدقيق و بتشكيلته الجد غنية، استطاع الفنان أن 0.003روز فيه درجة الب

بالرغم من اخفاقه في التعامل مع النسب، إذ نالحظ بعض التجاوز فيما   يالمس فيها الحقيقة

يخص نسب الفارس بالمقارنة مع الحصان، باإلضافة الستعمال تقنية تطابق األشكال، حيث 

. التابوت بالقرن الثالث للميالدأرخ السيد كزال هذا 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Gsell (st) ; Musée de Tebessa. Paris 1902. p. 26 et Reinach (S) ; Sarcophages de Tebessa. BCTH. 1891. p. 160 



  

 - 103 - 

 

 الفصل الثاني
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II- المواضيع المسيحية  
-1-II شرشال اللوفر(قطعة سفلية من واجهة تابوت تمثل موضوع مسيحي (
-2-II شرشال رواق اللوفر(قطعة من تابوت يمثل موضوع مسيحي بداخل (
-3-IIالقل مفقود(ضوع مسيحي تابوت يمثل مو( 

-4-II تيبازة المخازن(تابوت الفصول األربعة (
-5-II شرشال متحف اللوفر(غطاء تابوت يمثل العبريين بالفرن (
-6-II شرشال اللوفر(غطاء تابوت تعبد الملوك المجوس (
-7-II شرشال متحف اللوفر(قطعة من تابوت تمثل آدم و حواء (
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-8-IIدلس المتحف الوطني لآلثار(ت تابوت معجزات المسيح الس (
-9-II دلس المتحف (قطعتين من تابوت معجزة دانييل و موسى يضرب بعصاه الحجر

) الوطني لآلثار
-10-II تيبازة حديقة آنجالفي(تابوت الراعي الطيب (
-11-II تبسة بالكنيسة(تابوت روما المسيحي( 
-12-II سكيكدة المتحف البلدي(تابوت الراعي الطيب (
 -13-II تازولت(تابوت الراعي الطيب (

-14-IIليلــتح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -1-IIاللوحة ( قطعة تابوت يمثل موضوع مسيحيLIV-3( 
 

  Ma. 3429:رقم الجرد
 1845 شرشال: مكان وتاريخ االكتشاف
متحف اللوفر : اسم المؤسسة المالكة

قطعة من واجهة تابوت   :مكونات التابوت
رخام أبيض :   المادة
 المخازن :العرضقاعة 

م 0.70 :الطول    : قياسات الحوض
  م 0.15 :السمك                      
 م 0.11 :االرتفاع                      

    :المراجع
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Mission Ravoisié 1845 
Baratte. Catalogue du musée le louvre. 1985 

 
 

تظهر آثار قواعد أعمدة،  أينوت قطعة مشوهة لم يبقى إال الحافة السفلية من التاب: الوصف

باإلضافة لثالثة أزواج من األرجل، إثنين منها بداخل السجل األيسر أما السجل الثاني إلى 

.  اليمين عليه رجل و قطعة من عصا
تنتمي هذه القطعة من التابوت إلى مجموعة التوابيت ذات الواجهة المعمارية، التي تزينها 

 موعة من السجالتمجموعة من األعمدة، مشكلة مج

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   -2-IIاللوحة  ( قطعة تابوت يمثل موضوع مسيحيLIV-1 (
 

 Ma 3007: رقم الجرد
 1845 شرشال: مكان وتاريخ االكتشاف
متحف اللوفر : اسم المؤسسة المالكة

قطعة من واجهة تابوت   :مكونات التابوت
رخام أبيض :   المادة

 المخازن :قاعة العرض
م 0.53: الطول: ضقياسات الحو

  م 0.18:السمك                      
 م 0.385 :االرتفاع                      

 
                                                                                            : المراجع
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Héron de villefosse. 1896. n° 3007 ; 
Michon. 1922 n° 3007 ; p. 175   

                  DACL. Cherchel. III, 1. 1913, col 127          
Baratte (F); Catalogue des sarcophages en pierres du Musée du Louvre 

 
ينتمي هذه القطعة من التابوت إلى نوع التوابيت ذات السجالت و التي عادة ما  :الوصف

 مقدسين تأوي شخصيات مستنبطة من الكتابين ال

  
مثل على هذه الواجهة شخصيتين واقفتين بالمواجهة ما بين عمودين أحدهما ذو قنوات عمودية 

و اآلخر ذو قنوات حلزونية يرتكزان على قواعد آتيكية، مثلت الشخصية األولى إلى اليمين 

منقوصة الرأس ترتدي في رجليها نعال تظهر أشرطته واضحة على الرجلين، يرتدي قميصا 

، من فوقه باليوم يرتمي جزء منه فوق الساعد األيسر تحمل هذه الشخصية بين يديها طويال

. كتابا

 
الشخصية الممثلة في الجهة اليسرى من القطعة هي األخرى ممثلة بالمواجهة ينقصها الرأس و 

الكتف اليسرى، يلتفت التفاته خفيفة نحو اليمين يرتدي هو اآلخر نفس لباس الشخصية األولى، 

. ده األيمن مثني على صدرهساع

 
 

  -3-IIاللوحة   ( تابوت الراعي الطيبLIII-3 (
 

بجبل العاشور  1856تم اكتشافه من طرف السيد شاتيون سنة : مكان وتاريخ االكتشاف
177Fمدينة القل                          

1 
حوض   :مكونات التابوت

رخام أبيض    :المادة
م 2.10 :الطول    : قياسات الحوض

م  0.46:العرض                      
م 0.65 :االرتفاع                      

 1857مفقود منذ سنة : حالة الحفظ
                                                       Chatillon. RSAC. 1856-57. pl. X :المراجع

Rebaud. RSAC. 1882.                                                                                        
      Cagnat. BCTH.1899. p. CLXXXI-CLXXXII                                                        

Garrucci. Storia d’elle arte T. V. Pl. 385. fig. 5                                                  
Gsell. A.A.A. f. 1. N°. 8                                                                                      

                                                 
1 Reboud (V) ; Excursion dans le bassin de l’oued el guebli ; RSAC. 1882. p. 166 
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مستطيل حوافه نصف دائرية، لم ينحت منه إال الواجهة األمامية، حيث قام  ذو شكل :الوصف

ينتمي تابوت القل . النحات بتوزيع مجموعة من الشخصيات، كل شخصية تمثل موضوعا

. لمجموعة التوابيت ذات السجالت تحدها مجموعة من شجر النخيل

 
شخصية واقفة بالمواجهة رافعا يديه و رأسه  من اليمين إلى اليسار تم تمثيل في السجل األول

إلى السماء في حالة تعبد، يرتدي قميصا قصيرا بأكمام طويلة مشدودا لخصره بواسطة حزام، 

. أمام قدميه من اليمين و إلى اليسار تم تمثيل حملين متجهان نحو الراعي الطيب

 

ة في الجهة اليمنى تختلف على مستوى السجل الثاني الذي تكونه شجرتين من النخيل، الممثل

عن تلك الممثلة في الجهة اليسرى، بالمواجهة امرأة واقفة ترتدي فستانا طويال مشدودا إلى 

. الخصر، تحمل بيدها اليسرى جرة، أما ذراعها األيمن فمفقود

 
مثل في السجل الثالث شخصية أخرى تمثل الراعي الطيب يحمل على ذراعه األيسر خروف 

يحمل وعاء حليب، يرتدي هذا األخير نفس لباس الراعي الممثل في السجل و باليد اليمنى 

. األول، إلى يمينه تحت أقدام الشجرة التي تحد المشهد، نحت حمل صغير باتجاه اليمين

 

في السجل الرابع تم تمثيل شخصيتين إحداهما تتمثل في المتعبدة ممثلة بثلث أرباع نحو اليسار 

فوقه رداء يغطي رأسها، كال من الساعد األيمن و األيسر ترتدي فستان طويل تضع من 

مكسوران، إلى األسفل أمام أقدامها في الجهة اليسرى نالحظ، مثل حمل آخر باتجاه اليمين، أما 

واقف بالمواجهة، رأسه منحنية قليال نحو اليسار، الشخصية الثانية فتتمثل في الراعي الطيب 

.   Exomisحمل آخر، يرتدي قميص اإلكزوميس) يده اليمنى مكسورة(يحمل بين يديه 

 
إلى أقصى اليسار تم تمثيل شخصية عارية ممدودة على األرض تتمثل في النبي يونس،  يتكئ 

على ذراعه األيسر تحت تقويصة مكونة من بعض النباتات، أمامه تم تمثيل وحش يقذف من 

.     فمه شخصية سيدنا يونس
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  -4-II اللوحة(  تابوت الفصول األربعة  XVI-1( 
 

مقبرة اخل ضريح بالدب (Gérand)يسدتم العثور عليه من طرف الق: االكتشاف و مكان تاريخ
178Fالغربية

  . 1892لتيبازة  1
. متحف تيبازة :لكةاسم المؤسسة الما

  (Angelvey)حديقة  :قاعة العرض
. حوض: مكونات التابوت

. رخام أبيض:  المادة
سم  21م 2: طوله: الحوض تمقاسا

سم 68م 0: عرضه                     
 سم 71م 0: ارتفاعه                     

في مخازن المتحف  سيئة و هو حاليا :حالة الحفظ
                                                                        Gsell. St. CRAI. 1892المراجع

Rev. Afric. 1892  
MEFR. 1892 

 

                                                 
1Gsell (St) ; fouilles récentes de Tipaza, compte. Rend. L’acad des  inscrip Et belles lettres. 1892. p.248                     
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يتكون الحوض من خمس بالطات رخامية، تم تجميعها و إلصاقها بواسطة مسامير  :الوصف

179Fمن الرصاص

لم ينحت إال رأس الشخصية المركزية، و أعلى الحنية التي تأويه باإلضافة   ،1

 .للساعد و اليد اليمنى للعبقري الذي يمثل فصل الربيع، و كل المشهد األيمن من التابوت
سمت واجهة هذا التابوت إلى خمس سجالت عمودية تتخللها أعمدة ترتكز على قواعد مربعة، ق

تعلوها تيجان كورنثية ذات ثالثة فصوص ماعدا تلك التي تحد الزاوية الجانبية لتابوت فهي 

عبارة عن عامدات، تتخللها حنيات ذات أشكال مختلفة، الجانبيتان منها ذات شكل هرمي، و 

 .كل نصف دائري، الحنيتان اللتان تأويان عباقرة الفصول، أوسع من األخرياتمركزية ذات ش

 
 يحده من اليسار دعامة و من اليمين عمودا أملسا، يحمالن المشهد : السجل األول إلى اليمين

تاجان كورنثيا الطابع، يعلوهما حنية مثلثة الشكل، تأوي بداخلها شخصية غير ملتحية، ممثلة 

يرتمي جزء كبير  (Le pallium)ي قميصا طويال، يعلوه رداء يدعى ب الباليومبالمواجهة، ترتد

يمنى ممدودة تشد بشيء المن ثناياه على الكتف واليد اليسرى التي تشد بعدد من هذه الثنايا، أما 

. تالمس به بروز يمثل الصخر (Le pédum)ذو شكل مستطيل يدعى بالبيدوم 

 
ين، إحداهما واقفة بالمواجهة ترتدي معطفا قصيرا، و وإلى األسفل نالحظ شخصيتين قزمت 

شخصية الثانية ترتدي قميصا طويال بأكمام طويلة ممثلة جانبيا راكعة تمد بيديها باتجاه 

 .الصخر
   

مين و اليسار عمودان أملسان هذا السجل يعتبر أوسع من سابقه، يحده من الي:  الثاني السجل

 :يحمالن تيجانا كورنثية، و بحكم اتساع هذا السجل فهو يأوي شخصيتان تتمثالن في

 

شخصية عبقري الشتاء يرتدي قميصا قصيرا، ال يتعدي طوله الركبتين باإلضافة إلى  :أوال

. معطف يغطي رأسه، يحمل في يده اليمنى بطتين، و بيدي يسرى مجرفة

 

عبقري الخريف، و هذا األخير مثل عاريا ال يلبس إلى هذا الوشاح يغطي  جانبهإلى  :ثانيا

 .كتفيه، يحمل بيده اليمنى عنقود عنب، إلى األسفل منه مثلت سحلية تتجه نحو األعلى

 
                                                 
1Ibid ; De quelques monuments d’antiquités figurée trouvés à Tipasa. MEFR. 1894. p.445  
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  :المركزيالسجل 

يحد المشهد عمودين أملسين، و يتمثل المشهد في شخصية جالسة فوق مصطبة ممثلة 

تغطي كل جسمه بحيث ال يظهر منه إال اليدين، اليمنى  (La toge)جابالمواجهة ترتدي تو

 .مشدودة نحو الصدر و اليسرى موضوعة فوق الركبة

 
: السجل الرابع

في هذا األخير مثل عبقريا الصيف و الربيع عاريان يرتديان إال وشاحا يحيط بكتفيهما، 

قمح باليد اليسرى و منجال يرتكزان على رجالهما األيمنين، يحمل عبقري الصيف سنابل ال

 .باليد اليمنى، أما عبقري الربيع فيحمل بيده اليسرى سلة و باليمنى باقة من الزهور

 

 

:                         السجل الخامس

 .هذا األخير لألسف مكسور

ن اللباس المحبب و الكثير االستعمال خاصة في الفترة المسيحية و الذي خلف إ :اللـــــــــباس

فشخصيتين .  الذي تم ارتدائه من طرف الرجال والنساء  (Pallium)التوجا هو الباليوم

في المسيح و موسى، تم تمثيلهما بهذا اللباس، و على ما  نالرئيسيتين في هذا الثابوت والمتمثلتي

ه يبدو كان منتشرا في القرن الثالث قبل الميالد، إال أنه لم يلقى استحباب الناس بحيث أطلق علي

 اسم

(Graeci palliati)   . ول بعد الميالد، عندما األلم يتم استعماله في المدينة إال ابتداء من القرن

. خلفا للتوجا ،، كلباس رسمي(Tibère)تبناه اإلمبراطور تيبار 

 
العمودية القليلة العمق في الجزء السفلي  همثل بقميص طويل تظهر وثنيا :لباس المسيح

والتي تناولها النحات بشيء من الخشونة، حالها في ذلك حال تلك التي  المتمثل في الجلباب،

استعملها النحات من أجل التعبير عن الباليوم، خاصة تلك الخطوط الخفيفة العمق الممثلة في 

الثنايا النازلة من الكتفين نحو الساعدين، و كذا الثنايا األخرى النصف دائرية المتركزة على 

الفخذ اليمنى باإلضافة إلى الثنية العريضة التي تمر تحت اليد اليسرى و مستوى البطن و على 

 .تنزل باتجاه الرجل اليمنى
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رتدى قميصا طويال ذو أكمام طويلة باإلضافة إلى رداء ي :لباس شخصية موسى

الذي تظهر ثناياه على الكتف اليسرى، و يلتف بالظهر مكونا بذلك مجموعة   (Pallium)مالباليو

الكل مثل بأسلوب , تم التعبير عنهما بثنيات عريضة، قليلة العمق .ايا تحيط بالبطنمن الثن

 .ركيك

 
تم , قميص قصير فضفاض بأكمام طويلة مشدود إلى الخصر بحزام :لباس عبقري الشتاء

تعبير عنه بثنيات عمودية عريضة و عميقة و أخرى مائلة متمركزة على مستوى الصدر أما 

لتي يرتديها هذا العبقري فتتمثل في ثنيات متمركزة على الرابطتين فيما يخص القلنسوة ا

 .المتدليتين على مستوى الصدر

 
 

 :لهذا التابوت نبدأها بهذا السؤال ةالدراسة اإلكونوغرافي

ات مستوحاة كيف أبقى النحات المسيحي على موضوع وثني المتمثل في العباقرة بين شخصي 

ما أخذنا بعين االعتبار رفض الدين الجديد أساسا لفكرة  خاصة إذا من اإلنجيل و التوراة،

 العراء على المعالم الجنائزية ؟

 
اتخذها الفنان  180F1،رخاء و الحياة السعيدةللبعدما كانت هذه الشخصيات في العهد الوثني ترمز 

بعدما استعملها لفترة غير محددة على أساس  كعنصر تربطه صلة وطيدة بسر البعث،المسيحي 

 .عنصر زخرفي ال غيرأنها 

 
إن عملية اللجوء إلى استعمال الشخصيات المالئكية في الفن المسيحي بين الموضوعات  

 .تم شرحه بعملية ديمومة التقاليد الوثنية يخية المرتبطة بالكتابات المقدسة،التار

 
دفع به هور الواقعية فلقد كان حنين النحات لمثل تلك الموضوعات يظب اتمامالرمزية لم تختفي 

نذكر على  لك جليا على عدد كبير من األمثلة،و نرى ذ لفينة واألخرى للمزج بين االثنين،بين ا

الذي هيئت واجهته األمامية الستقبال   181F2 (Junius bassus)سبيل المثال تابوت جونيوس باسوس 

 .لقطفموضوعات مستنبطة من كتاب اإلنجيل في حين تم تزين الواجهتين الجانبيتين بعباقرة ا
                                                 
1 Leclercq (H); Amours. DACL. T. I, 1924. col. 1606-1648 
2 Ibid; Sarcophage. DACL. T. XV. Col. 785        



  

 - 112 - 

بدالفين، موضوع ينتمي للموضوعات غطائه  لك غطاء تابوت دلس الذي تم تزيينأضف إلى ذ

.  لجأ إليه نظرا لغنائه بالمعاني المرتبطة ارتباطا وطيدا بالمسيحالوثنية إال أن النحات 

 
يعتبر حسب  مثل عليه شخصية موسى في معجزة تفجير الماء من الصخر،الذي أما السجل 

182F  (Moorsel . van.p) فان مورسال

في أحد المواضيع الغائرة في القدم، حيث تم استعمالها  1

 76تابوت و 183الرسومات الجدارية  و ذلك في النصف األول من القرن الثالث، و كذا على 

 .رسم جداري

و المعنى المقصود من هذا الموضوع غير محدد، إال أن هناك مجموعة من الباحثين نذكر  

يعطون له معنى التعميد، أو النعمة اإللهية   (Wilpert et Derossi)  ولبير   منهم دروسى و

(Refrigerium) 183F

، ليست  (Miraculum Fontis)، و على هذا األساس فإن تمثيل معجزة الماء 2

. قةواضحة، و تتطلب دراسات معمّ 
  

ها بموسى، و إضافة إلى شخصية موسى، مثلت شخصيتا العبريين على شكل أقزام إذا ما قارنا

تم تمثيلهما بهذا الشكل عن قصد من طرف النحات، حتى يؤكد عن الفرق المرتبي و الديني 

184Fالذي يوجد بينهم وبين النبي موسى

3. 

 
هذا الموضوع له مثيله في تابوت دلس، بالسجل المركزي الذي مثل فيه المسيح جالسا و إلى 

   إلضافة إلى تابوت كالوديانوساألسفل من قدميه، شخصيتين قزمتين تحدقان نحوه، با

(Claudianus) الذي عثر عليه في حديقة دير القديس جاك (Jacques) في سيتيميانا(Settimiana) 

185Fبروما

مثل المشلولين،  عادة ما تستعمل هذه الطريقة في تمثيل الشخصيات المريضة .4

 .المكفوفين، باإلضافة للعبريين

 
186Fروض أنه يمثل أقصى التابوت يقول عنه السيد كزالأما عن المشهد األيمن الذي من المف

5 

(Gsell)،    بأنه من المحتمل أن يمثل نفس الموضوع الممثل في السجل األيمن و المتمثل في 

                                                 
1Moorsel  (P.Van) ; Il miracolo della roccia nella letteratura e. nell arte paleochristiané. Rivista di archeologia 
Christiana 1664.p.22  
2 LECLERCQ (H); D.A.C.L. T.XI. Col 1666. Paris IV. 1934    
3Ibid; T.XV. Col.803. 1950  
4Leblant (E) ; Note sur un sarcophage chrétien récemment découvert à Rome. M.E.F.R. 1885. p. 243. pl. V                                                                                                                       
5 Gsell (St); Tipasa ville de Maurétanie Césarienne. M.E.F.R. 1894.p. 445. pl. IX 
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(La miraculum fontis)،  بالن لوإال أن السيد  إدمون(Edmond Leblanc)،  يرجح نظرية تمثيل

187Fصا على تطبيق قاعدة التناظررح )Lazarre(معجزة إعادة بعث القديس الزار 

أو من أجل  1

لجوانب هذا التابوت من الجهة اليسرى باستعمال   إعطاء نوعا من الصالبة و المقاومة 

 .الجهة اليمنى منموضوع الصخر و بناء القبر 

 
 
 
 
 
 
 

من أقدم األمثلة التي يمكن اإلشارة إليها فيما يخص استعمال هذا  :الموضوع المركزى

بمتحف  (SIDA MARA)ر على سبيل المثال الثابوت الوثني من سيدمارا الموضوع نذك

، و يعتبر هذا الثابوت من أول األمثلة التي طبق عليها أسلوب فني جديد بالنسبة 188F2 إسطمبول

. )ديكور معماري(للفترة التي ينتمي إليها و التي تتمثل في خلق سجالت بالواسطة األعمدة 

نذكر  ( Le christ docteur)لمسيح الجالس أو المسيح الطبيب هناك أمثلة عديدة عن تمثيل ا

189Fعلى سبيل المثال تابوت المتحف البلدي بروما 

، 190F4 بالمتحف آرل (Geminius)تابوت جيمنيوس 3

 Gunius)إلى تابوت جونيوس باسوس  ة، باإلضاف191F5 بفرنسا  (Borili)تابوتين بالمتحف بوريلي

Bassus) 192F6.        

