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 الملخص:
ع بحثنا الذي نتناول فيه أدت البحوث األثرية دورا مهما في نزع المثام عن تاريخ وحضارة تممسان، وبموضو    

المكتشفات والنتائج"، سمطنا الضوء عمى مواقع أثرية تعود إلى الحفائر األثرية بمنطقة تممسان دراسة موضوع "
 فترة العصور الوسطى، كما قمنا بدراسة المكتشفات التي تم العُثور عميها بمختمف أنواعها وأشكالها.

 02لقد وقع اختيارنا عمى عينات من الحفائر التي ُأجريت في منطقة تممسان، خالل النصف الثاني من القرن    
 ، ويتعمق األمر بحفريات أغادير وهنين والمنصورة والمشور.02ة القرن وبداي

 الكممات المفتاحية:
 تممسان. -النقائش -الفخار-المقى األثرية -الهياكل المعمارية -التتابع الطبقي-التنقيب 
 

Résumé : 

 Notre étude portait sur les fouilles archéologiques de la région de Tlemcen. 

La recherche sur ces sites archéologiques a permis de dévoiler l’histoire et la 

civilisation de Tlemcen et en sus, a mis en lumière aussi bien, l’intérêts de ces sites 
qui datent de la période médiévale, que l’analyse de tous les types d’artefacts 

découverts in situ. 

 Nous avons porté notre choix sur des sites archéologiques fouillés durant la 

deuxième moitié du XX° S. et le début du XXI°S (1970- 2010). Ces fouilles 

concernaient les sites d’Agadir, de Honaine  de Mansourah et du Méchouar.  

Mots clés : Prospection - Stratigraphie – structures architecturales – artefacts – 

Poterie – Epigraphie –Tlemcen. 
 

 

Abstract : 

           

          This study focus on the archaeological excavations in the region of Tlemcen. 

The Research of archaeological sites has allowed to reveal the history and civilization 

of Tlemcen and  highlighted both the interests of such sites dating from the medieval 

period and the analysis of all types of artifacts discovered in situ. 

          We choice the archaeological sites excavated in the second half of the 

twentieth century. and early XXE ° Century (1970- 2010). These excavations concern 

Agadir sites, Honaine Mansoura and Méchouar. 

 

Keywords :  Prospecting- Stratigraphy- architectural structures- artifacts- Pottery- 

Epigraphy- Tlemcen. 
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 مقدمة:

كاف الغرض مف التنقيب قديما البحث عف الكنوز الثمينة، بغض النظر عف      

بعد  حركة التنقيبات األثريةشيدت ، حيث كؿ ما ليس لو قيمة مادية أو جمالية

قفزة نوعية في مجاؿ البحث األثري، مف خالؿ  ،العشريف الخمسينات مف القرف

األثري حديثة بالحقؿ، كما اختمفت نظرة التنقيب  تكنولوجية وسائؿاعتماد تقنيات و 

 .السابقة مف البحث عف الكنوز إلى إحياء تاريخ األمـ عف سابقو، الحديث

كبيرة في الدراسات األثرية، فالمنقب بالحقؿ األثري  أىميةالحفائر يكتسي موضوع 

يبحث عف مختمؼ الدالئؿ والشواىد المادية قصد إثبات وتأكيد أو نفي ما جاء في 

كتب المصادر، مستعينا في ذلؾ بمختمؼ المخمفات األثرية المكتشفة سواء المنقولة 

 .اقديملإلنساف  أو غير المنقولة، والتي ُتستغؿ مف أجؿ معرفة الحياة المعيشية

بمنطقة تممساف مف العثور عمى مختمؼ اآلثار المنقولة مكنت الحفائر األثرية وقد 

بعض دراسة ومعرفة  ما ساىـ فية المطمورة بباطف األرض،لمعماريااليياكؿ و 

 تاريخ تممساف، منذ عصور ما قبؿ التاريخ.الجوانب مف 

األثرية بكؿ مف موقع  الحفائرفي دراسة مكتشفات ونتائج  موضوع بحثنا كزتر ي

تخفي ما زالت  تزخر بآثار أغادير وىنيف والمنصورة والمشور، عمما أف ىذه المواقع

 .عنيا ؼكشمتنظيـ حفائر أخرى ل التي تستدعي األثرية اتمعطيالكثير مف ال
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 ية: التاريخية واالقتصادية واالجتماععدة نواحي في، المكتشفات ىذه دراسةتُفيدنا 

إلى أف كؿ اليياكؿ المعمارية المكتشفة تتمثؿ في منشآت  اإلشارةوتجدر .والجيولوجية

والفترة  ياشكمتيا و مادفامتازت بتنوع  المنقولة الشواىد المادية ، وأمادينية أو مدنية

المسجمة  النصوص الكتابية تمؾ ومف أبرز المعثورات، التاريخية التي ترجع إلييا

وؿ ت حطيازودتنا بالعديد مف المعحيث ، النقائش الحجرية وأالمسكوكات  عمى

 .التقنيات المستعممة في صناعتيا

 :ما يميفي أهمية الموضوعتكمف 

تعد الحفريات األثرية وعاء معرفيا، يضـ العديد مف المعمومات التي تحتاج إلزالة  -

واستنبطت  بيا المثاـ عنيا مف خالؿ دراستيا أو إعادة النظر في الطريقة التي درست

 منيا المعمومات.  

في النتائج المتوصؿ إلييا مف قبؿ المنقبيف لمبحث آفاقا جديدة الدراسة فتح ت -

تممساف التي لـ متاحؼ  دراسة المكتشفات الموضوعة بمخازفمف خالؿ  بالموقع،

عمما أف العديد منيا يتعرض ، منذ استخراجيا مف الحقؿ األثريموضوع دراسة تكف 

 حاليا.  لمتمؼ

 تحقؽ الدراسة مجموعة مف األىداؼ، ىي: أهداف الدراسة:

 دراسة الحضارات المتعاقبة عمى الموقع مف خالؿ مكتشفاتو األثرية. .1
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دراسة النتائج المتوصؿ إلييا بالحقؿ مف خالؿ منشورات المنقبيف الذيف سعوا  .2

لمبحث بالمنطقة، أو بفضؿ دراسة ما ُخزف بمتاحؼ تممساف، أو دراسة اليياكؿ 

 لمعمارية الثابتة.ا

 صادفتنا العديد مف الصعوبات أثناء إنجاز ىذا البحث، ولعؿ أبرزىا:

لـ ُيسمح لنا بالمعاينة الميدانية لمعديد مف اآلثار المنقولة والموضوعة بالمتاحؼ،  -

أىميا النقائش الحجرية المكتشفة بحفرية أغادير. وبعد عناء كبير ُقدمت لنا مجموعة 

اسـ  اكتشافيا بالضبط،بؿ تضمنتضـ مكاف أغمبيا ال يمف بطاقات الجرد المتحفية، 

عض نتائج الدراسة نسبية الستحالة معرفة مكاف فقط، وىو ما جعؿ ب المنطقة

 المكتشؼ إف كاف مستخرجا مف الحفرية أو اكتشاؼ فجائي. 

 نتياء منيا، وفي حالة نشرىا كانتعدـ نشر بعض نتائج الحفريات بعد اال   -

 . متناقضة وغير دقيقة

الييئات المعنية بحماية الممتمكات الثقافية ب رجُع المسؤولوف غياب التقارير األثريةيُ  -

 األثرية. التقارير ؿ  جُ حريؽ أتمؼ لإلى تعرض قاعة األرشيؼ 

ىذا البحث، منيا الموضوعية نخوض في عديدة جعمتنا دوافع  كانت ىناؾ 

 والذاتية.
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لـ  التي ثريةاألمكتشفات الفحص ومراجعة ألسباب الموضوعية فتعود إلى فأما ا

محاولة إنجاز بحث عممي حوؿ الحفائر  وأيضا حفرياتيـ،يتطرؽ إلييا المنقبوف في 

 التي تفتقر إلى مثؿ ىذه الدراسات ري مف خاللو المكتباتاألثرية بالجزائر، ُنث  

 .الميدانية

نحو الموضوعات التي تجمع بيف عمـ  الشخصي في ميولناالدوافع الذاتية  وتتمثؿ

التي ، والبيولوجيا جيا وعمـ النباتعمـ الجيولو التاريخ و  :مثؿاآلثار والعمـو األخرى 

خاطئ تحميؿ وتفاديا لموقوع في  لمكتشفات األثرية،أكثر دقة في تحميؿ ا نتائجتُقدـ 

خبراتيـ مف أجؿ االستفادة مف مجاالت مختمفة لالتصاؿ بمتخصصيف في  اضطررنا

 .وتجاربيـ

لنا بتتع مراحؿ البحث تسمح  إشكاليةإف طبيعة الموضوع تفرض عمينا وضع 

 لذلؾ: ،بطريقة منيجية وعممية

المقامة األثرية  فرياتفي نوعية ما اكتشفه المنقبون في الح الموضوع يبحث

عادة قراءة اب خبرات وتجارب  عمى لنتائج باالعتمادمنطقة تممسان وعرض وا 

 من تخصصات أخرى.باحثين 

 :الفرديات اآلتيةإلى  ي بنا لموصوؿدإف اإلشكالية المطروحة تؤ 
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ىذه المكتشفات األثرية بعد مرور سنيف طويمة، عمما أف مف الصعوبة دراسة   -

بعض المكتشفات لكف ما زالت  ض لمتمؼ خاصة اآلثار العضوية،العديد منيا تعر 

تاريخ المنطقة مف الناحية غير المنقولة باقية يمكف مف خالليا استخالص و المنقولة 

 .التاريخية والجيولوجية واالجتماعية والدينية والسياسية

وجديدة مختمفة مف خالؿ قراءة المصادر كتب المعمومات الواردة في  تأكيديمكف  -

 . المعثور عمييا لممكتشفات

 المناهجالمطروحة آنفا اعتمدنا عمى  اإلشكالية إلجابة عمىلمعالجة موضوعنا وا

 اآلتية:

لعصر الذي جؿ معرفة الفترة أو اأكاف ضروريا مف  ، الذيالمنيج التاريخي فأما

يا ا لممراحؿ التاريخية التي مرت بنا منو في تتبعنفاستفد، األثري ينتمي إليو المكتشؼ

كما ساعدنا عمى تحميؿ الوقائع التاريخية المسجمة في بعض  ،منطقة تممساف

ما ُعثر عميو في لوصؼ اعتمدنا عميو فقد المنيج الوصفي ، وأما المكتشفات األثرية

 ، إضافة إلى المنيج االستنباطي والتحميمي واالستقرائي.المواقع األثرية المدروسة

بابيف: نتناوؿ إلى  نابحث بوبنا ،األىداؼ المرجوة مف البحثولغرض تحقيؽ 

األثرية ومناىج الحفر وىو يمثؿ الجانب النظري لمبحث،  ثاألبحافي باب أوؿ تاريخ 

 إلى ثالث فصوؿ: فرعناهو 
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تطرقنا في الفصؿ األوؿ إلى تاريخ البحوث األثرية في الغرب الجزائري 

تسميط الضوء عمى ما أنجزه المنقبوف في ىذه  وفيو تـ (،وباألخص منطقة تممساف)

 .المنطقة سواء إباف االحتالؿ الفرنسي أو بعد االستقالؿ

المواثيؽ وأىـ  واقع التنقيب في الجزائر ومشكالتو، ويبحث الفصؿ الثاني

أىمية التمويؿ دور و األثرية، إلى جانب  ائرالدولية والمراسيـ القانونية المتعمقة بالحف

في  . كما أشرنا في األخير إلى العوائؽ التي تواجو األثرييفوالتمويف البشريالمالي 

 الجزائر.

يتـ تطبيقيا في  التي وخصصنا الفصؿ الثالث لمتنقيب األثري ومناىجو 

يساعدنا في معرفة المناىج التي طبقيا المنقبوف بمواقع المواقع األثرية، وىذا 

 تممساف.

منطقة تممساف وىو يمثؿ الجانب بلدراسة الحفائر األثرية  الباب الثاني وأفردنا

نتناوؿ في فصؿ  فصوؿ، أربع التطبيقي لمبحث، وتـ معالجة ىذا الباب مف خالؿ

أىـ اليياكؿ المعمارية والفنية المكتشفة و  ،دراسة نتائج ومكتشفات حفرية أغادير أوؿ

أىـ العينات  واخترنانوعي لممكتشفات المدروسة ، وبعد ذلؾ قمنا بجرد كمي و ياب

 .المكتشفة ثاربكؿ نوعية مف اآل
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ىياكؿ ُخصص لدراسة ما أسفرت عميو حفرية ىنيف مف ف وأما الفصؿ الثاني

معمارية وآثار منقولة، ُمبينيف في ذلؾ موقعيا الجغرافي وأىـ المراحؿ التاريخية 

 .المتعاقبة عمى المدينة

وما كشفت عنو مف ىياكؿ  حفرية المنصورةإلى في الفصؿ الثالث  وتعرضنا

 .معمارية وآثار فنية مرينية، ساىمت في دراسة المنطقة

 مفوما أسفرت عنو  حفرية المشورإلى  واألخير الفصؿ الرابعوخصصنا 

عصور  ذمن والحقبة التي ترجع إلييا الشكؿو  المادةمف حيث  متنوعةأثرية مكتشفات 

 االستعمار الفرنسي.   غايةما قبؿ التاريخ إلى 

 .اءت حاممة لمنتائج المتوصؿ إليياوفي النياية بينا بحثنا في خاتمة، ج

نا بحثنا بمجموعة مف الخرائط واألشكاؿ والصور، لتوضيح األفكار الواردة في وألحق

 متف الرسالة.

بمنطقة تممساف، وما عثرنا عميو بيذا  األثرية الحفائرتناولت التي  الدراسات مف قم ةُ 

الخصوص ىو عبارة عف تقارير وبحوث منشورة لممنقبيف الذيف أشرفوا عمى ىذه 

 المعتمدة في بحثنا:أىـ المصادر والمراجع المواقع األثرية، ومف بيف 

روض القرطاس في أخبار مموك المغرب باألنيس المطرب ، اعتمدنا عمى كتاب -

 كارؿ بوحف صححو لصاحبو عبد اهلل ابف أبي زرع الفاسي،وتاريخ مدينة فاس، 
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أفادنا الكتاب في معرفة الكتابة المسجمة عمى منبر مسجد  .1333 سنة ،نورنبرغ

 أغادير والتي لـ يبؽ منيا شيء اآلف.

، معمومات 70بالمجمد ،عبد الرحمف ابف خمدوفل ،تاريخ ابن خمدون يتضمف كتاب -

 بتممسان تاريخ الدولة الزيانية كتاب بإلى جان ،ميمة حوؿ تاريخ مدينة تممساف

الفترة الزيانية وأىمية مرفأ ىنيف مادة تاريخية ميمة حوؿ  والذي احتوى ،بف األحمرال

 في تمؾ الفترة.

 مدينة المنصورة المرينيةكتاب  أبرزىا:ولعؿ  تعددت المراجع المعتمدة بالبحث،

عبد العزيز محمود لبتممسان دراسة تاريخية أثرية في عمرانها وعمارتها وفنونها، 

 .األثريةالحفرية في كؿ ما تـ الكشؼ عنو  ذكرحيث  ،لعرج

عمم اآلثار بين النظرية في كتابو الموسـو بػػػػ: عاصـ محمد رزؽ سعى

والعمـو المساعدة في دراسة  الحفائر األثرية وأنواعيا ومتطمباتيا دراسةإلى ، والتطبيق

 عمـ اآلثار.

، وىي متعمقة بالحفائر األثرية عتمدنا عمى مراجع أجنبيةاإلى جانب ىذه المراجع، 

 مقاالت وتقارير، نذكر منيا:كتب و  سة، تمثمت فيموضوع الدرا

- Abderrahmane Khelifa, Honaina travers ses monuments. 

- Louis Frédéric, Manuel pratique d’archéologie. 
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- Agnès Charpentier, Michel terrasse, s. m. Negadi, L’image de Tlemcen 

dans les archives françaises catalogue de l’exposition Tlemcen 2011. 

- Michel terrasse ,  - rapport préliminaire de stage. 
 

 ولعؿ أبرزىا:صادفتنا العديد مف الصعوبات أثناء إنجاز ىذا البحث، 

وجدنا صعوبات كبيرة في دخوؿ ودراسة المكتشفات األثرية المستخرجة مف  

الحفائر موضوع الدراسة، كما لـ ُيسمح لنا بالمعاينة الميدانية لمعديد مف اآلثار 

المنقولة والموضوعة بالمتاحؼ، أىميا النقائش الحجرية المكتشفة بحفرية أغادير، 

جموعة مف بطاقات الجرد المتحفية حوليا، غالبيتيا ال دمت لي مفبعد عناء كبير قُ 

، مع العمـ أف المنطقة ةالمنطقاسـ تضـ مكاف اكتشافيا بدقة، بؿ اكتفوا بكتابة 

معروفة باالكتشافات الفجائية لمثؿ ىذه اآلثار، ما جعؿ بعض النسب المذكورة 

 بيا.   بالدراسة، صعٌب الفصؿ فييا لعدـ دقة المعمومات األثرية الواردة 

، يساعدني في دراسة العظاـ عدـ إيجاد متخصص بعمـ اآلثار الحيواني

المكتشفة بالحفائر، وكذا استحالة عرض ىذه المكتشفات العظمية الموضوعة 

 لمصور تفحص الباحثيفعمـ التشريح، ما عدا في بالمتاحؼ عمى متخصص 

المعاينة  في غياب، وىو أمر ال يمكف الفصؿ فيو الفوتوغرافية الممتقطة بالمتحؼ

 .األثرية الميدانية لممكتشفات



رية مبنطقة تلمسان: دراسة املكتشفات والنتاجئ.مقدمة                                          احلفائر الأث  

 

 
 ي

أتمنى أف أكوف بيذا البحث، قد أسيمت وُوفقت ولو بالقميؿ في سبيؿ فتح    

المجاؿ لمباحثيف والميتميف بدراسة موضوع الحفائر األثرية التي شيدتيا منطقة 

 تممساف.
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 البحث األثري في الجزائر:تاريخ   .1

المرحمة األولى مع  بدأت ي في الجزائر، بمرحمتيف أساسيتيف.البحث األثر مر   

 الجزائر. االستعمار الفرنسي الذي سعى لمكشؼ عف آثار

 .بالبحوث األثرية التي أجريت منذ استقالؿ الجزائروتتعمؽ المرحمة الثانية،  

 :البدايات األولى لمبحث األثري في الجزائر - أ

 االستعمار الفرنسي، إبافولى لمبحث األثري في الجزائر لقد كانت البدايات األ 

 يـتياغ بؿ كانتفقط،  الجزائر الكشؼ عف آثار وتراث المستعمر ويكف ىدف ولـ

احتالليـ منذ  الصحراء، لذلؾ نحوالبحث عف مسالؾ الطرؽ مف الجزائر العاصمة 

، بغض النظر عف (جزائرييفبمساعدة أدالء )بعدة بعثات استكشافية  قاموا ،مجزائرل

ما زخ مع ذلؾ فقد تركوا لنا. ظاىروا بالبحث األثري معظـ الوقتفشميـ أو نجاحيـ، ت

 .(1)حوؿ المدف الجزائرية ميمامعرفيا 

الذيف  وعمى رأسيـ الضباط العسكريوف وىناؾ العديد مف الباحثيف الفرنسييف

غرافية التي تاإلى تدمير الطبقات اإلستر  ،اىَ وْ رَ جْ التي َأ الحفائر لجؤوا في العديد مف

حيث  فقط الوصوؿ إلى البقايا الرومانيةىدفيـ وكاف  .اإلسالميةتعود إلى العصور 

                                                             

 ، حوليات المتحؼ11، ع:"التراث المعماري في مدينة سدراتة التاريخية(محمد الطيب عقاب، " 1
 .29ـ،ص2002الوطني لآلثار، مطبعة سومر، الجزائر،
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إلى قطع صالت دؼ يىذه السياسة وليدة فكر استعماري ي. إّف عندىا يتوقؼ بحثيـ

 .(1)الرومافأجدادىـ المجتمع الجزائري بيويتو الوطنية وربطو بيوية 

االستعانة بضباط جيش و  ثار مف خالؿ الجرد المنتظـعف اآلميمة الكشؼ تمت     

مف آثار أثناء قياميـ بأعماؿ  وجدوهمختصيف في المسح الطوبوغرافي، فدونوا كؿ ما 

بالنسبة رصيدا وثائقيا مرجعيا  مسوحاتفشكمت تمؾ ال ،التي شممت الجزائر ()المسح

  .(2)ييفاآلثار  لمباحثيف

منحصرا عمى وظيفة االكتساب السريع  خالؿ تمؾ الفترةظؿ التنقيب األثري 

جؿ بيعيا عمى امتداد أي مف المواقع القديمة، مف بشكؿ عشوائ مف خالؿ جمع المقى

، تغمب المكتشفات المستخرجة مف األسبار والحفرياأ فأسنوات كثيرة، ودليؿ ذلؾ 

، إضافة إلى حمالت اقتناء المجموعات الفرنسييف الضباط العسكرييف بإشراؼكانت 

                                                             

، مجمة اآلثار، 07، ع:أثر العوامل البشرية في تمف المعالم والمواقع األثرية( عبد القادر دحدوح، 1
 .130، ص2008سنوية، الجزائر، 

( :يمنيجأعماؿ المسح كانت  المسح.)ة ونظامية )الرفع األثري والوصؼ الدقيؽ والرسـ والتصوير 

دار الحكمة، الجزائر، أضواء على تاريخ الجزائر القديم)بحوث ودراسات(، ( محمد البشير شنيتي، 2

 .91، ص 3002
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التي تجسدت في  ـ)تاريخ فكرة إنشاء متحؼ أثري بالجزائر1833الفنية منذ سنة 

 .(1)ـ(1941 الواقع سنة

الفرنسييف عمى عكس المعالـ الرومانية، طرؼ المعالـ اإلسالمية اىتماما مف لـ تْمَؽ  

ينة بوماريا زاؿ استقصى عف مدستيفاف قارضة لإلىماؿ واالندثار، فما جعميا ع

تتبع كؿ ما قد يرد مف و سوى القميؿ، التي لـ يبؽ مف آثارىا الرومانية بتممساف، 

شقؼ الفخار وما  ) آنذاؾيذكر بمجتمعيا المسيحي  ة، وماأخبار عف ىذه المستعمر 

 67في  تحت مآذف المساجد مف حجارة رومانية ونصوص أدبية قديمة وكتب رحالة(

سطور،  03سطرا، أما مدينة المنصورة الجاثية عمى أبواب تممساف الغربية فخصيا بػػػ

 .(2)ُذكر فييا أداة حجرية تعود لما قبؿ التاريخ

إرساؿ البعثات االستكشافية إلى الصحراء، مع مطمع مف كثفت فرنسا     

التجسس، كي  خدمة المعرفة العممية وباطنيال ىا، ظاىر ـ19الخمسينات مف القرف 

                                                             

 بقمعة بني حماد استقصاء لحمالتو الموسمية واستقراء ألبرز األثري التنقيب( شرقي الرزقي، 1
 11-9مف التأسيس ، اعماؿ الممتقى الدولي حوؿ: مدينة قمعة بني حماد ألؼ سنة نتائجو العممي

  .114، ص2007أفريؿ، الجزائر، 

 .32( محمد البشير شنيتي، مرجع سابق، ص 2
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ىو ربط مستعمراتيا في وسط إفريقيا وغربيا و يتحقؽ لفرنسا ما كانت تحمـ بو 

 . (1)اإلفريقيبمستعمراتيا في الشماؿ 

ة تعود لمعصر الحجري قايا أثريعثورىا عمى ب، األثرية البعثات ما حققتوومف أىـ 

مما سقاية الواحة،  صدفة أثناء ، والذي اكتشؼبسكرة شرؽبػػ "موقع شتمة" القديـ 

 ؼ مستحثات حيوانية وحجارة مسقولة.اكتشاأدى إلى 

 البقايا المكتشفةبأف بخصوص ىذا الموضوع، M.Dalloni (( ـ. دالونيكتب و  

أبو قير و آشولية، وجديرة بالدراسة مثؿ بقية المواقع األخرى كبحيرة كرارة، باليكاو 

 .(2)الواقعة شرؽ مدينة مستغانـ

                                                             

، مجمة اآلداب، جامعة 16، ع:الكتابات االستشراقية الفرنسية عن طوارق اليقار( شياب سامية، 1
  .171-170الجزائر، ص -أبي بكر بمقايد، تممساف

 
)Dalloni: بثالث طبقات لفقريات،  أرخ الباحث دالوني مرحمة فيال فرونشياف في الغرب الجزائري

وَتْشُمؿ الفقريات جميع الحيوانات الفقرية: األسماؾ والضفدعيات والزواحؼ والطيور والثديات. وجدت  
مزيد وفي والية وىراف)غومبيطة(. لم1940بالغرب الجزائري في جبؿ بمحاصؿ بوالية غميزاف في سنة  

 ينظر؛
-Yves GOURINARD , Recherches sur la géologie du Littoral Granais, B :6, service des 

carte géologique de l’Algérie, Algérie, 1958,p38. 

-Souhel Idriss, Almanhal, Dictionnaire français- Arab, Dar aladab, Lebanon,2004, 

p1240 

2)Louis Leschi, études d’épigraphie d’Archéologie Africaine, Arts et métiers 
graphiques, France ,1957,p34.   
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وىراف، سنة أركيولوجي -جيو-نتائج الدراسة نشرىا دالوني بمجمة سوسيوو    

1940( Bulletin de la sociologie/ Géologie et d’archéologie d’Oran, T : 

LXVI)(1). 

 : البحث األثري بعد االستقالؿ  - ب

الفرنسيوف أبحاثيـ ف الباحثو  واصؿ العشر سنوات األولى مف االستقالؿ،في   

لـ تكف كافية في تمؾ الفترة كوف الكفاءات العممية الجزائرية  ،األثرية في الجزائر

خالؿ يظير ذلؾ مف و  الحكومة بيا.بالرغـ مف اىتماـ  ،ىذه المياـبمثؿ  لمقياـ

ات، وعميو أبقت الدولة عمى لمقياـ بالحفريعممية الحصوؿ عمى التراخيص  تسييؿ

 .(2)بعد االستقالؿ الباحثيف الفرنسييف المشرفيف عمى ورشات التنقيب

رييف الجزائرييف، األث يعود الفضؿ في بعض الدراسات الحديثة إلى الباحثيف    

 .(3)لـ تتجاوز العقد مف الزمففي مدة  ،نوإعادة بعث التراث والكشؼ عبىتماميـ ال

 

 
                                                             

دار اليدى لمنشر،  ،مواقع وحضارات ما قبل التاريخ في بالد المغرب القديم، محمد الصغير غانـ (1
 .42،44ص ،الجزائر، دت

، مجمة 19-18ع: "، 2004-1962النشاط األثري بالجزائر عقب االستقالل فاضؿ لخضر، "(  2
، 2012منشورات مخبر البحث التاريخي)مصادر وتراجـ(، جامعة وىراف، الجزائر، عصور، 

 .201ص
  .214، ص نفسو(  3
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 .()رشيد بورويبةو  ()منير بوشناقيو ()سيد أحمد باغمي: مف أىـ الباحثيف، نذكرو 

 أىم األعمال األثرية في منطقة الغرب الجزائري: . 2

وقد ، بحث في تاريخ المنطقةعدة أعماؿ أثرية سعت لم شيد الغرب الجزائري   

 لكشؼى ما أد ،االحتالؿ الفرنسي وبعد االستقالؿجرت تمؾ األعماؿ خالؿ فترة 

 عصوروالثابتة، التي ترجع إلى األثرية المنقولة  خمفاتعف العديد مف الم النقاب

 .واألثرية في تطور البحوث التاريخية ذلؾ ساىـ وقد، مختمفة تاريخية

                                                             

  (( 2009-1936سيد احمد باغمي:)  شغؿ الباحث عدة مياـ منيا، مساعد مدير الفنوف الجميمة
 . مف أبحاثو نذكر؛ICCROMوعضوا باإلكرـوبوزارة الثقافة واالتصاؿ، 

- S.A. Baghli et P.A. Février,  " recherches et travaux (1962-1965)", Bulletin 

d archéologie Algérienne 
 (:1990منيا: مدير قطاع التراث الثقافي في اليونسكو)شغؿ عدة وظائؼ ومياـ، منير بوشناقي-

(، حيث أتى تعيينو كخطوة 2000-1998(، مدير المركز اإلقميمي العربي لمتراث العالمي)2000
ضرورية لبناء شراكات جديدة مع المؤسسات الدولية العاممة في مجاؿ التراث، كما كاف مستشارا 

، ولو العديد مف األبحاث والمؤلفات المنشورة، أىميا:خاصا لكؿ مف  المدير العاـ لميونسكو واإل  يكـو
 ، ُينظر؛1982الصادر في سنة المدن القديمة في الجزائر، كتاب حوؿ 

المركز اإلقميمي العربي لمتراث  -منظمة اليونسكو لمتربية والعمـو والثقافة الموقع اإللكتروني:  -
 www.arcwh.orgالعالمي. 

 (لقد كاف اىتمامو باآلثار اإلسالمية كبيرا، نظرا لما نشره مف بحوث ميمة جدا، :  رشيد بورويبة
، L’art religieux musulman en Algérieو كتاب  وىران فن وثقافةمنيا: كتاب حوؿ مدينة 

ساىمت في دراسة المواقع إضافة إلى الحفريات التي أجراىا بقمعة بني حماد وما أسفرت عنو مف نتائج 
  األثرية اإلسالمية في الجزائر، وُذكرت في مقالو الموسـو بػػػ:

- Rapport préliminaire sur la compagne de fouille de septembre 1964 à la Quala de 

Beni Hammed, T :01, bulletin d’archéologie Algérienne . 

http://www.arcwh.org/
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ونتج يا إلى ما قبؿ التاريخ، تاريخعود أثرية يفي مواقع  العديد مف الحفريات أقيمت

ساىمت في فيـ المجتمعات والثقافة كما ، ياحول عف ذلؾ تراكـ زحـ معرفي جّد ميـ

وتـ جمع مخمفات وشواىد مادية ، قبؿ التاريخ في المنطقة إباف عصور ماالسائدة 

  .المواقع ىذه معتبرة ذات صمة بالطقوس الدينية والنشاط االقتصادي في

 حفريةاألثرية التي أقيمت في منطقة الغرب الجزائري  الحفرياتمف بيف أقدـ    

 .ـ1872وُشرَع الحفر فيو سنة ، ـ1870المكتشؼ في  ()موقع تيغنيؼ األثري

تـ جمع ما يقارب حيث الفرنسييف،  الباحثيف أنظار ستيوتاوىي مف المواقع التي  

األثري في  ثالبحنتائج تـ إعالف ذلؾ بكغ مف عظاـ الحيوانات الضخمة، و 130

 .(1)ـ1888مؤتمر ما قبؿ التاريخ لسنة أشغاؿ الموقع أثناء 

 تتكممو  ،ـ1954 في نفس الموقع خالؿ سنةاألثرية  حفرياتمف السمسمة أجريت و 

بقايا  عمىعثر  حيث شماؿ إفريقيا، عمى مستوى مرة ألوؿـ، يحصؿ باكتشاؼ مي

فكوؾ سفمية  ثالثة بقاياو قبؿ الميالد،  سنة سبعمائة ألؼعظمية إنسانية تعود لحوالي 

 . (2)قطعة عظـ جداري وعدد مف األضراسو 

                                                             

 )  كـ20بحوالي  والية معسكر، ويبعد عف غرب قرية باليكاوالموقع  يقع األثري:موقع تيغنيف 

 .29سابؽ، ص ......، مرجعمواقع وحضاراتالصغير غانـ، ( محمد  1
 .57ـ، ص1999، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،ما قبل التاريخ(محمد سحنوني،  2
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بمواصمة األبحاث   Arambourgمبورغأر تـ تكميؼ ـ، 1956-1955وخالؿ سنتي 

، وأوؿ ما قاـ بو تنظيؼ النصؼ الجنوبي مف المحجر المذكور سابقا األثري بالموقع

 استعمؿ، كما نحو الموقع األثري المتدفقةلممياه بالرماؿ القديـ، ووضع مصدات 

 عمى توسيع رقعة المسح األثريوعمؿ مضخات لمحد مف ارتفاع منسوب المياه 

لخيوؿ ـ، خمسة رؤوس 1956-ـ1955ما كشؼ عنو في سنة  بيفومف  .(1)بالموقع

 .(2)ناب فرس نير منقرض وبقايا أخرىوضرس فيؿ و  وحشية

مدغاسف لجدار مف طرؼ الرقيب الفرنسي   األثري، اكتشؼ المعمـ وفي تيارت    

، ـ1842سنة   Lamoricière، برفقة الجنراؿ المورسيارHenri-Bernardىنري بارنار

ىو"بوردي"، بتاريخ ف أوؿ مف تمكف مف دراستيا مف الداخؿ فاطمة قدارية أوتذكر 

 .(3)ـ، وقدـ عنو وصفا معماريا كامال1865نوفمبر 

                                                             

دار اليدى لمطباعة والنشر ، تر:محمد الصغير غانـ، شركة الجزائر في ما قبل التاريخ، ليوناؿ بالو(1
 . 33-32، ص2005والتوزيع، الجزائر، 

 .41،45( نفسو، ص 2
، 2007دار ُىوَمة لمنشر و التوزيع، الجزائر، أضرحة المموك النوميد و المور، رابح لحسف، ) 3

مشروع ترميم المعمم الجنائزي بجبل العروى بتيارت، ز، و . وينظر كذلؾ: رشيد مح141،143ص
-2015صيانة وترميـ المباني األثرية والمعالـ التاريخية، جامعة تممساف،  الجزائر، ماجستير: 

 .28، ص 2016
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يعد مف المواقع األثرية والذي  ،(1)كممناطة أثري يسمى  موقعبتيارت  يتواجد  

الباحثة ـ. ؾ، بدراسة  ، حيث قامتالغنية بآثاره التي تعود إلى عصر ما قبؿ التاريخ

التي تفصيمية الدراسة الخالؿ  سانية المكتشفة بالموقع، وبينتالبقايا العظمية اإلن

يا تنقسـ إلى أربعة أقساـ فإن تجانسيارغـ إنساف ُمَشَتى العربي  ساللة أف ،قدمتيا

  .(2)شكمت حمقات تطور ىذه الساللة

 1956مف سنة بالقرب مف قرية ولدخ روسو، ُأجريت حفرية وفي كممناطة دائما، 

  B.Cadenatب.كدنات مف قبؿ، ـ1957 إلى غاية
(3). 