                                             
طبق النحات على هذا التابوت تقنية النحت البارز، لكنه يعتبر نحتا قليل البروز، إذا ما قارناه 

بتابوت دلس، أين تبرز الشخصيات فيه، حتى أنها تكاد تنفصل عن الخلفية، األمر الذي لم 

الخشونة، و نالحظ ذلك  نحتت شخصياته بنوع من الركاكة و ثنالحظه في هذا التابوت، حي

خاصة في تناول أجساد العباقرة باإلضافة إلى مالمح الوجه، التي لم يصل فيها النحات إلى 

                                                 
1Leblant (Ed); étude sur les sarcophages d’Arles  
2 GRABAR (A) ; Christian iconography a study of its origins , Washington 1961.fig.21. 
 
3 WILPERT (G); I sarcophagi christiani antichi. Tav. XXVII. N° 3.Roma 1929. 
 
4 BENOIT (F); les sarcophages chrétiens d’Arles et de Marseille.  Pl.VIII.N° 1. Paris VII.1954 . 
 
5 Ibid ; Pl . XXXIX. N°1-2.                                                                                
6Op-Cit ; Wilpert. Vol. I. Tav. XIII. Roma 1929  



  

 - 114 - 

النتيجة التي و صل إليها النحات الوثني في التعبير عن هذه الشخصيات المالئكية، التي اعتدنا 

 193F1.رؤيتها تتمتع بالكثير من الرشاقة و الخفة

 
ا اللباس بخطوط خفيفة قليلة العمق، و يظهر عليها بعض الخشونة، على العموم مثلت حناي

أما فيما يخص تصوير أعضاء الجسد، نذكر على سبيل  .حيث لم ينجح النحات في التعبير عنها

. المثال، األرجل التي ال يظهر فيها إال الشكل العام، دون التركيز على تبين األصابع

مثقب، و تقنية النحت غير متمكن منها، برغم الحركة التي نالحظ في هذا الثابوت غياب أداة ال 

 . أراد أن يضفيها النحات على شخصيات العباقرة، يتميز الكل بالجمود و عدم الحركة

 
   -5-IIاللوحة( )غطاء( بالفرن نتابوت العبريي  LIV-2( 

 
 Ma 3008 :رقم الجرد

194Fملكية قدور.  1844شرشال: مكان االكتشافوتاريخ 

2  
متحف اللوفر  :المالكة ةلمؤسساسم ا

المخازن : قاعة العرض
غطاء  :مكونات التابوت

رخام أبيض  :المادة
م  1.37:الطول :القياسات
م  0.07: السمك           

 م0.36:اإلرتفاع            
مكسور إلى عدة قطع، و ينقصه الكثير من الشخصيات  تم ترميمه بواسطة  :حالة الحفظ

. الجص
 

                                                     Héron de villefosse.1896. n°3008            :المراجع
Michon. 1922. n° 3008. p. 175                                                                  
DACL. Cherchel. III. 1. 1913. col. 1279-1280                                       
Wilpert. Sarcofagi cristiani. II. p. 260. pl. CLIX,1                               

 
خالي من الكتابة، مرفوع من طرف م  0.315طوله في المركز إطار مربع  :فـــــالوص

رؤوسهما مثلت جانبيا ذو خصالت شعر طويلة و  ،ممثالن بالمواجهة مجنحين نعبقريي

العبقري الممثل في الجهة اليمنى ينظر باتجاه اليمين، و العبقري الممثل في الجهة  ملتوية،

                                                 
1LECLERCQ (H). D.A.C.L. T. XV. Col. 785. Paris IV. 1950  
2 Leclercq (H) ; Cherchell. DACL. III. I. 1913. col. 1279. n° 2761 
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تتجلى ن، ال يرتديان إال معطفين، عاريا مثل هذان العبقريان. اليسرى ينظر باتجاه اليسار

 .ينقص هذا المشهد األرجل السفلية للعباقرة و كذا النصف السفلى لإلطار. في المخلفة آثارهما
 

مجنحين آخرين يرتديان معطفان على نفس الهيئة التي  نمين من اإلطار مثل عبقرييإلى الي

الرافعين لإلطار، إال أن هذين األخيرين يشدان بأطراف وشاح يتوسطه  نمثل عليها العبقريي

195Fتمثال نصفى للمتوفية

، ال يظهر من هذه األخيرة أو هذا األخير إال الذراع األيمن باإلضافة 1

 .البنصر من اليد اليمنىإلى الخنصر و 

، الثالثة نأما الموضوع المشكل إلى اليسار من اإلطار، فلقد تم تمثيل عليه حادثة حرق العبريي

نحو رافعين بأيديهم   (de type phrygien)المؤثثة بقلنسوات   سهموواقفين بالمواجهة، رافعين رؤ

صر، باإلضافة إلى معاطف، السماء في حالة ابتهال، يرتدون أقمصة قصيرة مشدودة إلى الخ

. إال الجزء المحيط بالصدر، و حوافه المتدلية خلفهما آل يظهر منها 

 
ذات ثالث فوهات مقّوسة تخرج من خاللها ألسنة في األصل مّثل الفرن على شكل مصطبة، 

لجزء ا إال أنه نظرا للحالة الرديئة التي يتميز بها ثابوتنا هذا لم يتبقى منها إال فوهتين، اللهب،

. الجزء الممثل عليه العبري الثالثالسفلى منه مكسور، باإلضافة إلى 

 
 موضوع مسيحي األصل، على واجهة هذا التابوت، تم تمثيل موضوع العبريين في الفرن،

يعرف عن موضوع  .من طرف العباقرة متوفية المرفوعة باألوشحةللللتمثال النصفي  مقابال

حفة المستقبلة لهذا الموضوع بأنه ذو أصل وثنى، إال أنه حور العباقرة في الفن مهما كانت الت

196Fفي الفترة المسيحية بحيث تواصل استعماله بطريقة تتناسب مع تعاليم الدين الجديد

2 . 

 
197Fعلى حسب رأي السيد بروست 

يمثل هذا الموضوع المشكل على واجهة هذا التابوت عبارة  3

    عن صورة رمزية للرحمة اإللهية

: مثلة فيما يخص هذا الموضوع نذكر على سبيل المثالأما عن األ

198Fـ تابوت متحف الوطني بروما

4  

 . 199F1 )  (St Lorenzo ـ قطعة من تابوت بازليكا القديس لورانزو

                                                 
1Baratte (F) ; Cat des sarcophages en pierre du mussée du louvre, Paris 1985. P 318-319 
2 Leclerc (H);  DACL T. I part II, col 1606 a 1618, Paris IV, 1924 
3 Prost (Aug) ; Les anciens sarcophages chrétiens de la Gaule. Revue archéologique.1887. p. 54 
4 Bovini (G); I sarcophagi paléocristiani. 1949. p. 145. Fig 137 
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. 200F2   (Latérano) متحف التيرانو بروما ـ قطعة تابوت

201Fـ قطعة تابوت متحف قرطاج

3. 

                             
 
 
    

ة المثقب من أجل أدا تلتعماسكما على واجهة هذا الغطاء تقنية النحت البارز تم استعمال 

الل، خاصة في تمثيل خصالت شعر العباقرة، باإلضافة لتلك الخطوط إضفاء نوع من الظ

العمودية الممثلة على ثياب العبريين، وكذا على مستوى األيدي التي تبرز بروزا مبالغا فيه 

. دبالمقارنة مع بقية األجسا

 
نالحظ تلك الخطوط الغائرة على مستوى الوشاح المحمول من طرف العباقرة و كذا على 

.  مستوى أجنحتها، كما نالحظها كذلك في التعبير عن ألسنة اللهب

حاول الفنان قدر مستطاعه الخروج بتشكيلة ظريفة و خفيفة، إال أنه  لم ينجح، فالشخصيات 

العباقرة و "ب ركيك و يتمثل لنا ذلك في حجم  األيدي تتميز بالكثير من الصبيانية، األسلو

. حيث مثلت كبيرة جدا" العبريين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
1 Ibid ; p. 151. Fig.146 
2 Ibid; 153. Fig 150 
3 Pilipinko (F); Catalogue des sarcophagus du muse de Carthage.3 Karthago XI. Pl. XXIV. N° 140 
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  -6-II غطاء تابوت تعبد الملوك المجوسl’Adoration des mages 
) XIV/XVاللوحة  (          

 Ma 3340: رقم الجرد
أرض قدور بشرشال : مكان و تاريخ االكتشاف

متحف اللوفر  :ة المالكةاسم المؤسس
قاعة رقم أربعة : قاعة العرض

غطاء : مكونات التابوت
رخام أبيض  :المادة

م  1.80: طول :القياسات
م  0.065: سمك             
 م 0.32: ارتفاع            

القرن الرابع : التأريخ
   

                                                Héron de villefosse. 1896. n° 3340 :المراجع
     

Michon.1922.n°3340.p. 175                                                                        
A. Audollent.MEFR.X. 1890. pp .405-407 ; fig. p ; 406                             
V.Waille.RA.Xv.1890.pp. 214-215                                                             
Gauckler; le catalogue muse de Cherchel. Paris. 1895. p. 40                     
 Héron de villefosse: Le musée africain du Louvre. P. 15. n° 183            
Wilpert. Sarcoffagi cristiani. II. Pp. 283-286. pl. CCII; 4                          
DACL. Cherchel. III. 1. 1913; col. 1279-1280. fig. 2760                           
Gerke.1940.p. 374. n° 21                                                                             
M. Rassart. F. Baratte; Monument piot. 58. 1972. pp. 48-49. fig.1          

 
مكسور إلى عدد من القطع، تم إلصاقه بواسطة الجص و موضوعة بداخل إطار : حالة الحفظ

تنقص هذا المشهد عدد من القطع تتمثل في رأس المسيح و ذراعه اليسرى باإلضافة . حديدي

ري الوسط باإلضافة كما ينقص ذراعي العبري األيمن و الذراع اليسرى للعب. إلى اليد اليمنى

 . إلى رأسه و كذا الذراع اليمنى للعبري األيسر 
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:  الوصف
نحتت واجهة هذا الغطاء  ،(Clipeus)ينتمي هذا الغطاء إلى مجموعة التوابيت ذات الكليبوس 

م، 0.29بموضوعات مستوحاة من الكتب المقدسة، في المركز إطار ذو شكل دائري يبلغ قطره 

مجنحين، نرى أثار الحزام الذي يحيط بالخصر  نوع من طرف عبقرييخالي  من الكتابة، مرف

 .متمثلة في حوافه الطائرة على الجانبين

 
   (L’adoration des rois mages)مثل في الجهة اليسرى من الغطاء موضوع التعبد ملوك المجوس

يمنى نصف السيدة مريم جالسة على كرسي ذو مسند بحافة دائرية، رجلها اليسرى منثنية و ال

ممدودة، ترتدي قميصا طويال، باإلضافة إلى رداء يغطي رأسها و يرتمي على أكتافها مغطيا 

بذلك الذراع األيمن و ينزل بعد ذلك على رجليها ، نلحظ جزء منه في شكل ثنية عريضة تأتي 

. ترتمي على ساقيهالمن الخلف 

 
فوق ركبتيها و يرتدي قميصا تحيط بذراعها األيمن طفال صغيرا يتمثل في المسيح، يجلس 

ثنية و ، رجله اليسرى ماأليمن ألمهالكتف قصيرا ذو أكمام طويلة يضع بيده اليمنى فوق 

 .رجل اليمنى مبسوطةال

 
202Fإلى الخلف من السيدة مريم تقف شخصية رجل ملتحي يتمثل في زوجها السيد يوسف

يرتدي  1

العذراء تم تمثيل أمام شخصية . كرسيقميصا طويال ذو أكمام و يضع بيده اليمنى على مسند ال

شارة إلى لإل لى السماء ربماإموكب الملوك المجوس، األول واقفا بالمواجهة، يرفع بيده اليمنى 

203F نجمة

نظرا  ،أن تكون فوق حافة الغطاء، و التي ال يظهر منها شيء ض، التي من المفتر2

، وقميصا قصيرا (Phrygien)لتهشم حواف هذا الغطاء، يرتدي هذا الشخص قبعة من الطابع 

مشدودا إلى الخصر ذو الحواف المشدودة إلى مستوى الخصر، باإلضافة إلى كالميد مشدود 

دائري الشكل يحتوي على حسب  ءإلى الكتف اليمنى، يحمل في يده اليسرى هدية تتمثل في إنا

 . (Myrrhe)ر اإلنجيل بخور المّ كتاب 

 

                                                 
1 Audollent (M) ; mission épigraphique en Algérie, MEFR 1890. p .406 
2 Ibid. p . 407 
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بثلث أرباع إلى اليسار من المتأمل، في هيئة هرولة يرتديان  أما الشخصية الثانية و الثالثة مثلتا

المركز الثاني إلى الخلف تظهر رؤوس ي ف .نفس اللباس المذكور أعاله و يحمالن هدايا أخرى

 .و أطراف جمال ممثلة جانبيا و رأس يتجه نحو اليسار

 

 

 

ظهر بطرف واحدة إلى مامية، الثاني ال أطراف له، و الثالث يألالجمل األول تظهر أطرافة ا

اليمين من إطار الدائري، مثل مشهد العبيريين الثالث بداخل الفرن يرفعون بأيديهم نحو السماء 

األولى على مستوى الصدر و الثانية على : ابتهاال، يرتدون أقمصة قصيرة مشدودة مرتين

 .مستوى الخصر بواسطة أشرطة باإلضافة إلى معاطف مرتمية على الظهر

 
الفرن فهو بناء ذو شكل مستطيل مبني باآلجر مزين بثالثة مخارج لتهوية أما عن 

(Praefurnia) نالحظ من خاللها ألسنة اللهب باإلضافة إلى ألسنة أخرى ممثلة بمحاذاة ،

 .العبريين الثالث إال أن هذه الخيرة ممثلة بطريقة فضة إذا ما قرناها بتلك الموجودة في األسفل

    
ترتدي قميصا  من الفرن مثلت شخصية واقفة بثلث أرباع نحو اليمين، ي الجهة اليسرىف

إلى معطف يطفو إلى الخلف  ةباإلضاف  ،إلى الخصر بواسطة حزام دذو أكمام مشدو اقصير

 .منه، يستعد إلى وضع قطعة من الحطب بداخل الفرن

 
ابيت الراجعة إن الموضوعات المستنبطة من الكتب المقدسة، كثيرة االنتشار على واجهة التو

الجمع بين موضوعين، األول على واجهة هذا الغطاء أراد النحات . إلى القرن الرابع ميالدي

الذي يرمز  الثالثة بداخل الفرن،  نيتمثل في زيارة المجوس للسيدة العذراء،  والثاني العبريي

التابوت  فعادة ما يكون هاذين الموضوعين مشكلين على نفس للعناية و المساعدة اإللهية،

 :بعض األمثلةاألخر، و من أجل تبين ذلك نذكر وأحيانا أخرى يحضر أحدهم ويغيب 

 
 204F1.(La domicille)ـ حضور اإلثنين معا على غطاء تابوت مقبرة دوميسيا

 205F1.لصا بمتحف آرلصـ على تابوت مارسيا رومانا 

                                                 
1 Wilpert (G). Sarcofagi christiani anticui. II. pl. CCII. N°. I 
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دانيال بحفرة مع مواضيع أخرى مثل حواء و آدم باإلضافة للنبي  ـ حضور الموضوع األول

 206F2.على تابوت أورليان بمقبرة القديس لورانزو برومااألسود، 

 207F3.(Tolentino)ـ على الواجهة الجانبية لتابوت كاتدرائية توالنتينو

 (Atronio fedelico)على غطاء تابوت آترونيو فيدليكو :انى فقطالموضوع الث ـ حضور

 208F4.بمقبرة القديس لورانزو بروما

 209F5.بميالنو بروما (St ambrégio)ازيليكا القديس أمبريجيوـ على غطاء تابوت ب

 
كما قد تغير التشكيلة، بحيث يجمع ما بين أحد الموضوعين مع موضوعات أخرى مختلفة، قد 

 210F6.ترتبط باألحداث التاريخية أو ال، و نرى ذلك متجليا على الغطاء المذكور أعاله 
 

على خلفية ملساء،  درجة البروز خفيفة،  بارزتم تطبيق على واجهة هذا الغطاء تقنية النحت ال

نالحظ آثار استعمال المثقب متجلية في كل من ثنايا الثياب، على أجنحة العباقرة باإلضافة 

النقش يعتبر كامال بتمليس مخلفة التابوت باإلضافة للشخصيات، إال , لحواف اإلطار الدائري

تشذيبها بشكل سطحي، باإلضافة إلى ما قد  أن النحات لم يعتني كثيرا بسحنة الوجوه، فلقد تم

طريقة تسريحة الشعر تتمثل في إنزال خصالت الشعر من قمة . لحقها من تدهور عبر السنين

 .الرأس إلى مستوى الجبين،شبيهة بذلك شكل القبعة

 
األعين يشكلها خطان مكونان بذلك الشكل اللوزي للعينين، وخالفا عن ما هو شائع على 

الرابع لم يستعن النحات بالمثقب من اجل تبيين بؤبؤ العين، تشبه هذه الطريقة  توابيت القرن

 بمتحف بيتريانو  Diproboفي تمثيل األعين، الطريقة المستعملة في تابوت  دي بروبو

Petriano 211 بروماF

باإلضافة  ، إال أنه في هذا األخير تم استعمال المثقب لتمثيل بؤبؤ العين،7

212Fتيانولتابوت القديس سيباس

8. 

رنة مع حجم اغير متناسقة و يمكن مالحظة ذلك في الحجم المخصص للجذع بالمق األجسام

. السيقان
                                                                                                                                                             
1 Caillet (j.p). Les sarcophages de la Gaule en dehors de l’aquitaines Antiquité tardive. 1993. fig. 2 
2 Bovini (G). i. Sarcofagi paléochristiani. Roma. 1949 ; p. 191 ; fig. 197 
3 Ibid ; p. 29. fig. 15 
4 Ibid ; p. 194. fig.198 
5 Ibid ; p. 235. fig. 252 
6 Ibid ; p. 194. fig.198 
7 Ibid ; p.27. fig. 11 
8 Ibid ; p.220. fig. 234 
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  -7-II اللوحة( غطاء حواء و آدمXVI-4 ( 
 

 Ma 3009: رقم الجرد
ملكية قدور بشرشال  :تاريخ و مكان االكتشاف

 متحف اللوفر :اسم المؤسسة المالكة
المخازن : قاعة العرض

قطعة من واجهة غطاء : التابوت مكونات
رخام أبيض  :المادة

 م 0.26:طول: القياسات
م 0.105: سمك             
 م0.028: اإلرتفاع            

 
                                                                 Héron de villefosse. 1896. n°3009 المراجع

Michon. 1922. n° 3009. p. 175                                                                     
Ravoisié. Exploration scientifique de l’Algérie pendant les années                           
   1840-  1842.                                                                                              Beaux-
arts. Architecture et Sculpture. II. Paris. 1846. pl. 44. FIII        
P. Gauckler. Le Musée de Cherchel. Paris. 1895. p. 41. n° 1                     
DACL. Cherchel. III. 1. 1913. col.1279, fig. 2761                                           
Wilpert. Sarcofagi cristiani. II. P. 228. pl. CLXXXVII. 4                           

 
مما أدى إلى نزع وجه , تم نزع جزء من النتوء العلوي األيسر لواجهة الغطاء: حالة الحفظ

نه فال يميز م  الممثلة إلى اليمين  الشخصية الممثلة في الجهة اليسرى ،أما وجه الشخصية

. شيء باإلضافة إلى مالحظة كسر على مستوى األرجل

   
واقفة إلى عارية عبارة عن كسر لغطاء تابوت نقش على واجهته شخصية أنثوية : الوصف

يلتف حولها ثعبان ال يظهر منه إال جزء من الرأس و مؤخرة ذنبه، تم تمثيل التي يمين شجرة 

ليمنى نحو شجرة المعرفة لقطف ثمارها، و هذه الشخصية عارية ال ترتدي شيئا، تمد بيدها ا

. باليسري تقوم في حركة كلها حياء بتغطية سوءتها
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نحو اليمين من شخصية حواء تقف شخصية رجالية بالمواجهة مستندة على الرجل اليمنى، 

، يحمل في يده اليسرى (la toge)ترتدي رداء ذو ثنايا منحنية مشبها في ذلك رداء التوجا 

 . باألخرى فوق الكتف اليمنى لحواء مكتوبا و يضع

قى رواجا كبيرا خالل القرنين الثالث و الرابع سواء مثيل شخصيتا حواء و آدم، موضوع لإن ت

 كان ذلك على مستوى المنحوتات مثل واجهات التوابيت مثل ما هو الحال عليه على كسر

(Villa florentino de Palestrina) 213ترينافيال فلورانتينو دي بلس تابوت  F

214أو على تابوت بآرل1 F

أو   2

على مواد مغايرة مثل الفخار حيث الحظنا انتشاره على كسور فخارية مثلما عليه الحال في 

215كسر لصحن مثل عليه آدم عاريا ساترا  سوءته بواسطة ورقة تشبه ورق الكروم F

باإلضافة  3

216إلى توزيعه على منتوجات فخارية أخرى مثل المصابيح، F

و حواء كان أول تصوير لآلدم  4

217ابتداء من الجزء الثاني من القرن الثالث، و يتمثل ذلك على جداريات سراديب بريكسيل، F