 

 

 

 

                                                             

 )يقع الموقع األثري في بمدية سيدي حسني بتيارت، بمحاذاة أحد الطرؽ الفرعية، وقع كممناطةم :
طوؿ  خطكـ.، ويقع بيف 27بعدة أمتار، وعف مقر الوالية بػ: 14ويبعد عف الطريؽ الوطني رقـ 

 .°35.457عرضخط و  °-1.527
 .68مرجع سابؽ، صما قبل التاريخ...، محمد سحنوني، ) 2

3)M.P Cadenat,  Les fouilles à Columnata 1956-1957, T :05, 1
er
 semèstre, Bulletin  du 

service des antiquités archéologie-épigraphie, Algérie, 1958, pp87-98.  

Et voir ؛ 

- J.Lassus, L’archéologie Algérienne en1959, T :08, 2
ème

 semèstre, Bulletin  du service des 
antiquités archéologie-épigraphie, Algérie, 1960, p03. 

- J.Lassus, L’archéologie Algérienne en1958, T :07, 2
ème

 semèstre, Bulletin  du service des 

antiquités archéologie-épigraphie, Algérie, 1959, p226-227. 
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-P.Cadenat 1966(ة مف طرؼ الباحثيف ب.كدناتُتَعُد البحوث الُمنجز  

براىيمي  وص. ،ـ1970سنة في  M.C.Chamlaوكذا الباحث ـ.ص شمال  (،1968

C.Brahimi  والباحث ج. كامبس   ،ـ1972فيG.Camps
()  إلى  1974مف

بقي بموقع كممناطة مف أحسف البحوث التي ساىمت في معرفة التتابع الط ـ،1982

حفرية مف طرؼ ُأقيمت السرب،  بعيفمنطقة بو  .باآلثار اغنيً  امستودعالذي اعتبروه 

  .M.J Domeck (1)ـ.ج دوماؾ

مابيف  ،()في جداريات جبؿ لخضربحفريات أثرية  F.Khadraقامت خضرة فاطمة 

عمما أف المعمـ )رفع األنقاض مف الواجية الشرقيةتـ حيث  ،ـ1970-ـ1968سنتي 

 عف العديد مف المرافؽ ومخططات البناءاألعماؿ كشفت و  (قسمو اليرميل كاف فاقدا

لتأريخ  C14الكربوف المشع، كما استخدـ ووالزخارؼ الموجودة ب وتمت دراسة النقوش

                                                             

 ) غابلاير كامبسG. Camps: ـ، 1947سنة في لجغرافيا حصؿ عمى شيادة الميسانس في التاريخ وا
العديد مف الكتب والمقاالت  لو ـ، تردد عمى مخبر ما قبؿ التاريخ التابع لمتحؼ الباردو.1949ومنذ 

بحث، كما لو  300فاؽ مجموع أبحاثة و نيا: ليبيكا والمجمة اإلفريقية، المنشورة بالعديد مف المجالت م
: حضارات ما قبؿ التاريخ بشماؿ إفريقيا ف أىمياات حوؿ المغرب وشماؿ المتوسط، مالعديد مف الدراس

 ـ.1980سنة صدر  Manuel de recherches préhistoriques: ـ، وكتيب1974الصحراء لسنة و 
 . لممزيد ينظر:ـ2002سبتمبر  06في  توفي

-Marceau Gast, Gabriel Camps(1927-2002) N :10-11 ,édition électronique ouvert- 

revue.org, CNRS, France, 2002, p 02,04. 
 

1 )M. Leglay, L’archéologie Algérienne en2111, T :03, 1er sèmestre, Bulletin  
du service des antiquités archéologie-épigraphie, Algérie, 1955, p187.   

 ) يقع الضريح بضواحي مدغوسة التابعة لوالية تيارت.جداريات جبل لخضر :  
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 المحددالضريح  سمح استعمالو في الكشؼ عف تاريخ بناءالمكتشفات األثرية، حيث 

 .(1)، بينما بقيت الواجيات األخرى تحت الركاـيالديم 07و 05بيف القرف 

مغارة سكاف  مف أىميا: ،المغارات في تنقيبالتـ وضواحييا  بمدينة وىرافو    

  .(2) تومازينيـ، مف طرؼ الباحثيف باالري و 1881التي تـ تنقيبيا سنة ()الكيوؼ

في الفترة  مغارة ميداف التمرد،باالري بالتنقيب في ؿ مف الباحثيف دُوُمرؽ و كقاـ   

طبقات  ثالث، وتـ الكشؼ عف ـ1891إلى غاية  1889الممتدة مف سنة 

 ـ،1893ـ إلى غاية 1892مف سنة  مغارة الثكنةقاما بالتنقيب في كما  جيولوجية.

بقايا الفقاريات تشفات األثرية كالعظاـ البشرية و العديد مف المك منيااستخرجت و 

بقايا  تـ اكتشاؼمغارة الغابة وفي  الحجرية.ويات إلى جانب األدوات العظمية و الرخو 

   .(3)منحوتةأحجار حيوانية و بشرية و 

 

  

                                                             

 29ز، مرجع سابؽ، ص و . وينظر: رشيد مح143ص، ، مرجع سابؽرابح لحسف (1
):ـ، وتأتي عمى الطريؽ  03وارتفاعيا ُقدر بػػ: ـ 08ؼ: يصؿ طوؿ المغارة إلى مغارة سكان الكيو

 الرابط بيف تممساف ووىراف.
 . 13ت، ص وزارة الثقافة، الجزائر: دوىران فن وثقافة، رشيد بورويبة، ) 2

 .14،18، صنفسو ) 3
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بتيسمسيمت إلى العصر الحجري الحديث، موقد بوقايد" الموقع األثري "يرجع    

، حيث ـ1948 سنة "Jean-Morel موراؿوف ج"ا الموقد ذأوؿ مف اكتشؼ ىكاف و 

بساـ،  أوالدمكمف الجمؿ ببمدية ػػ: موقع آخر يسمى ب يوجد و حجرية.أداة  194جمع 

مى فترة شاىدا ع ىومع ىذا يبق ،األبحاثالمعطيات و  نظرا لقًمة مجيوال تاريخوالزاؿ 

 تحوي العديد مفعًدة كيوؼ صخرية  ويضـ ىذا الموقع ما قبؿ التاريخ بالمدينة.

  .(1)األدوات الحجرية والقطع الفخارية

، شيدت المنطقة حممة استطالعية مف طرؼ بعثة مف أساتذة ـ1989في سنة و 

مجموعة مف األدوات  تشفتكالُعْنُصْر اوبموقع عيف معيد اآلثار لجامعة الجزائر، 

مغربي( ومغارات بيا صور جدارية تعود لفترة ما -رييبيالحجرية)تعود لإلنساف اإل

 .  (2) قبؿ التاريخ

 

 

 

                                                             

جديات لمنشر بأالُمرشد األنيس إلى تاريخ و آثار عاصمة الونشريس، القادر دحدوح، عبد ) 1
 .  16 -15، ص2012واإلشيار، الجزائر، والتوزيع 

م(، 19ىــ/ 13محاولة تنميطية افخار وخزف موقع تازا برج األمير عبد القادر)ق عمي خيدة، (  2
 .22، ص 2006-2005ماجستير آثار إسالمية، معيد اآلثار، جامعة الجزائر، 
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عمـ فجر التاريخ أثناء  L.Baloutبالو ؿ.و  Campsأسس كؿ مف الباحثيف كامبس  

"عمم البربر الذين : إنو بقولوموضوع ىذا العمـ وحدد دراستيـ لمواقع أثرية جزائرية، 

ظموا خارج التأثير األجنبي عبر العصور، وبما أن ىؤالء ال يزالون في كثير من 

الجيات متمسكين بثقافات بدائية تعود أصوليا إلى ما قبل التاريخ، فإن فجر 

 . (1)التاريخ بالنسبة ليؤالء مازال معاشا"

ية ال تتماشى وأىداؼ بحثنا، ولذلؾ إف ىذا المفيـو يحمؿ في طياتو أفكارا استعمار 

 ارتأينا توظيؼ مصطمح آخرا ىو المغرب القديـ والذي اعتمده باحثوف آخروف.  

ؽ.ـ، سنة  250بوىراف عمى كتابة التينية ترجع إلى ()بموقع األندلسيات ُعثر  

ي محفوظ أثاثيا الجنائز ، ؽ.ـ 03 -02ما بيف القرفيرجع تاريخيا إلى  ومقبرة بونية

ـّ بمتحؼ وىراف ومصابيح  وتيجاف وأعمدة الفسيفساءف لوحتيف مكشؼ ، كما ت

 .(2)رأس فتاة مف الرخاـو  وكتابات التينية

 

 

 
                                                             

 .16، ص مرجع سابؽ، ..أضواء عمى تاريخ الجزائر القديم ( محمد البشير شنيتي، 1
  :كـ، ويقع بيف خطي طوؿ 35عف مدينة وىراف بما يقارب الموقع األثري يبعد ( موقع األندلسيات

 .°35.7058عرض خط و  -0.8953°
 .20مرجع سابؽ، صوىران فن وثقافة......، رشيد بورويبة، ) 2
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 أوؿ إشارة وردت حوؿ المعالـ األثرية ببطيوة )وىػػػراف( إلى البكري، الذي تعود  

من دخل  حارَأْرَزاْو وىي مدينة رومانية...يمدينة رومانية قائال:"مدينة  تحدث عف

 رحمة َشاوْ في كتابات " كما جاء ذكر بعض معالميا األثرية إلييا لكثرة عجائبيا

Shaw  بعض البقايا األثرية كالتيجاف وبقايا لومعاينتو إثر زيارتو لمموقع األثري

سنة  في George Simonمع جورج سيموف  األثري أَوؿ عمؿ بالموقعبدأ و الفسيفساء. 

األرض المحيطة  الؾمنزاع مع بسبب  واألعماؿ التنقيبية ب توقفتو ، ـ1894

 .(1)ـ1897في الحقا التنقيب  ليستمر ،بالموقع

ـ 1960إلى سنة ـ 1953مف سنة  M.M. Vincentثـ قامت مالفا موريس فانساف 

الكشؼ عف بعض في ت ىذه التنقيبات ساىم في مواسـ مختمفة.الموقع  تنقيبب

بعض بقيت منشآت الري والمنازؿ في حيف و  العموميةمعالـ األثرية كالمباني ال

 .  (2)التنقيبات توقؼالمعالـ مجيولة بسبب 

 

 

                                                             

عصور، مخبر ديسمبر، مجمة  -/جواف 7-6ع:، "المعالم األثرية ببطيوة"محمد عبد المؤمف،  ( 1
 .361-268، ص2005البحث التاريخي، جامعة وىراف، 

 .361-268، صنفسو(  2
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Adrien.Berbruggerيعد بربروجير    
()في األثرية الميتميف باألبحاث  ، مف بيف

، عف اكتشاؼ ـ1843تي قاـ بيا سنة منطقة تيسمسيمت، حيث أسفرت األعماؿ ال
عيف و  وسينالفف وعيف الرباط إلى الفترة الرومانية وىي: أغباؿأربعة مواقع أثرية تعود 

  .(1)تازا
ستيفاف قبؿ مف  ،()"الخربةالموقع األثري المسّمى"في أجريت أعماؿ أثرية كما    

إف الموقع عبارة عف  ففحسب مارشو  ،Brècheش، وبراMarchandفغزاؿ، ومارشو 
ُتغطي اليضبة  أخرىإضافة إلى منشآت  ،(ـ30×ـ40)حصف قديـ مساحتو 

مجيوال لعدـ  ريخ الموقعتأبقي عرضا. و ـ 100وطواًل ـ 200يا تصؿ إلى مساحت
إلى الفترة الرومانية نظًرا لتطابؽ زخارؼ  أنو يعود مف المؤكدلكف  توفر دليؿ مادي،

 التي يعود تاريخيا إلىالتيجاف المعثور عمييا بالموقع بزخارؼ تيجاف عيف َتْكِرَية 
 .(2)ـ03القرف 

                                                             

 )  ـ أبدى إىتمامو بالمخطوطات الجزائرية، إذ تمكف 1834منذ دخولو لمجزائر في  :بربروجيرأدريان
تنقالتو مع الجيش الفرنسي أثناء الحمالت العسكرية عمى الجمع(  ساعدتومخطوطة)  800مف جمع 

ـ. شغؿ منصب رئيس الجمعية التاريخية 1837أثناء الحممة الفرنسية عمى مدينة قسنطينة في 
 الجزائرية،  لممزيد ُينظر:

-م1830المستشرقون الفرنسيون في خدمة اإلدارة االستعمارية بالجزائر ) حنيفي ىاليمي، -
، ، 2005، مجمة كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية والعموـ االجتماعية، الجزائر، 07ع: ،م(1962

 .153، 151ص
 .22( عمي خيدة، مرجع سابؽ، ص  1
 ) :يقع الموقع في والية تيسمسيمت، غرب بمدية سيدي العنتري عمى بعد  الموقع األثري الخربة

 ـكم03 حوالي 

 .30-29مرجع سابؽ، ص ...،الُمرشد األنيس إلى تاريخ  عبد القادر دحدوح،(  2
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جاف ثالثة تيو  وعمود حجري وىناؾ مكتشفات أثرية بالمنطقة منيا: قبراف حجرياف   

 ووجد مقابؿ . (1)جزء مف الجدار الخارجي الذي تميز بنقوش ىندسية بسيطةحجرية و 

لى جانبو غطاء حجري  رو كسبة قبر حجري ماليض جزئيا يشبو القبريف السابقيف، وا 

 .(2)كمقبرةلذلؾ ُيحتمؿ أف تكوف ىذه اليضبة قد اسُتعممت  ،مكسور

المنقولة  إلى اكتشاؼ العديد مف اآلثارفي الجزائر  أدت البحوث األثرية   

السياح و  الباحثيف استقطبت أنظار، في مجاؿ عمـ اآلثار اإلسالمي، والتي والثابتة

  الموروث الثقافي اإلسالمي.إلى 

 موقع آثار مدنية ،تيسمسيمتفي ـ 1861سنة   Vayssettesاكتشؼ الباحث فايست  

 اكتشؼ الباحث ؼ.و  .ـ 1899 سنة ، وفيىػػػػػػ700أسسيا جعفر بف عبد اهلل سنة 

الشيخ الحاجي  التي أسسيا ،آثار المدينة التي تحمؿ اسـ تازا F.Patorniبتورني 

توقفت األعماؿ  ت عسكرية ُعثمانية في جبؿ الشاوف.تحصينا باإلضافة إلىشاوي، 

، لتقـو بعدىا بعثة سورية بزيارة المنطقة. وفي سنة ـ1975بالمنطقة حتى سنة 

، قامت بعثة مف وزارة الثقافة الجزائرية باستطالع، شمؿ قمعة األمير عبد ـ1981

  . (3)القادر ومقبرة رومانية

                                                             

 .30-29، صمرجع سابؽ المرشد األنيس...، عبد القادر دحدوح، ( 1
 .31، صنفسو) 2
 .22(عمي خيدة، مرجع سابؽ، ص 3
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تيسمسيمت، والية كـ شرؽ  8تازا" عمى ُبعد حصف يقع برج األمير عبد القادر "  

ا بحفرية منظمة يَ جَ وَ ، تَ " أعماال استكشافية بالمنطقةعز الديف بويحياوي" وفيو نظـ

 االكتشافات األثرية، ومف بيف ـ2010إلى غاية واستمرت ـ 2002سنة  انطمقت

 نذكر:

 .اليياكؿ المعمارية لحصف األمير عبد القادر   

 (1)أسمحة وزجاجو  لقى فخارية وخزفية ومسكوكات. 

د األحداث التاريخية المرتبطة يأكتحاوؿ المنقب انطالقا مف المكتشفات األثرية  

عبد القادر، إذ أف المعالـ األثرية ُتؤيد ما ورد في النسؽ التاريخي  األميربشخصية 

    .(2)ؾحوؿ األمير، بما ال يدعو لمش

 ث األثرية في منطقة تممسان:تاريخ البحو  .3

مدينة تممساف وُأتبعت تـ تقسيـ الجزائر خالؿ االحتالؿ الفرنسي إلى عماالت،   

المنطقة بحوثا شممت ، و بعمالة وىراف التي ضمت عددا مف مدف الغرب الجزائري

  يمي: ما وفؽ في بحثنا ترتيبياوقمنا ب ،عدة مجاالت في أثرية

 

                                                             

حصن تازا أو برج األمير عبد القادر: معطيات أثرية وتاريخية جديدة"، عز الديف بويحياوي، " ( 1
 .238،251، ص2013وأفكار، جامعة الجزائر،  ، مجمة آفاؽ04ع:

  .238،251، ص نفسو( 2
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 البحوث األثرية في مجاؿ ما قبؿ التاريخ:    . أ

ما قبؿ التاريخ في أصؿ وتطور حضارات اإلنساف قبؿ معرفتو يبحث عمـ    

فرع مف فروع األنثروبولوجيا،  بأنو: ،Z.SALZMANNسالزماف، وعّرفو (1)الكتابة

الباحثوف في ىذا المجاؿ يعتمد الذي ييتـ بدراسة الثقافات مف خالؿ البقايا المادية. و 

ومخمفات المواقد األثريوف في دراستيـ عمى البقايا المتمثمة في الشقؼ الفخارية، 

واألدوات المصنوعة مف العظـ وأكواـ الرماد والفضالت وكذا الرسومات والنقوش 

 .(2)والحجارة

في فيـ المجتمعات والتعرؼ عمى الثقافة  المكتشفة ماديةالبقايا لتساعد ا   

إمكانية ىائمة  دى الباحث في عمـ ما قبؿ التاريختتوفر ل كما نواحيمف عدة  السائدة

  .(3)إلعادة بناء ماضي اإلنساف

 

 

                                                             

دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، محاضرات ونصوص في ما قبل التاريخ، (بن الشيخ حكيم،  1

 .96، ص3092الجزائر، 

، دار المعرفة الجامعية لمنشر والتوزيع، المدخل إلى أكيويولوجيا ما قبل التاريخحمدي عباس، ( 2
  .  118-117، ص2011مصر، 

، مجمة التاريخ، المركز المغرب في عصور ما قبل التاريخ وفجر التاريخالطاىر عدواني،  ( 3
 . لممزيد ُينظر؛ 03،06، ص1980، الوطني لمدراسات التاريخية، الجزائر

-Claude BRAHIMI , Initiation a la préhistoire de l’Algérie, 2
eme

 édition, société  

nationale d’édition et de diffusion, Algérie, 1978, p09. 
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وُأتمفت  لعصر الباليوليتي األسفؿ،إلى ا )التابعة لبمدية الرمشي(()رارةبحيرة قترجع   

 .ـ1894في  اطؽ السيمية القريبة ِمَف الموقعأثناء استصالح المنأجزاء منيا 

أدوات حجرية محفوظة في متحؼ اإلنساف بباريس و فؤوس  :ومف بيف ما ُعثر عميو 

 (1) مف طرؼ ـ. بوليـ 1899ُنشرت في تقرير نتائج الحفريات الُمقدمة سنة 
M. 

Boulé . 

، ، موقع أوزيداف الذي يرجع إلى الفترة اآلشولية العمياتممساف شماؿ شرؽواكُتشؼ    

ب.  مف قبؿ ـ1874كاف في سنة  وف اكتشاففإذكر محمد الصغير غانـ وحسب ما 

 Paul. Pallary  باالري
في كتاباتو، أف  ساحدبينما يذكر عبد العزيز طارؽ  ، (2)

 وليسAlfred Chancogne ألفريد شانكونيْ مف قبؿ ف كيرجع لنفس السنة، ول واكتشاف

 .(3) باالري

                                                             

 )  :تقع ىذه البحيرة في بمدية الرمشي شماؿ مدينة تممساف، وال تفصميا عنيا مسافة كبيرة بحيرة قرارة
 كمـ.2حوالي 

 .24مرجع سابؽ، ص، مواقع وحضارات... محمد الصغير غانـ،) 1
 .24نفسو، ص ) 2
أعماؿ ممتقى آثار ما قبل التاريخ وفجره بمنطقة تممسان: حالة معارف"، عزيز طارؽ ساحد، " ) 3

، منشورات وزارة الشؤوف الدينية 01دولي: تممساف اإلسالمية بيف التراث العمراني و الميراث الفني، ج:
 .39، ص2011واألوقاؼ ، الجزائر، 
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ـ، 1899بوؿ باالري في سنة ()إف أوؿ مف اكتشؼ المالجئ الصخرية بالمويمح  

لو ستيفاف قزاؿ ر وفو  أثرية،إجراء حفرية  August Barbinأوغست باربا وطمب مف

 29مدة أشرؼ عمى تنقيب الموقع لػػػو  ،آنذاؾبصفتو مديرا لممتاحؼ المالي الدعـ 

إلى متحؼ الباردو  ُنقمت المخمفات األثرية بعدىاـ. 1908يوما وذلؾ خالؿ سنة

في حيف ُحِوَلْت المستحثات إلى مخبر الجيولوجيا التابع لممدرسة  العاصمة، بالجزائر

، لُيستأنؼ العمؿ مف جديد في شير أوت مف سنة   ـ.1910العميا لمعمـو

راف ضمف مقاليف بمجمة الجمعية الجغرافية واألثرية لمقاطعة وى البحثنتائج ُنشرت  

 خالليا عمى المكتشفات األثرية وتـ التعرؼ مف ـ عمى التوالي،1912ـ و1910سنة 

 .(1)والحميّ والبقايا الحيوانية واآلدمية الحجرية 

ـّ اكتشاؼ مغارات "بودغف"     ـ1875ستي، في سنة الواقعة أسفؿ ىضبة اللة  لقد ت

عثر عمى فؤوس مصقولة، ولكف ال يوجد ليا  أيف  G.Bleicherمف طرؼ ج.بميشي

 .)2(في المراجع ولـ ُتذكرالمتاحؼ في أثر 

  
                                                             

 )  :كـ، شماؿ مدينة مغنية، عمى الطريؽ الرابط بيف مغنية  05تقع ىذه المالجئ عمى ُبعد المويمح
ـ. لممزيد 200وندرومة، سميت بيذا االسـ لقربيا مف واد المويمح، كما تبعد عف حماـ الشيغر بػ: 

 .30ينظر: صدوؽ ستي، مرجع سابؽ، ص 
، عصور الجديدة، مختبر البحث 02ع: مة"، تممسان وأحوازىا في العصور القديستي صدوؽ، " ) 1

 .31-30، ص 2011التاريخي "تاريخ الجزائر"، جامعة وىراف، الجزائر، 
 .44عزيز طارؽ ساحد، مرجع سابؽ، ص ) 2
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   البحوث األثرية في مجاؿ آثار المغرب القديـ: . ب

كاف ليا األثر الكبير ُتعنى بالمغرب القديـ، و  األثرية التيىناؾ العديد مف البحوث   

 امتدت منذ االحتالؿ إلى اآلف.في تطور الدراسات األثرية وفيـ تاريخ المنطقة، إذ 

. وأكثر الباحثيف (1)بيةالكتابة المو قرف اإلىتماـ بالمغة و  ـ،19لقرفاعتبر ا   

العالـ الفرنسي ؼ.دي و  Géséniusاىتماما بالنقوش الموبية مف الفرنسييف جيزينيوس

شجعت الحكومة الفرنسية الباحثيف عمى التعمؽ في كما  .F.DE. Saulsyسولسي

ثارة إثارة النزعة القبمية بيف السكاف األصمييف  :لعّدة أسباب أىّميا النقوشموضوع  وا 

 .(2)بينيـ لترسيخ جذورىا االستعمارية بالمنطقة  التفرقة

يرجع إلى الفترة  حي بوني 1955سنة G.Vuillement  فويممو رشغوف اكتشؼ ج.أوب 

مكتشفات و  مقبرة Leglayمقابر، وبنفس السنة اكتشؼ ليغالي مف المجموعة و  البونية

ـّ العثور عمى جّرة فخارية بأحد المقابر  .(3) األسمحةو والحمي مف الفخار  أثرية كما ت

 .(4)ؽ.ـ 4، ُرجح أنيا تعود إلى القرف ()حممت عالمة لوبية

                                                             

، 01ط:النقوش النوميدية في بالد المغرب القديم ...قبيل االحتالل الروماني، ميا عيساوي،  ) 1
  .78، ص2009جسور لمنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .77ميا عيساوي، مرجع سابؽ، ص) 2
3 )S.GSELL, Atlas archéologique….., Op-cit, p205. 

 )  :يعد الموبيوف مف السكاف األوائؿ لبالد المغرب القديـ، سكنوا إفريقيا منذ فجر التاريخ. الموبيون
 .09لممزيد ُينظر، ميا عيساوي، مرجع سابؽ، ص 

 .350سابؽ، صميا عيساوي، مرجع ) 4
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فتقع في الجية الشمالية لجزيرة  ،فويمومو اكُتشفت مف قبؿبالنسبة لممقبرة التي و 

د قبرا أغمبيا يحتوي عمى رما 144 حيث تضـ المقبرة ،رشقوف )غرب المنارة(أ

فخارية مسدودة الفوىة  في أوانيُوضع الرماد  ،قبرا 68في و  ،الموتى بعد حرقيا

 ضمت ىذه المقبرة و كما أف ىناؾ قبور غنية باألدوات واألثاث.  بحجر مسطح.

المباني وجود ُيؤكد العديد مف الصناعات الفخارية والتمائـ والحمي واألسمحة، و 

ؽ.ـ )دليؿ عمى الوجود  7رفت الحياة البشرية منذ القرف السكنية عمى أف الجزيرة ع

 .   (1)الفينيقي في غرب المتوسط(

مجموعة و  معمـ أثريعف  ،ـ1937اكُتشؼ بحفرية سيغا التي أجراىا كريماؿ سنة   

 .(2)مصابيح وفخارو  النقوذمف 

األضرحة التي لفتت انتباه ويعّد ضريح الممؾ سيفاقس بسيغا مف بيف  
ولى الحفريات التي استيدفتو كانت مف طرؼ الفرنسي فويممو ما بيف الُمنقبيف، فأُ 

بعثة ألمانية بالتنسيؽ مع مختصيف جزائرييف  كما قامتـ، 1961ـ و1960سنة 
 .(3)1979-1977بيف سنتي ()بحفريات ُمنظمة في موقع سيغا

                                                             

1  ) ، ، مجمة عصور، 21ع:تاكمبريت عاصمة الممك صيفاقس،  (sigaسيغا )عبد القادر بوعـز
 . 19، ص 2013منشورات مخبر البحث التاريخي)مصادر وتراجـ(، جامعة وىراف، الجزائر، 

2) S.GSELL, Atlas archéologique de l’Algérie, Algérie, 1902, p82.  
 )  :كمـ  01يقع الموقع بالضفة اليمنى مف وادي تافنة، ويبعد بحوالي موقع المدفن الممكي بسيغا

 عف قرية بني غانـ. مف الغرب يشرؼ عمى مدينة سيغا ويحده مف الجية الشمالية البحر المتوسط.

 .302 صمرجع سابؽ،  فاضؿ لخضر،  :. وينظر223،227رابح لحسف، مرجع سابؽ، ص ( 3
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ـّ التعرؼ عميو أكثر مف خالؿ إعادة تشكيؿ مظيره العاـ  وفيما يتعمؽ بالمعمـ فقد ت

 .(1) المتناثرة بأرجائوالزخرفية ؼ ودراسة مختمؼ القطع اليندسية و تصني عمىاعتمادا 

، تممساف مدينةالمواقع األثرية بلقد ترؾ الروماف بصماتيـ في العديد مف  

 موقعًا استراتيجيا ميما.خاصة وأف ىذه المدف كانت تحتؿ 

 Macماؾ كارتي اقّدرى مساحةأوالد الميموف ب Altava آثار موقع ألتافا ُتغطي   

Carthy ىكتار تقريبا، في حيف قدرىا لوتيمو 12أي  ،2ـ317×ػ370بػػػػػػLethielleux  

ونشر مالحظاتو في  ،ـ1849ؾ كارتي فقد زارىا في امل وبالنسبة، 2ـ330×430بػػػػػػ

ما قدمو  Demaeghtوواصؿ ديماط  ،المجمة اإلفريقية تحت عنواف إفريقية الرومانية

  Courtotكما قاـ كؿ مف كورتو ماؾ كارتي مف خالؿ دراستو لمنقوش المعثور عمييا.

التطّور  قدـ بوتيي دراسة عنونيا بػػػػػػػ:ببعض التنقيبات األثرية وىناؾ   Pothierوبوتيي

 .(2)الرابع ميالديأللتافا خالؿ القرنيف الثالث و اإلداري 

 البحوث األثرية في مجاؿ اآلثار اإلسالمية: . ت

لقد أدت البحوث األثرية بالجزائر إلى اكتشاؼ العديد مف اآلثار اإلسالمية    

المنقولة والثابتة المعروضة بالمتاحؼ أو المواقع األثرية، واستقطبت أنظار السياح 

 إلى الموروث الثقافي اإلسالمي الجزائري. 
                                                             

 .302 صمرجع سابؽ،  فاضؿ لخضر،  :. وينظر223،227رابح لحسف، مرجع سابؽ، ص ) 1
 .27صدوؽ ستي، مرجع سابؽ، ص ) 2
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مف آثار  ر بوزخت الباحثيف والرحالة األجانب وذلؾ لماجمبت مدينة تممساف أنظار    

، حيث ـ18القرف خالؿ  Shawكانت المدينة محؿ زيارة الرحالة شاو إسالمية، فقد

سنة  Bargesوبعده زارىا بارجس ،وقؼ عمى بعض آثارىا الرومانية واإلسالمية

 .  (1)ـ1846

سنة   Brosselardتـ تنظيـ حفريات أثرية بمدينة المنصورة بإشراؼ بروسالر    

بعض أجزاء المسجد كالتيجاف والواجية الشمالية لممسجد، ، ما كشؼ عف ـ1859

 أجزاء أخرى مفعف  بالكشؼ، ـ1964حفرية ألكسندر ليزيف  سنة سمحت و 

في ظؿ التوسعات العمرانية التي شيدتيا وال زالت تشيدىا منطقة  .(2)المسجد

 المنصورة كؿ سنػػة فإف الحاجة إلى استمرار الحفائر بالمنطقة أمر ضروري.  

سنة  انطمقتحفرية عبد العزيز لعرج بقصبة المنصورة، التي ذلؾ، إلى ضؼ  

الباب نتعرض إلييا بالتفصيؿ في س، التي 1993وامتدت إلى غاية سنة ـ 1986

 الثاني.

                                                             

 .24، صصدوؽ ستي، مرجع سابؽ ( 1
،        2006، مكتبة زىراء الشرؽ، مصر، 01، طتطور المآذن في الجزائر( عبد الكريـ عزوؽ،  2

 .73 -72ص 
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، ـ1910أولى األعماؿ األثرية في أغادير سنة   Alfred Belأجرى ألفرد بيؿ

البحث عف المسجد القديـ حيث قاـ بحفر مجموعة مف األسبار األثرية، بغية 

 .(1)بأغادير. وقد تركزت األعماؿ عمى مستوى المئذنة
كانت المئذنة منطمقا لمبحث األثري، فطبؽ ألفريد بيؿ طريقة منيجية ونظامًية في     

حيث ـ تقريًبا،  60إلىـ 50مساحة ُقدرت بػػػ:  اتجاىات مختمفة، حيث غطت العممية

وعميو أجريت أربعة أسبار عمى مستوى ، حدودا لو عثر عمى المسجد ووضع

المئذنة، وخمسة عشر سبًرا أثرًيا آخرا فوؽ أرض منزوعة الممكية بجنوب وشرؽ 

 . (2) المئذنة وغرب

ة بنفس حفرية أثري ،، أجرى دحماني سعيد وخميفة عبد الرحمفـ1973وفي سنة      

 أىـ نتائجيا ومكتشفاتيا األثرية في الفصوؿ الموالية. الموقع، وسيتـ التطرؽ إلى

" عمى نُ      ظمت دورة تدريبية "بدعوة مف المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو

وذلؾ مف  ،استخداـ األساليب العممية في التنقيب عف اآلثار بموقع أغادير األثري

، ف خميفة عبد الرحمف وسعيد دحمانيم ، بإشراؼ كؿـ1981ماي  30إلى  02

شارؾ متدرب واحد مف كؿ األقطار العربية التالية: سوريا وليبيا والسعودية واألردف و 

                                                             

1 )Yacine Fardeheb, Etude de restauration du minaret d’Agadir et du hammam avec 

mise en valeur de leurs sites respectifs, Bureau d’Etudes :A.C.A.T ,Tlemcen- Algérie, 

1999, p08. 

2) Dahmani Saïd et Khalifa,  Les fouilles d’Agadir. Rapport préliminaire 1973-1974, T: 

6, Bulletin d’Archéologie Algérienne1975-1976, société nationale d’édition et de diffusion, 

Algérie, 1980, p250.   
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برنامج الدورة عمى أساس ُأعَد وتونس والسوداف والكويت وقطر واليمف والبحريف. 

ى اإلسياـ في حفرية أغادير، والتدرب عمى الحفر بطريقة التتابع الطبقي وعم

 . (1)بطاقات الجردعمميات التسجيؿ بالرسـ والتصوير والرفع األثري واستخداـ 

ار أثرية داخؿ وخارج بعدة أسب  M.Terrasقاـ الباحث ـ. تيراسـ 2009وفي سنة   

، قامت فرقة مف المركز الوطني لمبحث في عمـ ـ2010وفي سنة  محيط المسجد.

الغولة حماـ موقع كؿ مف في أشير  4منظمة دامت قرابة  أثرية بحفريةاآلثار 

المصادر ورغـ ندرة ) الحفرية مفتاح نور الديف وأشرؼ عمى، ومسجد أغادير

، والُمْنجز ـ19التاريخية حوؿ الحماـ إال أف ىناؾ رفعا معماريا يعود إلى نياية القرف 

أسبار أثرية مقسمة ما  4إجراء حيث تـ (، Blanchotالمعماري بالنشو طرؼ مف 

 .(2)ةالمفتوح ، كما استخدـ منيج األرضبيف المسجد والحماـ

 

 

 

                                                             

1 ، ، 1996-1947مؤتمرات اآلثار في البالد العربية ( المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو
 . 255، ص 1996، مطبعة المنظمة، تونس، 10الدورة:

الجزائر،  ، 2011-2010التقرير النيائي لحفرية أغادير ( المركز الوطني لمبحث في عمـ اآلثار،  2
 .13، 07، ص 2013
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بسبب تداخؿ الطبقات األثرية  ا،قراءة الموقع كرونولوجيفي صعوبة واجو المنقبوف  

 خالؿ الفترة العثمانية والفرنسية. التي حدثت  المعمارية الناجمة عف التغيرات

راجعة الإف الفخار المكتشؼ يشبو نوعا ما فخار قمعة المشور في أنماطو وطالءاتو 

ـ،  كما أسفرت ىذه الحفرية عف بعض مالحؽ الحماـ وبعض المقى 14ـ و12لمقرف 

 .(1)ـ14ـ حتى القرف 10الفخارية التي يرجع تاريخيا مف القرف 

التي ترجع إلى فترة الوسيط المتأخر،  ()موقع الصومعة القديمة بالحناياتـ تنقيب    

الرزقي شرقي، وذلؾ بيف الفترة  بإشراؼ -جامعة تممساف–مـ اآلثار مف طرؼ قسـ ع

ُمؤطريف مف جامعة  04ة بمساعد، 2010جويمية  15جواف إلى  27مف الممتدة 

 .(2)عماؿ 04و اطالب 19مشاركة تممساف، و 

آثار لمباني حجرية و مف أىـ ما تـ الكشؼ عنو: قبور وىياكؿ عظمية آدمية  

األدوات الحجرية و  وأرضيات ُمبمطة إلى جانب لقى أثرية متنوعة كالفخار

 . (3)والمعدنية

                                                             

 .20، 13( المركز الوطني لمبحث في عمـ اآلثار، مرجع سابؽ، ص  1
 ) :الغربية مف مدنية -يقع الموقع في أقصى الضاحية الشمالية موقع الصومعة القديمة بالحنايا

  الحنايا، التابعة لمدينة تممساف.

-جوان 27تقرير أول حول حفرية الصومعة القديمة بالحنايا)الحممة األولى:الرزقي شرقي،  ( 2
 10، 01، ص 2010، جامعة تممساف، الجزائر، (2010جويمية 15

 . 10، 01( نفسو، ص 3
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الفحوؿ  أقيمت حفرية أثرية منظمة بالموقع المسمى "جمعة العز"، الواقعة ببمدية     

تنظيـ قسـ عمـ اآلثار "جامعة بمعروؼ بمحاج، بإشراؼ التابعة لوالية تممساف، 

-20إلى غاية  2010-06-27في الفترة الممتدة ما بيف ، ووزارة الثقافة تممساف"

07-2010. 

د مف المكتشفات المعمارية العدي الكشؼ عف في األثرية ساىمت ىذه الحفرية  

المقاسات جميع أخذ والنحاس والصدؼ والحديد، كما تـ  ة كالفخار والعظاـوالمنقول

الخاصة بيا وكذا الرفوعات األثرية والصور الفوتوغرافية لآلثار المكتشفة، والتي تـ 

  .(1)يا وتنظيفياتسجيم

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

التراث تقرير حول الحفرية المنظمة بالموقع المسمى "جمعة سيدي العز"، مخبر ( معروؼ بمحاج، 1
 . 30، 01، ص 2010األثري وتثمينو، جامعة تممساف، الجزائر، 
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 :خالصة

 تممسافعمالة وىراف عامة ومدينة في البحوث األثرية التي ُأجريت ساىمت      

قبؿ البحوث التي أجريت  وبمقارنة، تاريخ الجزائر جزء مف في الكشؼ عف خاصة

لالحظنا تراجعا كبيرا في البحث  وبعد االستقالؿ بعمالة الغرب الجزائري عامة،

أف الفرنسييف  مع العمـ ر التكنولوجي في مجاؿ عمـ اآلثار.بالرغـ مف التطو  األثري

المتاحة لـ تكف لدييـ اإلمكانيات والوسائؿ لـ يكونوا مف ذوي االختصاص و آنذاؾ 

 .لستيفاف قزاؿ طة األثريةير كالخ قًيمةأنجزوا بحوثا رغـ ذلؾ ، و في يومنا ىذا

 ما قبؿ التاريخشممت فقد مجاالت عمـ اآلثار المدروسة بالبحث فيما يخص و    

 لعدـ إلسالمية المركز األخير مف البحثالمغرب القديـ، ليحتؿ مجاؿ اآلثار او 

 .اىتماـ المستعمر بو
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 :ائرالمتعمقة بالحفالمواثيق الدولية والمراسيم القانونية  (1

بعد االنتياء من الحفرية األثرية، تكون المواقع األثرية عرضة لمنيب  

من كل  لحفاظ عميياإلى ا سعتية عميو فالمراسيم القانونية الدولية والوطنو  ،والسرقة

 .منيا:نذكر ، أشكال الضياع

  ميثاق البندقية:  

 اآلثار صيانةجاء في ميثاق البندقية العديد من المواد التي تسعى إلى 

من االندثار والسرقة وغيرىا من األعمال الغير مشروعة أو الغير  والمحافظة عمييا

ينص البند عمى ضرورة القيام بالتنقيبات  16و 15مدروسة بشكل جيد. ففي المادة 

ي صادقت عمييا تفي التنقيبات وال وفق المعايير العممية والمبادئ الدولية التي ُتَطَبقُ 

ائم وعمى شكل تقارير لدقيقة بشكل داليونسكو كما ال بد من توفر كل الوثائق ا

 . (1)ية معززة بالمخططات والصور الفوتوغرافيةدتحميمية ونق

 

 

 

 
                                                             

ع://، مجمة شتوية، الجامعة اإلسالمية، فمسطين،  مساق الحفاظ المعماري،( حسام الدين داوود،  1
 . 10، ص2007-2008



ومشالكته اجلزائر يف التنقيب واقع                                                       الثاين الفصل  

 

 
43 

 :"منظمة اليونيسكو" التراث الثقافي المغمور بالمياه إتفاقية حماية .1

 -حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه -2001اتفاقية اليونسكو لسنةتعتبر 

 04األداة الرئيسية لتحسين الحماية القانونية لمتراث الثقافي المغمور بالمياه، فالمادة 

ة، كما يجب أن تساىم في عمميغير الأعطت األفضمية لمتقنيات وأساليب االكتشاف 

 . (1)صون بقايا التراث

فتعمقت بكيفية إعداد مخطط لممشروع والذي ُيعرض عمى السمطات  09أما المادة 

المختصة لمحصول عمى الترخيص الاَلزم كما يجب إخضاعو لممراجعة من قبل 

العاممين في المجال. ويشتمل المخطط عمى أمور أوليا تقييم الدراسات السابقة أو 

التمييدية، بيان المشروع وأىم أىدافو، المنيج الواجب إتباعو والتقنيات الواجب 

الزمني الُمتوقع إلنجاز المشروع، استخداميا، طرق التمويل بالمشروع، الجدول 

 (.2)تو مع ِتْبيان خبرة كل واحد منيمتشكيل أعضاء الفريق ومؤىال

 

 

                                                             

دار المعرفة الجامعية األسس العممية لترميم و صيانة اآلثار الغارقة، ( إبراىيم محمد عبد اهلل، 1
  .80، 61، ص2014لمطبع والنشر والتوزيع، مصر، 

  61،80، ص نفسو( 2
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 العمل الميداني، وبرنامجباكما يتوجب عمييم وضع مخطط لألنشطة الالحقة  

 القطع األثرية والمواقع بالتعاون مع السمطات الُمختصة.  يانةلص

وال مدة السياسة الخاصة بإدارة شؤون الموقع وصيانتو ط ،مخطط المشروعُيظير  

إلى  ،وبرنامج المطبوعات لبيئةوا لسالمةاسياسة الخاص ب وبرنامج التوثيق، المشروع

يداع المحفوظات بما في إل خاصةالالعممية مع المتاحف والمؤسسات  جانب التنسيق

 .(1)ذلك القطع التي ُنقمت من مكانيا

التي تنجم عن األنشطة اإلنسانية و لمواجية األضرار المتزايدة الخطورة   

من االتفاقية،  2/11و  3/9المادتان رقم فإن  ض المواقع األثرية بالمياه لمخطروتعر 

المدير العام لميونسكو بأسرع  تعممكل دولة مشاركة في المنظمة  صان عمى أننُ تَ 

 .(2)لة اكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياهوقت ممكن عبر القنوات الدبموماسية في حا

، الذي يحث ويشجع الدول األطراف 35وفيما يخص البحوث فقد جاء فييا البند رقم 

 منيا: المائي األثريعمى استخدام مجموعة متنوعة من عموم اآلثار بغرض التحري 

 خ الشجرتاريعمم و  لكيمياء واألنثربولوجيا الثقافيةاو  عمم اآلثار النباتي والحيواني

                                                             

 .62،80ص، إبراىيم محمد عبد اهلل، مرجع سابق (  1
المبادئ التنفيذية التفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، ( منظمة األمم المتحدة،  2

 .10، 02، ص2013
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عموم المعمومات واألشعة السينية حسب و  العموم الفيزيائيةو التاريخ و  الجيولوجياو 

 .   (1)االقتضاء لجمع البيانات األثرية

الخاصة بالحفظ في الموقع والتنقيب، فقد جاءت ضرورة  2.5وفي المادة

يب استخدام األنشطة التي تستيدف التراث الثقافي المغمور وفق تقنيات وأسال

ذا كان التنقيب أو االنتشال ضروريا  عمميةاكتشاف  بدال من انتشال القطع، وا 

ألغراض الدراسات العممية أو لمحماية النيائية لمتراث فيتعين عمى األساليب 

في  مَ ىَ اسَ يُ  والتقنيات المستخدمة أاَل تسبب إاًل أقل قدر ممكن من الدمار وأن

 .(2)ويانتص

 األمم المتحدة بباريس:المؤتمر العام لمنظمة  .2

لمنظمة األمم المتحدة  اجتماع المؤتمر العام باريسفي العاصمة الفرنسية تًم 

م، وتم التوصل إلى 1972العموم والثقافة في دورتو السابعة عشرة عام لمتربية و 

مجموعة من التوصيات واالتفاقيات لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي الميدد 

صة وأن حماية ىذا التراث عمى المستوى الوطني ناقصة في غالب بالتدمير، خا

                                                             

 .12، صمرجع سابقالمبادئ التنفيذية، منظمة األمم المتحدة،  ( 1
  .13ص ،نفسو ( 2
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األحيان بسبب نقص الموارد االقتصادية والعممية والتقنية في البمد الذي يقوم في 

 . (1)أرضو التراث الواجب إنقاذه

التي تحث عمى "، 47ففي التوصيات الخاصة بالتدابير التشريعية"التوصية رقم

جزاءات إدارية وفقا لمنصوص القانونية والدستورية ضرورة فرض عقوبات أو 

دم أو تشويو أو إتالف أثر أو ُمجمع ىل بيا في كل دولة، لكل من يتعمد المعمو 

مبان أو موقع مشمول بالحماية أو لو أىمية أثرية أو تاريخية أو فنية، كما  يمكن 

النسبة مصادرة كل ما يستخدم من أجيزة في أعمال التنقيب الغير مشروعة وب

أثري لمتوصية الموالية ليا، فحثت عمى فرض إجازات وعقوبات إلعادة كل موقع 

 . (2)لحق بو الضرر إلى حالتو األصمية وفقا لممعايير العممية والتقنية المقررة 

و عمى األعضاء في مجال حماية جاء في التوصيات الخاصة بالتعاون الدولي، أن 

ن تتعاون وتستعين إن رغبت بالمنظمات الدولية التراث الثقافي والطبيعي أ يانةوص

 الحكومية وغير الحكومية، كما حرصت عمى تنسيق ىذا التعاون وتحقيقو من خالل:

العممي والتقني بالخارج من خالل تمكين  والتكوين بيتقديم تسييالت لمتدر  -

 الباحثين والتقنيين من المشاركة في المشروعات المعمارية والحفائر األثرية.

                                                             

، 1972أكتوبر  17، سجالت المؤتمر العام باريس01م:قرارات وتوصيات، (منظمة األمم المتحدة،  1
  . 130، ص1972فرنسا، 

 .841، ص نفسه ( 2
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العمل في إطار مجموعة من الدول األعضاء لتنسيق مشررعات واسعة النطاق  -

 .(1)تتضمن التنقيب والترميم من أجل توسيع الخبرات

 في حماية المواقع األثرية: 98-04دور المرسوم التنفيذي  .3

يمعب التراث األثري دورا ميما في حياة األمم، لذلك وضعت الجزائر القانون      

، ومن ضمن من االندثار والسرقات األثرية المواقعو حماية التراث ، من أجل 04-98

 المواد القانونية التي سنتيا الدولة والتي ليا عالقة بموضوع بحثنا نذكر:

في حالة اكتشاف آثار مدفونة عن طريق عممية بحث أثري فيذا يؤذي إلى إنشاء  -

 .37موقع أثري حسب ما جاء في المادة 

تعد الممتمكات الثقافية تابعة لألمالك الوطنية، لذا ال يجوز أن تكون الممتمكات  -

متمكات ناجمة عن كانت ىذه المسواءا أالثقافية األثرية موضوع صفقات تجارية 

حديثة في التراب  ممجة أو اكتشافات عارضة قديمة أغير ُمبر  محفريات مبرمجة أ

 .(2)64، وىذا ما نصت عميو المادة الوطني أو في المياه اإلقميمية الوطنية

 

 

                                                             

 .841، ص ، مرجع سابققرارات وتوصياتمنظمة األمم المتحدة،  ( 1

، مؤرخ في المتعلق بحماية التراث الثقافي 89-40قانون  الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية،( 2

 .20،84، ص8111يونيو، الجزائر،  81هـ/ 8481صفر  02
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 األمرإعطاء الحق الوحيد في لو  الوزير المكمف بالثقافة ، فإن71حسب المادة -

غير ذلك من أنماط األبحاث األثرية الُمزمع  أو التنقيب أو ستكشافاالب والترخيص 

إجراؤىا في أراض خاصة أو عمومية، أو في المياه اإلقميمية الوطنية، أو في 

الممتمكات الثقافية العقارية المحمية، أو عمييا. كما يتعين عمى القائم باألبحاث في 

جميع الحاالت التي يجري فييا البحث األثري أن يضع خطة تسيير مكتشفات 

 .(1)الموقع المحفور

بغرامة مالية بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بالنسبة لمعقوبات، فيعاقب و 

أو بإحدى العقوبتين عن  95دج حسب المادة  200.000دج إلى  100.000من

 المخالفات التالية:

من عمميات حفر أو تنقيب مكتشفة بالصدفة أو أثناء  آثار مكتشفةبيع أو إخفاء  -

 القيام بأبحاث أثرية مرخص بيا.

 بيع أو إخفاء ممتمكات ثقافية مصنفة أو مسجمة في قائمة الجرد. -

أو يدمر عمدا أشياء مكتشفة أثناء األبحاث نفس العقوبة عمى من يتمف  تطبق -

 . )2(األثرية

                                                             

 .  20،84، ص،مرجع سابق الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ( 1

 . 84 ، 20، صنفسو  2)
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بالرغم من صرامة ودقة المواد القانونية التي سنتيا الحكومة الجزائرية، إال أن و  -

االنتياكات والتجاوزات التي تحدث بالقرب من المواقع المنقبة كالمنصورة موضوع 

، حيث بموقع أغادير بحثنا الزالت مستمرة، إلى جانب المواقع األثرية المحيطة

المواقع األثرية ظاىرة استفحمت بالمدينة في  في عشوائيأصبحت عممية البناء ال

 (.11)الصورة رقمغياب تطبيق القوانين التي تكفل بقاء المعالم

 أنواع المواقع األثرية: (2

حديدىا وتصنيفيا، نظرا المواقع األثرية أنواع وأشكال، لذلك قام األثريون بت

االجتماعية والديانات التي تتحكم بيا، إلى و  الدينية يا، مثل الوظيفة:وظائفالختالف 

جانب العادات التي ُتؤثر فييا فُتغير من شكميا، وىذا ما يجعل أشكاليا تختمف من 

 مكان آلخر.

حاولنا تسميط الضوء عمى البعض منيا، مشيرين في ذلك  ،من خالل ىذا العنصر

 ية التي تضم البعض من ىذه األنواع.ئر لجزالى عدد من المواقع األثرية اإ
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 مواقع المناجم والمحاجر : 1.3

 ولذلك يقوماليومية  في تمبية أغراضومن طبيعة اإلنسان حاجتو إلى المادة الخام،   

أغمب األحيان يتم جمبيا من مناطق نائية أو بعيدة عن مقر وفي  يا.صناعتعممية ب

العثور عمى اليياكل البشرية التي ردمت تحت من األحيان يتم في كثير و  ،سكناه

بفعل األخطار المحدقة باإلنسان أثناء عممية بحثو  (1)في المناجم والمحاجر األنقاض

 تمك.

وتقدم الشعوب مرتبط بّما  ،مدنحجر األساس لبناء الالخام  وادالم تعتبر

تحتويو أوطانيم من مّواد خام، والتي تستخدم بدورىا في جميع األغراض الصناعية 

فمواقع المناجم والمحاجر ذات أىمية بالغة لما تحتويو  (2)والزراعية والطبية واإلنشائية

 من معمومات و آثار تساىم في دراسة المخمفات البشرية. 

 مراكز الدينية:مواقـــــــع الدفن وال 1.1

اعتبرت مواقع الدفن من أغنى المواقع من حيث المقى األثرية خاصة تمك 

 .(3)التي تعود لممجتمعات التي تؤمن بالحياة بعد الموت

                                                             

 .36ص مرجع سابق، (زيدان عبد الكافي كفاني، 1
م، 8116القمم، الكويت،  ر، دا28:ط، المعادن والصخور(عادل محمد رفعت وزينب محمد عبد اهلل،  2
 .010ص

  .30-38ص (زيدان عبد الكافي كفاني، مرجع سابق،3
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ول العقائد الجنائزية وطرق ودراسة المدافن بشكل عام تزودنا بمعمومات أساسية ح

األمراض الشائعة في تمك ، كما أن دراسة اليياكل العظمية تفيد في معرفة الدفن

ذلك عمى أمثمة ك، و (1)العصور وصمة القرابة بين األشخاص المدفونين في نفس القبر

 ي:أتي نذكر، ما

قبًرا  15بتنقيب  G .Faidherber فيدهاربر .ج قام الجنرال  ،م1867في سنة  

من الحمي  الكثير من الجماجم والعظام إضافة إلى عدد، تم العثور فيو عمى بقالمة

 .(2) والفخاريات

موقع الركينة أثرية في بحفريات  J.R.Bourguina وفي نفس السنة قام ج.ر بورقوينا 

حمية من  13فة األشكال وآنية مختم 45 قبًرا وعثر عمى 28 فرَ بقالمة، وفيو حُ 

 امرأة مثبتون 17رجاًل و 20إنسان منيم  48حميتين من الفضة وعظام لـ و  البرونز

يدل ىذا عمى ما توفره لنا مثل ىذه المواقع من معمومات حول  .(3)الجنس

 المجتمعات البشرية اجتماعيا ودينيا واقتصاديا.

 

 
                                                             

 .30، صزيدان عبد الكافي كفاني، مرجع سابق  ( 1
دار  ،المعالم الحضارية في الشرق الجزائري فترة فجر التاريخ، محمد الصغير غانم وآخرون (2

   .16-18ص م،0223 اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،
 .16-18ص ،نفسو(  3
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إّن عممية توزيـع المراكز الدينيـة بالمستوطنات البشرية قد تكون داخميــا أو    

ودراسة ىذه المواقع أظيرت وجود  ،مة منطقة أو عّدة مناطقخارجيا، وتقوم بخد

 قة بينيا وبين األماكن المجاورة ليا أو المرتبطة بيا عن طريق االتصاالتعال

  .(1)التجارية

خالل الحفريات التي تمت بقمعة بني حماد بالمسيمة عن مسجد صغير تم الكشف  

 . (2)داخل قصر يدعى قصر المنار

 التالل األثرية :آبار القربان و مواقع   4.3

إلى ضمان الحظ السعيد. وىناك بعض  بئرعممية إلقاء األشياء في تيدف    

، كما أن جل (3)الشعوب التي تؤمن بقذف أكبر عدد ممكن من العمالت الصغيــرة فييا

ىذه المواقع ترتبط بالحضارات القديمة، وعميو تحتل ىذه النوعية من المواقع مرتبة 

 . في الدراسات ميّمة

                                                             

 .38-32ص مرجع سابق، زيدان عبد الكافي كفاني، ( 1
، 8111الجزائر، ،الدولة الحمادية تاريخها وحضارتها،ديوان المطبوعات الجامعية رشيد بورويبة، ( 2
 .082ص

 ،8131 ،مصر ،لّشحات، مؤسسة سجل العربتر:محمد ا ،اآلثار الغارقةروبرت سمقربرج،  (3
 .80-88ص
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أكثر المواقع األثرية تعتبر مواقع التالل األثرية ذات االرتفاع والمساحة المختمفة و 

أغمب األحيان تستخدم ىذه المواقع من قبل حضارات متعاقبة عمى نفس انتشارا، و 

 المكان.

البشرية مع بعض التراكمات  المخمفات اتراكملتا التالل األثرية نتاجً  وُتعتبر مواقع

 .(1)ة عن العوامل الطبيعة جمالنا

 مواقع النفايات والممتقطات السطحية:  5.3

صة العظام خا حاجة لو غير ىو في كل ما يرمي إنسان ما قبل التاريخ كان  

   .(2)لمباحثين األثريينىذه النفايات األثرية مصدًرا قّيما وتعتبر  ،والمحار

أو في أماكن  مساكنيممناطق قريبة من في إلقاء فضالتيم إّما عمى الناس  اعتاد

البقايا المعثور عمييا طبيعة حيث تعكس عنيا. لذلك فإن دراستيا ىامة جّدا  بعيدة

 . (3)حياة المجتمع وتقدمو سواًء عمى المستوى التقني أو االقتصادي

 ،وقد تذىب ألبعد من ذلك حيث وجدت بإحدى مواقع القمامة قرب عين مميمة

 .(1)عمى أّنيا لمقتول دفن ىناك قديما جمجمة يشتبو فييا

                                                             

 .33-31كفاني،مرجع سابق،ص( زيدان عبد الكافي  1
، تر:محمد عبد القادر محمد وزكي الييئة المصرية العامة الموسوعة العالمية( ليوناردو كوتريل،  2

 .181م، ص8111لمكتاب، مصر،
 .60زيدان عبد الكافي كفاني، مرجع سابق، ص ( 3
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تتكون مواقع الممتقطات السطحية من مجموعة من األدوات المنتشرة فوق سطح    

عمى  دليل أن تكون ىذه المواقع مستوطنة دائمة، ولكنيا (2)األرض وليس ضروريا

 .(3) ةتمك المنطقإنساني في وجود نشاط 

 :األثرية البشري بالحفريةأهمية التمويل المالي والتموين دور و  (3

تسيير العمى من يقوم بمشروع أثري أن يضع خططا عممية وعممية من أجل 

التنظيم أثناء تنفيذ المشروع واإلشراف عميو، وكذا التخطيط  كضرورةجيد لمحفرية، ال

 الُمحكم من خالل توفير كل الوسائل المالية والبشرية الُمتاحة. 

كون الحفرية األثرية مشروع بحث عممي لتسييره الجيد  ،وقد تم إعطاء مفيوم لمتسيير

البد من الوقوف عمى بعض المفاىيم منيا مفيوم التسيير الذي يتالءم مضمونو مع 

 . (4)ما يجب أن يتوفر في مدير الحفرية كُمسير لممشروع

 

 

                                                                                                                                                                                         

، دراسات والمغرب قديًماإضاءة عمى الشواهد الصمة البشرية بين المشرق ( محمد البشير شنيتي،  1
، 2000مصر،  ،01ة األثريين العرب، جفي آثار الوطن العربي كتاب الممتقى الثالث لجمعي

 .398ص
 .60( زيدان عبد الكافي كفاني، مرجع سابق، ص2
 .64( نفسو، ص3
م مذكرة ماجستير: عمو ، -باتنة نموذجا-تسيير السياسة العمرانية في الجزائر( عبد العزيز عقاقبة، 4

  .30، ص2010-2009سياسية، جامعة باتنة، الجزئر، 
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عمى أنو الطريقة العقالنية التي يتم من خالليا من قبل الباحثين التسيير  فُ رَ ٌيعَ  

ىذه الطريقة ، و التنسيق بين الموارد البشرية والمادية والمالية لتحقيق أىداف معينة

انب القيام باألعمال تترجم في عممية تتضمن التخطيط والتنظيم واإلدارة إلى ج

 .(1)أفضل نتائجي إلى دُتؤ  بطريقة جيدة

ٌيعتبر التمويل المالي والتموين البشري أساس كل مشروع أثري، لذلك البد من  

 التحضير لو قبل انطالق أشغال البحث.

  :لمحفرية التمويل المالي 1.3

ندرة و  ،(2)التمويل المالي عنصر أساسي في المشاريع االقتصادية كالسياحةإن    

إتمام المشروعات أو التوسع في مصادر التمويل وعدم توفر األموال تقف حائال دون 

أنشطتيا، عمما أن التمويل المالي ىو أحد العناصر الخمسة الرئيسية إلقامة أي 

 :(3)مشروع والتي تضم ما يأتي

 

 

                                                             

 .30، صمرجع سابق( عبد العزيز عقاقبة، 1
، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 01ط:إدارة المنشآت السباحية، ( حسين عطير، 2 

 .102، ص 2002األردن، 

، 2001العربية، مصر، ، مجموعة النيل 01ط:التمويل بدون نقود، محسن أحمد الخضيري، ( 3 
  .15-11ص 
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 .رأس المال 
 .األرض 
 .األيدي العاممة الخبيرة 
 .اإلدارة 
 .التكنولوجيا 

ل لذلك أصبح من الضروري عمى المشروعات ميما كانت أن تبحث عن وسائ
الييكل المالي الذي يقصد منو كذلك بمصطمح  فُ رَ عْ الذي يُ و  ،(1)لمتمويل المالي

مجموعة من القنوات التمويمية، إما في شكل أموال قادمة من مالكي المشروع أو من 
 .(2)القروض والمنح والمساعدات والمؤسسات 

المشاريع يمكن لمباحث األثري في حقل التنقيب أن يستعين في عممية تمويل 
 بالمصالح التالية:

 رية.ثاإلدارات األ 
 .المتاحف 
 .الجامعات والمعاىد الخاصة 
  المؤسسات والشركات الخاصة، لذلك البد من تقدير الميزانية والتأكد من مناسبتيا

 .(3)لحجم العممية

                                                             

.17-15، صمرجع سابق محسن أحمد الخضيري،  ( 1  
دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع، ترعة السواحل، مصر، الهياكل التمويمية، ( أبو الفتوح عمي، 2

  .38، ص 1994
.54-53( عزت زكي محمد قادوس، مرجع سابق، ص   3  
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 ل عن تأمين ؤو ومن بين األمور التي ليا عالقة بالتمويل معدات الحفر، فالمس

أعضاء  اتالمعدات ىو مدير الحفرية الذي يحضرىا حسب احتياجوتوفير ىذه 

 .الحفربدأ البعثة كي ال يفاجئ بأي نقص يعطمو عن العمل أثناء 

دة مقارنة مع الفريق التقني، لذلك نجد أن األدوات و محدفيي أدوات فريق الحفر  أما 

 يمي: في ما ،تتركز مجمميا ى الفريقالمستعممة لد

 المساحي الكبيرة والصغيرة.  -

 األلواح الخشبية والمعاول. -

 القفف أو الدالء أو العربات لنقل األتربة. -

 .(1) الفؤوس والفراشي بنوعييا الناعمة والخشنة -

دورا ميما  األثري لــــــــــــل المعتمدة من طرف المنقب بالحقــــــــــــــتمعب الوسائ
ة أدوات ىامة ــــــــــفريق الفني بالحفريمولذلك فمكونيا تسيل وتبسط عممو، دا، ـــج
 لوحة رسم معو  البوصمةو ترأسيا جياز التيودوليت دا، البد من توفرىا بالموقع، يــــــــــج

وحبر قمم رصاص ودبابيس و ألوراق مالقط لمسك او  أوراق عادية وأوراق ميميميترية
 تسوية مائي)فقاعي( مقياسو  ة رسمطاولو  مزدوجشريط قياس و  الدفاترو  صيني
 .(2(وبطاقات صغيرة مساطرو  وخيوط

                                                             

 .120(عاصم محمد رزق، مرجع سابق، ص 1

2 ( Mortimer Wheeler , Archéologie : la voix de la terre , édition oxford ,France , 1989, 

p177-178. 
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الضروريين لعمل األثريين،  بالماء والكيرباء التنقيب كما البد من تزويد موقع  

 خاصة إذا كان الموقع بمنطقة منعزلة أو أثناء التنقيب في المغارات. 