وقد  5

وقد يفسر حضور الشخصية المرافقة لحواء و في بعض األحيان األخرى آلدم على أنها ترمز 

ل و هو يمنع حواء من قطف ثمار تلك الشجرة المحرمة، أو على أنه يرمز إلى أحد المالئكة 

.المكلفين بطرد آدم و حواء من الجنة  

 
تم اعتمادنا في الدراسة التقنية على صور قديمة متوفرة لدينا، بحيث لم تسنح لنا الفرصة ( 

). لرؤيته نظرا لتواجده في مخازن متحف اللوفر

 
إن معالجة األجساد ال سيما تلك  ت البارز، تم تطبيق على واجهة هذا الغطاء، تقنية النح

بثنايا الثياب فهي جد بسيطة و غير متقنة إال أنها عميقة و إلبرازها تم استعمال أداة المتعلقة 

المثقب للحصول على خطوط بارزة و أخرى غائرة تلفها بعض الضالل زائدة بذلك في حدة 

.  بروز الثنايا

 

                                                 
1Wilpert, sarcofagi cristiani II, pl. CLXXXVIII, 5, p. 228  
2Benoit, Sarcophages, n°88. p. 64-65, pl. XXXIV, 3  

3John J. Herrmann, Jr. Late antique Ceramics form North Africa, Harvard Divinity school 2002.p.30 -29 fig 15-17 

4John J. Herrmann,Jr ; 2002. P. 29 Fig. 16  
  
5  Leclercq (H) ; DACL. T. XIV. Col. 1734. ParisVI. 1948 
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كما نالحظ كذلك بعض الظالل التي تعمد النحات في إظهارها على مستوى األطراف العليا و 

. لسفلى بزيادة الحفر حولهما حتى تظهر هذه األعضاء أكثر بروزا للعيانا

 
ما نستطيع قوله بشأن هذا الغطاء هو أن الناحت الذي قام بنحت هذا الغطاء تعمد استعمال    

أداة المثقب على مستوى أوراق الشجرة و ربما كذلك على مستوى تسريحة شعر شخصية 

تبقى من يد الشخصية  داة على مستوى أصابع األرجل و ماحواء كما نالحظ استعمال هذه األ

. الرجالية

ما يكن تأكيده بشأن هذه الواجهة و هو أنه تم تطبيق عليها جل مراحل النحت إذ وصل النحات 

.   كل الشخصيات باإلضافة إلى مخلفة الغطاء سللمرحلة األخيرة من النحت و ذلك بتملي
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  -8-IIاللوحة( تسلا تازجعمابوت تXII-XIII  (
 

 I.S.67: رقم الجرد
م  11دلس والية بومرداس على بعد تم اكتشاف هذا التابوت ببلدية : االكتشافو تاريخ مكان 

 1857للفترة الفرنسية في سنة  دمن السور العائ
المتحف الوطني لآلثار القديمة  :اسم المؤسسة المالكة

لمسيحية قاعة اآلثار ا: قاعة العرض
حوض و غطاء : مكونات التابوت

الرخام األبيض  :المادة
م 2.15: الطول: الحوض: القياسات

م 0.60: العرض                          
م 0.60: االرتفاع                          

م 2.14: الطول:   الغطاء             
م 0.53: العرض                         

 م            0.17: ارتفاع الجبهة                         
                                                            Berbrugger. Rev. Afric. 1957    :المراجع

Leclercq. DACL. TII. 1925                                                                                    
 

جيدة : لة الحفظحا
 

. يتكون من جزئين، الجزء األول يتمثل في حوض مستطيل الشكل، باإلضافة :فــالوص

. لغطاء يأخذ شكل بالطة مستطيلة ذات جبهة 

  
نظرا لعثور هذا التابوت بداخل حنية تم نحت جل المشاهد على مستوى الواجهة  :وضــالح

لم ينحت من الحوض إال الواجهة األمامية،  األمامية بحيث أبقيت الجوانب األخرى بدون تمثيل

التي نظم عليها عدد من المشاهد، على شكل سجالت عددها سبعة، تعلوها بالتناوب جبهات 

. مثلثة و أخرى مقوسة

     
يفصل ما بين المشهد و اآلخر أعمدة من الطراز األيوني المقنى تعلوها تيجان من الطراز 

تزييني مكون من تقوسات و تسنيمات، تتناوب ما بينها  المركب و يعلو هذه األخيرة، مجمع

.  (Lemnisques)منها و إليها أشرطة  ، تنطلق(couronnes)زخارف ذات أشكال دائرية 
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: أما فيما يخص المشاهد، فهي منظمة من اليسار إلى اليمين كما يلي
 

ممثلة على اليمين و الشخصية ال: يتمثل في شخصيتين وكأنهما في حالة تحاور  :المشهد األول

تشد به إلى صدرها ، و باليد اليمنى    (Volumen)بالمواجهة تحمل في يدها اليسرى مخطوطا

خلف الحية، نحتت شخصية أخرى غير ملتحية، تحمل بيدها . تطعم حية ملتوية على نفسها

 .اليمنى شيئا مستديرا

 
ذات قنوات ملتوية في اتجاه  ةدو المشاهد األخرى من اليسار و اليمين، أعم, يحد هذا المشهد

. مخالف للعمود األخر، تحمل تيجان مركبة، ذات صف واحد من أوراق األكنت

 
 :يأوي بدوره شخصيتين :المشهد الثاني

األولى و إلى اليمين، شخصية شابة غير ملتحية، ممثلة بالواجهة تنظر إلى اليسار نحو 

.  ا و بيمناها عصى، موضوع بداخل إناءالشخصية المقابلة لها، تحمل بيدها اليسرى مخطوط

خلف هذه الشخصية، تظهر شخصية ثانية غير ملتحية، تنظر باتجاه الشخصية األولى، تحمل 

. بيدها اليمنى جسم مستدير الشكل، ال يظهر من هذه األخيرة إال الرأس، الصدر و اليد اليمنى

 
 :مثل داخل هذا السجل ثالث شخصيات :المشهد الثالث 

 218F1.(Orarium)و إلى اليمين امرأة أو فتاة منحنية، مرتدية رداء يغطي كل جسدها و رأسها: أوال
 

مثلت شخصية شابة غير ملتحية تقف أمام الفتاة و بيدها مخطوطا، بينما اليد اليمنى  :ثانيا
 . (Imposition des mains)موضوعة فوق رأس الفتاة 

 
تتمثل في رجل كهل يحمل في يده اليسرى  و إلى الوراء منهما مثلت شخصية ملتحية :ثالثا

. مخطوطا
 
 
 
 
 

 
 
 

 :   عالمشهد الراب
                                                 
1 Cahen (E) ; Orarium. DAGR. T.7. P. 223-225 
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تم نحت في هذا السجل شخصية غير ملتحية جالسة فوق جسم كروي الشكل                 

219F(Cariatides)موضوع فوق قاعدة متمثلة في رأس تمثال 

، تحمل في يدها اليسرى مخطوطا 1

وطة و مرفوعة، كأنها في حالة دعاء، أما القرص فتحمله قاعدة مفتوحا، بينما اليد اليمنى مبس

متمثلة في رأس تمثال إلى األسفل من هذه الشخصية الجالسة نحتت شخصيتين قزمتين ترفعان 

. برأسيهما نحو الشخصية الرئيسية في حالة إعجاب و محبة

 
ية و المتمثلة في تم في الجزء األيسر من السجل، تمثيل الشخصية الرئيس  :المشهد الخامس

المسيح  موجه الرأس نحو اليمين، يحمل في يده اليمنى عصى من جريد النخيل، يضعها في 

إناء اسطواني الشكل، أما يده اليسرى فمشدودة قليال إلى الوراء، تشد بجلباب المعطف 

(Pallium).220F2 

 
بالمواجهة  إلى اليمين، خلف الشخصية المذكورة أعاله نحتت شخصية كهلة ملتحية، ممثلة

. يلتفت نحو المسيح و كأنا به في محادثة معه

 
اليسار من المشهد، يحمل في يده  ىمثلت الشخصية الرئيسية جانبيا إل :المشهد السادس

و باليد اليمنى باإلبهام و الوسطى فقط ، يلمس  ،اليسرى مخطوطا، يرفع به إلى مستوى الصدر

 .(Imposition des mains)رأس الصبي الواقف أمامه 

 

تم تمثيل شخصية الفتى جانبيا، يمسك بيده اليسرى جلباب الشخصية الواقفة أمامه و اليد اليمنى 

. مبسوطة و مرفوعة في حالة دعاء

 
 
 
 
 
 
 

يظهر هذا المشهد الشخصية الرئيسية ممثلة إلى اليسار من المشهد يحمل في  :المشهد السابع

المواجهة، في التفاتة خفيفة إلى اليمين محدقا يده اليسرى مخطوطا مضموما إلى صدره، مثل ب
                                                 
1 Chipiez (Ch) ; Caryatides. DAGR. T.3. p. 929 
2 Leroux (G) ; Pallium. DAGR. T. 8. p. 285-293 
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بالحواري ، الذي يحمل في اليمنى شيء غير مميز، و إلى األسفل منه تم نحت ديك ينظر إلى 

 .األعلى محدقا بالشخصيتين 

 
يبدو أن كل الشخصيات التي تم نحتها على واجهة هذا التابوت، ترتدي نفس اللباس، و الذي 

 Le)فاض ذو أكمام طويلة،باإلضافة إلى رداء عريض و فضفاض يتمثل في قميص طويل فض

Pallium)  الذي يحيط بالخصر و يرتمي على الكتف اليسرى، ليحيط بكل الظهر ثم يرتمي على

. اليد اليمنى و اليسرى

 
ترتدي الشخصيات البالغة نعاال مشدودة للقدم بواسطة شريطين يلتقيان ليكونان شريطا 

. عل بعد أن يمر بين اإلصبع األكبر و األوسطمشتركا، يثّبت في الن

 
يرتدي الفتى قميصا قصيرا يشده بواسطة حزام متكون من ثالثة فصوص، تبدو كأنها علب 

أما  .صغيرة، باإلضافة إلى معطف قصير يغطي األكتاف، و ال يتجاوز طوله حد المرفقين

 .ن رأسها إلى غاية كعبيهاالفتاة، فما يمكن تمييزه من ثيابها، هو الرداء الذي يغطيها م

                  
فيما عدا الشخصية الكهلة ذات الرأس األصلع و المتمثلة في السجل السابع، باإلضافة إلى 

شخصية المسيح، فإن طريقة تسريحة شعر الشخصيات األخرى تأخذ شكل القبعة، حيث يجلب 

. عند بداية الجبهة كل الشعر من قمة الرأس على شكل خصالت قصيرة مموجة لتنتهي

 
أما تسريحة شعر المسيح، فتظهر على شكل خصالت أطول من خصالت الشخصيات 

األخرى، باإلضافة إلى أنها تنتهي على شكل حلزونيان منتظمة تتوج الجبهة باإلضافة إلى 

. مؤخرة الرقبة

 
أنه السيد نحت الغطاء في قطعة واحدة من الرخام األبيض، و الذي يقول في ش: غطاء التابـوت

221F(Berbrugger)ربربروج

يأخذ  .)1(بأن نوعية رخامه أجود من تلك المنحوت عليها الحوض 1

الجزء السفلي منه  ،(L)شكل بالطة ذات جبهة قليلة االرتفاع مكونة بذلك شكل الحرف الالتيني 

 .يمثل الواجهة المخصصة لالستقبال النحت

 
                                                 
1 Berbrugger (A) ; Sarcophage romain de Dellys. Rev. Afr. 1957 
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 .ت دالفين سابحة على مخلفة مموجةمن س انحت على واجهة هذا الغطاء موضوعا متكون

أربع منها تسبح بالتقابل باتجاه الخرطوش الخالي من الكتابة، باإلضافة إلى دلفينين آخرين مّثال 

 .و هما يسبحان في االتجاه المضاد، أحدهم نحو اليمين و اآلخر نحو اليسار

 
فصل بين الشخصيات تم استعمال في نحت واجهة تابوت دلس تقنية النحت البارز فال يكاد ي

م 0.06المنحوتة عليه و خلفيته إال الشيء القليل، وتبلغ درجة البروز فيه 

نالحظ في هذا العمل الرائع و المتقن في نفس الوقت استعمال أداة المثقب و التي تتمثل آثارها 

في وسط العين، في زوايا الفم، كما نالحظ استعمالها بين أصابع األيدي و األرجل، على 

. زونيات التيجان باإلضافة إلى سلة الخبز في السجل الخامس ابتداء من اليسارحل

 

إال أن استعمال أداة المثقب في هذا التابوت كان بصفة خفيفة، بحيث ال يمكن التفطن له إذا لم 

 ندقق المالحظة في تفاصيل النحت، األمر الذي يختلف تماما مع تابوت وداع المسيح 

(Les Adieux du Christ)  و تابوت كونكورديوس(Concordius) 222.المعروضين بمتحف آرلF1 

 
هذا االختالف نالحظه سواء كان ذلك في حدة بروز العناصر المنحوتة، أو في التكثيف من 

. استعمال المثقب على مستوى كل أجزاء الجسم أو على العناصر المعمارية

 

من التضاد بين الظل الذي توفره الثقوب تقنية استعمال المثقب لعبت دورا هاما في إضفاء نوعا 

الناتجة عن استعمال المثقب، وبين األجزاء المعرضة للضوء، و في هذا المجال يذكر  

 

 

 

، بأن استعمال المثقب تقنية بلغت أوجها في الجزء األول من القرن الرابع،  223F2  (Benoit)بونوا 

. لكنها خفت بشكل واضح في نهاية القرن الخامس

 

                                                 
1Benoit (F), Sarcophages paléochrétiens d’Arles et de Marseille suppl- Gallia. VII. 1954. pl.III- XIX  
2Ibid. pl. XX                                                                                   
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ص طريقة معالجة العيون، فلقد استعمل النحات من أجل تحديد الشكل العام للعين خطين فيما يخ

أما فيما يخص تحديد . أفقيين، و من أجل تحديد شكل الحدقة تم حز خط دائري خفيف العمق

البؤبؤ، التجأ النحات الستعمال أداة المثقب، إال أن ما يمكن مالحظته هو عدم استعمال هذه 

. نا شخصية المسيح بالسجل األوسطالتقنية في عي

 
ما يمكن مالحظته في نحت شخصيات هذا السجل  هو طريقة معالجة بروز الفخذين و األرجل 

، حيث ال توجد هناك عالقة تربط هذه األخيرة ببقية الجسد، فالجزء المخصص للخصر ال 

ي يجلس عليه، إلى عدم تركيز النحات على الكرسي أو القرص الذ ةيظهر منه شيء، باإلضاف

. فال نرى منه إال الشكل الدائري تم تمثيله بواسطة خط تم حزه بطريقة خفيفة

 
إضافة إلى هذا، تم تمثيل شجرتي النخيل بنفس الطريقة التي مثل بها القرص الذي يجلس عليه 

المسيح، حتى أنه يبدوا  لك أن هذه العناصر، لم تكن تمثل في المخطط األولي لهذا التابوت، 

أدمجت فيه فيما بعد، و ربما كان ذلك لملئ الفراغ الذي يحيط بالشخصية الرئيسية و  بل

 . المتمثلة في المسيح

 
أما الشخصيات الكهلة في السجل الثالث و الخامس ابتداء من اليسار، أستطاع الفنان التعبير 

صيات الشابة، عن قلة شعرها بطريقة رائعة، تتمثل في بروز خفيف جــــدا بالمقارنة مع الشخ

يؤتى بكل خصالت الشعر من قمة الرأس لتنزل  .باإلضافة إلى خطوط خفيفة العمق و التموج

 .على الجبهة و على مستوى األذنين

 
مثل الحواري المرافق للمسيح في السجل األخير، أصلعا في مقدمة الرأس، أما المؤخرة، فلقد 

لة من المؤخرة لتنتهي إلى ما وراء تم معالجة الشعر بشكل خفيف، أوتي بالخصالت القلي

 .األذنين

 
فيما يخص اللباس، تم استعمال الحفر الغائر الخفيف من أجل الحصول : طريقة معالجة اللباس

، أما تلك الثنايا التي تحيط  (Pallium) معلى طيات عريضة، ممثلة في الجزء العلوي من الباليو

 .غائرة، مكونة بذلك ثنايا ضيقة و منحنية بالخصر، وترتمي على الكتف، فلقد عولجت بخطوط
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تلك المستعملة في القميص، نالحظ أن هذه    مع إذا قارنا الخطوط المستعملة في جلباب الباليوم

األخيرة ضيقة و ذات شكل عمودي، إال أن درجة عمقها و حدته ال تختلف كثيرا عن تلك التي 

  .تمثل الباليوم

 
نحت لباس الشخصيات البالغة بتلك المستعملة في لباس شخصية األمر يختلف إذا قارنا طريقة 

 :الفتى و الفتاة

 
فيما يخص لباس الفتى، فهو قميص قصير ذو أكمام طويلة مشدودة نحو المعصم، و يظهر  /1

ذلك في الخطوط القليلة العمق التي تبناها النحات لتبين ذلك باإلضافة إلى معطف قصير ال 

أما  .، و لم يستعمل فيه إال بعض الخطوط القليلة و الضعيفة جدايتعدى طوله حد المرفقين

الخطوط الوحيدة التي يمكن أن نقول بأنها حادة و عميقة، فهي تلك التي تم استعمالها لتمثيل 

 .، حيث عبر عنه بثالثة خطوط عميقةىالحزام الذي يحيط بخصر الفت

 
لقد تم التعبير عنه ببعض الثنايا المركزة ، ف)L’ORARIUM( فيما يخص لباس الفتاة أو المرأة  /2

 .في الجزء الذي يغطي الرأس، أما األخرى فال يكاد يظهر منها إال ثالثة خطوط خفيفة منحنية

 
 طريقة نحت العناصر الممثلة على الغطاء تختلف اختالف كامال عن طريقة نحت الحوض،

د في إضفاء نوعا من الحيوية التي فالنحات هنا استعمل طريقة النحت الخفيف البروز، لكنه أجا

يتميز بها حيوان الدلفين، و يظهر ذلك في طريقة التواء المؤخرة ، و كأنه فعال يسبح على 

خلفية مموجة، إال أنه كان بعيدا عن الواقعية، بحيث لم ينجح في إعطاء المقاييس الالزمة و 

. ذلك فيما يخص حجم الرأس الذي يتجاوز بكثير حجم الجذع

 
فة إلى ذلك يجب ذكر عملية عدم التناسق بين أحجام الدالفين األربع المتوجهة نحو إضا

.  الخرطوش و بين تلك التي تسبح في االتجاه المعاكس

 
عينيا يظهر لنا الفارق بين الرخام المستعمل في النحت الحوض و ذلك المستعمل في نحت 

و لذلك يتبادر إلى أذهاننا هذا  .الغطاء، و الذي يبدو أجود، حيث يظهر لنا أصفى و أملس

السؤال، لماذا لم يطبق النحات على واجهة هذا الغطاء نفس التقنية التي استعملها على واجهة 

 . الحوض
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: و من هنا يمكن أن نقدم بعض االفتراضات

 
 .عدم نحت هذا الغطاء في نفس الورشة للتي تم فيها نحت الحوض /1

. لورشة لكن بإزميل آخر فرضية نحت هذا الغطاء في نفس ا /2

 

ينتمي تابوت دلس إلى مجموعة التوابيت التي نحتت على واجهتها مجموعة من المواضيع 

المرتبطة باألحداث التي سطرها اإلنجيل و التوراة، و التي تم تنظيمها بداخل واجهة يعلوها 

أليونية ذات إفريز تتوجه تقوسات مثلثيه الشكل وأخرى مقوسة، ترفعه مجموعة من األعمدة ا

 .(Ordre composite)التيجان المركبة 

 
تم إطالق على هذه التشكيلة اسم الواجهة المعمارية ، هذا النمط من التنظيم ينتمي لمدارس 

 224F1.اإلغريقية الرومانية و عرف مبكرا في إيطاليا، و يرجع أصله إلى آسيا الصغرى

  
من تابوت دلس، معجزة تسميم أفعى  ابتداء من اليمين إلى اليسار، مثـل في السجل األول

البابليين، و هو موضوع قليل االستعمال على واجهات التوابيت، إذا ما قارناه بموضوع دانييل 

 225F2.في حفرة  األسود

 
 
 

 
نحتت هذه الشخصية وهي تقوم بتقديم جسم ذو شكل مستدير، ربما كانت تلك الوصفة العجيبة 

. التي حضرها من أجل تسميم األفعى

 
مر الذي يبدو غامضا في هذا المشهد، هو الجمع بين شخصية المسيح و دانييل على نفس األ

هل هذه إشارة أراد بها الفنان إظهار العالقة التاريخية التي تجمعهما ببعضهما، أم أراد . السجل

 .تمثيل حادثة أثارت في نفسه مشاعر قوية، دفعت به إلى تخليدها

  

                                                 
1Benoit (F) ; Les Sarcophages chrétiens d’Arles et de      Marseille, Paris VII. 1954, p. 15.                  
2Leclercq (H) ; D.A.C.L. T.IV, col, 220-221 ; Letourzy.  Paris.VI. 1992  
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ى تدخل الكنيسة في تسيير و تقنين الموضوعات و مدى التزام و هنا يتبادر إلى أذهاننا مد

 226F1.النحاتين و الفنانين بهذه األخيرة

 
إال أن هناك من يعلل عملية استعمال المواضيع المستخرجة من كتاب التوراة بمحاذاة مواضيع 

كملة كتاب اإلنجيل، بأنها طريقة إلقناع الرأي العام، بأن مواضيع اإلنجيل ما هي إال أداة م

.لمواضيع كتاب التوراة 227F

2 

 
أما الموضوع المشكل في السجل الثاني و المتمثل في معجزة تحويل الماء إلى خمر، فهو 

 228F3.يؤدي معنى القربان أي تحويل الخمر إلى دم المسيح

 
ابتداء من القرن الثالث أدمج هذا الموضوع في سجل المواضيع المتبناة من طرف معتنقي  

ث يرتبط ارتباطا وثيقا بالموضوع المشكل في السجل الخامس و المتمثل بحي. الدين المسيحي

في معجزة تكاثر الخبز، حيث ظهرت ابتداء من القرن الثالث، و هي نزعة هادفة لتبسيط 

األشكال، بإيجاد نوع من التوازن بين العنصر الجامد المتمثل في الخبز و ذلك العنصر السائل 

 229F4.المتمثل في الخمر

 
 

هذا الموضوع لم يعرف الرواج الذي عرفه موضوع تضاعف الخبز، ربما كان ذلك إال أن 

راجعا لتأخر ظهور هذه المعجزة على الرسوم الجدارية، إال أنه برز بشكل قوي على 

المنحوتات، و بالتحديد على واجهات التوابيت، و ذلك بنحت وعاء واحد كما في تابوت دلس 

230F ليه في تابوت األسقفية بمتحف آرلأو ثالثة أوعية مثلما هو الحال ع

أو اثنين على غطاء 5

 231F6 .تابوت معروض في نفس المتحف
.                                  