 ية:لحفر تموين ا 2.3

اليياكل التمويمية ي إلى صحة أو اختالل دأنو ُيؤ  ةريحففي تموين ال يالحظ

، وعميو (1)ي لمحصول عمى العنصر البشريدن كل الجوانب، فالييكل المالي يؤ م

 .لنجاح أي مشروع يفالتمويل والتموين أساس

لذلك  ،بالنسبة لممدير المسئول بالحفرية األثرية اميم البعثة األثرية دور تمعب او 

 بالحفرية.فاختيارىا الدقيق والمخطط لو يساعد في التخطيط الجيد 

 )ميندسين عمى فريق البحث األثري أن يكون متكامال من حيث تخصصاتوو 

ومرممين(، ويتم اختارىم وفق طبيعة الموقع وتاريخو، من أجل  مصورينو  رسامينو 

 .(2)اإلداريةمن الناحية األثرية والعممية والفنية و  ضمان كفاءة عمل البعثة

 

 

                                                             

.39أبو الفتوح عمي، مرجع سابق، ص (  1  

طبع ونشر وتوزيع  دار المعرفة الجامعية،  مبادئ ترميم وحماية اآلثار،( ابراىيم محمد عبد اهلل، 2
 .181، ص2014مصر، 
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أو فشميا، إذ  يةاألخير عن نجاح الحفر المسئول األول و  ىورئيس البعثة إن 

 يا ونتائجياــــــحتى يتم نشر مكتشفات ،في كل مراحميا ال الحفرــــأعمبمراقبة  يقوم

 التالية:  المعارف بمجموعة من الصفات و بأن يتصف وما يمزم ، وىوةــــــــــــالنيائي

 مموقع.لدراسة تاريخ وجغرافية  -

المنطقة، وكل ما لو األثرية في  كتبت عن الحفائراالطالع عمى التقارير التي  -

 صمة بعممية فيم الموقع.

 نشر نتائج الحفريات.دير ىو المسئول األول عن تسجيل و الم -

موقع ما قبل ئمة التخصص لطبيعة الموقع)اختياره لمفريق يكون من حيث مال -

 .    (1) (إسالمي أو موقع رومانيالتاريخ أو 

من  فريق العمل باختيار مدير الحفرية قومانتقاء موقع العمل، ينتياء من بعد االو    

المعدات التي يحتاجيا النجاز عمل التنقيب في الموقع بنجاح، وعمى وجمع األثريين 

الفريق أن يضم عددا من المختصين الذين َيعتمد عددىم وتنوع تخصصيم عمى 

                                                             

مكتبة بستان المعرفة لطباعة ونشر وتوزيع الحفائر، فن المتاحف و ( زكريا رجب عبد المجيد،  1
 .301-300، ص 2011الكتب، مصر، 
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ده المالية، بحيث يستطيع طبيعة الموقع المراد تنقيبو ومكانو وبالدرجة األساس موار 

 .  (1)مدير الحفرية اصطحاب ما يحتاجو من معدات وأثريين، ولو كان الموقع قريبا

 يمي: ومن أولى ميام األثري داخل الحقل األثري ما

 .استخدام المصادر القديمة والحديثة 
 .إيجاد مواقع جديدة لمبحث 
  َمثمما سندرجو في  ،(2)فراغات الدراسة ولو بنظريات وفرضيات جديدةْلُء م

العنصر الخاص بالنتائج المتوصل إلييا من خالل أعمال الجرد أو ما قدمو لما 

المكتشفة  لُدْلبْ بعض األساتذة أثناء دراستيم لبعض المكتشفات األثرية مثل: شجرة ا

 وما إلى ذلك من مكتشفات آدمية أو حيوانيةإن كانت ، ونوع العظام بحفرية المشور

 .بالباب الثاني معطياتيا سُتحملأثرية 

  عمى المنقب أن يتمتع بالمالحظة الدقيقة والقدرة عمى التمييز بين األشياء من
حيث أىميتيا وكذا التحمي بالموضوعية إلى جانب النزعة لمسفر واالستطالع والمقدرة 

، أما الوصف المالية عتماداتواإللسمطات لمحصول عمى الموافقات عمى االتصال با
لمامو والتحميل ضرورية في بالعموم المساعدة فيي  والقدرة عمى التركيب واالستنتاج وا 
 . (3)األثري الحقل

                                                             

، دار موسوعة اآلثار التاريخية )حضارات،شعوب،مدن،عصور،حرف،لغات(سين فيد حماد، ح( 1
  .084-086، ص  2003أسامة لمنشر والتوزيع، عّمان، األردن،

2 ( Jean Paul Démoule, Guide des méthodes de l’archéologie, France, 2004, p 62. 

 .270، ص  2006مصر، ، دار المعارف الجامعية، البحث األركيولوجي، نادية أحمد محمد( 3
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  تحقيق عمل أثري ميداني ناجح البد من أن يشتمل الموقع عمى من أجل

ميامو ومسئولياتو من خالل  من الفريق فريق بحث متكامل، يعرف كل عضو

 .(1)أسموب واحد يتم االتفاق عميو مسبقا

 في البحث األثري: GPSو SIG ي  برنامجمساهمة  (4

الطرق التي يسير فييا ومواقع ان في تسجيل مالحظاتو المالحية و بدأ اإلنس
الذي  "عمم المساحة"تحركاتو منذ القدم، لتظير لموجود الخرائط، التي أدت لظيور 

ومع تطور العمم ظير عمم جديد أكثر تخصصا  ،أنو عمم تحديد المواقعُيعرف ب
، الذي ييتم Geodesyوتعمقا في عممية تحديد المواقع أال وىو عمم الجيوديسيا 

 . (2)القياسكل و من حيث الش األرضبدراسة 
 :SIGنظم المعمومات الجغرافية  1.2

يعد نظام المعمومات الجغرافية األثرية من أحدث التقنيات الحديثة في إثبات      
ي تحتاج لخبرة في العالقة بين عموم الجغرافية والتاريخ وعمم اآلثار. وىي القاعدة الت

البرمجة التي تساىم في تسجيل الموقع األثري ونقمو جغرافيا الحاسب اآللي و 
 .(3)تو بسيولة ويسرمعطيامتعامل مع ومعموماتيا عمى الحاسب اآللي ل

                                                             

، 8113، القاهرة، مصر، ، مكتبة مدبوليعمم اآلثار بين النظرية والتطبيقعاصم محمد رزق، ( 1 
  .107-106ص 

، ، نشر مكة المكرمة01ط:، مدخل إلى النظام العالمي لتحديد المواقع( جمعة محمد داوود،  2 
  .02-01، ص2010المممكة العربية السعودية، 

قاعدة المعمومات الجغرافية األثرية وقاعدة المعمومات اإلرشادية ( محمد عبد الفتاح السيد،  3
  .13، ص2007دار المعرفة الجامعية، مصر، السياحية لممواقع األثرية السياحية في مصر، 
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تطور المناىج  ألنفي الدراسات األثرية،  تغييراالدراسات الحديثة  أحدثت     

البحثية في عمم اآلثار وتدخل التكنولوجيا العممية الحديثة أسيمت في إعطاء المواقع 

 . (1)األثرية أىمية كبيرة من خالل تسجيميا تسجيال دقيقا ودراستيا بشكل مستفيض

إن تعامل عمم اآلثار مع الحاسب اآللي، ىو األمر الذي أدى لظيور مصطمح  

، Computational archeologyجديد في عمم اآلثار يعرف باسم عمم اآلثار الحاسوبي 

لعمل قاعدة بيانات جغرافية  اآللي، الذي ييدف إلى تصميم برنامج بمساعدة الحاسب

 .  (2)إعادة بناء وتحميل البقايا األثرية، من أجل األثري أثرية عن الموقع -

شبكة النقل والحدود و  جيولوجية ونباتيةعدة: النظام معمومات يتضمن ىذا و   
والتي من خالليا نستطيع عرية التبت الخاصة عطياالسياسية إلى جانب بعض الم
نظام  إلى جانب ،بأي منطقة جغرافيةالتي تحدث  معرفة التغيرات الجيومورفولوجية

اإلنتاج الزراعي والتربة. وبالنسبة لمصادر معموماتو فتتضمن الموارد البيئية و المياه 
 مثل:  ،والطبيعية

 لمصادر عن بعد: تزودنا ىذه التقنية بالعديد من المعمومات حول ا االستشعار

 .(3)التربة واستعمال األرضالطبيعية مثل: النباتات و 

                                                             

 .39-38، ص مرجع سابقمحمد عبد الفتاح السيد،  ( 1
 .39( نفسو، ص  2
استخدام نظم المعمومات الجغرافية لدعم القرارات في إدارة الكوارث، ( عماد عبد الرحمن الييتي، 3
  .61-43، ص 2006، مجمة الجامعة لمعموم اليندسية، سوريا، 22، م:01ع:
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 دة عمييا بيذا النظام يزودنا بمعمومات ع الخرائط الطبوغرافية: إن االعتماد

والظواىر الحضرية وكذا  األنيارو  االرتفاعو  كمسالك الطرق والسكك الحديدية

 .(1)البحيرات

تضمن كافة المعمومات ، ي SIGAبما أن نظام المعمومات الجغرافية األثريةو 

البرنامج قابل يا، فإن المدن الموجودة بلممواقع األثرية و الجيولوجية الجغرافية و 

التجديد من أجل تحديث المعمومات وجعميا أكثر دقة، كما أن تصميمو يقوم لمتعديل و 

حفائر أثري ومعرفة ال حمس منفيو البد  ، إذع المادة العممية وكافة البياناتعمى جم

 .(2)لمنطقة والموقعبا تمتالتي 

يجعميم  ،لتوثيق مقنن لمموقع ماسة لقد اعترف عمماء اآلثار بأنيم كانوا في حاجة

، وربما كان ىذا التغيير نتيجة لضرورة معالجة كبيرين يتحركون حولو بسيولة ويسر

الكم اليائل من البيانات الجغرافية والحضارية والتاريخية عن الموقع وتصنيفيا 

ومعالجتيا وتجييزىا لخدمة العممية التفسيرية لمموقع ومقتنياتو األثرية، ولكن ىذا 

لتصور باعتقاد الباحث"محمد عبد الفتاح السيد " ىو حمم عند األثريين الذين يتمنون ا

وضع الموقع األثري من خالل ىذا النظام كمكعب في أيدييم، يتحركون حولو 

وينظرون إليو من كل الزوايا، ولكن الوصول إلى ىذا الحمم قد يحتاج تقنية عالية 
                                                             

 .43،61، ص مرجع سابقعماد عبد الرحمن الييتي، (  1
.41-40( محمد عبد الفتاح السيد، مرجع سابق، ص 2  
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متناىية في تسجيل ال ، باإلضافة إلى دقة المستوى، وكفاح مضني في الموقع األثري

البيانات األثرية ومعالجتيا وفق منيجية تتفق مع طبيعة الموقع )الغرض من 

 .(1)استخدامو التخطيط واالستعالم في كل المجاالت المرتبطة بجغرافية المكان(

تمثمت في  ،شيد استخدام نظم المعمومات الجغرافية في عمم اآلثار نجاحات        

دارة الموارد التراثية من بالوطن العربي تطبيقيةنماذج عدة  ، ويعد المسح الميداني وا 

أكثر التخصصات في مجال عمم اآلثار استفادة من ىذه التقنيات، مع العمم أن ىناك 

بعض اإلشكاالت المتمثمة في تعقيدات تقنية ومنيجية ومستويات التدرب والمعدات 

ة تصميم برامج نظم معمومات جغرافية تناسب العمل والبحث والدعم الفني وضرور 

 .(2)األثري

 مقارنة مع، بالجزائر في عمم اآلثار نظم المعمومات الجغرافية استخداملم يتسع    

 ، ولكون مستخدمو يحتاج لدورات تدريبية ومعدات خاصة.مجال المحروقات

 

 

 

 
                                                             

 .41-40ص  ،محمد عبد الفتاح السيد، مرجع سابق(  1
.13( أحمد أبو القاسم  وعباس محمد عمي، مرجع سابق، ص 2  
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 :GPSنظام تحديد المواقع عمى سطح األرض

تشتمل تقنية ىذا النظام عمى العديد من المميزات التي ساعدت عمى انتشارىا     

 منيا: ،بصورة واسعة نذكر

 يتأثر بأية ويغطي جميع أنحاء األرض، وال ،ساعة24ن ىذا النظام متاح طوال أ -

 .رالمطو  العواصفو  البرقو  الرعدك دون استخدامو ولُ حُ تَ  ظروف مناخية

في بعض  تالمميمتراالدقة العالية في تحديد المواقع لدرجة تصل إلى بيتميز   -

 المالحة. مجال التطبيقات مثل: 

مقارنة مع نظام مالحي أرضي أو ، %25 إن تكمفة استخدامو تقل بنسبة تفوق -

 فضائي آخر)الوفرة االقتصادية(.

 ،يدوياال يحتاج لخبرة تقنية متخصصة لتشغيل أجيزة االستقبال وخاصة المحمولة  -

أجيزة أصبحت تدمج في الساعات اليدوية و  GPSلدرجة أن بعض مستقبالت 

 .(1)االتصال الياتفي

 

 

                                                             

 .51مرجع سابق، ص  داوود،جمعة محمد (  1
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يقدم ىذا النظام نوعين من الخدمات، أوليما خدمة التحديد القياسي لممواقع والتي     

خاصة بالخدمة الدام البيانات من الشفرة المدنية تعتمد عمى استقبال وقراءة واستخ

المسافة و  السرعةو  ض معمومات عن اإلحداثيات الحاليةحيث يتم عر  ،يةالمدن

 .(1)بوصمة الو 

حاليا نظام تحديد المواقع مستخدم بكثرة بالمواقع األثرية لوفرة الجياز، وسيولة 
و العديد من المعمومات مرة استخدامو، ولممعمومات التي يوفرىا لمباحث ما يعطي

 لمبوصمة ألن ىذا النظام يحدد الوجية. كاالتجاه الذي ال نحتاج فيو: واحدة
وىنالك كذلك خدمة أخرى يقدميا وىي خاصة بالخدمة العسكرية تسمى خدمة 

التي تعتمد عمى استقبال وقراءة واستخدام البيانات من و التحديد الدقيق لممواقع، 

 .(2)الشفرة الدقيقة

 التنقيب األثري:ومشاكل سمبيات  (5

نما ىي بقايا   حضارة لإن اآلثار التي تظير لنا يوًما بعد يوم ليست مجرد آثار وا 

تمقى ، لذلك (3)ازدىرت وعاصرت تمك الحضارات وكان ليا طابعيا وتأثيرىا الخاص

 منيا: ،التنقيب الكثير من المشاكل والسمبيات التي تحول دون بقائيا أعمال

                                                             

 .51ص مرجع سابق، داوود،جمعة محمد  ( 1
 .61، صنفسو ( 2
، وزارة اإلرشاد واألنباء، تقرير شامل عن الحفريات األثرية في جزيرة فيمكا(إدارة اآلثار والمتاحف،  3

 .03، ص1963-1958الكويت، 
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  (1)جانب العمل الميدانيتحديد المدة الزمنية فيو غير ممكنة إلى. 
 غير المنتظم يكون مصدرا االنكسار الجوي فغير المناسبة لمرصد ظروف ال

التي تمر فييا األشعة قريبا من السطح، إلى الجوية كبيرا لألخطاء في األحوال 
جانب عدم ثبات واستقرار جياز التيودوليت لذلك ال بد من االحتياط في تحديد 

 .(2)دقيقوتأكيد الزوايا بشكل 
 نظرنا لمتنقيب من زاوية أخرى لوجدناه نوعا من التدمير الشامل لمموقع،  إن

 ،الدليل الذي ستعطيو خاطئا لكانفمو كانت عممية التنقيب خاطئة في بعض جوانبيا 
 .(3)خاصة لمن يعيد النظر في نتائجو ويستعين بيا

  بغية (4) في الحالة القصوىال يجب نقل كل ما في الموقع من آثار إاَل ،
 الحفاظ عمى ىويتو كموقع أثري .

  تعترض العامل بالحقل األثري مشكمة البحث األثري، والتي تعني االستعدادات
مواجية ما  ستطيعالتنقيب، وكي يوالقدرات المطموب توفرىا لديو حتى يتمكن من 

يعترضو من مشكالت، عمما أن البحث األثري ىو بحث عممي شاق يتطمب الكثير 
يحتاج إلى تدريب عممي وعممي عمى استخدام األدوات و والمال، من الجيد والوقت 

 .(5)والتقنيات الحقمية أما اكتساب الميارة واستخداميا فيتركيا لمخبرة الحقمية الفعمية

                                                             

 .275نادية أحمد أحمد، مرجع سابق، ص( 1
، منشورات الراتب 02ج:، المساحة بالتيودوليت والقياسات التاكيوميترية( حسين محمد حميدة، 2

 .71-70لألبحاث والدراسات الجامعية، لبنان، د ت، ص
 .263أحمد، مرجع سابق، ص أحمد( نادية  3
، منشورات عويدات باالتفاق مع 03، تر: بييج شعبان، ط:تاريخ عمم اآلثار، (جورج ضو 4

 .94، ص1998فرنسا،  -المطبوعات الجامعية الفرنسية، بيروت
 . 264، مرجع سابق، ص أحمد ( نادية أحمد 5
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اإلمكانيات  ذه التقارير حاليا أصبح ال مبرر لو بعد توفرالتأخر في نشر ىأن  كما

 ، إضافة إلى عدم اىتمام بعض عمماء اآلثار بالمالحظة والتسجيل(1)والكفاءات

 .(2)في الحفرية والتفسير الدقيق

  َلمن ىم أقل خبرة ودراية منيم بأمر المسئولية بعض المنقبين  دُ يَ عْ كثيرا ما ي

، ما يؤثر سمبا عمى ابعوا فييا سير العمل في الحفريةيتاإلشراف أياًما عديدة، ولم 

والتراخي واإلىمال داخل  العاممين في الموقع، فتنقص عزيمتيم التي تؤدي إلى الفتور

 .(3)اليومية لنقص الرقابة والمتابعةنظرا  الحفرية

 أخطار  بفكرة أخذ رؤية جزئية عن الموقع اإلفراط في حفر األسبار ينجم عن

االنييارات األرضية وعدم إمكانية ربط المكتشفات بما حوليا، ما يضيع الغاية كثيرة ك

 .(4)السبر المرجوة من

                                                             

، "حركة التنقيب عن اآلثار مناهج البحث العممي وتطبيقاتها في الكشوف األثريةنبيل ساروفيم، ( 1
 .57، ص1989، تونسالمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمومومشكالتيا في الوطن العربي"، 

 08، صمرجع سابق، ( روبرت سمفربرج2
،"حركة حركة التنقيب عن اآلثار ومشكالتها في البالد العربية( فوزي عبد الرحمن الفخراني،  3

ثقافة والعموم، التنقيب عن اآلثار ومشكالتيا في الوطن العربي"، المنظمة العربية لمتربية وال
 .42، ص1989تونس

 .57ص ( نبيل ساروفيم؛ مرجع سابق، 4
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  ال يجب أن نترك الموقع المنقب مكانا لوضع الحجارة من طرف السكان، كما

، وىو ما وجدناه بحفرية (1(ال بد من إزالة النباتات الطفيمية لمحفاظ عمى نظافتو

 وات عمييا حيث أصبح الموقع في حالة ُيْرَثى ليا.المنصورة بعد ُمضي سن

 عوائق التنقيب عن اآلثار في الجزائر: (6

 :نحصرىا في اآلتي، الجزائريين العديد من العوائق التي تواجو األثريينىناك   

 منية:األعوائق ال  

رن الماضي، أوضاعا القمن تسعينات الأواخر الثمانينيات و  فيعاشت الجزائر   

 حالت دون القيام بالبحوث والتنقيبات األثرية بالمناطق النائية أو ،ُمتأزمةأمنية 

تمك ب الجزائر فياألثرية نسبة الحفائر  مما كان لو انعكاس عمى تراجع ،الجبمية

      الفترة.

 :عوائق مناخية 

، التي الجزائر صحراء فيالسائدة بالظروف الطبيعية  المناخية العراقيل ترتبط 

مع المنقبين تأقمم مما يطرح مشكمة عدم  بمناخ جاف وارتفاع درجة الحرارةتتميز 

  .الظروف المناخية الصعبة

                                                             

  .86ص مرجع سابق، ( جورج ضو، 1
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مقارنة  بالمناطق التمية قامةعدد الحفائر األثرية المُ ارتفاع ىذا من خالل  ويتأكد
لتجاوز ، كالسيارة رباعية الدفعنقل مكمفة تحتاج لوسائل التي  المناطق الصحراويةب

 .الصعبة الصحراءتضاريس 
 :عوائق مالية  

ُيمزم العديد من إن الميزانية المخصصة لتمويل مشاريع التنقيب غير كافية، ما   

جمعة سيدي بحفرية "حدث مثمما ، ئر في الجزائر بالتوقف عن الحفرُمدراء الحفا

توقفت أعمال الحفر بيا  حيث ،في الفصل األول إلييا" التي سبق وأن تطرقنا العز

 ، لألسباب التالية:2010سنة في 

 نقص عتاد وأدوات الحفر.  -

 األثرية. مكتشفاتوعدم وجود مخبر لمتكفل بال -

من ماليم  الطمبة إطعامن عمى الحفرية يتكفمون بمصاريف أصبح المشرفو  -

 .  (1)يايتستمرار إى إلى غمق الحفرية وعدم دالخاص، وىو ما أ

 عوائق عممية: 

كان سببا في إن عدم القيام بدورات تدريبية لممشاركين في الحفرية ألول مرة،     

بالرغم من وجود مشرفين عمى العديد من المعمومات األثرية بالموقع األثري  ضياع

 وىو ما يصطمح عميو بسوء التنقيب. ،الموقع

                                                             

 .30-29مرجع سابق، ص  تقرير حول الحفرية ...،معروف بمحاج،  ( 1
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معامل متخصصة، إلى مرممين بموقع الحفر أو إلى  بُ قَ نَ مُ ال الموقعُ  يحتاج

فمن لذلك ، تخرجة من الحفرية ال يتم ترميمياالمكتشفات األثرية المس ألن أغمب

  الضروري توفير الشروط الالزمة لحفظيا وبقائيا أطول مدة ممكنة.

والمؤسف أنيا تركت دون الوطن،  مختمف مناطقفجائية باكتشافات  ىناك

 جعلولين بقيمة الموروث الثقافي، ما عدم اىتمام المسئ إلىذلك ، وربما يرجع تنقيب

أثناء أشغال ذلك االكتشافات الفجائية  خير مثال عمى، و السرقة والنيب نتيجة حتمية

 ىنين والمنصورة.   و بمنطقة أغادير البناء 

فتح آفاق جديدة لمبعثات األجنبية في ين عمى التنقيب، و الباحث تحفيزولذلك ال بد من 

من ائريين، مع الحرص عمى مراقبة كل ما يتم استخراجو جز باحثين الجزائر بإشراف 

قامت  ،نيب أعمالمن  مصرآثار  وشيدت وىو ماالسرقة، كل أشكال لتجنب الموقع 

  .مصرالبعثات األجنبية ببيا 

زال بسيطا جدا ي ماعن اآلثار والتنقيب مساىمة الجامعة الجزائرية في البحث إن 

دور أن معيد اآلثار بجامعة الجزائر لو  عممامقارنة مع الجامعات الغربية كفرنسا، 

 كبير في إجراء الحفائر بمختمف الواليات)معيد اآلثار بالجزائر مستقل عن الجامعة، 

بقسم عمم اآلثار  إلجراء البحوث، مقارنة معتبرةميزانية لمبحث األثري حيث خصص 

  يتوفر عمى إمكانيات مالية كبيرة(.والذي ال  ،جامعة تممسان
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 :عوائق ميدانية 

المواقع ع أصحاب العقارات التي تتواجد بيا منزاعات وخالفات  تحدث أحيانا 

 ُيؤخر إجراء الحفائر في أحيان كثيرة. ما األثرية

 :خالصة ال

سيمت ، كما تقنيات جيوديسيا األقمار الصناعية الباحثين كثيراعدت لقد سا     

 .ثيمو أعماليم وبح

في عمى الموروث الثقافي المنقب عنو المواثيق الدولية والوطنية لمحفاظ  تسع

 من كل أشكال السرقة والضياع والتنقيب دون ترخيص من السمطات. الحفرية األثرية

كما أثناء الحفر،  العديد من العراقيل تواجينا في أعمال التنقيب والبحث عن اآلثار  

في طرق عممية سميمة اعتماد وعدم  راط في حفر األسباراإلف تجنبالبد من 

 .األثري بموقع الحفرالتسجيل 

صعوبة عممية و المنية و األعوائق الوحددناىا في  تواجو المنقبين العديد من العوائق،و 

، نتج ميدانيةبالصحراء الجزائرية إضافة إلى العوائق المالية وال مناخيةالظروف ال

 .خر أشغال التنقيبعنيا توقف وتأ
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المصطمحات التي ترد  ، إلى وضع مفاىيـ لبعضاألثريةيحتاج موضوع الحفائر 

 :منيا نذكر، وتقريب الرؤى في البحث، وذلؾ قصد توضيح

  مفهوم التنقيب األثري: (1

، نقًبا: أي فتح بَ قَ نَ  مف مصطمح التنقيب األثري مف الناحية المغوية، جاء

 ،(1)، بحثًا عف اآلثار: أي نقب في األرضنقب حقبلو ، ونقب صخرا أي خرقو ثغرة،

، بَ ىَ : أي ذَ نقب في األرضو  .(2)ونقب عف الشيء أي بحث عنو بتعمؽ في األرض

 .(3)واشُ تَ وا بمعنى فَ بُ َنقَ و 

عالـ اآلثار  ىو األسموب الذي بواسطتو يسرداألثري التنقيب ف اصطبلحا أما  

والتي أصبحت مطمورة تحت سطح لتي تخص نشاط اإلنساف في الماضي، البقايا ا

ؽ ػػػػػػػػػػالممموسة لدى انعداـ الوثائ كما أنو يعطينا ويزودنا بالدالئؿ المادية .(4)األرض

 .(5)عدـ توفرىا لدى الباحثيفأو 

                                                             

، دار المشرؽ، 20، ط:المنجد في المغة العربية المعاصرة(مأموف الحموي وأنطواف غزاؿ، 1
 .2332-2341، ص0222لبناف،

، دار الراتب الجامعية، لبناف، متقن الطالب معجم عصري ممتاز( ىزار قبيعة وجماؿ أبو نصري،  2
 .463دت، ص

  .022، المكتبة التوفيقية، مصر، دت، ص23، تح: ياسر سميماف، ج:لسان العرب( ابف منظور،  3
 .020صمرجع سابؽ، ( حسيف فيد حماد،  4
 .060ص، مرجع سابؽ، أحمدحمد  أ( نادية  5
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القياـ بمسح لمموقع وىذا ما وقبؿ البدء في عممية التنقيب يتوجب عمى عالـ اآلثار  

 .(1)سنتطرؽ إليو في الفصؿ الموالي

 مفهوم الحفرية األثرية: (2

، ًراف  حَ  ،رُ فُ ح  يَ  ،رَ فَ مف حَ  ،استنبط مصطمح الحفرية األثرية مف الناحية المغوية   

  .(2)وجمع الجمع ليا حفائر اتٌ رَ ف  معيا حُ وج ةٌ رَ ف  أو حُ 

اصطبلحا: ىي عممية الحفر الستخراج األشياء المصنوعة بيد آدمية، وتركت أما  

في باطف األرض في مكاف كاف مستعمبًل لآلدمييف في أوقات قديمة، وتجري 

 .)3(الحفائر األثرية عادة داخؿ المواقع األثرية 

تطبيؽ لما تعممو األثري نظريا، عف  بأنيا الحفرية األثرية كما يمكف تعريؼ

طريؽ استخداـ أساليب وتقنيات ناجعة، الغرض الكامف وراءىا ىو إيجاد المعمومات 

 .)4(الناقصة في األبحاث، أو البحث عف دعائـ لمنظريات بغية تدعيـ ركائزىا

 

 

                                                             

 .423(حسيف فيد حماد، مرجع سابؽ، ص 1
، دار الحضارة لمنشر والتوزيع 20، ط:عمم الحفائر دراسة عممية تطبيقية(عبد العزيز الشناوي،  2

 .42، ص0224،مصر، 
 .42، صنفسو( 3

4 )Philippe Jockey, L’Archéologie, éditions Belin, France, 1999, p177 
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 التنقيـــب األثـــري: طرق (3

عممية  يجعؿ مف الحفرية األثريةالتقيد بيا و  ،تمر أعماؿ التنقيب بمراحؿ ثبلثٍ      

ىا لتسيير الحقؿ األثري تجنبا لكؿ أو بعض اعتمادناجحة، وىو ما ُيمـز المنقبيف 

مف المشاكؿ الكثير عف أسفرت مف حفرية  . فكــتواجييالعراقيػػػػػػػػؿ والمشاكؿ التي 

 .حؿ التي سنتاوؿ دراستيا بالتفصيؿبسبب تجاوز مرحمة مف المرا

 معطيات والتحضير لمحفرية األثرية:جمع ال :أوال

ىي جمع المعطيات عف ، قبؿ البدء بالتنقيب أوؿ خطوة عمى المنقب إجرائيا   

 المواقع والتحضير لمحفرية األثرية. 

  التحضير لمحفرية األثرية: -

عمى الترخيص إلجراء األبحاث إف التحضير لمحفرية يفرض عمينا الحصوؿ   

المالي تمويؿ مبحث الطرؽ التي توفر لمفريؽ مصادرا ل والتنقيب بالموقع، مع ضرورة

وىو ما  ثري بالموقعاألو مف أجؿ متابعة األبحاث وتوفير كؿ مؿ يحتاج والبشري،

 سنتطرؽ إليو الحقا.
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 الممؼ اإلداري والترخيص إلجراء الحفرية األثرية: .2

تمنح لمحصوؿ عمى الترخيص البد مف تقديـ ممؼ كامؿ وواؼ إلى الجية التي 

 التصريح، والذي يتضمف مجموعة مف العناصر األساسية والمفصمة منيا:

 نبذة عف الموقع وأعمالو. -

عرض مفصؿ لمشروع الحفرية وكذا األىداؼ التي يطمح األثري إلى تحقيقيا  -

 لموقع.باإلييا مف خبلؿ تنقيبو والوصوؿ 

 عتمد بالبحث األثري.ضرورة إدراج الخطة التي ستُ  -

 . (1)بالحفرية ومواعيد التنفيذطرؽ التمويؿ  -

ليـ الكفاءة العممية ليست عمى عدـ تسميـ الرخص لمف  19-23يسعى قانوف 

مينية بصفتيـ باحثيف أو مؤسسات بحث معترؼ بيا عمى المستوى الوطني وال

ألثري المرخص بيا إلى نشرة عممية ويجب أف تنتيي أعماؿ البحث ا .والدولي

 ،(2)22 شير إليو المادة رقـالوطني والدولي، وىذا ما تمعترؼ بيا عمى المستوى 

 .التي ُتمزميـ بإثبات صفتيـ وتجربتيـ وكفاءتيـ في الميداف

                                                             

.33، ص0223الحضري، مصر، مطبعة عمم الحفائر وفن المتاحف، عزت حامد قادوس،  ( 1 

  .23، ص مرجع سابؽ، ( الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية2
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مدير الحفرية الحصوؿ عمى الترخيص مف قبؿ  ،(1)20المادة رقـ  ُتمـزو    

الوزير المكمؼ بالثقافة، وأف يبيف في طمبو المكاف أو المنطقة التي ستجرى فييا 

األبحاث والطبيعة القانونية لممكاف، ومدة األشغاؿ المزمع القياـ بيا وكذا اليدؼ 

مب خبلؿ المنشود منيا. وبعد تقديـ طمب التصريح ُيَبمُغ القرار إلى صاحب الط

ف كانت األبحاث سُتجرى عمى أرض يممكيا  الشيريف الذيف يعُقباف استبلـ الطمب، وا 

 . (2)أحد الخواص فيجب عمى صاحب الطمب التماس الموافقة الُمسبقة مف مالكيا

إلى َأَف َمف  يتولى أشغاؿ البحث ىو صاحب الطمب الُمقدـ  (3)24ُتشير المادة 

لمرخصة فالبحث يقع عمى مسئوليتو، وتحت مراقبة ممثميف لموزارة المكمفة بالثقافة 

 والمؤىميف ليذا الغرض.

وفيما يخص سحب الرخصة فيكوف بأمر مف الوزير الذي يسحبيا مؤقتا أو نيائيا 

 ألسباب ىي:

  جؿ ة التعميمات التي فرضت وضبطت مف أعدـ مراعا، السحب المؤقتمف أسباب

 تنفيذ البحوث األثرية.

 صة يرجع ألسباب، ُتمخص في ما يأتيلمرخ السحب النيائي: 

                                                             

.23ص  ، مرجع سابؽ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية(  1  

.23( نفسو، ص 2  
.23( نفسو، ص  3  
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 .(1) لمسمطات المعنية ثرية المكتشفة لممثمي الوزارة أوعدـ التصريح بالمكتشفات األ  -

األثرية)تبميغ قرار السحب تكرار عدـ احتراـ التعميمات المفروضة النجاز األبحاث  -

يوما(. قرار السحب  23المؤقت أو النيائي لرخصة البحث يتـ خبلؿ مدة ال تتجاوز 

يضع حدا لجميع عمميات البحث، لذلؾ البد مف إشعار المصالح المختصة في 

 .(2)الوزارة المكمفة بالثقافة بكؿ نية أو رغبة في التصرؼ بالممتمؾ

رتكاب مخالفة )صاحب الرخصة( بؿ وتسحب ال يدفع أي تعويض لمف قاـ با -

 مف نفس القانوف. 23الرخصة منو حسب ما نصت عميو المادة 

ي باألشخاص إلى عقوبات دالحفريات بطريقة غير شرعية  ُيؤ  إف إجراء

، والتي تعاقب األشخاص الذيف يقوموف بإجراء حفريات 13حسبما جاء في المادة 

دج 22.222التي يتراوح مبمغيا بيف  غير مرخص بيا، منيا الغرامة المالية

دج، وبالحبس مف سنة إلى ثبلث سنوات لكؿ مف يقـو بإجراء األبحاث 222.222و

األثرية دوف ترخيص، أو عدـ التصريح باألشياء المكتشفة أثناء األبحاث األثرية 

 .(3)وعدـ تسميميا لمدولة

                                                             

.23ص( الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، مرجع سابؽ ،  1  
.23( نفسو ، ص 2  

.23، ص نفسو(  3  



 .الفصل الثالث                                                                  التنقيب الأثري ومناهجه

 

 
80 

قبؿ إجراء أي التراخيص الحصوؿ عمى ىذه المواد القانونية عمى ضرورة  نصت

 .يبحث أثر 

 :جمع المعطيات .0

رائط الجغرافية تقـو ىذه العممية عمى جمع المعطيات الخاصة بالمنطقة مثؿ: الخ    
 الدراسات الجيولوجية كطبيعة التربةو  بالمنطقة أجريتالبحوث التي و  القديمة والحديثة

مساحتو وتاريخو ، مع تحديد الموقع مف حيث الموجود بيا ةالعشبي اتع النباتانو أو 
 . (1) وخصائصو المعمارية واألثرية

مف أجؿ شاممة وكاممة لفيـ حقيقة الموقع عمى المعمومات التي ُتجمع أف تكوف و 
 . (2)معموماتيتكويف بنؾ 
 :المسح األثري 

إلى  يـلدى توجي فو ثرييقـو بيا األ مف األعماؿ التيالمسح األثري  يعتبر     

الختيار الموقع الذي يراد التي بقيت آثار اإلنساف عمى سطحيا،  المواقع األثرية

تنقيبو، عمما أف بعض المواقع األثرية تتعرض باستمرار لتغيرات مناخية و  البحث فيو

    .(3)وتوسعات سكانية مما يؤذي إلى تغير كبير عمى مستوى سطحيا الخارجي

                                                             

1 ) Hervé Petitot, « La prospection pédestre », Atelier euro- maghrébin, l’archéologie 
préventive, ministère de la culture, Algérie, 2004, p 50. 
2(  Hervé Petitot, , Op-cit, p 50. 

 . وينظر؛14 ، صمرجع سابؽعاصـ محمد رزؽ، (  3
- Loic Buffat et Hervé Petitot,  « Un centre domanial dans la vallée de la tave : la ville de 

Mayran », revue archéologique de narbonnaise, T :38-39, Edition de l’association de la 
revue archéologique, France, 2005-2006, p 239.          
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يساىـ المسح األثري في إعادة كتابة تاريخ منطقة معينة مف خبلؿ التفحص      

إلى السطحي الدقيؽ وتسجيؿ المواقع األثرية والشواىد والمخمفات المادية دوف المجوء 

 . (1)الحفر، وعميو يمكف القوؿ بأف المسح عممية مميدة لمحفر األثري

كما أف ىناؾ  ،المائيو  الجويو المسح البري  ، ىي:ثبلث أنواعلممسح األثري     

يعتمدىا الباحثوف األثريوف بالمواقع، ومف أولى و  في المسحوسائؿ عممية مساعدة 

 أنواع المسح نذكر:

 المسح البري: -

حفر، وتختمؼ درجة ميدانية تتقدـ أعماؿ ال معاينةتـ القياـ ببعد جمع المعطيات ي  

 .(2حسب الوقت الذي يتطمبو المسح) دقتو

دوف المجوء  آثارا عمى سطحيا تقـو عمى استكشاؼ المنطقة التي تضـعممية  ىو

الرؤية المباشرة لؤلرض وتتـ عف طريؽ  ،لمعرفة ما تحتيا مف آثارلمحفر األثري، 

التي  (فخار -حجارة منحوتة - كاأللواف والتضاريس والمكتشفات المنقولة)عظاـ

 اوقتتتطمب رة وال ثيلوسائؿ كوىذه العممية ال تحتاج الموقع، في تكوف بارزة لنا 

 .(3)طويبل

                                                             

، مجمة اآلداب 22ع:"، المسح األثري منهج ضروري في التطبيقات األثريةمعروؼ، " بمحاج(  1
 .220، ص 0226والعمـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة تممساف، الجزائر، 

2  ( Paul Trousset, Op- cit, p 14-15. 
3 ) Hervé Petitot, Op-cit , p 50.    
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، كوف المواقع غير صحيحة ت المقدمة خبلؿ المسحنتاجاوغالبا ما تكوف االست  

مقدرة المالية ول .ير الظواىر المدروسة في المسحظواىر غ كشؼ عفالمنقبة قد ت

عممية في تحقيؽ نتائج حسنة خبلؿ  يـ وأساسيممؿ الوقت دور واإلدارة الفنية وعا

 .(1)المسح

تكممة لعممية االستكشاؼ تتـ مساءلة القاطنيف بالمنطقة قصد جمع المعمومات و   
 .(2)يى ع األثري، والمسح يتـ وفؽ طرؽالتي تخص الموق

توزيع فريؽ األثرييف عمى  ىذه الطريقة، يتـ في قة المسح بااللتقاط الخطي:يطر 
 ،خطالعمى مستوى نفس الذىاب واإلياب يكوف )مساحة ما، في خطوط مستقيمة 

وآخر، وأثناء سيرىـ  ساحوبمسافات متساوية بيف م مرتيف( أي أف العممية تتكرر
ىذه  تسمح ليـو عمى األقداـ يقوموف بالتقاط المقى األثرية الموجودة عمى السطح. 

الطريقة بمراقبة ومبلحظة أدؽ التفاصيؿ بسبب صغر المساحة، فإذا كانت 
ـ مثبل، تقسـ إلى مجموعة وحدات لكؿ وحدة رقـ 232ـ أو 222المساحة كبيرة 

مقى الممتقطة فتوضع دقة، أما ال ا وذلؾ مف أجؿ مراقبة ومبلحظة أكثرُ ،خاص بو
 .(3)في أكياس تحمؿ نفس رقـ الوحدة

                                                             

كذلك؛. وينظر 94( عاصم محمد رزق، مرجع سابق، ص   1 

- Hervé Petitot, Op-cit , p 51.  

 .  وينظر؛ 44( الصادق باعزيز، مرجع سابق، ص 2

- IBID, p 50. 
 

المنظمة العربية لمتربية والثقافة تجارب بعض الدول في المسح األثري"، ( محمود مسعود الشابي، "3
، تونس،   .30، ص 2114والعمـو
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، ةفائق تعمؿ ىذه الطريقة لمسح موقع بدقةتس :Carroyageطريقة المسح بالتربيع

مرىونة بالوقت واستعداد األشخاص واليدؼ  ة العمؿ في المربعدق فأحيث 

 اوقتاستغرؽ المربع صغيرا والمكتشفات كثيرة  ، وكمما كاف(1)المرجو مف المسح

  .(2)ويوضع لكؿ مربع مف المربعات رقـ خاص بو ضمف كيس الممتقطات ،أطوؿ

 :المسح الجوي -

ألىميتو المسح الجوي مف بيف وسائؿ البحث الرئيسية لدى األثرييف، يعتبر     

عندما ال تكوف بعض اآلثار  المنطقة تضاريسيولتو في الكشؼ عف اآلثار وفيـ وس

كثيرة  مجاالتسح في يستخدـ الم .(3)ضعمى األر تصعب مبلحظتيا بارزة و 

والتربة خاصة بعد استخداـ األقمار الصناعية، ولتحقيؽ  لموارد المائيةكالجيولوجيا وا

 : (4)نتائج جيدة بالمسح ىناؾ طرؽ كثيرة نذكر منيا

 

 

 

 
                                                             

.30محمود مسعود الشابي، مرجع سابؽ، ص (  1  

.34نفسو، ص  ( 2  

.212حسيف فيد حماد، مرجع سابؽ، ص (  3  
.92( زيداف عبد الكافي كفاني، مرجع سابؽ، ص  4  
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 الفوتوغرافية الصورة الجوية: 

يمكف  تساىـ الصورة الجوية في وضع المخططات الطوبوغرافية، فيي وسيمة ال    

الرئيسية التي تسيؿ عممية فيـ تعويضيا بسبب أىميتيا، إذ تعتبر مف وسائؿ البحث 

 ف ىما:يولمتصوير الجوي طريقت ،تضاريس األرض وتسجيميا مف الجو

بوغرافية المنطقة اىـ ىذه الطريقة في التعرؼ عمى طتس التصوير الفوتوغرامتري:

تحويؿ الصور الجوية إلى  بوغرافية ليا، مف خبلؿالخرائط الط المراد دراستيا ورسـ

 .(1)تظير التبلؿ واليضاب والودياف والمراكز العمرانية ،دقيقةبوغرافية خريطة ط

ويظير  ،متقط الصور بشكؿ عموديب المحور الضوئي ىي صور رأسية تَ وحس

 .(2)الطبوغرافية لخرائط عف اتستخدـ بديبل المقياس فييا حقيقيا ولذلؾ 

 -ستريوفي نوع مف أجيزة التجسيـ، يسمى جياز صورتاف مزدوجتاف  يتـ وضع  

التربة والنباتات ، مثؿ: ، الذي يستعمؿ في مجاالت أخرى Stéréo-plotter بموتر

ظواىر سطح األرض األخرى. ولتحميؿ الصورة الجوية و  الصخور واآلثارو  راعةز وال

 يتـ االعتماد عمى العناصر التالية:

                                                             

.92( عبد الكافي كفاني، مرجع سابؽ، ص  1  
مجمة كمية اآلداب  االستشعار عن بعد في عمم اآلثار"،أحمد أبو القاسـ وعباس محمد عمي،"  (2

 .29ص  ،0222معة السمطاف قابوس، سمطنة عماف، ، مطبعة جا22والعمـو االجتماعية، ع:
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، شروؽ الشمس أو غروبيا عند انكسار الضوء )الظبلؿ( يبلحظ الظالل: -

ر بالنسبة التجاه امتأ 21باعتماد ىذه الطريقة أف يبلحظيا مف عمى بعد ولمف يقـو 

عمما أف أشعة الشمس تعمؿ عمى استطالة الظبلؿ مع اتساع  ،(1)األشعة الشمسية

 .(2)عرضيا

اختبلؼ خصوبة األرض والتراكمات الموجودة يؤثر  :ختالف نمو المحاصيلا -

  .(3)بشكؿ كبير عمى كثافة ولوف المزروعات بالمنطقة ،تحتيا

ؽ تكوف أكثر طوال مقارنة مع ما حوليا مف دالنباتات التي تنمو داخؿ الخناإف    

دائمة الخضرة  ولوف تربتيا داكف  نباتات بسبب خصوبة األرض ورطوبتيا ما يجعميا

 تربةو تكوف قصيرة وغير كثيفة والتي النباتات التي تنمو فوؽ الجدراف بالموف، مقارنة 

مى النمو ال يساعدىا عما لوف فاتح، ألنيا زرعت في تربة ذات عمؽ قميؿ وىذا ذات 

 .(4)ال تستطيع النفاذ في التربة أكثرأي  ،لذلؾ فيي دائمة الصفرة

 

 

                                                             

1 (Henré Déletang, L’archéologie Aérienne en France (Le passé vu du ciel), éditions 
errance, Paris, France, 1999, p 12  

 .90( زيداف عبد الكافي كفاني، مرجع سابؽ، ص  2
 .90( نفسو، ص  3

4 ( IBID, p08. 
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استخداـ الصور الجوية وتفسيرىا أصبح لدى األثري بعض الظواىر مف خبلؿ    

 المخمفات الظاىرة عمى السطح )تأثير ةلممواقع األثري مؤشركالتي يمكف استخداميا 

)الشكل  (النباتات نمو عمى والمباني والقنوات والخنادؽ التربة ورطوبة العضوية

 .(1)(11رقم:

واء أوال والتربة في الي ياوانخفاضارتفاع درجة الحرارة  عفينجـ  :عدـ استواء الثموج

 يمي:     ما، ثانيا

يكوف فإف تراكـ الثموج  ،مئوية°2عف  منخفضة واليواء حرارة التربةإذا كانت درجة  -

 وليس فوقو. عمى جانبي الخندؽ

(، فإف تراكـ مئوية )حرارة مرتفعة°2فوؽ واليواء  كانت درجة حرارة التربة ذاوا   -

 يو. جانب ف فوؽ الخندؽ ال عمىلثموج يكو ا

 :التصوير المجسـ 

تتمخص عممية و  ،مف طائرة خبلؿ تحركيا تؤخذ ةصور  الصورة الجوية عبارة عف   

السابقة بيدؼ  مف الصور %62التقاط الصور في أف كؿ صورة تالية تُغطي حوالي 

  .(2)الحصوؿ عمى صورة مزدوجة

                                                             

 .29وعباس محمد عمي، مرجع سابؽ، ص أحمد أبو القاسـ  (1

.92( زيداف عبد الكافي كفاني، مرجع سابؽ، ص  2  
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بشكؿ مائؿ وتغطي مساحات  تقطُ م  وحسب المحور الضوئي فيي صورة جوية مائمة، تُ 

ا الصور الرأسية مثؿ يَ َبًينُ أكبر مف الصورة العمودية، كما أنيا تظير ظواىر ال تُ 

  . مف عيوبيا عدـ دقةالكيوؼ والمخابئ الصخرية التي تقع تحت أطراؼ المرتفعات

 .(1)لخرائطعف ابديبل  يمكف اعتمادىاالقياسات وال 

المنطقة  ظيرجياز ستيريوسكوب، الذي ي استخداـ تُقرأ الصورة الجوية عف طريؽو  

  .(2)وديةاألتبلؿ و الثرية و األمعالـ ال حيث: مفتي تـ مسحيا ال

 المرئيات الفضائية(ئير الفضايصو تال(:  

صور فوتوغرافية مستخرجة مف المرئيات الرقمية ألجيزة االستشعار المحمولة ىي    

، ومف خبلؿ فحص الصور وتفسيرىا يمكف اكتشاؼ المواقع عمى األقمار الصناعية

طي مساحات جغرافية غَ تُ  االعمـ أني، مع األثرية وفيـ عبلقاتيا المكانية وأنماطيا

  .(3)شاسعة

 

 
                                                             

.21-29أحمد أبو القاسـ وعباس محمد عمي، مرجع سابؽ، ص(   1  
، دار النيضة العربية لمطباعة 20ط:الجغرافيا العممية وقراءة الخرائط، ( محمد محمد سطحية، 2

. وينظر كذلؾ: زيداف عبد الكافي كفاني، مرجع سابؽ، ص 33-34، ص 2123والنشر، لبناف، 
.92 

  3 .20-21أحمد أبو القاسـ وعباس محمد عمي، مرجع سابؽ، ص  (
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 المطمورة ارثكشف عن اآلمل العممية طرقال: 

مباحث عف اآلثار المطمورة في باطف األرض، استغبلؿ العديد مف الطرؽ يمكف ل

 األثرية، منيا: المواقع ُتمكنو مف الكشؼ عفالتي 

 :في المناطؽ التي  وسفاتنسبة الفترتفع  التحميؿ الكيميائي لعينات التربة

وبكميات التربة  في يةتحمؿ المواد العضو بسبب ، استوطنيا اإلنساف فترة زمنية طويمة

 . (1)بالمنطقة هوتواجدعمى تعاقب اإلنساف  ما يدؿ، كبيرة

 :قياس المقاومة الكيربائية 

 وف  سُ كن  ت  ـ، بفضؿ أَ 2136سنة  في حقوؿ التنقيب قياس مقاومة التربة بؽَ طُ    

Atkinson ، بشكؿ واسع الذي َسًجَؿ نجاحا باىرا في بداية استخداميا، ليطبؽ

 وتراجع استخداميا بعد ذلؾ بسبب نتائجيا الغير دقيقة، ،فيما بعد بالبحوث األثرية

 .(2)وعميو كاف تطورىا بطيئا في السنوات التالية مقارنة مع بداية استخداميا 

 

                                                             

  .43، ص2116دار النشر، تونس، المبتدأ في اآلثار، فوزي محفوظ ونور الديف الجرازي، (  1
المؤتمر الثاني عشر لآلثار في ، "التحريات األثريةالتقنيات الحديثة وتطبيقاتها في "شوقي شعت، ( 2

، تونس، ، "المسح األثري في الوطف العربي"الوطف العربي المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو
 . 06، ص 2114
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مف خبلؿ دراسة  المختمفة لمصخور نستطيع معرفة الخواص الكيربائيةو      

، فإذا كانت التربة مف نوع واحد فإف مقاومتيا الكيربائية تتساوى عمى (1)ياأنواع

ا إف وجدت فييا آثار مف مادة مختمفة عف التربة المجاورة مختمفة، أمً مستوى أماكف 

الجدراف  متربة تكوف مختمفة، وىكذا يمكننا تحديد أماكفف المقاومة الكيربائية لإليا ف

 .(2)والتعرؼ عمى مواقع األبنية المختمفة

الفحص والنتائج التي تتأثر عمى المدى البعيد بالمظاىر المناخية  ءعيوبيا بط مفو  

  .(3)باإلضافة إلى أف تفسير النتائج صعب حتى في أبسط الحاالت

 :في الكشؼ عف اآلثار ةثريأكثر الطرؽ األمف  قياس المجاؿ المغناطيسي ،

، يتـ استخداـ جياز المنيتومترب . ةقوة المجاؿ المغناطيسي في المنطقة األثريقياس 

الكشؼ عف المكتشفات األثرية ذات التأثير المغناطيسي كالحديد والفخار والطوب 

وذلؾ مف خبلؿ قراءات الجياز التي تكوف مختمفة وغير متساوية مف المحروؽ، 

  .(4)ثريةأ مكتشفاتما ُيشير إلى وجود  ،حيث الذبذبات

                                                             

، منشأة المعارؼ، مصر، 26ط:الجيولوجيا الهندسية والخرائط الجيولوجية، ( إبراىيـ عبيدو، 1
 . 022، ص 2113

 .33اصـ محمد رزؽ، مرجع سابؽ، ص ( ع2
، ص 2192سكو، مو بة ألكسندر يناجيف أفريؾ ، ، مكت22ـ:تاريخ إفريقيا العام، زيربو،  -( ج. كي3

043. 
. 43، ص رجع سابؽفوزي محفوظ ونور الديف الجرازي، م(  4  
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 :مثاقيب الحفر أو السبر الجزري ىي مف أكثر الطرؽ إف  السبر الجزري

ستعماليا في كاف ال .وجية وحفريات التنقيب عف البتروؿتقدما في الدراسات الجيول

دراستيا وفؽ التتابع الطبقي، إذ أف  تتـ، حسنةعمـ اآلثار أثر جد كبير وأعطى نتائج 

األرض، ليمتقط عينات مف التربة داخؿ األنبوب ويتـ في أعماؽ جياز السبر يغوص 

  . (1)بعدىا تفحص العينات ومعرفة محتواىا

 كالفيزياء والكيمياء والرياضيات، قد المساعدة لعمـ اآلثار العمـومختمؼ إف تطبيؽ   

في التحريات األثرية اليادفة إلى التعرؼ عمى المواقع األثرية، تمييدا  ساىمت كثيرا

 .(2)بيا قيبات أثريةإلجراء تن

  .هج المتبع في الحفراختيار المننوع الحفرية و  :ثانيا

 ليا، وىناؾ ال تقـو الحفريات األثرية بشكؿ اعتباطي ولكف بعد تخطيط مسبؽ   

ارىا وفؽ طبيعة يختايتـ ي والتبحقؿ التنقيب التي يمكف اعتمادىا العديد مف المناىج 

 منيا: الموقع،

 

 
                                                             

ص  ،2192دار مير لمطباعة والنشر، روسيا، ، حفر آبار البترولسبريدا و ي. صولوفيوؼ،  (1
 .43، ص مرجع سابؽ فوزي محفوظ ونور الديف الجرازي، وُينظر كذلؾ؛ .23
.42مرجع سابؽ، ص  شوقي شعت،(  2  
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 ي:تكاآللمحفائر األثرية أنواع ىي،   :األثريةأنواع الحفائر  .1

 عمؿتقـو ىذه الحفريات بناء عمى خطط مسبقة، حيث ي الحفريات المنظمة : -

حسب ما  في الحفرية ة لتسيير العمؿخطفريؽ و القائموف عمى الحفرية بإعداد 

 .األثري يتطمبو الموقع

عمما أف اليدؼ منيا اإلجابة المنقب ىو مف يحدد األماكف المراد تنقيبيا في الموقع و 

 . (1)عمى تساؤالت محددة مسبقا

في كثير مف األحياف يتـ اكتشاؼ المواقع األثرية بشكؿ  الحفريات اإلنقاذية: -
ألف بعضيا  ااستعجاليو مفاجئ، ما يجعؿ القياـ بحفرية أثرية عمبل ضروريا 

القياـ ببعض األعماؿ كبناء منزؿ أو فتح  خبلؿعف طريؽ الصدفة  ؼُ شَ تَ ك  يُ 
 . (2)طريؽ

إال بعد إجراء  ذُ فَ نَ وال تُ  ىي حفرية تسبؽ المشاريع التنموية، الحفريات الوقائية: -

ىي إجراء ية الحفرية الوقائإذف  .موقعجود اآلثار بالو التي تؤكد عممية التشخيص 

 تنطمؽ قبيؿ إجراء المشاريع أنياأي  ،استباقي لمنع حدوث االكتشاؼ الفجائي

  .(3)التنموية

 
                                                             

 . 96( زيداف عبد الكافي كفاني، مرجع سابؽ ، ص1

 . 96، ص نفسو( 2
ماجستير عمـ أثر عمم اآلثار الوقائي الفرنسي في تجارب دول المغرب العربي، ( بمقندوز نادية، 3

 .  32، ص 0222-0222اآلثار، تخصص:  عمـ اآلثار الوقائي، جامعة تممساف، الجزائر، 
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  :Arbitrary Excavationالحفرية التحكيمية -

في مواقع أو  ستويات محددة سمفا وذات سمؾ محددتتـ ىذه الحفرية في م   

مساحات ليست ليا طبقات واضحة، كما تصمح في المواقع التي تتداخؿ فييا 

، كما أنيا ال تكوف أفقية (1) األصمية التحكيمية مع الطبقات الطبقات أو المستويات

 .(2)يتـ المجوء إلييا في المواقع ذات التربة الرمميةو دائما، 

 :الحفر مناهج .2

أعماؿ المسح وتحديد المنطقة المراد تنقيبيا، ُيحدد المنقب االنتياء مف بعد      

 منيا:  ، نذكر بالحفر، وبالنسبة لممناىج فيي متعددة وُ عُ بِ تَ يَ المنيج الذي سَ 

 :Wheelerمنيج ويمر -

تكوف و   التنقيب المنيجي رسة تنتيجتعتبر مدرسة مورتيمر ويمر أوؿ مد     

  .(3)عموديةالمنيج الطبقية المنجزة بيذا  تلمخططاا

 

                                                             

األسس العممية لعالج وصيانة المكتشفات األثرية في مواقع ( زاىي حواس وثروت محمد حجازي، 1
 .93ص  مطبوعات المجمس األعمى لآلثار، مصر،الحفائر، 

  .422، صبؽمرجع سا، ( زكريا رجب عبد المجيد2
3) Bruno Desachy, De la formalisation du traitement des données stratigraphiques en 
archéologie de terrain, Doctorat, V 01 :aperçu historiographique- notes 
méthodologiques, université de Paris 01, France, 2008, p33,35.   
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يتمثؿ في  وىو .يستخدميا الكثير مف المنقبيفؽ التي ر مف الط طريقة التربيعإف    

تقسيمو إلى مجموعة مربعات متساوية  طة شبكية تغطي الموقع، ثـ يتـير وضع خ

 سمبياتيا،مف  « ـ كفاصمة بيف المربعات2ـ، مع ترؾ مسافة  3×ـ3المقاسات بحجـ

بعد . و »لمموقع  شاممةما ال يسمح برؤية ، مدوف تنقيبورة ماإلبقاء عمى اآلثار المط

 "4-ب"و "0-أ"المربع و  "2-أ") وورقم، نضع وجية المربع تحديد ىذه المربعات

 . (1)("3-ب"و

 سنيفالعمى مر  راكمتمف التربة التي ت بإزالة الطبقة العمياأعماؿ الحفر  تبدأ   

بيف ىذه الطبقة  سمؾيتراوح و  .العوامؿ الطبيعية ويرجع ذلؾ إلى ،األثريفوؽ الموقع 

يستمر الحفر أفقيا الستخراج و  ،رطوبة التربةجفاؼ و  سـ حسب22سـ و 23.03

 . (2)اآلثار حتى األرض البكر

 : التقيد باآلتي نتائج حسنة عمى المنقبإلى لوصوؿ مف أجؿ ا

 وامتداد(3) قدر اإلمكافالحفر مربعات  زوايا  استقامةلمحافظة عمى ا ضرورة ، 

 .(4)إلى األرض البكر الحفر

                                                             

 . وينظر كذلؾ؛ 30الديف الحرازي، مرجع سابؽ ، ص فوزي محفوظ و نور  ( 1
-Mortimer Wheeler , Op-cit, p 82 . 

 . 62كامؿ حيدر ، مرجع سابؽ ، ص  ( 2
 . 30نور الديف الحرازي، مرجع سابؽ ، ص ( فوزي محفوظ و  3
 . 21جورج ضو ، مرجع سابؽ ، ص  ( 4
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 المكتشفات األثرية  كي ال تضيع ،بصورة مستمرةمف الموقع  تربةنقؿ األ

يجب التأكد مف عدـ وجود مواد  لذا ،المتراكمة في الموقع بأكواـ األتربة الصغيرة

 .(1)أثرية في التربة المستخرجة مف الحفر

 ما ،غير مربعياباألثرية ُتدوف معمومات المكتشفات  ،ر مف األحياففي كثي 

 . (2)في كؿ مربععنو  ؼُ شَ ك  البد مف التيقف مما يُ وعميو  ،المقى ي إلى الخمط بيفديؤ 

  تنظيؼ ، مع األثرية اليشة بإحكاـ تمييدا لمعالجتيا فيما بعدتغميؼ المواد

 .(3)براد األثرية قبؿ إرساليا إلى المخكافة المو 

 :Edward Harris منيج ىاريس -

غرافيا فاسترات ،اآلثارية مسألة أساسية في الحفرياتلقد كاف فيـ اإلستراتغرافيا    

لى شميماف في  ز  بيتري في تؿ الحسى وا  ر  التبلؿ يرجع الفضؿ في فيميا إلى فم َند 

ُبمي  لى َبم    .(4)وشمت في أناو  طروادة وا 

 

                                                             

 . 62( كامؿ حيدر ، مرجع سابؽ ، ص  1
 . 30( فوزي محفوظ و نور الديف الحرازي، مرجع سابؽ ، ص  2
 .62( كامؿ حيدر ، مرجع سابؽ ، ص  3

،  22تر: عباس أحمد محمد عمي، دار الفيصؿ الثقافية، ط:موجز عمم اآلثار، ( غميف دانياؿ،  4
 .092، ص0222الرياض، السعودية، 
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قية دراسة مجموعة مف الطبقات الجيولوجية أو االطب تغرافيا أواستر باإلُيقصد و 

الحفريات التي تراكمت الواحدة فوؽ األخرى عمى مَر السنيف، وبالنسبة لئلستراتيغرافيا 

 نشاطالعميا التي تدؿ عمى الاألثرية المعتمدة بعمـ اآلثار فيي تيتـ بالطبقات 

 .(1)اإلنساني

ي مواقع المستوطنات رية فيقـو عمـ الطبقات عمى دراسة وتسجيؿ الطبقات األث

عتمد عمى مبدأ التركيب البسيط )الطبقات العميا أحدث مف السفمى(، كما تالقديمة، إذ 

 23والبوتاسيـو واألرغوف والكربوف 043ونظائر اليورانيـو  049يستخدـ اليورانيـو 

 .   (2)تأريخ طبقات األرضفي 

. (3)في الحفرية الطبقية امعتمد امرجع األثري لمتنقيبىاريس طريقة  تأصبح لقد  

التنقيب في األرض المفتوحة دوف ترؾ الفواصؿ ببل عمى  طريقةال هقـو ىذتحيث 

بطريقة تدريجية بيدؼ  ،واحدة تموى األخرىال ،الوحدات األثرية كاممة رُ فَ ح  تُ ، و تنقيب

 :(4)ما يمي مع مراعاةاألثرية، ة لكؿ الوحدات شاممرؤية 

 

                                                             

1) Louis Frédéric, Manuel pratique d’archéologie, Presse de l’iprimerie, Paris, France, 

1967, p 182. Et voir : J. Boulin, Méthodes de la stratigraphie et géologie historique, 
Masson, Paris, France, SD, P 17, 35.    