                                                 
1 Leclercq (H) ; Op-Cit. T.V. Col. 1808. Paris 1953.                                              
2 Grabar (A) ; l’Art de la fin de l’antiquité et du moyen  age, Vol. I. p. 507. Paris 1968 
3 La Sainte Bible ; l’Evangile selon Saint Mathieu, édition   du Cerf. P. 1325. Paris 1956      
4 Leclercq (H) ; Op.cit. T.II. Col 1802-1819. Paris VI. 1925 
5 Benoit (F) ;Op-cit. pl. XII-1 
6 Ibid. pl. XXXIV. N° 2                                                                         
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، و التي (Emorhoise)في السجل الثالث تم تسطير معجزة شفاء المرأة المصابة بداء البواسير

كن لم يفدها منهم أحد، و تروي أحداثها قصة امرأة استشارت في مرضها كل أطباء عصرها، ل

232F .بالتجائها للنبي عيسى بشد ردائه كما ترويه الصورة، كان ذلك بمثابة دواء شاف لمرضها

1  

 
يعتبر هذا الموضوع من أندر و أقدم المواضيع التي أبدعها الفنان المسيحي، و كان ذلك في 

 .ومابر 233F2 (Prextat)القرن الثاني من خالل رسم جداري في ديماسات بركستات 

 
أما فيما يخص التشكيلة اإلكونوغرافية لهذا الحدث، فإنها لم تتغير بتاتا، فالموضوع يتمثل دائما 

 .في امرأة راكعة أمام المسيح أو ورائه، تشد بجلبابه

من بين  األلقاب العديدة التي لقب بها المسيح من طرف األدب المسيحي، في القرون األولى، 

يقية، هو اسم المسيح الطبيب، باإلضافة إلى هذا االسم، نجد و خاصة المكتوب منه باإلغر

أسماء أخرى حاول األدب المسيحي استساغتها من الكتاب المقدس، نذكر منها على سبيل 

 234F3.(Le Messie)المسيح  (Le fils de Dieu)ابن هللا   (le bon pasteur)المثال الراعي الطيب 

 
لسة على كرسي في مركز تشكيلة مكونة من إال أن صلب الموضوع تتمثل في شخصية جا

عدد من الشخصيات المستوحاة من التوراة و اإلنجيل، تعتبر من أقدم المواضيع و يرجع 

أصلها للفترة الوثنية، بحيث استخدم الفنان المسيحي هذا الموضوع و استساغة على حسب 

 .  متطلباته

ى كرسي،  من التشكيالت التي المسيح الممثل في السجل المركزي لتابوت دلس جالسا عل

حاول الفنان المسيحي تطويرها، و ذلك ابتداء من القرن الثالث بالمشرق ثم بإيطاليا خالل 

 235F4.القرن الرابع

                                            
من بين التشكيالت التي تشبه كثيرا تشكيلة تابوت المعجزات، خاصة فيما يتعلق بتسريحة 

طريقة شده للمخطوط الشبه مفتوح، باإلضافة للقاعدة المتمثلة في رأس تمثال  الشعر، 

                                                 
1 La Sainte Bible ; l’Evangile selon Saint Mathieu, édition du cerf. Paris 1956.  p.1325          
2 Leclercq (H) ; Op-cit. T. XIV. Col.1734. Paris. VI. 1948 
3 Dumeige (G.Sj) ; Le christ médecin dans la littérature chrétienne des premiers siècles. R.A.CH, Anno, XLVIII, N° 
1-4, 1972. p. 115 
4 Dumeige (G.Sj) ; Le christ médecin dans la littérature chrétienne des premiers siècles. R.A.CH, Anno, XLVIII, N° 
1-4, 1972. p. 115  
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(Les cariatides) 236F1237، نذكر في المقام األول، تابوت جونيوس باسوسF

جمينوس بآرل و  ، تابوت 2

238Fتابوت آخر بالمتحف البلدي بروما

 239F4.الترانباإلضافة لتابوت معروض بمتحف  3

                                                        
في حين أنه في القرن الرابع بالمشرق أخذ الفن اتجاها مختلفا و ذلك بتمثيل المسيح ملتحيا و 

ظهرت هذه التشكيلة من خالل قدح قسطنطين المعروض بالمتحف . جالسا على كرسي

 240F5.البريطاني

 
241Fولومن األمثلة التي يمكن ذكرها، تابوت وثني من سيدامار بمتحف إسطنب

الذي يعتبر كذلك   6

أول تابوت طبق عليه أسلوب فني جديد بالنسبة للفترة التي ينتمي إليها، و التي تتمثل في خلق 

. السجالت بواسطة األعمدة و الواجهة التي تشبه مدخل المعبد

 
حاول النحات إضفاء نوعا من القدسية على هذا المشهد مستعينا ببعض األدوات، مثل اليد 

فوعة في هيئة الدعاء، باإلضافة إلى الحجم الذي نحتت به الشخصيتين الواقفتين اليمنى المر

أسفل المسيح، تقنية استعملت لتبيين الفرق االجتماعي و الطبقي بين هاتين الشخصيتين و 

 242F7.شخصية المسيح، و يبدو أنها تشكيلة قديمة، استعملها الكثير من النحاتين الوثنيين

 
ة تضاعف الخبز، الوطيدة العالقة بمعجزة تحويل الماء إلى خصص السجل الخامس لمعجز

خمر، و هذه المعجزة تعتبر األسبق من حيث تمثيلها الفني، سواء كان ذلك على الرسوم 

. الجدارية أو المنحوتات

 
أول ظهور لهذه المعجزة كان على جداريات سراديب اإلسكندرية بمصر المؤرخة بالقرن 

243F. هو يبارك الخبز و السمك الثاني، حيث مثل المسيح و

8     

 
: ظهرت هذه التشكيلة الفنية على المعالم المسيحية بمراحل

                                                 
1 Leclercq (A) ; Op-Cit ; T. VII. Col. 2121-2123. Paris VI. 1997.                         
2 Wilpert (G) ; I Sarcofagi christiani antichi, vol. I. Tav. XIII. Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma. 1929   
3 Grabbar (A) ; Christian Iconography a study of its origins. Fig. 21  Washington. 1961.                                                                              
4 Bovini (G) ; I Sarcophagi Paleocristiani, Determinazione della loro cronologia mediante l’Analisi dei 
ritratti.1949.p.63. Fig. 42 
5Leclerq (H) ; Op-Cit. T.VII, Col. 2645. fig. 3240. Paris. VI. 1927.  
6 Wilbert (G) ; Op-Cit. T. XXVII. N°3 
7 Benoit (F) ; Op-Cit. Pl. VI. N°10.                                                                      
8 Benoit (F) ; Ibid. Pl. XXXIX. N°1-2 
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ابتداء من القرن الثاني، توصل الفنان إلى تشكيل موضوع متكون من سبع شخصيات،  -1

تم . يتناولون الوجبة القربانية المقدسة، و يحيط بهم ثالثة أو أربعة سالل مملوءة بالخبز

 244F1. (Priscille)ذا الموضوع في مقبرة بريكسيليا العثور على ه

 

في منتصف القرن الثاني تم تبسيط هذه التشكيلة بتمثيل سلة مليئة بالخبز بمحاذاة سمكة  -2

 245F2.بإيطاليا (Crypte de Lucine)التي ترمز للمسيح و كان ذلك بديماسات لوسين 

                      

آخر، و هذا األخير يتمثل في المسيح و هو  و ابتداء من القرن الثالث، حدث تجديد -3

بصدد القيام بالمعجزة، يحمل في يده عصاه موجهة نحو السالل الموضوعة أمامه، وتم 

و ذلك بإيطاليا،   (pierre et Marcellin)مالحظة هذا الموضوع بمقبرة بيار و مارسوالن

 246F3. (Domicille)باإلضافة إلى مقبرة دوميسيا 

 
ظهرت نزعة تبسيط األشكال و التخلي عن تمثيل السمك في مجموعة  و في القرن الثالث

. القرابين، و استبداله بعنصر جامد، و المتمثل في الخبز، و كان ذلك خاصة على المنحوتات

 
أما عن الموضوع المنحوت على واجهة تابوت دلس، فإنه ينتمي إلى التشكيلة التي ظهرت في 

التبسيط التي نراها جلية، فمن إثنى عشرة سلة على  القرن الثالث، باإلضافة إلى عملية

إن هذا العدد ال ينحصر فقط . جداريات القرن الثاني، انحصرت إلى سلة واحدة في تابوتنا هذا

على تابوت دلس، فهناك أمثلة مشابهة له، و نذكر على سبيل الحصر، تابوت المتعبدة بمتحف 

 247F4. آرل

 
لموضوع معجزة شفاء األعمى، موضوع تم انتشاره خصص السجل السادس من هذا التابوت، 

248Fبروما (DOMITILLA)على عدد من المعالم، أقدمها جداريات مقبرة دوميسيا 

، حيث مثل 5

 .المسيح و هو يلمس بيده أعين األعمى الراكع أمامه

                                                 
1 Leclercq (H) ; Op.cit. T. I. Col. 800. Fig. 172. Paris. 1924                           
2Ibid. T. III. Col. 1729. Pl. h. t. Paris. 1914                                
3Ibid. T. XIII. Col. 448. Paris. 1937                                            
4 Benoit (F); Op.cit. Pl. XXIV. N°. 1 
5Leclercq (H). Opcit. T.IV. col. 1404.1442. Paris. 1921  
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. يذكر كتاب اإلنجيل أحداث معجزتين في شفاء العميان

 249F1.(Jericho)معجزة شفاء عميان جريكو  -أ

 250F2.عجزة شفاء األعمى خلقام ب-

 

يتعرف على هذين الموضوعين من خالل طريقة لمس المسيح للشخصيتين، فعندما يتعلق 

 :األمر بمعجزة األعمى خلقا، تتمثل التشكيلة كما يلي

.  المسيح يضع اإلبهام و الوسطى من يده اليمنى على أعين األعمى -1

                                                                                                                         قلص عددهم فيما بعد من اثنين عندما يتعلق األمر بعميان جريكو، و الذي ت       

. واجهات التوابيت واحد علىإلى 

 .عندما يتعلق األمر باألعمى خلقا. المسيح يضع يده اليمنى بأكملها على رأس األعمى -2

يبدو أن الموضوع األول لقي رواجا كبيرا بالمقارنة مع موضوع الثاني و األمثلة على 

: ذلك عديدة نذكر

 
. البروز في النحت يبلغ تقريبا نفس الحدة في تابوت دلس  أ- 

 

 

  طريقة تنظيم المشاهد و الشخصيات مثنى مثنى تحت واجهة معمارية، تزينها  ب-

 .ى المواضيع التي لها عالقة بمعجزات المسيحأعمدة أيونية، باإلضافة إل    

 

من بين الموضوعات التي لقيت رواجا من خالل المنحوتات نذكر معجزة الكفر الثالث للقديس 

: يبيار و التي نراها ممثلة في السجل السابع و التي تتلخص فيما يل

 

الراعي قال عيسى لجماعته، ستراعون و تذهلون ذهوال كبيرا هذه الليلة، سأضرب " 

ويستنكر القديس بيار األمر، و يرسل قائال لن أتنكر لك أبدا يا عيسى، و   .وتتفرق الشياه

251F"قبل أن يصيح الديك مرتين هذا اليوم، فإنك ستتنكر لي ثالث مرات: يجيب المسيح 

3. 

 
                                                 
1 Ibid. T. VII. Col 2231/ Paris VI. 1927          
2La Sainte Bible. Opcit. P. 1301-1340 
3 La sainte bible. L’évangile selon Saint Marc, Edition du cerf Paris. 1956. p. 1345 
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يرمز تمثيل الكفر الثالث إلى إعادة بعث المسيح و تتمثل التشكيلة اإلكونوغرافية لهذا 

ع في اجتماع  شخصية المسيح و القديس بيار، برفقة الديك ، الذي يمثل العنصر الموضو

األساسي في هذا الموضوع، وينحت هذا األخير دائما، أو في أغلب األحيان إلى األسفل من 

  .252F1  (Latran)المشهد مثلما هو الحال في تابوت دلس أو في تابوت معروض بمتحف آلتران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        
 
 
 
 
 
 

  -9-IIمعجزة النبي دانييل و موسى يضرب بعصاه الحجر: لتابوت دلس قطعتين   
 )XVI-2 3-اللوحة (       

 
    IS. 066 - IS. 086   :درقم الجر

مدينة دلس : تاريخ و مكان االكتشاف
) قاعة األثار المسيحية(المتحف الوطني لآلثار القديمة و الفنون اإلسالمية  :مكان الحفظ

رخام أبيض : المادة
م  0,56: اإلرتفاع: قطعة دانيال في حفرة األسود   :المقاييس

م 0,38: العرض                                            
م  0,09: السمك                                            

م   0,59: اإلرتفاع:                 قطعة كورناي            
م 0,37: العرض                                            
 م  0,10: السمك                                            

 
                                     Doublet.Catalogue du musée des antiquités.p.46-47 :المراجع

 Wilpert (G). I sarcofagi christiani antichi V. I. N°1                   

                                                 
1 Bovini (G) ; I Sarcofagi paleocristiani, Determinazione della loro cronologia Mediante l’Analisi dei ritratii .1949. 
p. 80. Fig. 56  
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 Wilpert (G). Rivista di archeologia Christiana. 1930. numeri 1-2 
 

بل كان يتشكل أصال من قطعتان   لم يتم صنع هذا التابوت في كتلة حجرية واحدة :حالة الحفظ

يكونان  نفصل بينهما شق طولي، بحيث لم  يتم العثور إال على الجزأين اللذاي نمتجانستا

. الواجهات الصغرى للتابوت

 
و  لواجهة تابوت (Leclercq Henri)نتمي هاتين القطعتين حسب السيد هنري لوكلرك ت :الوصف

253Fاللتان تمثالن النبي دانيال في حفرة األسود و كذا النبي موسى يضرب الحجر بعصاه

1.  

تم التمثيل على الواجهة التي نحت عليها موضوع النبي دانيال شخصية واقفة بالمواجهة لم  

يتبقى منها إال الرأس و الجزء األيمن من جسمه المتمثل في الكتف و اليد اليمنى الممدودة في 

. حالة دعاء باتجاه نخلة ممثلة إلى يمينه باإلضافة للساق و الرجل اليمنى العاريتين

 
أما عن الجزء .النخلة تم تمثيل أسد جالس على قوائمه الخلفية، يرفع برأسه نحو النبيأسفل 

254Fالضائع، فلقد تم إعادة تصور تشكيلته 

األسد و النصف األيسر من  النخلة،: بالنحو التالي2

. صورة دانيال

 
لم ،إال أنه في حالة تابوت دلس  Habacucلقد عودتنا مواضيع تمثيل دانيال تصويره برفقته 

. يكن األمر كذلك، ربما يرجع ذلك لضيق النطاق المتوفر لتمثيله

 
 Corneilleموضوع هذه الواجهة التعميد الرمزي لكورناي  يمثل :الواجهة الصغرى اليسرى

تم تمثيل على هذه الواجهة شخصيتين  ).(Apôtresبرفقة حاشيته تحت رعاية أمير األقداس 

ن بأيديهما نحو مياه منبع الممثل على الواجهة على شكل واقفتين جانبيا باتجاه اليمين، يمدا

 .خطوط مموجة

 
الشخصية األولى و المتمثلة في كورناي مثل بمقاسات أكبر من مرافقه، تسريحة شعره 

قصيرة، خصالت الشعر قصيرة و مجعدة تم التعبير عنها باستعمال أداة المثقب، يرتدي قميصا 

كالميد مرمية إلى الوراء ومشدودة بواسطة إبزيم على قصيرا بأكمام طويلة باإلضافة إلى 

                                                 
1 Leclercq (H) ; Sarcophage. D.A.C.L.  T. XV. col. 873 
 
2 Wilpert (G) ; Deux fragments d’un sarcophage africain orné de scènes christologiques, Rivista di archéologie 
christiana. N° 1e2. Anno VII 1930. p.66 
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الكتف اليسرى، يرتدي نعال بكاسيات أرجل قصيرة، اليد والرجل اليسرى مختفية وراء 

 .الشخصية الواقفة أمامه

 
الشخصية الممثلة في المقدمة نحتت بأبعاد أصغر من األولى، مثلت هي األخرى جانبيا تنظر 

آلخر قميص قصير مشدود على مستوى الخصر بحزام مكونا بذلك باتجاه المنبع، يرتدي هو ا

ثنية، يمد بيده اليسرى نحو المنبع، أما اليد األخرى فغير ممثلة، السيقان عارية ونالحظ على 

ينقص هذه التشكيلة الداعي سان بيار و جزء من . مستوى األرجل نعلين مشدودين إلى الساق

. المنبع

 
ضمن موضوع شفاء العميان، أما  ثلة على قطعة النبي دانيالتندرج الشخصية األولى المم

ضمن موضوع دخول النبي عيسى عليه  الشخصية الممثلة على قطعة تابوت كورناي فتندمج

. السالم إلى القدس

 
عرف هذا الموضوع بعدد من التشكيالت، منها أوال، دانييل داخل حفرة األسود، ثانيا، دانييل 

ال أن هذا األخير كان ظهوره قليال خاصة حينما يتعلق األمر يسمم أفعى البابليين، إ

 .بالمنحوتات

 
موضوع دانييل بين األسود من الموضوعات الغائرة في القدم، إذ يعتبر من أول التشكيالت 

التي ابتدء بها الرسومات الجدارية و الرمزية المسيحية، فأول تشكيلة له كانت في القرن الثاني 

Priscille255Fفي مقبرة   la Capella Grecaمن خالل جداريات 

1 .

 
مع طلوع القرن الثالث تغيرت التشكيلة فبعدما كان دنييل يمثل البسا بمعية مجموعة من 

. األسود، أصبح يمثل عاريا بمعية أسدين فقط

: تم تمثيل سيدنا دنييل على عدد من التحف فى الجزائر نذكر منها

256Fصحن للغسل تم العثور عليه بجميلة

257Fمزينة لبازليكا تيقزيرت ضافة لتاج دعامةباإل 2

هناك  3

Tunique talaire258Fتمثيل آخر لدنييل لكنه فهذه التشكيلة مثل مرتديا لقميص

4  .