 .332، 302مرجع سابؽ، ص  ،مرجع سابؽ( حسيف فيد حماد،  2
3 )Jean –paul demoule , Op-cit , p 64-65 . 

. 30فوزي محفوظ و نور الديف الحرازي، مرجع سابؽ ، ص  ( 4  
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  دة طبقات بعد رفع الطبقة السطحيةو عأالتأكد مف وجود طبقة. 

  بطاقة تضـ مجموعة ضرورة إرفاقيا بمع  ،ىعمى حدً أثرية جمع محتوى كؿ طبقة

 اسـ الموقع وتاريخ الحفر وموضع الحفر إلى جانب رقـ الطبقة. :مف المعطيات

  سيؿ طوؿ( مع جعؿ الرسـ وال سمؾال)ةعموديو  أفقيةاقية طبمخططات رسـ

جؿ تسييؿ عممية مراجعة وقراءة األدلة المادية مف أمف  مفاتيحال مع توحيد ،القراءة

 .بطريقة صحيحةوفيميا  ،لوحدات كاممةخبلؿ مخططات ا

 ألي تأويؿ خاطئ  تفاديا ،التأكد مف عدـ اختبلط الطبقات وتداخميا أثناء الحفر

 .(1) لنتائج الحفر

دراسة حوؿ كيفية  رسالة الدكتوراهفي  Bruno Desachyيساشي برونو د قدـ 

 Microsoft Excelفي  آليا برنامجاتطبيؽ ومعالجة المعطيات الطباقية، حيث وضع 

الطبقي، ويستمـز مف مستعممو المعرفة الجيدة بمبدأ الرسـ الطبقي أو  رسـالعمى يقـو 

يتـ وما  ،()قيةالتسجيؿ عف طريؽ الوحدات الطباما يسمى بماتريكس ىاريس، ويتـ 

  :(2)التاليةوظائؼ الفي  ديالحصوؿ عميو يف

                                                             

 . 30فوزي محفوظ و نور الديف الحرازي، مرجع سابؽ ، ص   (1
 ) :فيقصد بو الترتيب الطبقي.الِطباقية: جمع طبقات، أما مصطمح الطبقة  

2 ) Bruno Desachy, De la formalisation du traitement des données stratigraphiques en  
archéologie de terrain, Doctorat, V :02, propositions d’outils –première expérimentation, 
université de Paris 01, France, 2008, pp 02,08.     
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 .التي يمكف أف تقعوالكشؼ عف األخطاء األثري التحقؽ مف التسجيؿ  -2

 .الحصوؿ عمى المخططات الطبقية بشكؿ تمقائي  -0
  .(1)لموحدات الطبقيةألواف معينة أثناء الرسـ البياني االعتماد عمى   -4

 ُأنموذجا لياوقد وجدنا مف قطاع آلخر، تختمؼ ، الجرد الطبقيةإف بطاقات 

 :(2) (12البطاقة رقم )لمباحث لويس فريدريؾ Pratique d’archéologieكتاب في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1 ) Bruno Desachy, Op-cit, pp 02,08.     
2 ) Louis Frédéric, Op-cit, p 189. 
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 22بطاقة طبقية لقطاع 
 الرقـ:                             الموقع:               الباحث األثري:       

 المساعد:
 رقـ المربع:                                :الجية           التاريخ:                  

 :الرسـ                                              الرساـ:                      
 مجموع الصور:                                                                      الرقـ:
 الصورة التفصيمية:                                                                      الرقـ

 المصور:
 وصؼ الطبقة مف األعمى إلى األسفؿ:

 التربة  السمؾ المتوسط:                                         طبيعة
2............. 
0............. 
4............. 

 ............................................طبيعتيا:...........................:البكر األرض
 ......................طبقةنتمائيا لا...المحتويات ودليؿ ............................عمقيا:.
                                                   

 مقياس الرسـ:                                         
 

 .بطاقة طبقية لقطاع :11رقم بطاقةال
cit, p 189-Op, Louis Frédéric / Voir 
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 (:Van Giffenيفف)غمنيج فاف  -

وجاءت  األبعاد، التي وضعت لتسجيؿ ثبلثيِ  المناىج مفيعتبر ىذا المنيج       

 .تسمية صاحبو فاف غيفف تسميتو مف

)قابؿ لمتطبيؽ في موقع ذي أو الجثوات الترابية في التبلؿ الصغيرة يتـ استخدامو
يقسـ الموقع إلى أربعة قطاعات متساوية، وُينقب و  .شكؿ دائري تقريبا وحجـ صغير(

، كؿ قطاعيف متقابميف الواحد بعد اآلخر، مع ترؾ القطاعيف اآلخريف دوف تنقيب
ال و ، في القطاعيف المتروكيف دوف تنقيب ،عموديقي الالتوضع الطب ضحنا يتو ومف ى

المختمفة مقطع دوف رسـ، فالعبلقات بيف الوحدات اإلستراتغرافية  أييجب ترؾ 
في  ساعدت كما أف المخططاتمف الموقع،  مكافشكؿ توضعات مختمفة في كؿ تُ 

 .(1)إعادة بناء تاريخ الموقع
  الحفرية األثرية:. التسجيل في 3
حرص عمى األثري ضروري في كؿ مراحؿ الحفر، لذلؾ البد مف الالتسجيؿ  إف   

 ،األعماؿ الُمنجزة فسجؿ كامؿ وتقارير شاممة ع في كؿ ما يكتشؼ مف آثارتسجيؿ 

مبني عمى أسس الدقيؽ التسجيؿ ال عف طريؽوالنتائج المتوصؿ إلييا بصفة دورية، 

 .(2) عممية سميمة

 

                                                             

، بيساف لمنشر 22تر: خالد غنيـ، ط:مناهج البحث األثري ومشكالته، رودريغو مارتيف غاالف،  (1
  .232 -213، ص 2119لبناف،  -والتوزيع، بيروت

 . 290-292( إبراىيـ محمد عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص2
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كؿ  وتسجيؿ ةما لـ تتـ مبلحظ ،ثريةاألت طبقالامير تدإلى  األثري التنقيب ُيؤدي  

، لمموقع كمي أو جزئيعممية ىدـ  إذف مف الناحية التطبيقية ىو ،العمميات بدقة

مف خبلؿ التسجيبلت  مف الناحية النظرية سترجعَ ليذه العممية أف تُ  ولكف يمكف

 .(1) والدقيقة الوافية

دقيؽ لممكتشفات األثرية في المتسجيؿ ل اتالخطو أولى يعتبر التخطيط الجيد،  

مكوناتيا ألف بعض ألواف البقع و  ،لى السرعةالحفائر، فتفسير الطبقات يحتاج إ

 .(2)يتغير لونياعنيا أثناء الكشؼ إذ  ،الترابية قد تجؼ بعد تعرضيا لحرارة الجو

 :في ،يساىـ التسجيؿ الدقيؽ بالموقعو 

  بسرعة.جمع أكبر قدر مف البيانات الدقيقة والشاممة 

 (3)قيةاالتحقؽ مف المعمومات األثرية المسجمة، ووضع مخططات طب. 

 

 

 

 

                                                             

.91( زاىي حواس وثروت محمد حجازي، مرجع سابؽ، ص  1  
 .422( زكريا رجب عبد المجيد، مرجع سابؽ، ص 2

.91( زاىي حواس وثروت محمد حجازي، مرجع سابؽ، ص   3  



 .الفصل الثالث                                                                  التنقيب الأثري ومناهجه

 

 
101 

 :: معالجة المكتشفات األثرية ونشر النتائجاثالث

معالجتو  لحفاظ عمى المكتشؼ األثري مف خبلؿاىذه المرحمة تتضمف 

 . دراستو وتحميؿ نتائجو إلى جانب، وترميمو

نظرا لتنوع  المرمـ والمنقب بالموقع،ف يدركيا القواعد التي يجب أ ىناؾ بعض

َتَعافُ  . إذادة األثرية واختبلؼ طرؽ الترميـالم بمختص في كؿ حفرية أثرية في  ُيس 

لذلؾ  األثرية، كونو عمى عمـ بالطريقة الواجب التعامؿ بيا مع المكتشفات ،الترميـ

مف ترميـ وصيانة المكتشفات  وُ نُ كً مَ يُ  ،يجب أف يكوف بالموقع مكاف مخصص لممرمـ

مزود بمختمؼ وال ،في الحاالت الضرورية والممحة أو مخبر خاص بالموسـ التنقيبي

  .(1)مكتشفةالثرية المواد األتعامؿ مع لمالضرورية  الكيميائية موادال

خرج مكتشؼ أثري ال يحفظ بشكؿ جيد إال ما ُنقب عنو بشكؿ جيد، وكمما استُ    

الذي يبدأ فيو الحفر، فالفسيفساء مثبل بدأ في الوقت تالحفظ عممية ألف  ،وجب تقويتو

فإنيا تغطى بطبقة مف  ،في حالة عدـ إمكانية ترميميالمنع تفتتيا وُبيتاف لونيا 

  .(2)الرمؿ

 

                                                             

  .021ص مرجع سابؽ، ( روريغو مارتيف غاالف،1
.93( جورج ضو، مرجع سابؽ، ص  2  
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، كما أف بعض المكتشفات ا مف جديد في ىذه الحالةعمى دفنيالمرمـ جبر إذف، يُ 

،  وعميو فيناؾ معالجة لممكتشفات سريعتكوف نسبة جفافيا كبيرة ولذلؾ تتمؼ بشكؿ 

 ؿُ وكَ تُ  أومخابر مختصة  وأمعامؿ إلى  لنقميامكانيا وأخرى أولية تحتاج المتروكة 

  .(1) أعماؿ ترميميا إلى متحؼ ما

مف خبلؿ عدـ إتبلؼ القطع  ،يتوجب عمى المنقبيف بالموقع مساعدة المرمـ    

المستخرجة التي سيعالجيا فيما بعد، وىي متعمقة بكيفية استخراج المكتشفات كعدـ 

 نتمي.ما دمنا ال نعرؼ إلى أي طبقة ي ،يظير عمى األرض أثري رفع أي مكتشؼ

حتى  ،بترؾ التراب حوؿ البناء المنقب عنوومف مظاىر الحرص أف يقـو المنقب   

ف تـ التنقيب عف جدار  ة التي يتوضع فوقيا البناءيصموا إلى الطبق تجنبا النيياره، وا 

ما وبعد الكشؼ عنو تركناه مكشوفا وتابعنا التعمؽ بالحفر لعدة أياـ حتى الوصوؿ 

فمف الممكف أف يكوف األثر في خطر إذ قد تصيبو ضربة معوؿ إلى األساسات، 

يا الكبيرة عمى المباني خاصة األمطار وتأثيرات أو مشكؿ الرطوبة والجفاؼ أو خطئا

 . (2)الجص وطبقة األلواف

  

                                                             

  . 93 -93، صمرجع سابؽو، ض( جورج 1

.020( روريغو مارتيف غاالف، مرجع سابؽ، ص  2  



 .الفصل الثالث                                                                  التنقيب الأثري ومناهجه

 

 
103 

االنتياء مف العمؿ في الحقؿ تبدأ سمسمة مف الدراسات المعمقة والمتممة  لدى  

جع وعف مشابيات لممكتشؼ، لدراسة اآلثار، وىي أعماؿ تتعمؽ بالبحث في المرا

المنفذة بطريقة قد تحرمنا عممية التنقيب و  ،جغرافيتاريخي و تفسير لموصوؿ إلى 

 عمومات.سيئة مف الكثير مف الم

الكثير مف  يحـرو قد يمتد لسنيف طويمة، كبيرا  عائقا األثريعدـ نشر التقرير ُيَعُد    

 .       (1)المعمومات األثرية االستفادة مف الباحثيف 

 رُ كَ ذ  تُ وَ  ،في الحوليات الخاصة رُ شَ ن  فبلبد مف تقارير مبدئية تُ  ،إذا تعذر النشر سنينا

ثـ يتبعيا النشر النيائي، ونادرا ما يكوف النشر نيائيا في  فييا األمور الجوىرية

 المنقبيف  ، وىناؾ كثير مفالمنقبيف شافاتتكالكثرة ظرا موضوع مف الموضوعات ن

 .  (2)ال ينشروف التقارير النيائية مطمقا ويكتفوف بالتقارير التمييدية فقطمف 

فريؽ الحفرية إلى  عبارة عف ممخصات لمحفرية، تشير تقارير الحفرية األثرية  

، إلى (3(االنتياء مف التنقيب عند ة عمى المنقبإلزاميوعميو فيي  وتقنياتو المعتمدة،

الوسائؿ و أعضاء البعثة وتخصصاتيـ و  الموقع الجغرافي والفمكي الدقيؽ تحديدجانب 

                                                             

043-009، ص مارتيف غاالف، مرجع سابؽ ( روريغو 1  
.63 -63( حسف عمي، مرجع سابؽ، ص  2  

3  ( Centre Nationale Rameau, Guide d’indexation rameau, 6
eme 

édition ,bibliothèque 

nationale, France, 2004, p433.  
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ويستقرئ تجعؿ الباحث يتصور  لمعطياتا وىذهتأريخ المكتشفات، و  العممية المعتمدة

 .آنذاؾ بالموقع األثري موجود الموقع مف كؿ جوانبو وكأنو

 الطريقة واألسس التيو  شرح المنيج المعتمد في تنفيذ العمؿويتـ الحرص كذلؾ عمى 

ذلؾ بالخرائط موضحا ، (1)جميع األعماؿ المنجزةو  ليذه النتائجمف خبلليا  توصمنا

 . حفرعدد مواسـ الو  التاريخية والبيئيةأىمية المنطقة و  المكافودوافع اختيار  والصور

تحميؿ إلى جانب لموقع بشكؿ مفصؿ ودقيؽ، في اوصؼ المخمفات األثرية يكوف و   

برية األعماؿ المخليا مثؿ:  نتائج األعماؿ المكممةالمتوصؿ إلييا و نتائج التنقيب 

عمى الحجارة المكتشفة  الجيولوجيةاالختبارات و  23كالتأريخ بواسطة الكربوف 

  .(2)والدراسة المقارنة

أو بحوث معمقة كالدكتوراه  ،منشورة في شكؿ مذكرات تنقيبالتقارير قد تكوف    

مقاالت بالمجبلت العممية، لذلؾ عمى األثري أف ينشر بحوثو بمغة أو  ،والماجستير

 .  (3)واضحة ومفيومة

 

 

                                                             

.043روريغو مارتيف غاالف، مرجع سابؽ، ص  (  1     
.031سابؽ، ص ( تقي الدباغ، مرجع  2  

.043روريغو مارتيف غاالف، مرجع سابؽ، ص (   3 
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 ،أغمب المكتشفات المعثور عمييا يكوف مكانيا العرض المتحفي إف أمكف ذلؾ إف   

في  ،الُمؤثرة عمييا والعوامؿ البيولوجيةفي المخازف تعاني مف الرطوبة  يابإبقائوليس 

إف لـ تكف باطف األرض وعميو ُيفضؿ ترؾ اآلثار في  ظؿ غياب وسائؿ الحماية.

 .  (1)لمكشؼ عنيا ىناؾ ضرورة ممحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

.64، ص2114الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، الموجز في عمم اآلثار، ( عمي حسف،  1  



 .الفصل الثالث                                                                  التنقيب الأثري ومناهجه

 

 
106 

 خالصة:ال

وكيفية تحضيرىا اعتمادا األثرية يتناوؿ ىذا الفصؿ الجانب التقني مف الحفرية     

عمى ثبلث مراحؿ أساسية ال يمكف االستغناء عف واحدة منيا، فقبؿ إجراء الحفرية 

ممفا إداريا ُيرفع لمسمطات إلى جانب جمع كافة المعطيات الخاصة  ضرَ حَ عمينا أف نُ 

 .سح الموقعليتـ بعدىا م، بالموقع مف مراجع وخرائط وتقارير

نبدأ باختيار منيج الحفر الذي سُيتبع بالموقع حسب  فيووبعد التأكد مف وجود آثار  

 المنقب. ما يختارهطبيعتو ووفؽ 

 .الموقع األثري أو المخبر أو المتحؼوترمـ في تشفات فور استخراجيا  المك تعالج

موسـ التنقيب يتـ نشر كؿ النتائج التي توصؿ إلييا المنقب  مف نتياءاال لدى  

ي أو بحفريتو في شكؿ تقرير أو مقاؿ في مجمة أكاديمية محكمة موجية لمباحث األثر 

 . أو رسائؿ جامعية كتب مجمة يومية تخص جميع الفئات أو في شكؿ
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 :ألغادير والتاريخية المعطيات الجغرافية .1

عف غيره مف المكاقع  جعمتو ينفرد جغرافية كتاريخية ع بخصائصلمكقيتميز ا    

  المدركسة.

  :المكقع الجغرافي .1.1

بيف تممساف،  مدينة مفالشرقية  -الشماليةالجية  فيالمنقب  األثرم يقع المكقع   

 لحدممكيتيا إل تعكدبأرض زراعية ، 34.88، كخط عرض1.30-طكؿ  خطي

 .التممسانية العائبلت 

عف مئذنتو، كما نبلحظ بئريف بالجانب الغربي مف  جدمسالفصؿ الطريؽ الُمعبد ي 

 .(02رقم: صورةال)المئذنة
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 .مكقع أغاديرصكرة جكية ل :01رقم ةصور ال
 https://www.google.dz/maps/@m عن/ 

 :ىاكمسجد أغادير لمحة تاريخية عف 2.1

شيدىا يكسؼ بف تاشفيف  التي تاكرارتكمدينة  ،أغادير مفتممساف مدينة تتألؼ   

 .(1)أغاديرمؤسس دكلة المرابطيف بغرب 

كدليؿ ذلؾ شاىد قبر لرجؿ ُقتؿ  بمدينة تممساف، في طريقيـ إلى الشرؽمر الكنداؿ   

مكا المنطقة لـ يحك كلكنيـ، ـ429عمى يدىـ خبلؿ النصؼ الثاني مف شير أكت 

 .(1)ظمت خارج سمطتيـفقد 
                                                             

مقتطؼ مف نظـ الذر كالعقباف  في تاريخ بني زيان مموك تممسان، ، محمد بف عبد اهلل التنسي( 1 
  .285، ص 2011بياف شرؼ بني زياف، تح: محمكد آغا بكعياد، مكفـ لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 

ار المكتشفةاآلب  

 مربعات التنقٌب

 الشمال
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كاف مف بني يفرف بالمغرب األكسط بطكف كثيرة بنكاحي تممساف، كىـ الذيف   
لعيد انتقاؿ الخبلفة مف بني أمية إلى بني العباس، اختطكا تممساف، ككاف حاكميـ 

 .(2) ()اليفرني أبك قرة

عمى أنقاض  ي مسجدهليبن (3)ـ790-ىػػ174في سنة المدينة إدريس األكؿ  دخؿ
 . (4)ركمانيمعسكر 

كعندما ضعفت الدكلة اإلدريسية استقمت بعض قبائؿ البربر مثؿ بني خضر كبني 
ـ، استكلى عمييا 11األندلس، كفي أكاخر القرف  عمي كَدعت لخمفاء بني أمية في

، كمحى أمر مغراكة مف المغرب األكسط كأنزؿ محمد بف تيْنعَمْر (5)يكسؼ بف تاشفيف
، المسكفى في معسكر مف المرابطيف بتممساف، فاختط مدينة تكرارت بمكاف معسكره

ا، كانقرض ادير بمدا كاحداف القديمة التي تسمى أغكىي التي صارت اليـك مع تممس
 .(6)ف لـ يكفأأمر مغراكة مف جميع المغرب ك

                                                                                                                                                                                         

.28سابؽ، ص ( صدكؽ ستي، مرجع  1  

)  :ُيقاؿ عنو أنو مف َمغيمة كىي األصح في شأنو، كُبكيع لو بالخبلفة في سنة ثماف أبو قرة اليفرني
، دار الكتب 03، ط:06ـ: تاريخ ابن خمدون، كأربعيف كمائة. كلممزيد ُينظر: عبد الرحمف ابف خمدكف،

  132، ص 2006العممية، لبناف، 

، 2003دار الكتب العممية، لبناف،  ،03،  ط:07ـ:يخ ابن خمدون، تار ( عبد الرحمف ابف خمدكف، 2
  .14ص 
ديكاف المطبكعات الجامعية ، دولة األدارسة مموك تممسان وفاس وقرطبة، ( إسماعيؿ العربي،  3

 .65، ص1983الجزائر، 
المؤسسة المسكوكات المغربية من الفتح اإلسالمي إلى سقوط دولة بني حماد، ( صالح بف قربة،  4

 . 558، ص 1986الكطنية لمكتاب، الجزائر، 
 .558ص  نفسو،(  5
 . 46، ص ، مصدر سابؽ( عبد الرحمف ابف خمدكف 6
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أكؿ جامع تـ تشييده بأغادير ىك الجامع الدم بناه "مكسى بف نصر" لما قدـ إلى    

ـ، كال ُيعرؼ لحد اآلف 708ىػػ/89تممساف في طريقو إلى المغرب األقصى سنة 

 . (1)مكقعو

سجدىا، كصنع أىميا كبنا ما، فأمف مدينة تممساف مسالم إدريس األكؿ دخؿ      

بسم اهلل الرحمن الرحيم، هذا ما أمر به إدريس بن عبد اهلل : فيو منبرا، كتب عميو

ن رضي اهلل عنهم، وذلك في صفر سنة أربع وسبعين يبن الحسبن حسن 

 . (2)ئةاوم

ىػػػ، 199مف بعده، نيض إلى تممساف سنة لخبلفتو ابنو إدريس الثاني كلما ُبكيع 

كأقاـ فييا ثبلث منبرا،  ككضع فيو جامعياجدد أحكاليا كصمح أسكارىا، ك نظر في ف

مسجد دخمت "كفي ىذا الشأف ذكر أبك مركاف عبد الممؾ الكراؽ فقاؿ: ، (3)سنيف

مائة، فرأيت في رأس منبرىا لكحا مف بقية خمس في سنة خمس كخمسيف ك  تممساف

 .(4)كذكر ما كتب في المنبر "،منبر قديـ

                                                             

، 2002، مكفـ لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 01ج: تممسان في العهد الزياني، فيبللي، ( عبد العزيز  1
 .145ص 

األنٌس المطرب روض القرطاس فً أخبار ملوك المغرب وتارٌخ ( عبد هللا ابن أبي زرع الفاسي، 2 

 .95، ص3411تصحيح: كارل بوحن نورنبرغ، دار الطباعة المدرسية، مدينة أوبسالة، مدٌنة فاس، 

.90، مصدر سابؽ ، ص 07( عبد الرحمف ابف خمدكف، ـ: 3  
.73، ص  مصدر سابؽ ( عبد هللا ابن أبي زرع الفاسي، 4  
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 :األثري وصف الموقع .2

صبلة  يشتمؿ عمى بيت عبارة عف بقايا ألقدـ مسجد ُمعتنى بو عند األدارسةىك   

أساكيب  ةثبلثتحتكم عمى  ،(03 والصورة رقم 01رقمالمخطط ) ة الشكؿمضمع

عف األرضية جدار القبمة الذم يتكسطو محراب خماسي األضبلع يرتفع مكازية ل

نجد مربعات  مدخؿ المسجد، كخمؼ بيت الصبلة لـ يتـ تحديد مكاف  متر. حكاليب

اآلجر ك  الدبش مادةمبنية بعبارة عف جدراف كىي ، (02رقمالمخطط )لـ يكتمؿ حفرىا

  كمتداخمة مع بعضيا.

  : وفريقها حفرية أغاديرلمحة تاريخية عن  .3

حفرية أغادير في الكشؼ عف أقدـ المعالـ األثرية اإلسبلمية بتممساف ساىمت     

كالتي تعكد إلى  ،منقكلةاآلثار ال ضبعباإلضافة إلى لفترة اإلدريسية إلى اكالتي ترجع 

ـ إلى 1973سنة األثرم مابيف  ، فأعماؿ التنقيب التي شيدىا المكقعيةالفترة الركمان

 .تممسافمدينة تاريخ بشكؿ كبير في فؾ المثاـ عف   تساىم ،ـ1979سنة غاية 

ت التي مف خبلليا يتـ التكصؿ لنتائج جراءايتطمب حقؿ التنقيب مجمكعة مف اإل

أف يشتمؿ عمى  مف الضركرمأحسف كأفضؿ منيا ضركرة اختيار فريؽ الحفر الذم 

 مف أجؿ تقدـ البحكث األثرية.، تخصصات كخبرات عدة
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فاألستاذ خميفة عبد الرحماف شغؿ  ،عمى مدير الحفرية كمساعدهاشتمؿ فريؽ الحفرية 

، كما نشر اَأَداَرىا إداريًّا كعممين ك ، ـ1979-ـ1973منصب مدير حفرية أغادير مف 

 .مدير الحفريةل امساعدفكاف  دحماني سعيد، أما العديد مف األبحاث حكليا

لمسجد القديـ لذلؾ كبحفرية أغادير انطمقت أعماؿ الحفر بغرض البحث عف أنقاض ا

البعثة مف في المكسـ األكؿ عممت فمعظـ األعماؿ تركزت في شماؿ المحراب، ف

في شير سبتمبر المكسـ الثاني فأقيمت الحفرية  ـ، أّما1973شير مام إلى جكاف 

-1973الحفرية)أعماؿ التنقيب مف سنة  تقريرالمنقب ، كقد ُنشر )1(ـ1973

 ـ.1976-1975لسنة  ، العدد السادس،"الجزائريةاآلثار في مجمة "ـ(، 1974

 :بمجمكعة مف المراحؿ كىي كاآلتيالتنقيب بالمكقع عممية  مرت

  المكتشفات األثرية المستخرجة من الحفرية: .4

مف خبلؿ التقرير أف المكتشفات األثرية التي تـ العثكر عمييا في المكقع،  نستشؼ 

 .األثريةاليياكؿ المعمارية كالمكتشفات تتمثؿ في 

 

                                                             

1) Dahmani Saïd et Khalifa, Les fouilles d’Agadir. Rapport préliminaire 1973-1974,T: 

6,Bulletin d’Archéologie Algérienne1975-1976,société nationale d’édition et de diffusion, 

Algérie,1980. , p 30. 
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 :معماريةال هياكلال 1.4

آثار قاعدتيف ك  الجدار الغربي لممسجد، العثكر عمى مف خبلؿ التقرير األثرم تـ 

 أظيرت آثار طبقات سكنية.كما نبلحظ مربعات عمدة ، أل

، التي 19ك18ك17مف خبلؿ الخنادؽ ك  جدار الشرقي فمـ يتـ تنقيبويخص ال اكفيم

ذات طبقة صمبة، كىي أرضية المسجد، كتـ الكقكؼ عمى فتحت بالجية الشرقية 

، كما يبلحظ في المسجد أنو األعمدةآثػار قكاعػد  عمى امتداد الجػدار الغربيرت ظيك 

بالجدار ـ 39.70ك ،ـ35.55يبمغ طكؿ جداره الجنكبيغير متساكم األضبلع إذ 

 . )1(ـ بالجدار الشمالي37.20ـ بالجدار الشرقي ك 40.55الغربي ك

 مقارنة مسجد أغادير بالمساجد االدريسية بالمغرب: 1.1.4

المعركؼ عف المساجد اإلدريسية أنيا محدكدة العدد مقارنة بالمساجد التي ترجع    

، الذم مسجد شالةدريسية بالمغرب بيف المساجد اإل مفك لفترات إسبلمية أخرل، 

تخطيط المساجد ك بناء  طريقةمعرفة  الغاية منيا،مقارنة إلى كضع  ونيدؼ مف خبلل

 .عند األدارسة

                                                             

 1) Dahmani Said et Khelifa, Op – cit , pp252,263 .  
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  213المعركؼ عف مسجد شالة )مسجد إدريسي( أنو أنشأ مابيف عامي-

ىػ، عمما أف اآلثار اإلدريسية قميمة جدا كلـ يصؿ إلينا أم أثر إدريسي كاحد 220

 .  (1)احتفظ بحالتو األكلى كتخطيطو األصمي

 فيي ،اإلدريسي بالمغرب األقصى المستخدمة في مسجد شالة بالنسبة لمكاد البناء

 ،المسجد كافأر جدراف خاصة بناء الفي التي استعممت  الحجارة الركمانية الكبيرةمف 

ينما بنيت الكاجيات ب ،الداخمية جدراففي ال ةستخدمالم الدبشبمادة إلى جانب البناء 

مف الحجارة الركمانية الكبيرة المنتظمة الشكؿ مثؿ كاجية قاعة الصبلة التي  الرئيسية

بمسجد  الحظناه كذلؾ ما. (2)امتدت مف الشرؽ إلى الغرب بارتفاع يزيد عف المتر

 إذ أف: أغادير

  ،الحجارة الركمانية المنحكتة استعممت عمى مستكل جدار القبمة إلى جانب اآلجر

 مادة الدبش استخداـالقبمة نبلحظ جدار كعمى امتداد الجدار الذم عمى يسار 

كصؿ ارتفاع  .مختمفة كىي منحكتة بطريقة جيدةالحجاـ األركمانية ذات الحجارة كال

استخداـ مادة  يبدأجدراف، ثـ بعض ال أسفؿ ما يقارب المتر فيىذه الحجارة إلى 

المكاد  مف االستفادةكالمنطمؽ مف استخداميا  مثمما حدث بمسجد شالة. دبشال

                                                             

دراسات جدٌدة فً الفنون اإلسالمٌة والنقوش العربٌة بالمغرب ( عثمان عثمان إسماعيل عمر،  1

   . 13، ص3533لبنان،  -دار الثقافة بيروتاألقصى، 

 .03-09، صنفسه(  2
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لكنو سعى عمى أف ، ربحا لمكقتلتييئتيا  استعمميا الَبَناءُ  منحكتةالحجارة فال ،المحمية

  .يمكف قراءتيا كاالعتبار بياُيْبقَي الكتابات بارزة 

 المنقب:نتائج  2.1.4

جنكب المسجد كاف خاصا  فأغادير أ حفريةتقرير مف خبلؿ  نستخمص   

بالمجمكعات السكنية، ك فيما يخص نظػاـ الرم كالسقي بالماء الشركب فيأتي عمى 

الغػرب، ما ُيدٍعػـ ك يعزز فرضيتو التي تتمحكر حكؿ كضعية الجنكب ك األرجح مف 

ـْ باب الحَ  ، الذم حفرت قناة نقؿَحَما ـْ  .(1)الغربي ألغادير –المياه بو في الجنكب  َما

ككذا  الشرؽمكجكدة بالشماؿ ك  )األسكاؽ(ريةأف األحياء التجاأيضا  يرل المنقبك 

 .(2)اتجاري امركز كانت تعد عميو فالمنطقة الشمالية لممدينة بالغرب ك 

فغزا المغرب كبمغ إلى ، ق62ىػ/55سنة خمس كخمسيف  ()دينار المياجرُكلي أبك   

كرجع عقبة بف نافع إلى إفريقية سنة إثنيف كستيف فدخؿ إفريقية في كاليتو تممساف، 

ىذه الفكرة تفتح لنا المجاؿ لمتساؤؿ أيف كاف المسممكف يقيمكف ، (3)الثانية لممغرب

مكف أف يككف ىذا المسجد قد ي يؿففي فترة مياجر بف دينار كعقبة؟ صبلتيـ 

                                                             

1 (Yacine Fardeheb, Op-cit , p08 . 