                                                 
1 Leclercq (H) ; Daniel ; DACL. T. IV. Col ; 221-247 
2 Delamare (A. DH. AL). exploration scientifique de l’Algérie. Pl. CV. Fig ; 12/ DACL. T. II. Col. 760. fig ; 1495 
3 Gavault. Etudes sur les ruines romaines de Tigzirt Paris 1897. p. 31. fig. 07 
4 Op-cit.. Gavault.  P. 31. fig. 7  



  

 - 140 - 

 
أما فيما يخص تمثيل هذا الموضوع على واجهات التوابيت فمن العسير حصرها في هذا 

العمل، و لكن بإمكاننا إعطاء بعض األمثلة 

المعروض بالمتحف الوطني لألثار القديمة و  لستابوت معجزات المسيح للد -

. اإلسالمية

Brescia259Fعلى الواجهة الجانبية لتابوت بركسيا  -

1 

 

260Fعلى واجهة تابوت معروض بمتحف لتران -

2 Latran  

261Fبروما Aurelioعلى واجهة حوض أوريليو -

3 

262Fعلى واجهة تابوت سوزان بمتحف آرل -

4 

 
 لجديد والذي تم تعميده من طرف سان بيار   يعتبر كورناي أول شخصية وثنية اعتنقت الدين ا 

بنفس الموضوع  إن طريقة تمثيل موضوع تعميد كورناي من طرف فنان تابوت دلس تذكرنا

الفرنسية، إذ هو بدوره  على الواجهة الصغرى اليمنى إلحدى توابيت متحف مدينة آرل المجسد

. مثل ما هو في تابوت دلس مكون من كتلتين يفصل بينهما شق طولي يقسم المنبع إلى قسمين

 
تم تطبيق على هاتين القطعتين تقنية النحت الخفيف البروز، أما تلك الشخصيتان المكونتان   

لموضوع الواجهة األمامية فلقد تم تمثيل عليهما تقنية النحت البارز، إذ أن حدة البروز فيهما 

ال أداة المثقب من أجل إضفاء مشابهة لتابوت معجزات المسيح السبعة، تم االعتماد على استعم

. بعض الضالل على مستوى العينين، الفم، األذنين باإلضافة لتسريحة الشعر

 
لحيتي و تسريحة شعر  كما يمكن مالحظة عملية التكثيف من استعمال المثقب على مستوى

الشخصيتين الممثلتان على الواجهة األمامية للتابوت، و على مستوى اإلطارين العلويين 

. للواجهة األمامية نمكونان لألبواب المشكلة للزاويتين الجانبيتاال

 

                                                 
1 Bruyne (Luc de) ; L’imposition des mains dans l’Art chrétien ancien. Rivista di archéologia cristiana/ Anno XX ;                                                        
numeri 1 e  4. 1943. p. 185 
2 Ibid. p. 175  
3 Bovini (G). I Sarcofagi paleocristiani.Roma 1949. p. 189. Fig. 197 
4 Ibid. p. 204. fig. 215 
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تقنية استعمال أداة المثقب لعبت دورا هاما في إضفاء نوع من التضاد بين الضالل التي  

توفرها الثقوب الناتجة عن استعمال المثقب و بين األجزاء المعرضة للضوء، هذه التقنية القت 

 .ع بعد الميالدرواجا كبيرا في القرن الراب

   
فيما يخص اللباس، تعمد الناحت في استعمال خطوط منحنية ، قليلة العمق من أجل الخروج 

بثنايا عريضة نراها متجلية على مستوى تمثيل الكالميد، نفس الخطوط تم استعمالها من أجل 

عمالها التعبير عن سيالن الماء من المنبع، كما نستطيع مالحظة خطوط أخرى عمودية تم است

 .من أجل التعبير عن األجزاء السفلية من القميص الذي يرتديه مرافق كورناي

 

 
 
 

  -10-IIاللوحة   ( تابوت الراعي الطيبX-1-2/ XI-1-2 (
 

بداخل غرفة جنائزية قرب باب القيصرية بتيبازة     :مكان االكتشاف
 1863:   تاريخ االكتشاف

متحف تيبازة :  اسم المؤسسة المالكة
  (Angelvey)حديقة آنجالفى:   عة العرضقا

حوض :  مكونات التابوت
رخام أبيض    :المادة

م                                                                                                  2: الطول: قياسات الحوض
م  0.66: العرض                      
 م 0.65:االرتفاع                      

                                Papier (A) Bulletin de l’académie d’hippone. 1893-95   المراجع
     

   Leclerq (H) DACL. T. XIII. 2. col 2301. fig. 9929                                                  
                                    

Gsell. MEFR.1894                                                                                                     
   Cherbonneau Revue de   la société savantes v serie. T.VI. 1873    

 
263Fيأخذ هذا التابوت شكل اللينوس: الوصف

1(le lénos)، ت تستعمل نوع من األحواض التي كان

من طرف الرومانيين لتزيين الحمامات الخاصة، له قاعدة إهليجية و جوانب نصف دائرية 

 .منتفخة، حافته العليا ذات تنوء بارز إلى الخارج، أما قاعدته فذات نتوء مزدوج

                                                 
 حوض يتم عصر العنب فيه 1
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، يتوسط  (Strégiles)الالتيني Sوزعت على واجهته األمامية حزات ممَوجة تأخذ شكل حرف 

من التمَوجات، صورة منحوتة نحتا بارزا ممثلة في شخصية شابة غير ملتحية هذه التشكيلة 

ذات رأس عاري متجه نحو اليمين، متوج بشعر كثيف على شكل خصالت كثيفة و مرنة في 

. نفس الوقت، تتجه من قمة الوجه إلى أعلى الرأس بانتظام شديد

 
 ،264F1 (Exomis) قميصا بدون أكماممثلت الشخصية بالمواجهة ترتكز على الرجل اليمنى، ترتدي  

مشدود إلى الخصر بواسطة حزام تظهر آثاره في االنتفاخ الذي تكونه الثنية العريضة الناتجة 

 .عن هذا الحزام وينزل جلباب هذا القميص على الساقين بحيث ال يتجاوز بذلك الركبتين

 
265F (Faciae Crurales)الساقين كاسيات ايحيط بر بلت

ة أشرطة من الجلد، سط،   مشدودة بوا2

،  يحمل فوق كتفيه كبشا، يشد بيده اليسرى قوائمه الخلفية، و 266F3 (les andromides) وينتعل خفين

    باألخرى قوائمه األمامية باإلضافة إلى وعاء من الجلد نلحظ أثاره على الكتف اليسرى

(mulcrum)   267F

تم  .يهما نحو الراعيإلى األسفل أمام أقدامه  يقف كبشين بالتدابر، يرفعان برأس4

نحت في جوانب هذا التابوت أسدين، كل واحد منهما ينقض على فريسة تتمثل في حيوان 

 .األيل

 
مثل هذين األسدين ببروز شديد، خاصة الرأس المؤثث بهلبات كثيفة و مرنة، العيون بارزة، 

لتفت باتجاه أما حيوان األيل فلقد مثل منبطحا على األرض و رأسه م. تحدق باتجاه الراعي

األعلى، نظرا للقوة الضاغطة المستعملة من خالل مخالب األسد و أنيابه، حيث يظهر عليه كل 

 .الهلع والذعون في نفس الوقت

 
لقد أجاد النحات في تمثيل الشخصيات، مطبقا من أجل إبرازها، تقنية النحت البارز، بحيث 

لك من خالل رأس الراعي و الحمل تنفصل فيه الشخصيات عن واجهة التابوت، ويتجلى لنا ذ

. باإلضافة لرأسي األيل و األسد

 
                                                 
1 Papier (A) ; Description de deux sarcophages découverts à Tipasa, Bulletin de l’académie d’Hippone N°26, p. 
105. 1893                                           
2 Leclercq (H) ; Pasteur (le bon). D.A.C.L. T.XIII. II. Col. 2301                            
3 Saglio (E) ; andromide. DAGR. T.1. p. 268-269   
4  F.P ; mulcrum. DAGR. T.6. p. 2010 
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استعمل الفنان من أجل تبيان تسريحة الراعي المثقب، و ذلك يبدو جليا في طريقة التعامل مع 

إبراز كل خصلة شعر على حدة، وبطريقة منتظمة، بحيث أظهره بشعر كثيف، تنطلق فيه 

.  الخصالت من األمام إلى الوراء

 
س القدرة و الحكمة التي التزم بها النحات في تمثيل مشهد انتصار القوي على الضعيف، تم بنف

تطبيقها في التعامل مع شخصية الراعي بحيث تم نحته في ريعان شبابه، الوجنتان مملوءتان 

والفم شبه مفتوح مستعمال في زواياه أداة المثقب، باإلضافة إلى الرقة و الخفة و األناقة التي 

اها على الثنايا المنحنية و القليلة العمق في الجزء العلوي من القميص و تلك  العمودية أضف

المتمثلة في الجزء السفلي منه و خط أفقي آخر التجأ إليه النحات من أجل إظهار الجزء 

أما فيما يخص طريقة نحت كاسيات األرجل فقد تعامل معها النحات بخطوط . المشدود للخصر

. ات أشكال متشابكةخفيفة الحدة ذ

 
يظهر استعمال المثقب كذلك على مستوى هلبات رأس األسد المنطلقة من مقدمة الرأس متجهة 

لم .  إلى الوراء على شكل مجموعات تشبه في ذلك أوراق آلكنت، و أخرى تنزل على صدره

جلية في يفوت الفنان في هذا اإلطار  عملية تبيين عضالت الوجه المشدودة و التي تبدو لنا مت

ونرى كذلك استعمال المثقب متجليا  .   الخطوط المحفورة بمقص الناحت على مستوى الوجه

على الفرو النازل على مستوى األطراف األمامية و البطن وكذا على مستوى األعين المحدقة 

. نحو األعلى

 
بشكله المخيف إن الفنان الذي نحت هذا التابوت أجاد كل اإلجادة في إبراز تفاصيل رأس األسد 

و نظراته الباردة، و فمه المفتوح في تأهب االلتهام األيل، باإلضافة إلى الحدة في تمثيل 

عضالته و شدة القبضة أما هذا األخير فلقد تم نحته بطريقة بين فيها اإلذعان و الرذوخ لمن 

لك مثله هو أقوى، مع التركيز على إظهار تقاطيع الخوف و عدم القدرة على المقاومة، كل ذ

. الفنان في طريقة انبطاحه على األرض، رمزا لضعف الكائن الحي قبالة الموت

 
فيما يخص طريقة النحت التي استعملها النحات فهي نفسها المستعملة في نحت األسد، إذ يكاد 

الرأس ينفصل تماما عن واجهة التابوت، خاصة الجزء المتعلق بالرأس، القرون و األذنين و 
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انكسرت تلك الممثلة في األيل األيسر، بحيث تم التركيز في تفاصيل الرأس التي لألسف 

 .باستعمال أداة المثقب  على مستوى المنخرين، الفك و األعين

 
 
 

 
سواء كان ذلك علي  ،من بين المواضيع التي اتخذت لنفسها مكانة مرموقة في الفن الجنائزي

وفي مقدمتها شخصية الراعي  ،يع الرعويةنذكر المواض, الرسوم الجدارية أو على المنحوتات

268Fالطيب

 :، الذي طرحت عن أصله العديد من األسئلة1

 
، بحيث تمت استعارته  من سجل المنحوتات الوثنية  ذو تقاليد و ثنية  هل أن هذا الموضوع

269F  (Les figures criophores)  ألداء مهمة تختلف تماما عن مهمتها األصلية و المعروفة ب

أم  2

270Fقتبس من الرسوم الجدارية المسيحية أنه م

3. 

 
, نظرا لما أدخل عليه من وظائف متعددة , 271F4 هناك من يقول بأن هذا الموضوع ذو أصل وثني 

حيث نرى قطيع من الغنم في هيئات متعددة  و الراعي جالس أو متكئ على عصاه  أو واضعا 

  (Grousset)ى جروسيكل هذه الوضعيات حسب السيد رون, رجال على رجل و يحادث كلبه 

272F

, ، تبين لنا جليا أننا أمام تشكيلة فنية مختلفة تماما عن تلك المستلهمة من الرسومات الجدارية 5

 .273F6 التي كان فيها الراعي الطيب فضا و علي هيئة متصلبة و جامدة

 
 إذا ما أخذنا بعين االعتبار ، ما يمكن ذكره في هذا الشأن هو أن هذا الموضوع له أصل أقدم

ألن هذه الرسوم ليست عسيرة نظرا ، 274F7)القرن األول( ظهوره األول على الواجهات الجدارية 

التشكيل بالمقارنة مع النحت، إال أنه و ابتداء من القرن الثاني المودة كانت متوجهة نحو 

لم يعد من المستطاع التخلي عن استعمال التوابيت، إذ   التوابيت، و ابتداء من القرن الثالث

كانت يواجهه مشكل المواضيع المشكلة على  ءح من السهل اقتنائها، إال أن هذا االقتناأصب
                                                 
1 Leclercq (H) ; Pasteur (bon), D.A.C.L. T.XIII.II. col. 2272     
2 Ibid ; Criophore, D.A.C.L. T. XIII.II. col. 2276           
3 Ibid ; sarcophage D.A.C.L.  T. XV. 1953. col. 793.794                                                       
4 Grousset  (R) , le bon pasteur et les scènes pastorales, M.E.F.R. 1885. p. 161. 180          
5 Grousset (R) ; Etude sur l’histoire des sarcophages chrétiens, bibliothèque des écoles française    
D’Athènes et de Rome, 1885.                          
6Ibid ; 1885.                           
 
7Op-cit ; le bon pasteur et les scènes pastorales. M.E.F.R. 1885. p. 166                               
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إيجاد ألنفسهم بعض المواضيع التي تتالءم  نواجهاته و على الرغم من ذلك استطاع المسيحيو

مع الدين الجديد و من بينها موضوع الراعي الطيب الذي استساغوه من خالل المواضيع 

معروفا بها الفن الوثني مثل أنديميون الراعي الذي أعطي له قيمة جديدة و الرعوية التي كان 

 .التي حولته على المسيح بخطوط الراعي الطيب

 
ترمز إلى المسيح في الفن الجنائزي ) حمال(إن تمثيل الراعي الطيب الحامل فوق كتفيه 

يرمز له الصليب و الرمزية التي كانت تؤديها هذه الشخصية تعتبر مماثلة لما , المسيحي

بالنسبة للمسيحيين في وقتنا هذا و على هذا األساس  بلغ أوج استعماله في القرن الثالث، وكان 

انتشاره على مستوى كل المقاطعات التي مستها المسيحية، بحيث نراه متعددا على واجهات 

 .275F1 اجياتالرسومات، التماثيل، المنحوتات، األوسمة، المصابيح، والزج: المعالم المسيحية
                                                                 

أما فيما يخص انتشار هذا الموضوع على واجهات التوابيت في العالم المسيحي نذكر بعض 
: األمثلة المشابهة لتابوت تيبازة

 
276Fتابوت األسقفية بالبرتغال-1

2 

باإلضافة إلى استعمال الحزات  (Lénos)عام تابوت آخر مماثل لتابوتنا من حيث الشكل ال-2

الالتيني إضافة إلى الراعي الطيب في المركز و رؤوس األسود في  Sعلى شكل حرف 

277Fالجانبين وهو محفوظ في مخازن متحف اللوفر

3. 

    .       278F4 تابوت آخر مماثل من حيث الشكل العام و الحزات بمتحف تراقون بإسبانيا-3

 279F5.يشبه تابوت تيبازة من حيث الشكل و كذا األسود المنقَضة على الغزالن (Pisa) تابوت بيزا-4

 279F5.الغزالن

محفوظ اآلن بمتحف اللوفر يشبه تابوتنا من حيث الشكل العام و الحزات  128تابوت رقم -5

280F إال أنها في هذا التابوت تنقض على أحصنة, المشكلة على واجهته و كذا موضوع األسود

6 .  

 
 
   

                                                 
1Leclercq (H) ; Pasteur (Bon), DACL. T. XIII-II. Col. 2272                                                
2Bovini (G) I sarcophagi paléocristiani, Roma. 1949, p. 99. Fig. 68                                                
3Baratte (F); les sarcophages en Pierre d’époque romaine et paléochrétienne du musée du Louvre. Paris 1985. p. 
224     
4Op-cit; p. 122  
5 ibid; Baratte. P. 219                                                                                                           
6 Ibid. p. 219 
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 :ذا النوع من التوابيت في شمال إفريقيا نذكر على سبيل المثالفيما يخص ه       
 

281Fبتونس (Lavigerie) ثالثة قطع تمثل الراعي الطيب محفوظة بمتحف لفيجرى-1

1 

282Fبقرطاجة  (l’Anticoirion)تابوت مثلت على واجهته راعيان محفوظ في -2

2 

 وقطعة من تابوت يمثل الراعي الطيب محفوظة بمتحف البارد-3

 .283F3 س إال أن هذه التشكيلة مختلفة، تم تمثيل النعجة أمام أقدام الراعي و ليس على كتفيهبتون-4

                                                   
 :نذكرأما التوابيت التي تم العثور عليها بالجزائر والتي تمثل نفس الموضوع      

اثنين آخرين إلى  بشا باإلضافة إلىتابوت محفوظ بمتحف سكيكدة يمثل الراعي يحمل ك-1

 .Calice 284F4األسفل منه و يحيط به من الجانبين وعاءين

 .285F5 تابوت آخر بمتحف لمباز يمثل الراعي الطيب يحمل كبشا و بيده اليمنى وعاء حليب-2

 .286F6لقطعة من تابوت أو من شاهد قبر محفوظين بمتحف شر شا-3

 
للمواضيع  الموضوعات المكّملة أو المرافقة  أما موضوع األسود،  فينتمي إلى تلك       

التركيبات الجديدة سواء في الفترة  الرئيسية التي يستنجد بها العامل بالورشة للتنسيق بين

أن كل من  (Edmond le blant)لوبالن  و في هذا اإلطار يذكر السيد .287F7 الوثنية أو المسيحية

وعات النماذج المجمعة والموحدة التجارية الرومانية، من خالل مجم تيزور الو رشا

: االستعمال، يالحظ عدد كبير من هذه التشكيالت التزينية نذكر منها على سبيل المثال 

 
رؤوس الميدوز،  (griffons) حيوانات خرافية (amour et psyché)الديوسكور، مجموعة  

الملتهمة لرباعيات األقنعة، الرياح ، األنهر، مواضيع ترمز لدمار الموت منها تمثيل األسود 

 .لقوائما

 

                                                 
1 Pilipinko (F) ; Catalogue des sarcophages de Tunis. T.X 1959. p. 116. Pl. XXIII 
2 Ibid. p. 118. Pl. XXII 
3 Ibid. p. 154. Pl. XVII. N° 150 
4 Waille (V.) ; Rapport sur les fouilles de cherchel. Rev. Afric. 1902. p. 18-19 
5Leblant (Ed) ; les ateliers de sculpture chez les premiers chrétiens. M.E.F.R. 1883.  P. 439.440                     
6 Durry (M) ; Catalogue du Musée de Cherchel. Suppl. 1924. Pl. ii ; 2 
7 Op-cit ; p. 439 
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   -11-IIاللوحة  ( تابوت روما المسيحيXLV (1-2-3)-XLVI-XLVII (

  
:  رقم الجرد

البازيليكا المسيحية بتبسة : مكان االكتشاف
 1868:  تاريخ االكتشاف

  متحف تبسة: اسم المؤسسة المالكة
حوض : مكونات التابوت

رخام نوميدي شمتو  : المادة
 :اساتمقال
م 2.48:الطول           

م 1.05: العرض           
م 0.68: االرتفاع           

                     
جيدة بقايا طالء على مجمل الواجهة : حالة الحفظ

: المراجع
Gsell. Catalogue de Tebessa. 1902.                                                           
Truillot. A. au tour de la Basilique de Tebessa                                         
Duprat. RSAC. 1895-96                                                                            
Capitaine maitrot ; étude militaire de l’antique Theveste. RSAC. 1911   

 
 

شكل مستطيل، قسمت واجهته األمامية إلى ثالث سجالت، كل سجل مكون من  ذو :فـــالوص

مثل في اإلطار األول ابتداء من اليمين بالنسبة للمشاهد، شخصية . (moulur é)مزدوج  إطار

أحد توابع « volumen » يشد بيده اليمنى مكتوبا ذات شعر كثيف، واقفة بثلث أرباع نحو اليمين،

يرتدي لباسا معقد، عبارة عن فستان طويل تم التعبير عنه  ،ظ اإلنجيلاألساقفة المكلفين بحف

ذات ثنايا مموجة  (plissé)بواسطة مجموعة من الثنايا العمودية، مشكلة بذلك ما يدعى ب 

مرمي على الكتف  (Chlamyde)مشكلة بطريقة تشبه الحراشف، و كذا وشاح يدعى بالكالميد  

أما  .الساعد األيسر، مشدودة للكتف األيمن بواسطة مشبك اليسرى، و الجزء اآلخر يتدلى فوق

فهو أحد رموز األساقفة المكلفين بحفظ اإلنجيل، و يعتبر أحد توابع  (Le volumen)فيما يخص 

 .األساقفة
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إلى اليمين و إلى اليسار من هذه الشخصية الغريبة تم تمثيل مشعلين ذو قاعدة ثالثية األرجل 

جل األوسط امرأة تجلس على كرسي عالي المسند مزين بوسادة، مؤثثة تم تمثيل في الس 

الرأس بخودة، ترتدي فستانا مشدودا للخصر بواسطة حزام، مكشوفة الكتف و الثدي األيمن، 

تلبس حذاء بكاسيات أرجل و ترفع بيدها اليسرى كأسا، و ترفع بالذراع األيمن في هيئة توسل 

. و دعاء

 
 غله شخصية ربما كانت تمثل شخصية كاهن يرتدي فستانا طويال أما اإلطار األيسر فتش

 (Le diacre) إلى رداء يغطي الكتف األيمن، ليحيط بالخصر و يعود ليرتمي على  ةباإلضاف

، إلى (manibus expansis)يدي مفتوحة في هيئة دعاء ألاالساعد األيمن، الذراعين مبسوطين و 

شاعل مختلفة األشكال و المقاسات ربما كان هذا يمين و يسار من كل شخصية تم تمثيل م

 288F1.االختالف مرتبط بأهمية كل شخصية

 
تم تزيين الواجهة الجانبية اليمنى بزهرتيين بداخل إطارين، أما على الواجهة الجانبية اليسرى 

فلقد تم تزيينها بواسطة  صحن من أجل تقديم الخبز المقدس و بداخل المربع الثاني تم تمثيل 

ويعتبر هذا . ة ذات مقبضين  و التي بواسطتها كان المؤمنون يهدون نبيذ القربان المقدسقارور

. الشكلين أحد المواضيع المستنبطة من الفن الجنائزي الوثني

من الغطاء ذو الشكل الهرمي لم يتبقى إال الجزء األيسر أين تم نقش صليب مسند بحرفي ألفا و 

. أوميقا

 
لوج متاحف تبسة فيما يخص الصورة الجمالية للشخصيات الممثلة يذكر السيد قزال في كتا  

من الصعب إيجاد شيء أبشع من هذه الشخصيات الثالث، الرسم "على واجهة هذا التابوت 

289F".سيء، األبعاد غير متناسقة، ذات تقاسيم مكشرة و أيدي ضخمة

2 

 
 
 
 

                                                 
1 Truillot (A), Autour de la Basilique de Tebessa 
2 Leclerq(H) ; Dictionnaire d’archéologie chrétienne et lithurgie, t.XV. Col 1999. 2028. Paris. IV.1953 
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ن هذه األخيرة تبدو و إن شخصيات هذا التابوت، نحتت بنوع من الخشونة و الركاكة جعلت م

كأنها دمى باإلضافة لطريقة توزيعها داخل أطر مزدوجة النتوء كل شخصية على حده، هذه 

التشكيلة تذكرنا باألنصاب المعروفة بها منطقة تبسه، سواء من ناحية النحت القليل البروز، 

 .حيث أدمج فيه النحت المسطح و النصف مسطح

  
التعامل مع اللباس و تأدية تسريحة الشعر ما يوحي إن طريقة نحت الشخصيات من حيث 

 بمحلية هذا التابوت و ما يدعم رأينا هذا، الوصف الذي قدمه السيد هنري لوكلرك 

(Henri leclerq)   290F

بأنه  تم تسريحة شعر الشخصية الممثلة إلى اليمين  على الطريقة     1

و الذي من الممكن أن يكون ذو أصل اإلفريقية، باإلضافة إلى اللباس الذي وصفه بأنه معقد 

 .إفريقي

 
291Fأما عن المعنى الذي تؤديه هذه الشخصيات مجتمعة فيقول السيد شارل دوبرا

2 (Duprat 

Charles)  بأن عدم حضور أي رمز أو شعار في هذا التابوت، يجعل عملية تحديد عناصر هذا

الذي يقول بأن هذه المنحوتات    (l’Abbé delapard)أما عن فرضية القس دولبار. األخير عسيرا

تجسد ثالث فضائل الهوتية، تتمثل في العقيدة، األمل و المحبة فرضية يمكن األخذ بها و لكن 

 .ببعض من التحفظ

 
فيما يخص تمثيل شخصية روما على واجهة التوابيت، يذكر السيد ستيفان قزال في هذا المجال 

وذة مصحوبة بمرافقاتها المعتادة و المتمثلة في أنه عادة ما يتم تمثيلها بلباس األمازون و بخ

أو الكرة األرضية أو تمثال االنتصار، إال أنها على واجهة هذا التابوت مثلت  ،درع رمح أو 

. رافعة كأس الخالص و رمز العقيدة

 
و من جهة أخرى يذكر السيد كزال في مجال رمزية أشخاص هذا التابوت بتأكيده بأن 

لكنيسة روما، ترتدي لباسا أمازونيا، أما فيما يخص الشخصية  الشخصية الوسطى ترمز

الممثلة إلى يسار التابوت فاألمر يبدو عسيرا، لكن يمكن تقديم فرضية تمثيلها للكنيسة اإلفريقية 

و باألخص الكنيسة التبسية، أما تلك الشخصية التي تحتل اإلطار األيمن، فيرى فيها شخصية 

 .المتوفى
                                                 
1 Duprat (M.Ch) ; Monographie de la basilique de Tebessa,  R.S.A.C. Vol 30. 1897. 96. p. 39 
2 Gsell (st) ; Catalogue de Tebessa. Paris Ernest leroux. 1902. p. 30      
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من 292F1  (Gsell)اءل نحن عن الشعارات و األدلة التي استعان بها الباحث كزالمن خالل هذا نتس

فإن كان األمر كذلك فمن تكون الشخصية الممثلة في الجهة . أجل تحليل الشخصيات الثالث

اليسرى، ألن األخذ بفرضية كونها تمثل المتوفى فرضية ضعيفة إذا ما قارناها بالباقي، 

ي التوابيت سواء كانت وثنيه أم مسيحية،  تحتل شخصية المتوفى باإلضافة إال أنه اعتياديا ف

 . ةيرحب مركز الحوض أو غطاءه، بتخصيص  حلية  دائرية الشكل  أو بداخل صدفة

 
أما فيما يخص تمثيل المشاعل فيرجع أصل استعمالها للفترة الوثنية و استعملت كذلك من 

ذكر كزال بهذا الشأن بأن هذه األخيرة طرف المسيحيين في معالم عدة بشمال إفريقيا حيث ي

  .ليس لها مفهوما رمزيا، بل هو عن عبارة عالمة شرف ليس إال
 

أما عن تاريخ هذا الحوض فيبدو أن الصليب و الحروف التي نحتت على الجانب األيسر 

293Fو أوميقا  فلأ للغطاء،

294Fبسطيف  ب م384أرخ أقدم نموذج لها ب  2

 ب480و بوهران لسنة  3

 .لى هذا األساس يرجع السيد كزال تأريخ هذا التابوت للقرن الرابع و الخامس ميالدي، و ع295F4 م

296F فيما يخص لباس هذه الشخصية يذكر السيد تريو 

5(Truillot) بأن كل شيء يؤكد بأن الفنان أراد

أن يمثل أسقف تبسة و معتمدا في ذلك على القميص المشدود بواسطة شريط 

(Le cordon d’auble) ا يخص الثنايا الحادة و العديدة الممثلة للرداء فتعتبر خاصة من أما فيم

. (La planète ou chasuble épiscopale)خاصيات 

 
 
 
 
  

   -12-II تابوت الراعي الطيبSarcophage du bon pasteur  
 )XXXII-XXXIاللوحة (             
 : رقم الجرد

 1851: تاريخ االكتشاف
  بوالية سكيكدة  الخيالة وراء ثكنة: مكان اإلكيشاف

                                                 
1 Gsell (St) ; Catalogue du musée de Tébessa. Paris 1902 ; p .30-31 
2 Cabrol (F) ; D.A.C.L. T.I Col. 1-26. Paris.IV. 1924                                                                        
3 Goyt (A) ; Inscriptions relevées entre constantine Setif et Philippeville. R.S.A.C. XXII. 1882. p. 148                                                                                                      
4 Duchesne (Abbé) ; Note sur une inscription mauretanienne de l’année 480,  Bull. du comité. 1892. p. 314                                                                                                    
5 Truillot (A), Autour de la Basilique de Tebessa 
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   المتحف البلدي لسكيكدة: اسم المؤسسة المالكة
حديقة المتحف البلدي  : قاعة العرض

حوض : مكونات التابوت
رخام أبيض .المادة

: القياسات
 م2.05: الطول :الحوض

م 0.60: العرض           
م 0.68: االرتفاع           

 
  Gsell (St). Catalogue du musée de philippeville. Paris                            :المراجع

1898 
Bertrand, Théâtre, p. 21                                                                         
Delamare, pl. 156, n° 4                                                                          
Garruci, Storia dell arte cristiana, V, pl. 300, fig. 4                           
Rev. Afr. I. 1856-57, p. 315                                                                  

 
ء على أنف و الرجل اليمنى للراعي مكسوران، الحافة السفلى للتابوت، آثار طال: حالة الحفظ

 .وجه الراعي، الغطاء مفقود
      

ذو شكل مستطيل، زينت واجهته األمامية بعمودين جانبيين يستندان على قاعدتين : الوصف

،  زهرات، تعلوهما تقويسه تزينهما، (corinthiens)، يحمالن تيجانا كورنثية (Attiques)آتيكيتين

هة، يرتدي قميصا قصيرا ذو أكمام يتوسط هذه التقويسه شخصية الراعي الطيب واقف بالمواج

 .طويلة مشدود للخصر بواسطة حزام ترى آثاره على مستوى الثنية، و حذاء بكاسيات سيقان

يحمل فوق كتفيه حمال، باإلضافة . تعمد الفنان تصويره في ريعان شبابه بتسريحة شعر قصيرة

. سار متجهين نحو الراعيإلثنين آخرين ممثالن أمام أقدام الراعي ن من على اليمن و على الي

 
إلى اليمين و إلى اليسار من هذه الشخصية تم نحت إناءين، أحدهما مملوء بالتفاح، و اآلخر 

. عنقود عنب

. على مستوى الحافتين الجانبيتين للتابوت تم تمثيل عمودين بقاعدين اآلتكيتين و تيجان كورنثية

إلى اليسار من اإلناءين، كما تم نقش على  إسم المتوفية فانديا بروكوال تم نقشه إلى اليمين و

H ES297Fاإلناء األيمن الحروف 

1     

 
 ).إن الرب هو الراعي، و العالم بيتي و أنتم غنمي(  

                                                 
1C.I.L., 8189  
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سأعود غنمي، و أبحث عنهم، و أطل عليهم كما يفعل الراعي الطيب لغنمه، و أجمعهم كما ( 

). يجمع الراعي الطيب لغنمه

خضراء، و سوف أذهب للبحث عن تلك الضائعة، سأحمل تلك سآخذهم يرعون في المراعي ال(

298F).المريضة و أضمد جراح الجريحة

1 

إن الراعي يضحي بنفسه من أجل قطيعه، أنا الراعي الطيب، أعرف غنمي، و هي : (قال المسيح

299F).تعرفني، مثلما أعرف أنا األب و األب يعرفني

، La Bibleتباعا لما ذكر في الكتاب المقدس  2

. من كتاب اإلنجيل الحكم المستنبطةشخصية الراعي الطيب، مستمدة من  يبدو أن

 

إال أنه رغم ما ذكر أعاله فيبقى هذا الموضوع أقدم بكثير من الفترة المسيحية، إذ كان هذا 

الموضوع قبل هذا يغزو واجهات التحف اإلغريقية و الرومانية اإلغريقية، و كان هذا األخير 

 .شباب، يحمل دائما فوق كتفيه نعجة و في بعض األحوال األخرى كبشايمثل دائما في ريعان ال

 

 

 

. أما عن هذا الموضوع في الفترة المسيحية، فكان استعماله واسعا و على كل المستويات

على مصابيح متحف برلين باإلضافة ألخرى بمتحف سان بترسبورغ  -

300Fعلى واجهة الجداريات -

دا، لذلك سوف نذكر و كذا التوابيت  و التى عددها كبير ج 3

: بعض األمثلة على سبيل الحصر

301Fعلى واجهة بعض القطع بتونس -1

4. 

302Fة، سكيكدة، لمباز، باإلضافة لتابوت القلزعلى واجهة تابوت تيبا -2

5  

303Fعلى واجهة تابوت متحف سبالتو -3

304F، على تابوت التران6

7 

                                                 
1 Ezech. XXXIV.31.11.12 .14.16 
2Leclercq (H) ; Le bon pasteur. T. 13. col. 2274  
3 Ibid. Col. 2309. fig. 9874.  9879. 9880. 9886  
4 Fournet pellinpinko. Catalogue des sarcophages de la tunisie. Pl. III. N°148/ pl. VI. N°. 22/ pl. XXII. N°98 
5 Chatillon (M) ; Sarcophage en marbre blanc découvert à Collo, RSAC., 1856-57, p. 182  
6Op-cit ; Lelercq. Col.2371.fig ; 9935  
7 Ibid. Col. 2361. fig. 9923 
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يحي و خاصة في شمال تعتبر المواضيع الرعوية من المواضيع األكثر شيوعا في العالم المس

إفريقيا  التي القت استحسانا كبيرا من طرف معتنقي الدين الجديد، رغم أن هذا األخير جزء ال 

 (Les statues criophores)يتجزأ من كتالوج المواضيع الوثنية ، بحيث يذكرنا بالتماثيل الرعوية 

بوت تيبازة بالكثير من الركاكة ، إال أن مالمحه تكتسي إذا ما قارناه بذلك الممثل على واجهة تا

305Fو الفضاضة و عدم احترام األبعاد المتعلقة بسيقان الراعي، و كذا النعجتين

التي تبدوان و  1

. كأنهما فئران

 
ينقص هذا التابوت المرحلة األخيرة من النحت و المتمثلة في تمليس المخلفة، باإلضافة 

لنعجتين و خاصة الحافة السفلية من للشخصيات خاصة  على مستوى سيقان الراعي الطيب، ا

.   التابوت

 
 

 
 
 
 
 

  -13-IIاللوحة( تابوت الراعي الطيب XLIX-XLVIII  (
 

 1855لمباز : االكتشاف مكان تاريخ
متحف لمباز : اسم المؤسسة المالكة

حديقة الكتابات :  قاعة العرض
حوض : مكونات التابوت

حجر كلسي : المادة
: القياسات

 م2.20: ولالط             
م 0.65: العرض           
م 0.57: االرتفاع           

   
جيدة : حالة الحفظ

                                 Cagnat ; Musée de Lambèse . Paris 1895  :المراجع
 Martigny. Dic.ant. chrétiennes                                                            

                                                 
1 Gsell (St). Catalogue du musée de philippeville. Paris 1898 ,p. 36 
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ذو شكل مستطيل، الحافة اليمنى مستديرة الشكل، تم تزين حافتا هذا األخير : وصـــــــــــفال

إلى اليسار من العمود األملس تم تمثيل . بواسطة عمودين، أحدهما مزين بحزوز و اآلخر أملس

تتمثل في الراعي الطيب ممثل بالمواجهة يرتدي معطف تظهر آثاره على مستوى  شخصية

هذا األخير مثل  .يشد بقوائمه األربع بواسطة يده اليسرى فوق كتفيه كبش الصدر ، يحمل

. بمقاسات مبالغ فيها بالمقارنة مع مقاسات الراعي

 

، إلى اليمين يمكن مالحضة كأس ذات  Mulcraيحمل الراعي بيده اليمنى إيناء بمقبض 

اليسار و قريبا من إلى  .مقبضين، و قدم عالية، تم تزيين هذه بواسطة حزوز عمودية الشكل

العمود المزين تم تمثيل إكليل ذو شكل دائري مكون من أوراق الرندن تم تزين مركزي هذا 

خمس وريقات، و زهيرة أخرى ذات أربع وريقات تزين مركز اإلكليل بواسطة زهيرات ذات 

. اإلكليل

 

ية الشخصيات يذكر السيد كانيا بخصوص هذا التابوت أنه رائع، و تلك الروعة تكمن في بربر

 .الممثلة على واجهة هذا التابوت بواسطة النحت البارز

 
  -14-IIلى اإلنشار السريع إن تراجع عادة الحرق في العالم الروماني أدى إ :التحــليل

سكان شمال إفريقيا الذين في شئ التوابيت، و بالرغم أن هذه العادة لم تكن لتعني لعادة الدفن ب

إال في بعض اإلستثناءات و تتعلق عامة في  الحارقين و مناهم وليسكانوا من الدافنين لموت

. بعض الشخصيات الرومانية األصل أو في الطبقة محلية الغنية المتأثرة بالحضارة الرومانية

شيئا، إلى حين و التي لم تشأ تغيير معالم دفنها و لذلك فإن التابوت لم يكن يمثل بالنسبة لها 

التي القى إبانها استعمال التابوت المنحوت في الصخر إنتشارا  ظهور و انتشار المسيحية

فإنها قة بالعادات الدينية الرومانية مذهال، إال أن ذلك التابوت المزين بموضوعات لها عال

. كانت حكرا على الطبقات الغنية و المرومنة

نصب عليه كثيرا نا استعمالها و التي تعدد اللجوء إليها، موضوع ابين المواضيع التي الحظمن 

و عدم لفته لألنظار، باإلضافة إلى أنه لم يكن ليشكل قلقا معتنقو الدين الجديد نظرا لحياديته من 

،  نذكر المواضيع الرعوية و المتمثلة في شخصية الراعي الطيب ،لمستعمليه
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. )تابوت تيبازة، تابوت سكيكدة ، القل و لمباز( 

تلفت ، لم تعد  معتنقي الدين الجديدلنتظر منها من تثقيف ما كان يبعدما أدت مرحلة الرعوية كل 

الموضوعات المتعلقة باألحداث انصب اهتمام هذه الشريحة على انتصار الكنيسة  ، فبعداالنتباه

التاريخية التي استنبطت من خالل أحداث كتاب اإلنجيل و التوراة، و بذلك أصبح للمسيحيين 

 بداخل أروقة مزينة بأعمدة يخية  المنظمة و المصففةالقصص التاركتالوج خاص بهم، قوامه 

قطعتين معروضتان بمتحف  أو تابوت الفصول األربعة، تابوت معجزات المسيح،(  أو بأشجار

غطاء تابوت ( ، أو منظمة على شكل إفريز متصل )على واجهة تابوت القل اللوفر، أو

. العبريين في الفرن أو غطاء تعبد المجوس

نذكر موضوع األخاديد  ،عليها اهتمامهمموضوعات األخرى التي انصب و من بين ال  

هذا الموضوع الوثني األصل الذي اختير من طرفهم نظرا لتجرده من   Strigilesالملتوية  

رغم بال) أحواض بشرشال، وحوض بسكيكدة و آخر بتيمقاد ةست(أي رمزية لها عالقة بالوثنية 

 .الجنائزية ترة استعمالها، نظرا لعدم توفر الكتاباتما تمثله من مشاكل من حيث تحديد ف

 
 
 
 
 
 

الفصل الثالث 
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المواضيع التزينية 
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 الفصل الثــالث
 III-  المواضيع التزينية 

-1-III   تابوت ذو الخطوط المموجة(Strégile) ، )شرشال متحف اللوفر( 

-2-III  جة ذو الخطوط المموتابوت(Strégile)  ،)شرشال مفقود (
-3-III  ذو الخطوط المموجة(Strégile)    شرشال الحمامات الغربية(و الراعي الطيب (
-4-III  ذو الخطوط المموجة(Strégile) )حديقة متحف شرشال (
-5-III  ذو الخطوط المموجة(Strégile) )متحف الوطني لآلثار القديمة (
-6-III  ذو الخطوط المموجة(Strégile) )حديقة متحف شرشال (

III-7-  متحف اللوفر بجاية-(تابوت فانديليوس ساتيرنونوس (
-8-III  ذو الخطوط المموجة(Strégile)  سكيكدة المتحف(و الكليبوس (

III-9- سكيكدة(تابوت طفل( 

III-10- ذو الخطوط المموجة  تابوت(Strégile) سكيكدة(باب حادس  و( 

III-11- تيمقاد(ملة الكتابة الجنائزية تابوت عباقرة حا (
-12-III تيمقاد المتحف(كليل وكليبوس إل عباقرة حاملة تابوت (
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-13-III تيمقاد( طفلتابوت( 
-14-III ذو الخطوط المموجة تابوت(Strégile)  تيمقاد(حادس باب و( 

 -15-IIIليل ــتح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    -III المواضيع التزيينية    
 

   -1-IIIمزين بخطوط مموجة تابوت STREGILE )لوحة  LV (
 Ma 1687 :رقم الجرد

في محيط ميدان سباق الخيل بشرشال :    تاريخ و مكان اإلكتشاف
متحف اللوفر : اسم المؤسسة المالكة

حوض :  مكونات التابوت
رخام أبيض :   المادة

 2.03: الطول: قياسات الحوض
  0.61:العرض                      

 0.61:االرتفاع                      
 

                                           Héron de villefosse. 1896. n°. 1687. p. 90       :المراجع
P. Gauckler. Dans BAC 1892. p. 111. n°1                                                      
P. Gauckler. Musée de Cherchel. Paris. 1895. p.41                                       
CIL.VIII. 21419  
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زينت واجهته األمامية إلى مستوى الحواف ،  (le lénos) تابوت يأخذ شكل اللينوس: فـــالوص

، في مركز الواجهة إطار خال من  (Strégiles )ف الدائرية بواسطة خطوط مموجة  النص

كما تم تزيين الحواف , الكتابة تزين حوافه نتوءات جانبية و أخرى تمثل قاعدة هذا اإلطار

 تم نقش على الحافة العلوية للتابوت إسم . العلوية والسفلية لهذا التابوت بنتوءات ملساء و متقنة

ALOGI فيه قوكلر   لذي يرىوا(Gauckler) بأنه يمثل إسم الناحت .