IBID , p08 . (2 
)  َكالَُّه مسمـ بف مخمد األنصارم عمى إفريقيا في عيد  :مهاجر دينارالأبو ، ىك مكلى بني مخزـك

  .معاكية بف أبي سفياف

، تح: خميؿ شحادة كسييؿ زكار، دار الفكر 04ـ: تاريخ ابن خمدون، ( عبد الرحمف ابف خمدكف، 3 
 .273، ص 2000لمطباعة كالنشر كالطباعة، لبناف، 
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ف كافاستخدـ في فترة  كذلؾ فيؿ كانت مساحتو كافية  سبقت الفترة اإلدريسية ؟ كا 

  لكؿ الفترات؟.

 :المكتشفات األثرية المنقولة 2.4

المنقب لذلؾ فقد أبرز تقرير  ،تعتبر المكتشفات األثرية المنقكلة كثيرة بالمكقع 
  المكتشفات التالية:

 :ممكنة ، كما عثر عمى شقؼ ةأعداد كبير ظيرت الشقؼ الفخارية ب الفخار
 مزججة.ك 
 يمكف أف يككف جزءنا مف حامؿ السقؼ.عثر عمى قطع خشبية،  :الخشب 

 كجدت المسامير داخؿ الركاـ إلى جانب قطع حديدية بالخندؽ  :المقى المعدنية

  .(1)الثاني

  الُمخـر مف الحجر الرممي ككةالخزؼ ككذا قطع مف الجص ك  عمى عثر. 

  الجدراف كالدعامات، كانت في  بناءالركاـ أف المكاد المستخدمة في أظير

 .كاستعمؿ القرميد األحمر في التسقيؼ، اآلجر كالحجارة األساس مف

 كجدت األكلى فأما الحجرية البلتينية فقد كجدت منيا ثبلثة،  ئشكفيما يخص اال

 . )2(تجكيؼ المحراب أما الثانية كالثالثة فعمى مستكلك الركاـ  داخؿ

                                                             

1 ) Dahmani Said et Khelifa, Op – cit , p p 252, 263. 

2 ) IBID ,  p p252,26 3. 
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كانت ىذه قائمة المكتشفات األثرية التي تـ ذكرىا مف طرؼ المنقب، لذلؾ قمنا 

فة بدراسة ميدانية لمقى الحفرية التي كضعت بمخزف متحؼ تممساف مف أجؿ معر 

 .مثمما سنبلحظو في العنصر المكاليالتقرير في بعض المقى التي لـ يتـ ذكرىا 

 مكتشفات الحفرية: تصنيف 1.2.4

ة حفكظلحفرية قمنا بتصنيؼ المقى المالمقى المستخرجة مف امف أجؿ معرفة عدد 

داخؿ مخزف متحؼ تممساف، كلمقياـ بيذه العممية صنفنا المقى حسب طبيعة 

 المادة)الفخار ك الحديد ك الجص ك الزليج(.

ف الغاية مف ذكر محتكل كؿ صندكؽ عمى حدل، تسميط الضكء عمى طريقة  كا 

 ة الثقيمة كاليشة في صندكؽ كاحد.التعميب حيث ُجعمت المكاد األثري

 

33 30 30 85 00 30 30 30 000  
 

 0الصندوق: 
 الفخـــار

 العادي األخضر البني

10 30 70 

77الكلي المج  

 
 



  حفرية أأغاديردراسة نتاجئ ومكتشفات                                                         امفصل الأول

 

 
120 

 0الصندوق: 

 

 

 4الصندوق: 

 

 8الصندوق: 

 

 7الصندوق: 

 

 0الصندوق: 
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 5الصندوق: 

 
 

 0الصندوق: 

 

 
الحفريتف أغادير عمى لقى أثرية متنكعة تعكد إلى  09يحتكم الصندكؽ رقـ    

دحماني سعيد  :، كيتعمؽ األمر بػػػػالمنقبيفنفس بإشراؼ  ، عمما أنيما كانتاكىنيف

  ـ.1986ـ ك1974 ُنظمتا في فترتيف مختمفتيف أنيما كماكخميفة عبد الرحمف، 

األثرية، قد حصؿ بعد نقؿ المقى األثرية مف كلعؿ ىذا الخمط  الحاصؿ في المقى    

    المكقع إلى المتحؼ.

 03الصندوق: 

 
لقية أثرية، إلى جانب  073، فكجدنا داخمو 39قمنا بتفحص الصندكؽ رقـ    

 ، كعميو فدراستناـ3543ك 3531ف تاريخيف مختمفيف بطاقتي جرد تحمبل
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األثرية لمعطيات في ظؿ غياب ا مبنية عمى االحتماالت 39لمحتكل الصندكؽ

 .الدقيقة

 00الصندوق: 
 

 
 

 00الصندوق: 
 

الصورة )تنظيما فيك األحسف كاألكثر  12كفيما يخص الصندكؽ رقـ 

كننا بطاقة جرد خاصة بيا، كلمرفقة بكضعت داخؿ كيس أثرية  ، فكؿ لقية(40رقم

مفقكدة، قطعة نقدية  تحمؿ معمكمات حكؿ ،بداخمو بطاقة جرديضـ  كيسعمى نا عثر 

عمى الرغـ مف األىمية  ،فالبطاقة تبيف اكتشاؼ ىذه السكة التي ال نعرؼ عنيا شيئا

 التي تحمميا القطع النقدية.
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الذم يظير  جدكؿالعدـ تكافؽ  كىك ،تكرر ظيكره بالبطاقات ئاالحظنا خط لقد 

 "10-ح"كجد مسمار كبير في المربع  :مثبلف ،مع المتف بالمكقع كرقمو المربع

 :"، عمى النحك اآلتي02حيف ُنفذ في المربع "ث في ، 02بالطبقة 

 
 5 4 3 2 1 

      أ

      ب

      ت

  ×    ث

      ج

 

في عمى مسمار حديدم صغير الحجـ أيضا ثر حسب بطاقة الجرد، فقد عُ 

بينما ُيظير الشكؿ المرفؽ أف المقية تـ العثكر عمييا في المربع  ".د 13بالمربع"

ُنفذ  ، كىذا ما يجعؿ قراءة المعطيات كالتأكد مف صحتيا عممية صعبة."05د -ب"

  التالي: بالشكؿ
 5 4 3 2 1 

      أ

     × ب

      ت

      ث

      ج

      ح

      خ

     × د
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"، فقد تمت اإلشارة إليو سابقا، كيتعمؽ األمر بمقية مف 13د كبالنسبة لممربع "

البركنز، تـ العثكر عمييا في ىذا المربع، إلى جانب مخمفات أخرل، أما المربع 

 "، فمـ ندرس عينة منو.13ب"

ىذا الصندكؽ مف ضمف أحسف الصناديؽ التي تـ إرفاقيا ببطاقات  ككفمف رغـ بال

كبما أف ـ، 1987جرد، إال أف ىناؾ العديد مف المكتشفات األثرية التي ترجع لسنة 

األكياس ىشة، كبطاقات الجرد في حالة تآكؿ كبيرة، فإف المكتشفات المستخرجة مف 

مع الصندكؽ رقـ  ـ، اختمطت معيا، مثمما حدث1977-1974الحفرية مف سنة 

 ، كلذلؾ البد مف عدـ الجمع بيف مكتشفات مكقعيف مختمفيف.09

نعتقد أف مدير الحفرية ىك  ال نعرؼ مف يتحمؿ مسئكلية ىذا الخمط، كلكف ال نحف

التي يستكجب عدـ جمع المقى األثرية  ،، نظرا ألف التنقيب المنيجيذلؾ في كؿالمسؤ 

كما أف ىذه المقى األثرية تعكد إلى  إلى مكاقع مختمفة في صندكؽ كاحد، تعكد

         ـ.1987-1974حفريتيف ُأجريتا في تاريخيف مختمفيف 

 00الصندوق: 
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 ـ 3532األكلى ترجع لسنة  الصندكؽ بطاقتيفيضـ ىذا  :04الصندوق
 ـ ،مجمكع لقى ىذا الصندكؽ :3543كالثانية لسنة 

 

    

 08الصندوق: 

 

 07الصندوق: 

 

 ال يضـ أية بطاقة جرد، عممية تصنيفو أدت إلى كجكد  :00الصندوق
 :المكتشفات اآلتية

 

 
 

 05الصندوق: 
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 00الصندوق: 

 
العمكمي  متحؼال بمخزفمدركس،  آخر صندكؽ رالصندكؽ التاسع عشكاف 

ىك: مكتشفات، ، لذلؾ فالكـ اإلجمالي لكؿ الالكطني لآلثار اإلسبلمية بمدينة تممساف

 أثرية. لقية 3646

ىذا العدد مف ُقمنا بتقسيـ كفيو  أّما التصنيؼ الثاني فكاف حسب الطبقة كالمربع،

األثرية،  المكتشفات ااستخرجت منيالمكتشفات األثرية، حسب المربع كالطبقة التي 

سمح لنا كىك ما ي ، قة كاحدة تحسب معافكؿ المقى األثرية المكتشفة في مربع كطب

 مف كؿ مربع دكف التطرؽ لنكعو إف كاف األثرية، في برؤية العدد الكامؿ لمقى

 .01رقم  الجدول فيمثمما ىك مكضح ،  حديد.الفخار أك ال
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 المربعات المربع الطبقة عدد المقى األثرية
01 –أ  01 284  المربع أ 
11 –أ  01 234  
16 –أ  02 194  
08 –ت  01 15  المربع ت 
43 02 
10 –ت  02 190  
08 –ج  01 283  المربع "ج" 
03 –ح  01 01  المربع"ح" 
07 –ح  02 01  
08 –ح    03 01  
10 –ح    02 01  
01 –خ    01 01  المربع "خ" 
04 –د  01 01   

 المربع "د"
 
 
 

10 –د  12 261  
13 –د  03 01  
01 13 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الجدول رقم 01: تصنيؼ كمي لممكتشفات حسب المربع كالطبقة.
-أغادير حفرية -  
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 :تشفات المنقولةدراسة المك 3.1.4

تميزت المكتشفات المستخرجة مف مكقع أغادير بالتنكع، كعميو درسنا جزءا مف   

 مكتشفاتيا التالية: 

 دراسة النقائش الرومانية: -1

مف الصعب الطعف في قيمة النقائش أك التشكيؾ فييا، فيي مف جية معاصرة 

كما أنيا تعكض النقص كتسد الفراغ في المصادر  ،لؤلحداث كالحقائؽ التي تسجميا

تكشؼ عف أخطاء  كىيصحيحة نادرا ما تخطأ،  فيي تكاريخيا، أما التاريخية

 .(1)المؤرخيف كتثبت صحة أقكاليـ

انطبلقا مف ككنيا مصدرا أثريا متميزا كمادة  ،لقد تزايد االىتماـ بدراسة النقائشك     

الباحثيف استنطاقيا كاستثمارىا كاعتمادىا الميتميف ك بإمكاف ف ،ة بالمعمكماتخاـ غني

 .(2)التاريخكتابة في 

                                                             

، ـ: النقوش اآلثارية مصدرا لمتاريخ اإلسالمي و الحضارة اإلسالميةمحمد حمزة إسماعيؿ الحداد، 1) 
 . 39، ص7997، مكتبة زىراء الشرؽ، مصر، 93، ط:93

موريتانيا  نقائش معاهدات السالم بين الباكوات األمازيع و الرومان فيمصطفى اعشي،  2) 
، مركز الدراسات التاريخية ك البيئية، المغرب، الطنجية خالل القرنين الثاني و الثالث الميالديين

 .94، ص7990
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مئات  مى ُبعد بضعفي مكقع يقع ع ،مدينة تممساف مف طرؼ الركماف شيدت

   المدينة (De Pimodan)الجنراؿ ذم.بيمكدك ، كيصؼأغاديرشرؽ  -متر شماؿ

الحجرية القوية من ضمن ال يزال بإمكانك تتبع ورؤية اآلثار الجدرانية بقكلو : 

، ومما ال شك فيه شماال هدمباب م ات، وأساسآلجراآلثار الحديثة والمبنية من ا

عمى ية دفي كثير من األحيان نجد عمالت نقو ، الالتينيأنه كان ُيمثل السور 

 .(1)تحمل رسما شبيها بالقياصرة، كما هافيحفر عند الاألرض أو  سطح

ربت ر مف المعالـ التي انيارت أك خُ تـ التقاط العديد مف الصكر لمكثي كما 

الرقمية  المكتبة الكطنية الفرنسيةبالمكقع، كىي منشكرة ب بفعؿ االستعمار

تحمؿ رقـ جرد:  كالتي (،05رقم: الصورةفي )، مثمما ىك مكضح GALLICAاقاليك

G13815-.DL9380 

نقيشة حجرية تحمؿ اسـ المدينة  الزالت مئذنة مدينة أغادير تحتفظ بأندر

مف طرؼ قائد  ،و المدينةإل إلىلتقرب كتبت مف أجؿ االنقيشة ف،  Pomariaالقديمة

 جاء النص كما يمي:ك الحامية العسكرية لبكماريا، 

 

 
                                                             

1 ) Le commandant De Pimodan , Oran, Tlemcen, Sud-Oranie(1899-1900), 3eme 

édition,  Honré champion librairie, Paris-France, 1903, pp 45,47. 



  حفرية أأغاديردراسة نتاجئ ومكتشفات                                                         امفصل الأول

 

 
130 

DEO SANCT AULISUAE  

FL CASSINUS PREAFEC.ALEA  

EXPLORATORUM POMARIENSIUS 

قائد كتيبة بكماريا  فبلفيكس كاسينكس: إلى اآللية المقدس أكليسكم يتقدـ كمفادىا  

 .(1)ستطبلعيةاال

لكضعية العسكرية ، بحكـ اCASTRA STITIVAا ثابتا حصنأسست المدينة لتككف   

أصبح مكقع لممارسة النشاط العسكرم كالزراعي. كبذلؾ المة ءفي المنطقة كمبل

تعكد أقدـ النقكش حيث ، )أغادير (كعامؿ تعمير لبكماريا مستكطنة المعسكر

 . (2)ـ651البلتينية المكتشفة بتممساف إلى سنة 

أف بكماريا حمت بيا أك أنشاتيا كحدة عسكرية مكمفة عتقاد إلى اال ىذا النص يدعكا
 بداية العيد السفيرم، فيناؾ نقيشة حممت اسـ الحامية العسكريةمنذ  ،بحراسة الحدكد
 باسـ:()الكتيبة السفيرية ىذه إلى عيد السفيرييف كلقبت التي ترجع

SEVERIANAPOMARIENIUS  EXPORATORES ، كىذا ما دفع بعض
  .(3)أف احتبلؿ المكقع كاف في عيد السفيرييف القكؿ بالمؤرخيف إلى 

                                                             

، ديكاف المطبكعات الجامعية، 93، ج:الجزائر في ظل االحتالل الرومانيمحمد البشير شنيتي، 1)
 .712، ص3555الجزائر، 

 .721، ص نفسو2) 
 (:ىي كحدة عسكرية مكرية محمية، عرفت بذلؾ االسـ خبلؿ حكـ اإلمبراطكر  الكتيبة السيفيرية

 EXPORATORESألكسندر سيفيركس، كأثناء حكـ اإلمبراطكر غكرديانكس سميت بػػ: 
POMARIENIUS GORGIANA72-71، لممزيد ينظر؛ صدكؽ ستي، مرجع سابؽ، ص. 

  .715-714، ص  مرجع سابؽ ...،الجزائر في ظل االحتالل محمد البشير شنيتي،3)
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الركماف يستعممكف عبلمات تدؿ عمى قبكر نت الشعكب القديمة كالفينيقييف ك كا

كينقشكف عمييا نصكصا تحمؿ اسـ الميت كتاريخ كفاتو، نسبو كمكانتو مكتاىـ 

 .(1)االجتماعية

أساسية بيف الشكاىد  اختبلفات ،الجنائزية صبتحميمو لمن أثناء "ميار"الحظ  

الجنائزية اسـ الشخص  صببالمئة مف الن 80ية، حيث تحمؿ الركماناإلغريقية ك 

ىذه  تغيببينما  ،ذكر لمميتبمثابة المُ كاف قريبا أك صديقا كيككف  اليادم سكاء

 . (2)التفاصيؿ في الشكاىد اإلغريقية 

إلى حب المكرييف كتقديسيـ  ،تاب المسيحيكف في عيد الرـك البيزنطييفأشار الكُ   

أصبحت الديانة  كبمجئ الغزك الركماني ؽ.ـ 2 لممككيـ الكثنييف، فمنذ القرف

 تتسـكقد كانت  ،الديانات األخرل كؿ الركمانية الكثنية تييمف في المنطقة عمى

   .(3)بالقساكة في حؽ األفارقة الذيف اعتبركا كعبيد يعممكف عمى خدمة السادة الركماف

                                                             

، 93، ط:م00-35م/00-0شواهد القبور في المغرب األوسط بين القرنين (عبد الحؽ معزكز،  1
 .17، ص7933منشكرات كزارة الشؤكف الدينية، الجزائر، 

، دكتكراه، تخصص األضرحة الجنائزية الرومانية بالجزائر دراسة معمارية وفنية(عمركس فريدة،  2
 . 19، ص7939-7995، 97ر، جامعة الجزائرآثار قديمة، معيد اآلثا

لمطباعة  ، دار اليدلالمالمح الباكرة لمفكر الديني الوثني في شمال إفريقيامحمد الصغير غانـ،  3)
  .311-10، ص7933التكزيع، الجزائر، كالنشر ك 
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ترجع عبادة اإلمبراطكر إلى عيد أغسطس، لذلؾ فقد أعطى تأييده لعبادتيا كدليؿ    

 اإلمبراطكرية.كذلؾ مف أجؿ رعاية  ،عمى السمطة الكاممة لركما كأغسطس معا

مف الناحية الدينية ( ك أمكاتاأأحياء سكاء كانكا )كعمى الرغـ مف أف عبادة األباطرة  

عبادتيـ  بؿ كانتحيث لـ يكف ىناؾ مف يعتقد أف األباطرة كانكا آلية،  غير مقنعة

رفض مف الناحية السياسية ك  ،الكفاء لئلمبراطكريةك دليؿ عمى االحتراـ ك أمرا تقميديا 

 .(1)اإلعداـ تياكبمدكلة عقلخيانة عبادتيـ 

متداكلة بيف  August استمرت عبادة األباطرة اآللية بإفريقيا كاإلمبراطكر أكجست  

كيعكد الفضؿ في ذلؾ  .ميبلدم03معتنقييا في إفريقيا حتى كقت متأخر مف القرف 

ُيمجد تمؾ  اإلفريقي األصؿ كالذم كاف Séptime Sévèreإلى اإلمبراطكر سبتيـ سيفير 

 .)2(العبادة

لـ تستطع الديانة المسيحية القضاء عمى الديانة الكثنية إاُل في عيد قسطنطيف الكبير 

أصبحت تممساف مسيحية  ك ، (3)الذم اعتنؽ ىك كحاشيتو الديانة المسيحية التكحيدية

 .(1)ميبلدم 5 القرفخبلؿ 

                                                             

التكزيع، ، دار قباء لمنشر ك 97، ج:المسيحيةالدولة والكنيسة، الوثنية و رأفت عبد الحميد،   1)  
 .11،11، ص7999مصر، 

 . 311، مرجع سابؽ، صالمالمح الباكرة...محمد الصغير غانـ،    2)
 .311نفسو، ص  3)
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بحفرية  كخميفة عبد الرحمف،منقب دحماني سعيد ال اقدمي منتائج التياستكماال ل  

شكاىد قبكر ركمانية اكتشفت بالمسجد، نصكص لتضمنت قراءة ثبلثة  التي أغادير

 داخؿ الركاـ الشاىد األكؿكجد  السادس مف مجمة اآلثار الجزائرية.كُنشرت في العدد 

 ، كالتالي:النقيشة األولىكجاء محتكل 

 : //المتحفي رقـ الجرد   
 // مكاف النقيشة:   

IVLIA CECILIA 

VICXIT NNIS XLV 

CVITERENSVS IM M
(2) 

سنة، مف طرؼ  01كضعت الكتابة أليكليا كيكيميا التي عاشت  الترجمة:

 كايكسفيتيرنزكس.

كجدت عمى مستكل المحراب، كجاء نصيما ا يخص النقيشة الثانية كالثالثة التي كفيم

 كاآلتي:

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

1 ) Le commandant De Pimodan , Op – cit, pp 45, 47. 
2 ) Dahmani Said et Khelifa, Op – cit, p  263. 
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 النقيشة الثانية:

 // :المتحفي رقـ الجرد   

 // مكاف النقيشة:   

 
DMS 

VIATORIVS EXSV 

PERI . VIXIT ANIS 

III . VI TORIVS SENE 

CIO AMILITIS MER 

ENTI FECIT 

H.S.E
(1) 

لى فياتكريكس إلى اآللية مانس المقدسة. ك  الترجمة:  3إكزكبيرم الذم عاش ا 

 كضعت مف طرؼ صديقو فيتكريكس سينيكيك. ىنا كضع جثمانو.سنكات، ك 

 الثالثة: النقيشة

 // :المتحفي رقـ الجرد   
 // مكاف النقيشة:   

D.M.S 

EMILIVS 

LSIVS VLX (VIX) 

AN XIV SLO 

SOD MEII CIR H.S.E 
(2) 

                                                             

1) Dahmani Said et Khelifa, Op – cit, p  263. 

2) IBID, p  263.  
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لى إيميميكس الذم عاش إلى اآللية مانس المقدسة. ك  الترجمة: سنة. ىنا كضع  14ا 

 .جثمانو

تساعد كالتي  الُمنجزة مف قبؿ مكظفي المتحؼ،بطاقات الجرد قمنا بدراسة 

مع تصحيح ما جاء بيا مف أخطاء أثناء  ،قيمة الباحث في التكصؿ لنتائج عممية

 تدكيف المعمكمات.

ترجمة ، الذم قاـ ب()سميـــــم دريسيبترجمة محتكل النقائش استعنا مف أجؿ 

 .النصكص البلتينية

كجاء ، ةيشتيف مكجكدتيف عمى مستكل المئذنمست نق رجمة لمنصكص،أكؿ عممية تك  

 فييما:

 :األكؿمحتكل النص  (1

ROGATO.PATRI.OVIVISCAN……. 

EVIRIA  CONTNTAMATRI…… 

NIVUDXIBENEMER….. 

 

لى األـ  األبركقاتك : إلى الترجمة  المذاف استحقا ذلؾ. أفريا ككنتكنتاكا 

 .في الجية الجنكبية لمئذنةأسفؿ قاعدة ا ،بكسط الصؼ الثاني كجدت النقيشة

  ، كجاء فييا:بأعمى المئذنة في الصؼ التاسع ُكجدت النقيشة الثانية  (2

                                                             

 (  :ًمتخصص في اآلثار القديمة، 2أستاذ بالمعيد الكطني لآلثار، بجامعة الجزائر سلٌم درٌس ،
 .خبرة كاسعة بمجاؿ تحميؿ كدراسة الكتابات البلتينية، حيث قاـ بترجمة ىذه النصكصكلو 
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D. M. S 

M.  TRE BIVS. 

ABIVILVSVIX 

AN. XLV. MTRE 

BIVS. IANVARIUS 

FRAT RIPIISSIMO 

FECIT 

 :عمى النحك اآلتيالنقيشة نفس كيمكف قراءة 

 
[D(ius)] M(anibus) [S(acrum)]             

M(ARCUS)TREBIUS. 

ABULUS.VIX(IT) 

AN(NIS)45.M(ARCUS)TREBIUS. 

IANVARIUS.FRATRI.PIISIMO 

FECIT  
 : إلى اآللية مانس المقدسة.الترجمة

سنة، كضعت الكتابة  45كضعت الكتابة إلى مارككس تريبيكس أبكلكس الذم عاش 

 مف طرؼ مارككس تريبيكس إيانفاريكس إلى أخيو الثقي فعؿ ذلؾ. 

بالرغـ مف عدـ -الغرض مف ترجمة النقيشتيف المكجكدتيف عمى مستكل المئذنة كاف 

فقد تشير  ،الجكانب التاريخية التعرؼ أكثر عمىمحاكلة  -اكتشافيما أثناء الحفرية

قبؿ أك لـ نجد ليا مثيبل  إلى فترة لـ يتعرض ليا الباحثكف أك لـ تكف معركفة مف

 األخرل. ة، كلكنيا كانت ُمتتمة لمنقائشيبالحفر 
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كاقتصرت ، الحجرية المحفكظة بمتحؼ الفف كالتاريخ نقائشالقمنا بمعاينة 

  . ()عمى بطاقات الجرد ثار اإلسبلمية العمكمي الكطني لآل متحؼالفي دراستنا 

     العديد تنقؿ  لـفقد كتبناىا بالمكف األحمر، كما النقائش الكاردة في  بالنسبة لؤلسماء

قراءة كترجمة في إشكاال ما طرح الجرد، طاقات بسميمة بة مف النصكص بطريق

 كاآلتي: ،نصكص النقائش رجمتْ تُ  .مثمما حدث مع النقيشة التي ليا كجييف ،النقكش

  ىاألول قيشةالن
  P07:المتحفي رقـ الجرد  
 -تممساف-المتحؼ العمكمي الكطني لآلثار اإلسبلمية مكاف النقيشة:  

   OSTITILS MAXILIA(n)O 

  PEC  ISACIO  RVMBO 

  NO ET LISTISSIMO VI 

GO MATORI PATRIAE 

PRIORI  PRINCIPI CIVI 

TATIS   NOSTRAE   M(arcus) 

AVRILIUS  VICTOR PRI 

NCEPS PRAETORIA GE 

NSINEC DE MSACRIII 

NIODIG NISSIMO RARO 

AMICO VIVA C  UMV   IIIVEI 

SISSIM PIIC   H S E TROPV 

 

                                                             

( كانت أغلبية )مف  طمبناك  البطاقات غير حاممة لمكاف االستخراج )كرد فييا اسـ المنطقة بشكؿ عاـ
المتحؼ العمكمي الكطني بالرجكع إلى سجؿ  مكاف النقائش المستخرجة مف الحفرية،تحديد  المسئكليف

 .المعمكماتلعدـ دقة  كثيراعممنا فقكبؿ طمبنا بالرفض ما َصعَب  ،لآلثار اإلسبلمية
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لى إزاكيك ركمبكنك كىك حاكـ  الكتابة ألكستيميس ماكسيميميمنك كضعت الترجمة: كا 
 إلى صديقو.....  مدينتنا كضعت الكتابة مف طرؼ مارككس أكريميكس فيكتكر

 ةالثاني قيشةالن
 P14 : المتحفي رقـ الجرد  
 -تممساف-المتحؼ العمكمي الكطني لآلثار اإلسبلمية مكاف النقيشة:  

M 

FLAVIA………… 

TAVIXANNXX……….. 

S FELIUS  M……… 

MUS MAR………. 

DVLSIS……….. 

 التكممة:

 

[D(iis)] M(anibus) [S(acrum)] 

FLAVIA [……….] 

TA  VIX(it) ANN(is) XX 

S FELIUS [FILIUS] M[(arcus)]…. 

MUS  MAR[(ita)] 

DULSIS(sima) [dulcissima]. 
لى فبلفيا إلى أآللية مانس المقدسة. ك  الترجمة: (. سنة)... 20)...( التي عاشت ا 

 زكجيا  مارككس ... إلى زكجتو الحنكنة.كضعت الكتابة مف طرؼ إبنيا  ك 
 ةالثالث قيشةالن
 P03:رقـ الجرد  
 -تممساف-المتحؼ العمكمي الكطني لآلثار اإلسبلمية مكاف النقيشة:  

MSUMS 
CCE IV CCC EILV 

A..SIVSVRVES 
……IT 
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 أغمب حركفيا. لطمسلـ نتمكف مف ترجمتيا نظرا 
 ةالرابع قيشةالن
 P27:المتحفي رقـ الجرد   
 -تممساف-المتحؼ العمكمي الكطني لآلثار اإلسبلمية مكاف النقيشة:   

IMP CAES M 
……………………SIVE 

RVS……………… 
PIUS FELIX AUG 

HM………………N 
TONINUS………….. 
AUG MILIARIANO 
VA POSVERVN(T) 

PERIA ELDECR 
………I(A)VM PRO  C 

 عمى النحك اآلتي: قراءة النقيشة،كيمكف   

IMP(erator) Caes(ar) M(arcus) 

[(aurelius antoninus)] SEVI 

RUS …………. 

PIUS  FELIX AUG(ustus) 

HM…………(A)N 

TONINUS…….. 

AUG(ustus)  MILIARIA  NO 

VA  POSVERUNT 

(O)PERIA ET DECR 

…..I(A)UM  PRO  C ( il doit y avoir : ANNO PROVINCIAE) 

 

سفيركس الثقي كالسعيد كريميكس أإلى اإلمبراطكر القيصر مارككس  الترجمة:

لى )اإلمبراطكر القيصر( مارككس أنطكنينكس. كقد تـ كضع عبلمة ك  األغسطس ا 

 ميؿ جديدية )ككاف ذلؾ في سنة المقاطعة....(.
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لفترة حكـ ترجع ك  Borne milliaireمة ميمية كىي عبل باألباطرةىي كتابة خاصة 

 . بنو كركبلامكس سفيركس ك يف: سبتاإلمبراطكري

يرجع إلى عيد  في النقيشة، فإف تاريخيا لكاردةأسماء األباطرة ا ذكر مف خبلؿك      

ـ، أخذ االتجاه الرامي إلى 193فبعد كصكؿ السيفيريف إلى الحكـ سنة   ،السيفيرييف

تعميؽ القطيعة بيف مناطؽ النفكذ الركماني كمناطؽ القبائؿ المكرية عمى الرغـ مف 

أف السيفيريف أفارقة أمازيغ، ألف مؤسس أسرتيـ ىك اإلمبراطكر سبستيمكس 

م 211إلى  193 حكمو مف سنةالذم امتدت فترة (   Septimius Severus)سفيركس 

مقاكمة لمف كالية الطرابمسية، مع ذلؾ ظمكا يطبقكف السياسة الركمانية كضرب 

 )Marcus Aurelius Severus Antoninus(أنطكنينكس سلماركك ، أما بالنسبة (1)المكر

  .(2)ـ( 03قرفـ)ال217إلى 211فقد حكـ مف  )Caracalla (أك كركبل

 

 

                                                             

 ؛ك ينظر   .31،07، ص مرجع سابؽ(مصطفى أعشي، 1

 - Albert Denam –Jackes Henri Michel, Aufstieg und neidergang der romischen welt , 

Germany, 1976, p277. 

دراسة مكونات مجتمع مدينة تيفاستيس وضواحيها من خالل الكتابات الالتينية (حياة بكسميماني،  2
معة ، ماجستير، تخصص قديـ، معيد اآلثار، جابين القرنين األول و الثالث لمميالدفي الفترة الممتدة 
 .37، ص ، الجزائر7994-7993الجزائر، الجزائر، 



  حفرية أأغاديردراسة نتاجئ ومكتشفات                                                         امفصل الأول

 

 
141 

 :ةالخامس قيشةالن
 P19:المتحفي الجرد رقـ  
  -تممساف-المتحؼ العمكمي الكطني لآلثار اإلسبلمية مكاف النقيشة:  
 

D(iis) M(anibus) 

 PECERE 

……………IVLI 

AFUS VIXIT 

….(AN)NIS  LV III 

NENE NTI COST 

NTI FECE RUN (T) 

 

لى ....إيكلي، الذم عاش : كضعت الكتابة لآللية مانس ك الترجمة  سنة. 63ا 

  :ةالسادس قيشةالن 

ـ(، 1975-1974جاء في بطاقة الجرد فقد اكتشفت في حفرية أغادير )حسب ما 

ؿكتب النص في ف، اكجيكما اف لمنقيشة   في الكجو الثاني جاءك  ا،عمكدي الكجو األكن

  .(01رقم:  موحةوال 01بطاقة الجرد رقم:)أفقيا

فكانت التكممة ، ()فيبلح مصطفىدريسي ك  سميـستعنت بكؿ مف مف أجؿ قراءتيا اك 

 الترجمة كالتالي:ك 

 

 
                                                             

)مختص في اآلثار الركمانية بالجزائر، يشغؿ منصب أستاذ في المعيد الكطني  :مصطفي فبالح
  ، كقاـ بحفريات عديدة في مناطؽ مختمفة مف الجزائر.2لآلثار بجامعة الجزائر
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  P06:المتحفي رقـ الجرد   

 -تممساف-فف كالتاريخ متحؼ معركضة في  مكاف النقيشة:   

 الكجو األكؿ : نص محتكل
D(iis) M(anibus) S(acrum) 

VOSGVIITER FACET IS 

CANPSATEETLES SITE 

CRVD ELITATE VALERIA 

RESPECTA VICXIT ANIS III 

CVI PATER FECIT DOMVS 

ETERNALE AN(no) P R(ovinciae)  X C I 

 :كيمكف قراءة النقيشة عمى النحك اآلتي
Aux dieux des Ames sacrées, ( vosgviiter facet is cansateetles site crud 

elita)…… valéria respecta a construit la maison éternelle pour son père qui a 

vécu 03 ans , année de la province 91 (91+40 = 131(. 