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -2-IIIذو الخطوط المموجة  تابوتStrigiles )     لوحة( 
 

  :رقم الجرد
بالمقبرة الشرقية لشرشال : مكان وتاريخ االكتشاف
متحف شرشال  :اسم المؤسسة المالكة

حوض   :مكونات التابوت
جبال شنوة من   رخام أبيض:   المادة

  :قاعة العرض
م  2.36  :الطول    : قياسات الحوض

م 0.94: العرض                     
 م0.13 :السمك                      

 Gsell. Rapports archéologiques sur les fouilles faites en 1901 par le       :المراجع
service des monuments historiques de l’Algérie. BCTH. 1902.p. 358 
Gsell. Cherchel. DACL. TIII., col. 1269 
Waille (V). Rapport sur les fouilles exécutées à Cherchel (1901-1902), Rev. Afr ; 
1902, p. 19, pl. VI 

                                                                                       مفقود   :حالة الحفظ
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يتوسطها إطار   (Strigile) تم نحت على واجهة هذا التابوت اشكال تزينية مموجة: فـــالوص
 N DOMINO M(ortuus) .306F1(i) تم عليه نقش الكتابة اآلتية

يحمل على واجهته الجانبية صورة مرساة كبيرة تأخذ شكل الصليب الذي يرمز للراحة األبدية 
 .الدنيامنين بعد أهوال و الخالص، الذي ينتظر المؤ

. الميالدي أرخ هذا التابوت بالقرن الثالث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  -3-III تابوت مهشم تجري على واجهته األمامية خطوط ملتويةStrigiles 
)    XXلوحة   (          

  :رقم الجرد
المقبرة الشرقية  شرشال: مكان وتاريخ االكتشاف
نية لتثمين المعالم الوطنية المحفوظة الوكالة الوط: اسم المؤسسة المالكة

قطعة من تابوت    :مكونات التابوت
رخام أبيض :   المادة

 حمامات الغربيةال :قاعة العرض
م 2.36 :الطول    : قياسات الحوض

م  1.10: العرض                      
  :االرتفاع                      

                                      Ravoisié explo. T. III. Pl. 44. fig. I et II: المراجع
Monceaux (P).Bull des antiquaires de France 1902. p.329                                         
  
  Waille; Revue africaine, 1902, p. 18, pl. II et VI                                                      
  CIL., 9592   

 

                                                 
1Monceaux (P) ; Bull .de la société des antiquaires de France. 1902. p. 330 
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ذو شكل مستطيل، تم نحت على واجهته األمامية إطار مستطيل الشكل، يحيط به : الوصف

من الجهتين موضوع تزيني يتمثل في خطوط مموجة باإلضافة إلى اكليل دائري الشكل 

307Fتتوسطه كتابة

 .        NISIIPSIUSلم يبقى منها إال كلمة  1

  
 308F2.عاش يومين بعد تعميده بأن المتوفى  Monceauxمونسو و من خالل هذه الكتابة يذكر السيد

على الواجهة الجانبية اليمنى تم تمثيل شخصية واقفة بالمواجهة يرتدي قميص قصير تتمثل في 

الراعي الطيب، يضع فوق أكتافه نعجة و إلى األسفل منه، في الجهتين اليمنى و اليسرى تم 

ألخرى مخططة، تتجه كل واحدة في اتجاه معاكس تمثيل نعجتين صغيرتين، إحداهما ملساء و ا

  .للراعي، و لكن في نفس الوقت تنظران باتجاهه

 

 

 

 

 
 .على اليسار و على اليمين تم تمثيل شجرتين بطريقة جد بسيطة، تمثالن المنظر الرعوي

معتبرة ، إال أنه يعتبر من األعمال الفنية المسيحية الرديئةيعتبر هذا التابوت عمل ذو قيمة فنية  

، و يمثل بقايا ساذجة لعهد بلغت المسيحية فيه أوجها بمدينة شرشال  الراجعة للقرن الرابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Waille; Revue africaine, 1902, p. 18, pl. II et VI 
2 Monceaux (P).Bull des antiquaires de France 1902. p.329 
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  -4-III تابوت تجري على واجهته األمامية خطوط ملتويةStrigiles 
)     XVIIIلوحة  (          

  :رقم الجرد
مقبرة الغربية ال شرشال: مكان وتاريخ االكتشاف
الوكالة الوطنية لتثمين المعالم الوطنية المحفوظة : اسم المؤسسة المالكة

حوض  : مكونات التابوت
رخام أبيض    :المادة

 حمامات الغربيةال :قاعة العرض
م 2.08 :الطول    : قياسات الحوض

م 0.68: العرض                      
 م0.75 :االرتفاع                      

 : المراجع
 

عبارة عن تابوت يأخذ شكل المستطيل تجرى على واجهته األمامية مجموعة من  :الوصف

) 2(يحيط بها على شكل مستطيل من كل الجوانب مجموعة من النتوءات  الخطوط المموجة

 أما على الواجهة الجانبية اليسرى تم تمثيل درع و سهمين متطابقين
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  -5-IIIوت تجري على واجهته األمامية خطوط ملتوية تابStrigiles 
) لوحة      (          

  :رقم الجرد
في نواحي ميدان سباق الخيل  شرشال: مكان وتاريخ االكتشاف
المتحف الوطني لآلثار القديمة و اإلسالمية : اسم المؤسسة المالكة

حوض  : مكونات التابوت
رخام أبيض :   المادة

 ثار المسيحيةاآل :قاعة العرض
  م2.00  :الطول    : قياسات الحوض

م 0.77: العرض                      
 م0.66 :االرتفاع                      

                                          Gauckler (p) ; Musée de Cherchel, Paris. 1895: المراجع
 

، زينت واجهته األمامية بمجموعة من Lénos عبارة عن حوض ذو حافتين دائريتا: الوصف

بإطار مستطيل الشكل خال من الكتابة، هو كذلك مزين  يحيطان Strigilesالخطوط المتموجة 

بواسطة مجموعة من نتوءات، باإلضافة إلى قاعدة مزينة هي األخرى بواسطة مجموعة من 

 النتوءات
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-6-III   ملتوية تابوت تجري على واجهته األمامية خطوطStrigiles 
)  XVIIلوحة     (          

  :رقم الجرد
في نواحي ميدان سباق الخيل  شرشال: مكان وتاريخ االكتشاف
الوكالة الوطنية لتثمين المعالم الوطنية المحفوظة : اسم المؤسسة المالكة

حوض  : مكونات التابوت
رخام أبيض :   المادة

 حمامات الغربيةال :قاعة العرض
م 2.11 :الطول    : الحوضقياسات 

م 0.50: العرض                      
 م0.54 :االرتفاع                      

 Gauckler (P) ; Musée de cherchel, Paris 1895                                  :المراجع
 

من زينت واجهته األمامية بمجموعة ،  Lénos عن حوض ذو حواف دائري عبارة: الوصف

يحيطان بإطار مستطيل الشكل خال من الكتابة، هو كذلك مزين    Strigilesالخطوط المتموجة 

بواسطة مجموعة من نتوءات، باإلضافة إلى قاعدة مزينة هي األخرى بواسطة مجموعة من 

. النتوءات
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  -7-III تابوت فانديليوس ساتيرنينوس(Q. Fundilius Sturninus) 
)   XXIVلوحة   (          

 
  .Ma 2010:رقم الجرد

 1844بجاية : مكان وتاريخ االكتشاف
متحف اللوفر : اسم المؤسسة المالكة

حوض وغطائه   :مكونات التابوت
رخام أبيض :   المادة

 (Galerie Mollien ) صالة موليان :قاعة العرض
م  1.045 :الطول    : قياسات الحوض

م  0.11 :اعاالرتف                      
م  0.48: العمق                      

                                      Clarac 1841 ; ii, 2. suppl. n° 46 ; p. 1284. pl. 76◌ِ  :المراجع
        

Héron de villefosse. 1896. n°2010                                                                              
       
Héron de villefosse. Musée africain du Louvre, p.14. n°163                                      
   
Michon. 1922. n° 2010. p. 107                                                                                    
      
Ducroux. 1975. n° 813                                                                                                 
      
Delamare. Exploration scientifique de l’Algérie. Pl. 7. n° 1-2                                    
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موزعة في إطارين يفصلهما  متالقية باتجاه المركز، مزين بحزوز حوض تابوت :فـــالوص

كليبوس، موضوع فوق قاعدة مزينة بنتوءات في األعلى و األسفل، و التي تحمل الكتابة 
: اآلتية

Memoriae 
Q(uinti) Fundili 

Sturnini 
الكليبوس الذي يعاني من تهشم كلي، كان يأوي تمثال نصفي للمتوفى، و الذي لم يبقى منه  فوق

. ة اليمنىإال قطعة من ثيابه في الحه
. على مستوى الزاويتين األماميتين، نالحظ عمودين أملسين يعلوهما تاجين من الطراز المركب

  .يعلى الواجهة الجانبية اليمنى نالحظ درعين متقاطعين لهما شكل بيضاو
 
 
 

  -8-IIIتابوت ذو الكليبوسsarcophage à clipeus  ) لوحةLVI( 
 

 1878لخيالة سابقا في وراء ثكنة ا: مكان وتاريخ االكتشاف
متحف البلدي لسكيكدة ال: اسم المؤسسة المالكة

حوض    :مكونات التابوت
رخام أبيض :   المادة

 (Galerie Mollien ) صالة موليان :قاعة العرض
م 2.08 :الطول    : قياسات الحوض

م  0.60 :االرتفاع                      
م 0.50: العمق                      

                              Gsell. Cat. Du musée de philippeville. Paris 1898  :مراجعال
Bertrand, Théatre, p. 29                                                             
Delmare, pl. 160, fig.8                                                               
Collignon, Histoire de la sculpture grec. II. P. 453, fig.232  

 
تشكو واجهته من بعض التشويهات و الشقوق العميقة المتمركزة على مستوى : حالة الحفظ   

اإلطار الدائري 
 

ذو شكل مستطيل نقش على واجهته األمامية في المركز، إطار دائري الشكل، يشغله : الوصف

خصية المتوفى، إلى اليمين و إلى اليسار من المتوفى تم نقش حزوز ملتوية تمثال نصفي لش

. طار المركزياإل متالقية باتجاه
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إلى اليمين و اليسار من المجموعة التزينية، ترك حيزين لتلقي بعض النقوش، و لم يستغل إال 

لمواجهة، واقف با Satyreالحيز األيمن الذي نقش عليه بواسطة خطوط خفيفة شخصية ساتير 

يضع رجله اليمنى على رجله األيسر، و هو ينفخ على الناي، أما الحافة اليسرى فيبدو أن 

, النحات لم يتوفر لديه الوقت الكافي ليتمم عليها عمله

 
يبدو أن المقتني لهذا التابوت، لم يعش إلى أن ينتهي النحات من إتمام هذا األخير، فلقد ترك 

باإلضافة إلى عدم تصميم القاعدة التي يوضع عليها الكليبوس،  مخلفة الكليبوس بدوت تمليس،

والشخصية المنحوتة بداخل الكليبوس فَضة و تعاني الكثير من التشققات، أضف إلى ذلك عدم 

 .إتمام نحت الشخصية الساتير و كذا ترك الجهة المقابلة في الجهة اليسرى

 

  
 

   -9-IIIتابوت ذو الكليبوسClipeus  /) لوحةXXXIII-XXXIV( 
 

: رقم الجرد
مقاد يالمقبرة الشمالية لت: تاريخ و مكان اإلكتشاف

متحف تيمقاد :إسم المؤسسة المالكة
على جانبي متحف تيمقاد :قاعة العرض

حوض : مكونات التابوت
رخام أبيض : المادة

م 2.31: الطول :المقاسات
م 0.49: اإلرتفاع           

جد جيدة   :حالة الحفظ
 

 René Cagnat et Albert Ballu ; Musée de Timgad. Paris 1903:المراجع
  

تم نحت على واجهة هذا التابوت ذو الشكل المستطيل، بواسطة النحت البارز   :فـــالوص

موضوع يتمثل في تمثال نصفي لمتوفى ممثل بالمواجهة، يرتدي لباس التوجا بداخل إطار 

طار بإكليل زخرفي متكون من مجموعة من دائري الشكل، تم تزيين الجزء السفلي من اإل

. الفاكهة المتنوعة
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في كل من الجهة اليمنى و اليسرى من اإلطار الدائري عبقري جنائزي مجنح، ممثل بثلث 

. أرباع نحو اليمين للعبقري األيمن و نحو اليسار للعبقري األيسر

 
بي التابوت، يحمالن مثلت تشكيلة أخرى متكونة من عباقرة منظمة بالتناظر في أقصى جان

حافتا اإلكليل، المكون هو اآلخر من مجموعة متنوعة من الفواكه المكونة من التفاح، التين و 

تم تأريخ هذا التابوت بالقرن . في مركز اإلكليلين الجانبيين تم تمثيل قناعين مأساويين .العنب

 .الثالث للميالد

 

 

 

 

 

III-10- تابوت ذو الكليبوسClipeus )   لوحةXXXV-XXXVI(  
 

: رقم الجرد
في الرواق األوسط للبازيليكا الموجودة في المقبرة الوثنية لباب : تاريخ و مكان اإلكتشاف

لمباز 
متحف تيمقاد :إسم المؤسسة المالكة

في الحديقة : قاعة العرض
حوض و غطائه : مكونات التابوت

الحجر الجيري  : المادة
م 1.23: الطول :المقاسات
م  0.68: عرضال           
م 0.46: اإلرتفاع           

جيدة  : حالة الحفظ
: المراجع

Christofle (M) ; Rapport sur les travaux de fouilles et de consolidations effectuées 
en 1933-36. par le service des monumentsd historiques de l’Algérie. P. 366             
                                                

  
تتمثل الزخرفة الموجودة على الواجهة , عبارة عن تابوت طفل، مستطيل الشكل  :الوصـــف

األمامية فقط، في قالدة مشكلة بواسطة سنبلتين، بها كتابة جنائزية، يحمل هذه القالدة من 
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شكيلة ال تخلو من التناظر و الجهتين مالكين مجنحين و طائرين ربما تتمثل في طير اليمام، الت

 .ونقص الدقة وعدم التناسق في المقاسات مابين العبقري األيمن و األيسر الركاكة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-11- تابوت ذو الكليبوسClipeus  )  لوحةLII-2 ( 
 

: رقم الجرد
داخل ضريح في المقبرة الشمالية على الطريق المؤدي من تيمقاد : تاريخ و مكان اإلكتشاف

ى سيرتا إل
متحف تيمقاد : إسم المؤسسة المالكة

في الحديقة : قاعة العرض
حوض  : مكونات التابوت

الحجر الجيري  : المادة
م 2.15: الطول :المقاسات
م  0.62: العرض           
م 0.50: اإلرتفاع           

يعاني من بعض الشقوق على واجهته : حالة الحفظ
 

                     Renet cagnat. Musée de Timgad. P. 24. pl. IX. P. 3 :المراجع
    

تم توزيع على واجهة هذا التابوت إكليل مشكل من أوراق العنب، مكونا بذلك  :فــالوص

بخطوط مبتسمة، يرتدي توجا، أما في  الكليبوس الذي يتوسطه المتوفى ممثل في سن الكهولة

 .إلكليل و في نفس الوقت يمسكان بعنقودا عنبأقصى الجهتين تم تمثيل عبقرين يشدان بنهاية ا
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III-12- تابوت ذو الكليبوسClipeus  )   لوحةLII-1( 
 

: رقم الجرد
عثر عليه بالمقبرة الموجودة على طريق سكيكدة المؤدي إلى القل : تاريخ و مكان اإلكتشاف

متحف سكيكدة :إسم المؤسسة المالكة
حوض  : مكونات التابوت

الرخام األبيض  : ةالماد
م 0.88: الطول :المقاسات
م 0.33: اإلرتفاع           

مفقود : حالة الحفظ
                                                                                     :المراجع

Gsell (st) ; Musée de philippeville. P. 34. pl. IV 
Delamare (AD. H. AL), pl. 160., fig. 7                                      

 
 

عبارة عن تابوت طفل، لم ينحت من هذا األخير إال الواجهة األمامية التي تحمل : الوصف

  يتوسط إكليل من النباتات يحمله زوج من العباقرة لمتوفىل موضوع يتمثل في تمثال نصفي

رقبته، التي شاع استعمالها إلعتقاد شائع أنها  مثل المتوفى و هو يضع برقبته قالدة، تتدلى من

يبدو أن سحنة المتوفى عانت الكثير من التشويه المتعمد، , تحمي حاملها من األرواح الشريرة

 .ربما نحن أمام إعادة اإلستعمال لهذا التابوت
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III-13- تابوت ذو الكليبوسClipeus  )    لوحةLVI-2( 
 

: رقم الجرد
عثر عليه بالمقبرة الموجودة على طريق سكيكدة المؤدي إلى القل : و مكان اإلكتشاف تاريخ

متحف سكيكدة :إسم المؤسسة المالكة
حوض  : مكونات التابوت

الرخام األبيض  : المادة
م .0.77: الطول :المقاسات
م 0.33: اإلرتفاع           

مفقود : حالة الحفظ
 

                                                                                     :المراجع
Gsell (st) ; Musée de philippeville. P. 34. pl. IV. Fig. 2                             
Bertrand (L) et Bertrand (F), Catalogue du Musée de Philippeville., p. 
36  

 
ئرية الشكل يتوسطها طفل جالس على كرسي، يحمل هذا تتمثل التشكيلة في قالدة دا :الوصف

اإلطار عباقرة محلقة، أسفل هذه الشخصيات نالحظ دلفينين سابحين باتجاه القاعدة الحاملة 

.  Serianusللكتابة التي تنص عن إسم الطفل الملقب ب سيريانوس 

 

. و حربتين الواجهتين الجانبيتين درعين بيضاويا الشكل تم نحت على
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   -14-IIIتابوت ذو باب جهنمla porte d’Hadès   )لوحة  XXII-XXIII(   
 

: رقم الجرد
المقبرة الشمالية لتيمقاد : تاريخ و مكان اإلكتشاف

متحف تيمقاد :إسم المؤسسة المالكة
على جانبي متحف تيمقاد :قاعة العرض

حوض : مكونات التابوت
رخام أبيض : المادة

  م2.31:لالطو :المقاسات
م 0.49: اإلرتفاع           

جد جيدة : حالة الحفظ
  

 René Cagnat et Albert Ballu ; Musée de Timgad. Paris 1903:المراجع
  

مستطيل الشكل، زينت واجهته األمامية بمجموعة من القنوات المموجة، تجري   :الوصـــف

نوات حلزونية، تزين هذه األعمدة باتجاه المركز بداخل إطارين مشكلين بعمودين مقنيين بق

. تيجان كورنثية الطراز تحملها قواعد آتيكية الطراز

 

تم تزيين هذه األخيرة . التزيينية باب ذو دفتين، إحداهما شبه مفتوحة يتوسط هذه التشكيلة

بواسطة أربعة أطر مربعة الشكل، تحدها نتوءات بارزة، زين اإلطارين العلويين بواسطة قفل 

. نو مفتاحي
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يعلو هذه الباب كورنيش , على مستوى اإلطارين األسفلين، نالحظ مقبضين دائريا الشكل أما 

شبيه بالمنشار باإلضافة للجبهة المثلثة الشكل مزينة بواسطة إكليل من األوراق باإلضافة 

المزينة للحواف  انتلورقتا اآلك

 
 
 
 

 
 
 
 

   -15- IIIتابوت ذو باب جهنمla porte d’Hadès  )للوحة  اXXI(  
 

: رقم الجرد
وراء ثكنة الخيالة : تاريخ و مكان اإلكتشاف

متحف سكيكدة :إسم المؤسسة المالكة
على جانبي متحف سكيكدة :قاعة العرض

حوض : مكونات التابوت
رخام أبيض : المادة

م  1.80:الطول :المقاسات
  0.50:اإلرتفاع           

مكسور في حوافه العلوية  : حالة الحفظ
 
                                                                Bertrand, théatre, p. 23:لمراجعا

 Gsell. Catalogue du musée de Skikda. Paris 1898                                 
 

 ، حيث وزعت مجموعة منعبارة عن مستطيل لم ينحت منه إال الواجهة األمامية  :الوصـــف

القنوات المموجة المتجهة نحو مركز التشكيلة، يحد هذه القنوات من اليمين و من اليسار 

. ملساء ترفعها قواعد آتيكية تداعما

مثل باب شبه مفتوح مزين بمجموعة من النتوءات ذات شكل مربع تتخللها نصف  في المركز

.  كورنيش مسنن دوائر، يعلو هذا الباب

بقنوات حلزونية الشكل مزينة بتيجان من الطراز  مقنيانان يحد الباب من الجانبين عمود

تزينها  ثة الشكلهاذين العمودين جبهة مثليعلو  .المركب، الكل مرفوع فوق قواعد آتيكية

نتوءات بارزة 



  

 - 174 - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ) LIII-1اللوحة (  قالمةتابوت 
 

عثر عليه بعد تهديم الصور الجنوبي للقلعة  :تاريخ و مكان اإلكتشاف
 حوض: ونات التابوتمك

م  1.53:الطول :المقاسات
  مفقود: حالة الحفظ

  :المراجع
Depachterre (F ?G) ; Muséee de Guelma. P. 44 
Delamare (AD.H.AL.) ; Exploration scientifique de l’Algérie., T.II.,pl 179., fig.15 
Gsell (st) ; Texte explicatif des planches de Delamare, p.165                 

 
عبارة عن مستطيل، لم ينحت منه إال الواجهة األمامية، حيث تم توزيع عليهاعلى :فــــالوص

مستوى المركز كأس بمقبضين يخرج منها أغصان دالية، أما فيما يخص الجهتين الجانبيتين 

وزع بالتناظر أشكال معينات تتوسطها زهيرات 
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  -16-IIIهذه المجموعة من التوابيت إلى تلك المعروفة بالمواضيع  تنتمي: ليلــــتح

ا ا أنهالزخرفية و التي قوامها أخاديد ملتوية تسمى بالستريجيل، و التي استعمالها الوثنيين، كم

العتباره موضوعا حياديا ال يثير ، نظرا المعتنقين الجدد للمسيحية من المواضيع المحببة لدى

. نتباهالشك واال

 

إال أن هذا الموضوع يعتبر من المواضيع ذات األصل الوثني، خاصة تلك األحواض التي تأخذ 

309Fشكل اللينوس و التي تم تأريخها بالقرن الثالث للميالد

، من بين األمثلة الجميلة لهذا النوع  1

س باإلضافة لثالثة توابيت من نف نذكر تابوت الراعي الطيب المعروض في حديقة آنجالفي

متحف الوطني لآلثار القديمة و الثالث حدها معروض بمتحف شرشال و آخر بالأ ،النوع

إثنين منها بالقرن  يمكن محاولة تأريخحواض أخرى ة أمعروض حاليا بمتحف اللوفر، و أربع

    MEMORIAE)أو N DOMINO M( الكتابات المنقوشة على واجهاتها  اعتمادا على ،الرابع

. دول اللغوي المسيحينظرا النتمائها للج

 
بمتحفي سكيكدة و تيمقاد  المعروضان Les portes d’Hadèsأما فيما يخص تابوتا أبواب جهنم 

فيتميزان بديكور بسيط منظم تنظيما ينم عن ذوق ناحته، باإلضافة لتميزه بنسب متناسقة تدل 

. على فترة بلغ فيها فن النحت على التوابيت أوجه

 

 لمتمثل في األكاليل سواء كانت من الفاكهة أو من األوراق و الزهورأما الموضوع التزيني ا

                                                 
1Orfali (M.Kh) ; inventaires des monuments funéraires et votives de la maurétanie césarienne. 1990. p.389  
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فتعتبر من المواضيع التزينية الكثيرة اإلستعمال و ذلك على مستوى كل المستوطنات 

، و التي عادة ما تكون مرافقة الرومانية، و لقد تم مالحظتها خاصة على المعالم الجنائزية

رة الرومانية المتأخرة موضوعا تزينيا ليس إال  لموضوع العباقرة الذي أصبح في الفت

  ).تابوتيت على مستوى تيمقاد، و على مستوى سكيكدة( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةـــــــاتمـالخ
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سواء كانت أحواضا  المتواجدة على مستوى التراب الوطني، من بين األربعة و الثالثين تابوت

مئتان  يعتبر هذا العدد كمية قليلة إذا ما قورنت بما عثر عليه بتونسكاملة أو على شكل قطع، 

أو على مستوى المقاطعات الرومانية األخرى، سواء كان ذلك من ناحية ) 200( تابوت وقطعة

التابوت ليس من تقاليد  دفن سكان العدد أومن ناحية غنى الموضوعات و هذا ما يدل على أن 

من جهة أخرى يجب األخذ بعين االعتبار الكسور العديدة و  شمال إفريقيا، هذا من جهة، و

. األغطية لدليل على أن عددا منها لم يصلنا

 

 )23( التوابيت العائدة لفترة الوثنية عددها ، األول، يتمثل فيتنقسم هذه المجموعة إلى قسمين

ت القل و تابو(تابوت كامل و تابوتين ضائعين ) 13( ثالثة عشر من بينها ،ثالثة و عشرين

كليبوس و آلهة األدب و الفن، قطعة تمثل عبقري، و الثالثة تمثل ( و ثالث قطع  )جراميلي

يتوج هذه المجموعة تابوت  و أربعة توابيت كاملة مزينة بخطوط ملتوية، ،)صراع األمازون

رخ عقد القران المؤ المؤرخ بالنصف األخير من القرن الثاني للميالد، باإلضافة لتابوت بلرفون

. بالجزء األول من القرن الثالث

 

توابيت  تسعة، متكونة من تابوت) 18(أما مجموعة التوابيت العائدة لفترة المسيحية فعددها 

 أما الباقي فعبارة عن قطع من واجهات األمامية مزينة بالستريجيلمن بينها أربعة  كاملة،

قطعتين تمثالن (  أو الجانبية )قطعتين تمثالن مواضيع الكتاب القدس معروضة بمتحف اللوفر(

غطاء العبريين بالفرن و تعبد الملوك المجوس و قطعة (  ، أو أغطية)النبي دانييل و كورناي

، يتصدر هذه المجموعة )من تابوت تمثل سيدنا آدم و حواء المعرضين حاليا بمتحف اللوفر

توابيت تمثل أحد  ةألربعباإلضافة , ، الذي يمثل أوج الفن المسيحيتابوت معجزات المسيح
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تابوت الراعي الطيب ( المسيحي  إيقونات الفن المسيحي التي تعود للمرحلة األولى من الفن

). لتيبازة، سكيكدة، لمباز و القل

 

المواضيع المستعملة غنية، إال أنها ليست متعددة، خاصة عندما يتعلق األمر بالتوابيت ذات  

ما يخص التوابيت ذات الزخارف المرتبطـة باألحداث الزخـارف الوثنية، إال أن ذلك يختلف في

الدينية المسيحية، فيحصل أن نجد الموضوع مستعمال في تابوتين أو ثالث، نذكر على سبيل 

تابوت تيبازة و    على واجهةالمثال موضوع الراعي الطيب، هذا الموضوع الذي نراه ممثال 

  القل وسكيكدة   بوت عثر عليه في لمبازو شر شال، على تاعلى الواجهة الجانبية لتابوت كذا 

 و مجموعة أخرى 

 
والذي يستقبل في مركزه شخصية  S فيما يخص تابوت تيبازة المزيَن بحزات تشبه حرف

أن ذلك غير مؤكد  الراعي الطيَب يحمل فوق أكتافه كبشا، تشكيلة يبدو عليها أنها مسيحية، إال

ور رؤوس األسود ذات األفواه المفتوحة و ، باإلضافة إلى حضلينوس نظرا لشكل الحوض

بالتحديد إلى الرمزية الجنائزية  والمنقضة على الفريسة تجعل منها ترتبط بالتقاليد الوثنية، 

310Fالديونيزية  للمعاصر

1 .

 
عادة ما تنحت الواجهات الثالث للتابوت، بحيث يكون النحت على الواجهة األمامية أكثر بروزا 

ان، و في بعض األحيان تكون الواجهة األمامية عبارة عن إفريز متتابع من الواجهتان الجانبيت

311Fمن مشاهد األساطير الكالسيكية

تابوت بلرفون، بيلوبس و أنمايوس، أنديميون و سليني، ( ، 2

كما قد ينقسم الموضوع إلى ) آلهة األدب و الفن، باإلضافة لتابوت األعمال الحقلية  األمازون،

سات كما هو الحال في تابوت عقد يا عناصر معمارية من أعمدة و تقوعدد من المشاهد تفصله

، معجزات المسيح، الفصول األربع أو تلك القطع المعروضة بمتحف اللوفر ذات القران

. المواضيع المسيحية

 

                                                 
1 Baratte (fr), Les sarcophages en pierre du musée du louvre. 1985. p. 224 
2 Orfali (M.K) ; inv des sculptures funéraire et votives ; thèse de doctorat.1990 p. 385 
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أما فيما يخص التوابيت المسيحية فعادة ما كان ينحت منه إال الواجهة األمامية، تمثل مواضيع 

و  )الراعي الطيب(لمرحلة األولى من الفن المسيحي والمتمثلة في الرمزية، مثل لها عالقة با

مواضيع أخري تنتمي إلى المرحلة الثانية من الفن المسيحي، التي تمثل مواضيع مستنبطة من 

تابوت الفصول األربع و غطائي تابوتا العبريين  ،كتابوت معجزات المسيح(اإلنجيل والتوراة 

، أو ذلك التابوت المفقود الذي عثر رن أو موضوع آدم وحواء وشجرة الخلدالثالث بداخل الف

 .)عليه في مدينة القل

 
تفاديا لعملية الخلط التي تخبط , قد تنظم هذه المواضيع بداخل سَجالت مثل تابوت المعجزات

واجز، و و أحيانا قد يلجأ إلى عملية تنظيم المشاهد بدون اللجوء للح, فيها طويال الفنان المسيحي

 .االبتعاد عن اإلكتضاض في المشاهد كما هو الحال في غطائي العبريين الثالث في الفرن

 

النحت البارز على  عليها تقنية  من الناحية التقنية نالحظ أن معظم هذه التوابيت تم تطبيق

لدرجة أنه في بعض األحيان قد تنفصل بعض الوجوه تماما عن مخلفة  ،واجهاتها األمامية

312F،ابوتالت

أنديميون و سليني , حوريات البحر, تابوت أزفون(كما هو الحال في  1

(Endémion et Séléné)  ت بوالية عنابة وتابوت  آلهة األدب و الفن بوالية و تابوت األمازونيا

خاصة في تسريحات  (le trépan)، باإلضافة إلي عملية االستعمال المكثف ألداة المثقب )تبسة

 في كل من تابوت,   في زوايا الفم و األعين و مابين أصابع األرجل و األيديالشعر و اللحى و 

. )و تابوت األمازون بل رفون و كذا تابوت معجزات المسيح و بيلوبس و أونومايوس (

 
هناك بعض األخطاء أو التجاوزات المالحظة هنا وهناك , أما فيما يخص التعامل مع األشكال

 .)و تابوت عقد القران ، في تابوت األمازونلوبس و أونومايوسبي ( كما هو الحال في تابوت

 

باإلضافة إلى التعَمد في عدم إكمال نحت الوجوه، بحيث كان يتم العمل بها في القرنين الثالث و 

في تابوت ذو الكليبوس بوالية  تابوت عقد القران و حوريات البحر(الرابع والمالحظة في 

. 313F2)سكيكدة

   

                                                 
1 Op-Cit ; Orfali. p ; 385 
2 Ibid. p. 386 
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أن الواجهات الجانبية، درجة البروز فيهما تختلف تماما عن الواجهات  نالحظ بصفة عامة

بحيث طبق عليها طريقة النحت المسطح، األمر الذي نالحظه كذلك على واجهات , األمامية

و كذا كال تابوت بل رفون و غطاء تابوت معجزات المسيح، (األغطية كما هو الحال في غطاء 

الملوك المجوس و على مستوى غطاء تابوت كوكب  من غطاء العبريين بالفرن ، تعبد

و هذا االختالف في طريقة التعامل مع المشاهد، يرجع إلى أن العمل بداخل ) ديونيزوس المفقود

. 314F1 المهارةفي  نالورشة يتم على يد عدد من الناحتين المتفاوتي

 

ا، نظرا ألنه في يقع الَدارسون للمواضيع المَشكلة على التوابيت، في مشكلة تحديد تاريخه

إعادة استعمالها في فترات زمنية متفاوتة، و ألهداف متعددة، و قد ال تخرج  مأغلب األحيان ت

هذه األخيرة عن عملها األصلي الذي خصص لها والذي يتمثل في الجانب الجنائزي، إال أنه في 

لمنازل و غيرها، فورات أو الواجهات التزينية في اابعض األحيان تستعمل كأداة للتزيين، كالن

لذلك يتعذر االعتماد على الكتابات الجنائزية من أجل التأريخ، باإلضافة إلى أن التوابيت الحاملة 

، لذلك كثيرا ما يستعمل الطراز و األسلوب  315F2 ما عدا بعض األمثلة, للكتابات تكاد تكون منعدمة

عنصر اللباس و كذا تسريحة كأداة للتأريخ، إال أن هذا وحده ال يكفى، إذ يجب االعتماد على 

316F الشعر باإلضافة إلى الجانب اإلكونوغرافى الذي يتغير بتغير المودة و األذواق

3 .
 

األمازونيات، آلهة  سيليني، مايوس باإلضافة لتابوت أنديميون،، بيلوبس و أونونتابوت بل رفو

لتي كانت محببة كثيرا ينتمون للمواضيع الميتولوجية الكالسيكية، ا, (les Muses)  األدب و الفن

كزال  نلقد تم تأريخ تابوت بيلوبس من طرف ستيفا.  نفي السنوات األخيرة من حكم هاد ريا

 :بالقرن الثاني للميالد، معتمدا في ذلك على

 

 (Marc Aurel) يرجع به إلى ما قبل حكم مارك أورال  (les position frontales)تفادي المواجهة -

  317F4. 

                                                 
1 Maillart (I.R). Chrétiens et païens devant la mort aux III et IV siecles. Thèse de doctorat d’état. Paris Sorbonne 
1986. p.148     
2 Baratte (Fr) ; Catalogue des sarcophages en pierre du musée du Louvre. N° 1990- 2010 et Catalogue du  musée de 
cherchel.  
3Op-cit Maillard. P. 149  
4 Orfali (M.K) ; inv des sculptures funéraire et votives ; thèse de doctorat.1990 p. 388 
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المشدود إلى الوراء على شكل عقصه، مودة تبنتها النساء في عهد  لشعرطريقة تسريحة ا -

318Fاألنتونيين 

1. 

. 319F2 الدرع ذو الشكل اإلهليجى كان مستعمال أثناء اإلمبراطورية العليا -

تمثيل الكبش على خوذة الشخصية الممثلة إلى األسفل من أونومايوس رمز مميز لفرقة من  -

320Fجنود مارك أورال

3 (Marc Aurel) . 

 

، المواجهة فيه هي الركيزة، وذلك نراه مجَسدا في طريقة نخالفا عن سابقه، تابوت بل رفو

 . تمثيله،  بإضفاء نوع من المثالية على الوجه

 
 السيد جون آيمار  هذه الميزات تجعل منه ينتمي للمدرسة الكالسيكية، بحيث استطاع

(Aymard Jean) 321F

لقرن الثالث، معتمدا في ذلك على ، إعطاءه تاريخ ال يتجاوز من خالله ا4

 :المميزات اآلتية 

 
. le foret et le trépanاالستعمال المكثف لألداتى  -

. تكديس األشكالتفضيل الهروب من الفراغ و -

. la succession des plansاستعمال تطابق المخططات  -

رف الشخصية الممثلة البحث عن التدقيق في التفاصيل، باإلضافة إلى الخوذة المحمولة من ط -

رفون الممثل عليها العقاب شعار الفيالق  في الجهة اليمنى في المركز الثاني إلى الخلف من بل

322Fالرومانية، و العقرب شعار كتيبة من الحرس اإلمبراطوري

، معتمدا كذلك على تقاسيم وجه 5

 .الجندي الذي تشبه تقاسيم اإلمبراطور كاركال

               
ص تابوت حوريات البحر المتميز بتمثاله النصفي المحمول بواسطة سنتورين، أما فيما يخ

تشكيلة ال تخلو من التناظر و البرودة المعهودة على هذا النوع من التوابيت، والذي أرخه 

                                                 
1 Ibid. p. 387 
2 Ibid. p. 387 
3Ibid. p. 387  
4Aymard (J) ; La légende de Bellérophon sur un sarcophage du Musée d’Alger. MEFR. 1934-35. p^. 176  
5 Ibid. p. 171 
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323Fبوشناقي بالجزء األول من القرن الثالث، معتمدا في ذلك على العناصر األثرية المتوفرة لديه

1.   

 

فلقد أرخه ستيفن قزال بالقرن   (Endémion et Séléné)أنديميون و سيليني فيما يخص تابوت

324Fالثالث

  أما تابوت عقد القران فينتمي بتشكيلته اإلكونوغرافية إلى التوابيت التي تسرد أحداث  .2

  (la vita communis)  المتمثلة في(dextrarum junctio) كزال بنهاية القرن  نأّرخه السيد ستيفا

325Fبداية القرن الثالثو الثاني 

3.   

 

الالتيني، فتطرح مشكل تأريخها، نظرا ألنه  Sأما التوابيت المزينة بحّزات على شكل حرف 

. موضوع مشترك بين شريحة المسيحيين و الوثنيين

 
أما فيما يخص توابيت شرشال خاصة تلك المزينة بالستريجيل فإنها تطرح مشكل تأريخها نظرا 

األحواض الثالثة التي تأخذ شكل اللينوس، . فترة الوثنية أو للفترة المسيحيةإلمكانية انتمائها لل

المزينة بواسطة إطار خالي من الكتابة، هي من دون شك نتاج نفس الورشة و هي كثيرة 

اإلنتشار بحيث نالحظ عدد منها في كتالوج فورني بيليبنكو و الذي يؤرخ هذا النوع بالقرن 

326Fت تم تأريخه بواسطة الكتابة المشكلة بداخل اإلطارالثالث، اعتمادا على تابو

4 .

 
يِؤرخ هذا النوع من التوابيت بالقرن الثالث بفضل احتواء أحدها على كتابة، وهذا التأريخ يؤكده 

الحزات باإلضافة إلى تزيين واجهتيه  الذي تزين واجهته األمامية هذا النوع من لتابوت شر شا

كله الدائري إال في القرن والمتعارف عليه أن الدرع أخد ش الجانبيتين بدرع ذو شكل دائري،

327Fالثالث

5  .

 

فيما يخص تابوت دلس الذي تزيَن واجهته األمامية عناصر تسرد حوادث تاريخية، لها عالقة 

نيا حيد من نوعه في كل من موريطابالتوراة و اإلنجيل، والذي يعتبر من حيث تشكيلته هذه، الو

اعتمادا على  خ هذا األخير بنهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع،القيصرية و نوميديا، أر

                                                 
1Bouchnaki (M) ; Fouilles de la nécropole occidentale de Tipasa. Alger.  
2 Gsell (st) ; Tipasa. Dans Mefr. T. XIV. 1894 
3 Gsell (St) ; Tipasa de ville de mauretanie cesarienne. MEFR. 1894. p. 436 
4 Orfali (Md) ; Inventaire des sculptures funéraires et votives de la mauretanie cesarienne. Thèse de Doctorat       
p .390 
5Ibid. Orfali. P.391   
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المواضيع، باإلضافة النتمائه لمجموعة التوابيت المعمارية، التي عرفت رواجا كبيرا في القرن 

. 328F1 الثالث و استمرت حتى القرن الخامس

 
واقعية المتميزة ينتمي تابوت تيبازة إلى نوع التوابيت المعمارية، و بالذات للمرحلة ال

ذلك الخاص بالفصول األربع،  الموضوع الذي لقي بشخصياتها المستنبطة من الكتب المقدسة، 

رواجا من حيث استعماله سواء كان ذلك عند الوثنيين أو المسيحيين أين يتوسط المسيح المعلم  

من خالل طريقة صفات تتميز بها توابيت القرن الثالث و تستمر إلى القرن الخامس، والتشكيلة، 

329Fنحته الخشنة و الغير متناسقة يرجعه الباحثون إلى القرن الرابع أو الخامس

2  .

 

في انعدام الدالئل المادية و المتمثلة في معرفة أصل الرخام المنحوتة فيه هذه المجموعة 

باإلضافة لعدم اكتشاف لحد اآلن  ورشات تم فيها نحت هذه التوابيت، حقيقة أن شمال إفريقيا 

إال أنه ) فلفلة بالجزائر إضافة لمقلعة شمتو بتونس(تأوي على ترابها مجموعة من مقالع الرخام 

. لم يعثر على مستوى هذه المقالع على أي آثار تدل على نحت هذه التوابيت بها 

  

المتنقلة التي أفادت بها السيدة نايدي  تإال أنه يمكن أن نقول بفرضية تواجد بعض الو رشا

لنحت بعض القطع،   330F3يا يخص تنقل بعض النحاتين على طول الساحل البروقنصلفيم فرشيو

حقيقة أن األمر هنا متعلق بقطع معمارية إال أنه يمكن إبداء نفس الفرضية فيما يتعلق بالتوابيت، 

. خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار غالء صناعة هذا النوع من القبور و نقله عبر البحر

 

عض القطع الغير مكملة و التي تؤكد على تواجد ورشات لنحت التوابيت، بقرطاج تم مالحظة ب

األمر الذي لم يالحظ في الجزائر، إال أنه يجب ذكر بعض األمثلة عن بعض التوابيت التي 

طريقة نحتها و توزيع المواضيع على واجهتها تأكد بمحلية هذه األخيرة مثل تابوت روما بتبسة، 

را تلك المشكلة على واجهات النصب الجنائزية و التذكارية، و التي موضوعاته تشبه كثي

باإلضافة لكل من تابوت الراعي الطيب لمدينة سكيكدة و لمباز، من دون أن ننسى تابوت ميلة و 

. كذا تابوت زيامة المنصورية

                                                 
1 Benoit (F) ; Sarcophages paléochrétiens d’Arles et de Marseille – supp. Gallia. 1954. p. 15 
2 Berbrugger (A) ; Sarcophage romain de Dellys. Rev. Afr. 1957 
3 Ferchiou (N) ; un atelier itinérant de Marbriers le long des cotes de proconsulaire. Ant. Afric. 1983. p. 75-84 
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أما فيما يخص أصل التوابيت التي تم العثور على جلها في مستوطنات متواجدة على الساحل،  

يع تأكيد أن كال من تابوت بلرفون و موكب البحري، و بيلوبس و أنومايوس و تابوت نستط

الزواج  باإلضافة لتابوت األعمال الحقلية، و كذا تابوت إلهة األدب و الفن و صراع األمازون 

تم إتمامهما في ورشات غريبة عن إفريقيا، وأن هذه األخيرة ما هي إال نتاج  إستيراد لصالح 

. ايات األرستقراطية القادرة على دفع ثمنهبعض الشخص

 
التي تؤكد بذخ مستعمليها، و منحوت في الرخام من المعالم و هذا ما يؤكد أن التابوت ال 

استعماله في شمال إفريقيا ما هو إال دليل عن تواجد شريحة من المجتمع التي تتمتع بغنى فادح 

 331F1.من القبور   لها باقتناء هذا النوعيسمح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Dumeige (G.Sj) ; Le christ médecin dans la littérature chrétienne des premiers siècles. R.A.CH, Anno, XLVIII, N° 
1-4, 1972. p. 115 
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III-9- سكيكدة(تابوت طفل( 

III-10-  تابوت ذو الخطوط المموجة(Strégile)  سكيكدة(و باب حادس( 

III-11-  تيمقاد(تابوت عباقرة حاملة الكتابة الجنائزية (
-12-III تيمقاد المتحف(باقرة حاملة إلكليل وكليبوس تابوت ع (
-13-III تيمقاد(تابوت طفل (
-14-III تابوت ذو الخطوط المموجة(Strégile)  تيمقاد(و باب حادس( 
 -15-III تحــليل

 
. الخاتـــــمة

. فهرس األشكال -
. قائمة المصادر والمراجع -
 .الفهرس -
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