  

لى فاليريا رسبيكتا التي عاشت الكتابة لآللية مانس المقدسة ك  كضعت الترجمة: ا 

كاف ذلؾ في كضع ليا البيت األبدية ك ك ات. كضعت الكتابة مف طرؼ أبكىا سنك 3

 ميبلدم. 91سنة المقاطعة 

ؿ ميبلدم، كىي فترة حكـ ىذه ترجع     الفالفيينالنقيشة إلى نياية القرف األكن

، بالمصادر التاريخية حكؿ مدينة تممسافنجد ليا ذكرا  ـالتي لك  ،(1)ـ(96-69مف )

مف إنشاء الفبلفييف كليس السيفرييف، أك أنو  معسكراأف تككف بكماريا  ُيرجحفيؿ 

 .أعيد استخداـ المكقع بعد الفبلفييف مثمما يحدث في العديد مف المكاقع
                                                             

 .79(حياة سميماني، مرجع سابؽ، ص 1
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ما ُذكر بكتب التاريخ حكؿ بكماريا  نفيكلكف نقيشة كاحدة تبؽ غير كافية مف أجؿ  

يجب البحث كالتنقيب بالمكقع أكثر لتأكيد ىذه  ف)إذالسيفرييفالمنشأة في عيد 

 الفكرة(. 

 فكتب بطريقة أفقية كجاء فيو مايمي: ،الكجو الثاني مف النقيشةأما 

D M S 

AVRELIA ONERATA VIXIT ANNIS X X V  C V I 

MATER FECIT DOM(us) ETERNALE ANNO 

PROVINCIE CCCCLVIIII 

 25مانس المقدسة ألكريميا أكنكراتا التي عاشت كضعت  الكتابة لآللية الترجمػػػػة: 

 ميبلدم. 459عة سنة  كضعتيا أميا ك كاف ذلؾ خبلؿ سنة المقاط

 ـ، كىي ترجع إلى فترة العيد الكندالي.459ذكرت السنة في النقيشة الحجرية بػػػ:   

مركا بؿ لـ يحكمكا أك يستقركا في المنطقة التي ظمت خارج سمطتيـ الكنداؿ عمما أف 

بمدينة تممساف كىـ في طريقيـ نحك الشرؽ، كالدليؿ عمى ذلؾ شاىد قبر لرجؿ قتؿ 

 .(1)ـ429عمى يدىـ خبلؿ النصؼ الثاني مف شير أكت 

طرح ن اما جعمن ،البحث الُمضنيمف رغـ نقيشة مشابية ليا بال تعذر عمينا إيجاد

 يات حكليا: ضفر 

 .اؾندالمنطقة آب كعدـ تكفرىا لخاـالمادة ا نقصُأعيد استعماليا مرة ثانية ل ربما  -1

 .أك ألحد األقارب ربما أعيد استخداميا ألنيا ترجع لنفس العائمة  -2
                                                             

.28( صدكؽ ستي، مرجع سابؽ، ص  1  
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ربما كاف اختيارىا عشكائيا كلـ تكف لمعائمة أمكاؿ مف أجؿ شراء شاىد قبر   -3

 حديث االستعماؿ.

الكتابات الخاصة بأركاح اآللية المقدسة عبارة عف مجمكعة مف األركاح تعتبر   

التي تسكف األرض كتعبر عف أركاح األمكات كترافؽ اإلنساف في حياتو الثانية، كلـ 

 .(1)تبنى ليا معابد بؿ كانت تكضع العبارة فكؽ أغمب شكاىد القبكر الكثنية 

ـ، بمقاطعة مكريتانيا 3أك ـ2 ، تؤرخ إلى القرنيفDMSـ ضالنقائش التي تإف 

 ، كلكفالقرف الثالثفي  الصيغة استعماؿك  صرية، كلكف ربما أعيد استخداـالقي

 .(2)ـ2 إلى القرف يعكد اتاريخ استخدامي في األصؿ

ظيرت مع إنشاء المدف الركمانية بشماؿ  D.Mكأ D.M.S صيغة األركاح المقدسةك    

نكع  ظيراالستغناء عنيا  تـكعندما مدة زمنية في المنطقة، لبكثرة  إفريقيا كانتشرت

ت كما سبؽ كتطرقنا إليو صر الكتابة المسيحية التي عاي جديد مف الكتابات أالن كى

 .(3) الكثنية في كثير مف األحيافالفترة 

                                                             

310. ، صياة سميماني، مرجع سابؽح ( 1  

 .  19، صمرجع سابق(عمروس فريدة، 2

.17-73(حياة بوسليماني، مرجع سابق، ص 3  
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عدد كنسبة النقائش التي ضمت اسـ اآللية  نقيشة سُنظير 13مف بيف 

الجدول )المئذنةبالمكقع دكف احتساب النقائش المكجكدة عمى مستكل  D.M.Sمانس

 .(02رقم: 

  
 النقائش

اسـ التي تضـ 
 مانس اآللية

D.M.S 

 
 ال تضـ
DMS 

النقائش 
التي لـ 
 تترجـ

 
إلى اآللية الغير 

 مقيكر

 
 العدد الكمي

 16 01 02 04 09 العدد
 النسبة
 %المئوية

%56.25 %25 %12.50 %06.25 100% 

 . DMSعدد كنسبة النقائش التي تحمؿ صيغة  :02الجدول رقم 

فيي تقنية الصناعة  أماالنقائش، خمكىا مف الزخارؼ، ىذه كحظ مف خبلؿ دراسة لُ   
 مختمفة كاألسطر ليست عمى استقامة، ككف الحركؼ ذات مقاسات الصنع بسيطة
  .العديد مف النصكص قراءة محتكيات كما كجدنا صعكبة كبيرة في ،كاحدة

 اء الموجودة بالنقائش األثرية:مأصل األس

 ROGATO أكROGATA تساعد األسماء في التكصؿ لمعديد مف المعمكمات فاسـ  
 اكألقاب ءىك: كنية ليبية بكنية مترجمة إلى البلتينية، يعني أنيـ ليبيكف يحممكف أسما

  ،المحمية مع منحيا تغييرا تمثؿ في ترجمتيا لبلنتينية بكنيتيـنيـ احتفظكا لكركمانية 
المجتمع الركماني المتحضر دكف التخمي التاـ عف أصميـ المحمي. ىذا مف  تقربا

 .(1)مستعمرات شماؿ إفريقيالتسميات شائع بكثرة في مدف ك التمايز في ا
                                                             

 .41صمرجع سابؽ، ( حياة بكسميماني،  1
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 ، كىي كاآلتي:المكتشفةالحجرية  ظيرت أسماء أخرل بالنقائشك 

فبلفيا       FLAVIA.  
       OSTITILUS. MAXILIA     ُأستيتيمكس ماكسيميا    
 MARCUS.AURILUIS.VICTOR ارككس أكريميكس فيكتكرم    
إيزاكيك ركمبكنك     ISACIO .RUMBONO 

 VALERIA. RESPECTA    فاليريا ريسبيكتا
إيكلي   IULI              

 AURELIA.ONERATA كريميا أكنيراتاأُ     
ليبية بكنية دوناتوس برز أف كنية ت"، P12 النقيشة رقـ" االسـ المذككر في إف 

 .(1)ترجمت لبلتينية كاقترنت باسـ إيكليكس

 :اإلسالمية الحجرية نقيشةال -2

ىتمامنا في ىذا األثر الفني، ىك ذلؾ النص الكتابي الذم مف األمكر التي أثارت ا   

كمف أجؿ ذلؾ قمنا بتفحص بعض المراجع يحتاج الكثير مف الكقت كالجيد لتفكيكو، 

التي تناكلت الكتابات كالنقكش عمى األحجار عمى مدار التاريخ اإلسبلمي، كذلؾ مف 

 خبلؿ دراسة أنكاع الخطكط المنفذة عمى ىذه المنقكشات.

تاريخيا إلى  حُ جَ رَ كنُ  ،بالخط الككفي كبأسمكب النقش البارز ُنفذ ىذا النص الكتابي 

عمى مجمكعة مف الدراسات المقامة عمى القطع  اعتمادا ليجرمالقرف الثالث ا
                                                             

  .03، ص مرجع سابؽحياة بكسميماني،  ( 1
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، مبتدئيف في ذلؾ التاريخ اإلسبلميكلى مف األفترات إلى الالحجرية، التي ترجع 

 بدراسة نكع الخط الذم مف خبللو تتجمى عميمة تطكر الكتابة.

الحفر الغائر كىي طريقة تخذ بطريقة ، يُ النقش عمى الحجر في أكؿ األمركاف    

البارز،  ـ ظيرت طريقة الحفر 09ىػ/03رف بعدىا حكالي منتصؼ القك بسيطة، 

 أثناءكىي تتطمب مف الحفار تصميما كتابيا ُمْسَبقا، باإلضافة إلى العنايػة الخاصػة 

 .(1)(02الشكل رقم )التنفيذ

لقرف لكتابات ابالنسبة  امتطكر جاء  في النص الكتابي أف حرؼ الياء كالحظنا كذلؾ

ذم كضعو محمد حساـ الديف، الكذلؾ مف خبلؿ مقارنتو مع الجدكؿ  الثاني اليجرم

 .(2) الكتابات العربية حتى القرف السادس اليجرمالمكسـك بػػػػػػػ:  وكتابفي 

   :النقديةدراسة القطع  -3

 فيض القطع النقدية بع عفـ، 1974في شير مام مف سنة تـ الكشؼ     

بعة مف الركاـ ، فاألكلى كجدت عمى مستكل النقطة المرجعية الرامستكيات عدة

الجزء الثالثة في خ جنكبا، ك -ح يفأثناء تنظيؼ المربعالثانية الجنكبي ك –الغربي 

الخامسة أثناء تنظيؼ ك  قبمةالالرابعة بالقرب مف جدار الغربي مف الحقؿ األثرم، ك 

  .فكانت داخؿ الركاـ المرفكع غرب المسجد الجكانب الشرقية لمسياج أما السادسة
                                                             

1
، دار 93، ط الكتابات العربٌة حتى القرن السادس الهجريمحمد حسام الدين إسماعيل عبد الفتاح، (

  . 393، ص7997القاهرة للكتاب، مصر، 
 . 49، ص نفسه (2
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قد ك َتَمكََّنا مف قراءة محتكياتيا، التي  قمنا باختيار عينة مف ىذه المسكككات األثرية  

 يمي:ضمت ما

 :اإلسبلمية سكةال1.3
مادة النحاس عبارة عف فمس يعكد  مف( 02الموحة رقم )نقدية عثرنا عمى قطعة   

إلى الفترة العثمانية، كىك اآلف محفكظ بالمتحؼ العمكمي الكطني لآلثار اإلسبلمية 
، كالذم يضـ أيضا مقتنيات أخرل ثقيمة الكزف إلى جانب 12ضمف الصندكؽ رقـ 
 الشقؼ.العظمية ك بعض القطع  أخرل أكثر ىشاشة مثؿ

يحيط بو إطار زخرفي متمثؿ في  الشكؿ دائرمكىذا النقد ىك عبارة عف ربع بكجك 
 حبيبات، كتأتي مضاميف ىذا النقد كاآلتي:

 تفكيك النقد: -
 الوجه:

 سمطاف
 [محمكد خاف]

 ]عز نصره[
   الظهر:

 ضرب في
 جزاير
1829() 

                                                             

قامت األستاذة يمينة درياس بدراسة لنفس ىذا النقد العثماني، لمزيد مف االطبلع :(   
-293، ص 2007دار الحضارة ، الجزائر،  السكة الجزائرية في العهد العثماني،، يمينة درياس -

294.  
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بيف  الحكـزماـ ابف عبد الحميد األكؿ، محمكد خاف الثاني تكلى السمطاف     

كىك في سف األربع كعشريف  ـ1839-1808لػػ ىػ المكافؽ 1255-ىػ1223سنة 

مي كعمي الجزائر في ىذا العصر: عمي برس كمف الدايات الذيف حكمكا ،سنة

  .(1)خكجة

رغاميا عمى إتباع النظـ  أىـ أعماؿ السمطاف محمكدكمف  تنظيـ الفرؽ اإلنكشارية كا 

تمردكا عمى التي كانت عمييا أياـ السمطاف سميماف القانكني، إال أف اإلنكشارييف 

كحدثت فتنة بينيـ كبيف الممؾ، كلتجنب كقكع حرب مع ركسيا اضطر  السمطة

  .(2) ـ1827-ىػػػ1227السمطاف إلى عقد معاىدة صمح بكفارست في سنة 

كتتخمؿ النص الكتابي  خط الثمث الجمي كبأسمكب خط النسخ،نفذت  كتابة النقد ب   

نباتية صغير، إضافة إلى بعض النجـك ة المتمثمة في براعـ بعض العناصر التكريقي

 .، التي تتكزع عمى طكؿ الفراغات المكجكدة عمى سطح النقدالخماسية

 المسكككات الفرنسية:2.3
المجمكعة النقدية التي عثر عمييا في حفرية أغادير، إلى ىذه  يرجع تاريخ   

العيد االستعمارم كبالضبط إلى مرحمة حكـ اإلمبراطكر نابميكف الثالث، الذم حكـ 

، أما تاريخ العينات 1870إلى غاية  1848اإلمبراطكرية الثانية لفرنسا مف سنة 
                                                             

تح: الميدم دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران، ( محمد بف يكسؼ الزياني، 1
  .-248-23، ص 2013ر كالتكزيع، الجزائر، ، عالـ المعرفة لمنش01البكعبدلي، ط:

.237يمينة درياس، مرجع سابؽ، ص (  2  
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 1871نسا مف سنة األخرل مف المسكككات فيرجع إلى عيد الجميكرية الثالثة لفر 

 يمي : ، كتمثمت دراستنا فيما1940إلى غاية سنة 

 .01السكة رقم:       
 المتحؼ  العمكمي الكطني لآلثار اإلسبلمية بتممساف. مكاف الحفظ:

 .خ جنكبا-ح يفأثناء تنظيؼ المربع مكاف اكتشافيا:
 رقـ الجرد://.
 متكسطة.حالة الحفظ: 

 مـ. 30:السكة قطر
 مـ. 05الكتابي:قطر اإلطار 

 .البركنز :الصنع مادة

 سنتيـ. 10 قيمة العممة:
 ظهر السكة وجه السكة .

 الترجمة الصورة النص الترجمة الصورة النص
 
NAPOLEON 

III  ... PEREUR 

*1861* 

 

رأس 
نابميكف 
متجو 
 لميسار

اإلمبراطكر 
 3نابميكف

*1861* 

 
..MPIRE…DI….NTIMES..  

 

إمبراطكرية  نسر
 سنتيـ10فرنسا

، عمى (03رقم: الشكل)مف حيث النص كالنقكش ،كضكحالب السكةىذه  كجو تميز 

ظيكر أما ، الحركؼ ما صعب قراءتياالعديد مف  بو الذم انطمست عكس الظير
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 ساىـ في معرفة الفترة التي ترجع إلييا كتاريخ الضرب، فقد()كفينابم اسـ اإلمبراطكر

النقدية ترجع إلى فترة االحتبلؿ الفرنسي لمجزائر، كالذم داـ ، كعميو فالقطعة السكة

 .سنة 132

البحث عف  مف خبلؿ ،(02البطاقة رقم )السكةاستكممنا النص الناقص مف ىذه 

  النص كاآلتي:ف فكاف الناقص م ،مشابية ليا قديمةة سك

 السكة. ظهر السكة وجه
 الصكرة النص الصورة النص

 

 

NAPOLEON III 

EMPEREUR 

*1861* 

 

 

 

EMPIRE  

FRANçAIS 

*DIX 

CENTIMES* 

 

 

 

 

 

 

 استكماؿ الناقص مف السكة. :02البطاقة رقم 
  www.horizonfr.com: المكقع اإللكتركني عف/

معطيات المساعدة كالمتممة كتب عف ىذه السكة في المكقع اإللكتركني، بعض ال 

 ، كىي:لدراسة السكة المكتشفة بأغادير

                                                             

) :عف حكمو ـ، كأعمف1808ريؿ أب 20نابميكف الثالث في كلد اإلمبراطكر  نابميون الثالث 
 ينظر: .ـ1873. كتكفي في ـ1852 سنة في ،مبراطكرية الثانية لفرنسالئل
ماجستير: التاريخ، تخصص: تاريخ (، 1852-1848االمير عبد القادر في األسر)بقيؽ الزىرة،  -

  .129، ص 2010-2009الجزائر الحديث كالمعاصر، معيد التاريخ، جامعة كىراف، الجزائر، 
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 البركنز. :الصنع مادة -

 غ.10 الكزف: -

 .(1)مـ30 القطر: -

 .02السكة رقم:       

 المتحؼ  العمكمي الكطني لآلثار اإلسبلمية بتممساف. مكاف الحفظ:

 .الجزء الغربي مف الحقؿ األثرمفي  مكاف اكتشافيا:

 رقـ الجرد://.

 .حسنة حالة الحفظ:

 //قطر السكة:

 سنتيـ.  5قيمة العممة:

الجميكرية  شعار متمثؿ في كتابي إطاركمحاطة ب، يا دائرمشكم :السكة كصؼ

 ضربالإضافة إلى سنة ، "LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE"الفرنسية

 سنتيـ".5كقيمة العممة"  "1913"

المكقع عمى ما ُنشر كُعرض بمصنفات القطع النقدية ب دراسة القطعة فياعتمدت   

 .03البطاقة رقم في ، منيالذلؾ أكممنا الناقص ك ، (2)االلكتركني

                                                             

  www.horizonfr.com:اإللكتركني المكقع( 1
   http: www.lesfrancs.com/lesfrancs.gifأو   www.horizonfr.com: (الموقع اإللكتروني2 
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 السكة وجه السكة ظهر
 الترجمة التكممة النص الترجمة التكممة النص

BERTE..EGA 
FRAN 

..TF..ERNITE 
..1913..  

5 

LIBERTE-
EGALITE- 

FRATERNITE 
      1913 

5C 

 - حرية
 ُأخكة مساكاة 

  1913 
5 

النص غير مكجكد، 
الصكرة  لـ يبؽ مفك 

سكل بعض الخطكط 
 .البارزة

REPUBLIQUE 
Française   

الجميكرية 
 الفرنسية

 
 كماؿ الناقص مف السكة مع الترجمة.تاس :03البطاقة رقم 

 
 :03السكة رقم:      

 المتحؼ  العمكمي الكطني لآلثار اإلسبلمية بتممساف. مكاف الحفظ:
 محراب.بالقرب مف جدار ال كجدت مكاف اكتشافيا:
 رقـ الجرد://.
 .حسنة حالة الحفظ:
 //قطر السكة:

 //قطر اإلطار الكتابي:
 //مادة الصنع: 

 //قيمة العممة:
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  السكة. ظهر
استكماؿ الناقص  النص

 منيا.
 الترجمة

........... 
….....S…..… 

..........919 

 (قيمة العممة )
FCS 

1919 

..... 
 ...فرنؾ...

1919 

محتكل النص بظير السكة، مع العمـ أف الكجو  قراءةجدنا صعكبة كبيرة في ك 

 رأس.صكرة لالتي تشكؿ البسيطة  بعض الخطكطكلـ يبؽ منو سكل  انطمس كمية

 .لفرنسا إلى عيد الجميكرية الثالثة الثانية كالثالثةتنتمي كؿ مف السكة 

   السكة اإليطالية: 1.1

منيا الجالية مككنا مف جنسيات مختمفة،  ،لجزائراالحتبلؿ الفرنسي با جيشاف ك    

،  ففي سنة اإليطالية التي كانت ُتشكؿ جزءا مف التركيبة السكانية األجنبية أنداؾ

-بكلكنيا-إيطالي، إضافة لجنسيات أخرل منيا: سكيسرا 5.947ـ كاف ىناؾ 3411

أمر  "أغادير" األثرم بالمكقع اليةقطعة نقدية إيطفكجكد كعميو  ،(1)ىكلندا-ألمانيا

   كارد.

البطاقة )اإليطالية لسكةمنقائص التي ميزت عممنا مف حيث تفريغ كتحميؿ ااستكماال لك 

 انطبلقا مفنستعرض التحميؿ اآلتي، أثناء إنجازنا لمذكرة الماجستير،  (34رقم

 ،مارم بالفاتيكاف  -كساف اإليطاليةك  األكركبية ممسكككات"إيؿ مارينغك" لكتالكج 

                                                             

1 (Louis De Baudicour, La colonisation de l’Algérie « ses éléments », Jackes lecoffre et C, 
Libraires-Editeurs, Paris-France,  1856, p192. 
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 «Catalogue   online il Marengo   Numismatique des Monnaies européennes, 

italienne, de Saint-Marin e du Vatican 
» 

 

 ظهر السكة وجه السكة.
 الترجمة. التكممة. النص. الترجمة. التكممة. النص.

I0 
EMANUELE  

ITALIA 

 IOVITTOR
EMANUELE 
II RE 
D’Italia 

 

 فيتكريك
إيمانكيؿ 
 الثاني 
 إيطاليا

مطمكس 
كلكف كاف 
يجب أف 

يضـ 
 لتكممة ا
 ية"مكالال

.. 
......CEN 

...18 
 

  ػػػػػسن.... 
...18 

 
 محتكل نص السكة المكتشفة.  :34البطاقة رقم 

 
 1نقدية المعثكر عمييا، ُنؤكد انتمائيا إلى فئة القطع ال مف خبلؿ دراسة 

ألف قطر سنتيـ،  39ك سنتيـ 7سنتيـ ك 3الفئات  انتمائيا إلىنستبعد سنتيـ، ك 

 31 السابقة: أف قطر الفئات حيف ، في(34الشكل رقم: )مـ 71.2القطعة المكتشفة 

 3427أك ـ3423، لسنكاتةتاريخ ضرب ىذه القطعنا قدر كما ، (1)مـ19ك ـ 79مـ ك

 1سؾ ىذه النقكد مف فئة  () فيكتكر ايمانكيؿ الثاني، ألف اإلمبراطكر ـ3423أك

القطعة  سمؾ ، كفيما يخص(30:الموحة رقم)خبلؿ ىذه الفترات التاريخية  سنتيـ،

   .مـ 2فيقدر بحكالي 
                                                             

  Monete del Regno d'Italia    www.ilmarengo.com وني:ر الموقع االلكت ( 1

)م. 1878  -1681حكم من سنة  ،أكؿ ممؾ إليطاليا المكحدة ىك :فيكتور ايمانويل الثاني  
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 :المقابمين لممسجد مكتشفات البئرين .4

مف خبلؿ بطاقات الجرد أف التنقيب أدل لمكشؼ عف بئريف بالجية نستشؼ   

، لذلؾ قمنا بإحصاء عدد المقى (مكبا لمنفايات) حاليا أصبح المكقع المقابمة لممسجد

كدليؿ ذلؾ ىاتيف البطاقتيف  ،لقية أثرية 215المنتمية إلييما فكصؿ عددىا إلى 

 مايمي : ،المتيف كرد فييما

 البطاقة األولى:-1

 المنطقة:أغادير المسجد . -

 طبيعة المادة: فخار . -

 حالة إيجادىا :أثناء تنظيؼ البئر . -

 . 1/6/1977الطبقة األكلى مف الركاـ .التاريخ : كصؼ الطبقة :  -
 / ؼ 77
 رقـ الجرد   طبيعة المادة    السنة                               

 المربع : البئر . -
 الطبقة : /. -
 ـ . 96.75العمؽ :  -
 البطاقة الثانية :-2
 المنطقة: أغادير المسجد . -
 .طبيعة المادة: بركنز -
 حالة إيجادىا: أثناء إزالة األتربة  -
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  . 74/ 5/ 16التاريخ :  -
 / ؼ 77

 السنة   طبيعة المادة  رقـ الجرد.

 البئر. الشرقية ما بيف الجدار ك -لشماليةالمبلحظات : كجدت في الزاكية ا -
              13-المربع : د -
 شرؽ المربع . –شماؿ 04الطبقة:  -

 : المكتشفات العظمية-5

فإف نسبة  -11رقـ الصندكؽ خاصة  – متحؼالالُمخزنة في حسب المكتشفات 

قبرة في العظاـ، كىنا نتساءؿ ما إذا كاف ىذا المكقع قد استخدـ كم منيا تتمثؿمعتبرة 

، عمما أف الحفرية كشفت عف عدة شكاىد قبكر تاريخيةالمف الفترات في فترة 

 .؟ركمانية

أك باليشاشة، نظرا لسكء التخزيف كالتنظيؼ، أما نكعيا إف كاف آدميا  العظاـتميزت 

 .ستطع الفصؿ فيوفمـ ن حيكانيا

 داخؿال إلى خارجيمتد مف الجدنا بأحد الصناديؽ جزءا مف جمجمة بيا ارتجاج ك ك 

الصورة )أك بعد التنقيب قبؿحتماؿ تعرضيا لحادث الما يدعك عمى نفس الخط، 

 .(06رقم: 

 نذكر:العظمية،  ليذه المكتشفات دراستناك فيما يخص المشاكؿ التي كاجيتنا أثناء 

 .كريية عمييا المقى مف تفتت كبكتيريا كرائحةالحالة السيئة التي تكجد  -
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 .كانعداـ التيكيةالرطكبة  تأثير -

الكتابة التي تعرضت لمصدأ كالتآكؿ بفعؿ  زكاؿ، نظرا لصعكبة قراءة البطاقات -

كتبت بقمـ الرصاص الذم يزكؿ مع مركر التي  ، أككالرطكبة العكامؿ البيكلكجية

 .ككذا تميء الحبر ،(04ة رقمموحأنظر الالكقت)

  .الذم شكؿ طبقة صمبة فكؽ الطبقة األصمية الغبار -

 :مكونات الطبقات األثرية بالموقع -6

مف سبعة طبقات جيكلكجية، الطبقة األكلى تتككف مف  تتركب أرض تممساف   

تر، م100 يصؿ إلى ج ببمكرات مف معدف الكالسيت، سمكيا صخر الدكلكمي الممزك 

أساس تككينيا الكمس  ،أما الطبقة الثانية فتتككف مف الكمس كاألكليت، كتمييا طبقة

الطبقة يف)تراب تكثر فيو نسبة الصمصاؿ(. تضـ الذم يتكسط طبقتيف مف الط

لطبقة . تتككف اسـ 26، كيصؿ سمؾ ىذه الطبقات الثبلث إلى الرابعة الكمس كالطيف

يصؿ ل، طبقة السادسةالحجر الرممي أساس ال يعد، كما مف الكمس كاألكليتالخامسة 

 . (05الشكل رقم: ) سـ15 معاسمؾ الطبقتيف 

 .(1)سـ 40سمكيا ك  الكمس كالصمصاؿ بقة األخيرةطالأساس تركيبة 

                                                             

1 ) Mustapha Belkaid et Abd el moumen Bayacine, études géologiques et géochimiques 

des M׳DIG (Nord- Est des monts de Tlemcen), diplôme d’ingénieur d’état  en géologie 

des ensembles sédimentaire, département de sciences de la terre, université de Tlemcen, 

Algérie, 2007,  p 15-16.      
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مف أجؿ تأكيد صحة المعمكمات المستخمصة ببحثنا، تطرقنا لمتركيبة الجيكلكجية   

حكؿ  فكرة دقيقةتككيف  مف خبلؿ بطاقات الجرداستطعنا  ، حيثمف مكقع الحفر

 ،(06)الشكل رقم:نا رسما طباقياضعك  حيث ،كمككنات التربة الطبقينكعية التكضع 

األثرية ت تركيبة الُبقع الطبقية انطبلقا مف العمؽ الذم ُكضع مف طرؼ المنقب فجاء

 :عمى النحك اآلتي

 كىي: لبقع الطبقية،مجمكعة مف ا تتككف مف :األولىالطبقة 

 .الركاـطبقة مف  .1

 (.01لمطبقة  02تربة غضارية)طبقة ميكانيكية .2

 ـ. 101.30الركاـ:ع = .3

 ـ . 101.32تربة غضارية : ع= .4

 .(02لمطبقة 01تربة غضارية سكداء: )طبقة ميكانيكية  .5

  مف عدة ُبقع طبقية، ىي: تتشكؿ ىذه الطبقة، :الثانيةالطبقة 

 تراب ك ركاـ.  .1

 .تربة بنية صمبة .2

 لكمي.تربة صفراء مع د .3

 :ىما ،بيا طبقتيف :الثالثةالطبقة 
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 .الركاـ    .1

 الفحـ.تربة يكثر فييا الرماد ك     .2

 تكجد بيذه الطبقة طبقتيف ىما :  :الرابعة الطبقة

 الركاـ . .1

 ربكف الخشب.تربة بنية رمادية مخمكطة بك .2

 تضـ ىذه الطبقة طبقتيف ىما: :الخامسةالطبقة 

  ـ.99.15: ع=05الطبقة  .1

 بنية رمادية. : تربة طينية،.أ5 الطبقة .2

 تراب كحصى كحجارة صغيرة. :الثامنةالطبقة 

 كاحدة لـ نستطيع تحديد نكعيا.بيذه الطبقة يكجد ثبلثة طبقات ما عدا 

 : تربة سكداء.08الطبقة  .1
 أ: ؟. -08الطبقة  .2
 ب:تربة ضاربة لمسكاد. -08الطبقة  .3

  .صاؿ باألرضيةمع اتالمكف، تربة بنية  الطبقة األخيرة:

، ذات تركيبة أرض تممساف الجيكلكجيةع م التركيبة الطبقية األثريةمعطيات  تطابقت

 .األصؿ الصمصالي

 يمي: ما األثرية،  ما لحظناه حكؿ ىذه الطبقاتكمف جممة 
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 اختبلؼ التكضع الطبقي عمى مستكل كؿ مربع تقريبا إال أف التركيبة تبؽ نفسيا. -

 المستحيؿ أفإال أنو مف  ثرم،عمى الرغـ مف إثراء المنقب لممكضكع مف الجانب األ  

كدليؿ ذلؾ أف  .سـ 90ـ، كلكف يمكف أف تككف90يفكؽتكجد مخمفات أثرية عمى عمؽ 

أف الطبقة  مع العمـ ،سـ 81ـ ك100التركيبة الجيكلكجية لتممساف كصمت لمسافة 

 الجيكلكجية أكبر سمكا مف الطبقة األثرية.
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 خالصة:ال

عف مسجد بنيت جدرانو مف مادة  أسفرت أعماؿ التنقيب بالمكقع األثرم     

را الحتكائيا عمى الدبش كالحجارة الركمانية التي قدمت لنا العديد مف المعمكمات، نظ

مف اآلثار العضكية كالغير  كتابات جنائزية، كما تـ العثكر أيضا عمى العديد

    عضكية.

را في معرفة كبالنسبة لمكتابات األثرية عمى شكاىد القبكر كالنقكد، فقد ساعدتنا كثي

 جزء مف تاريخ مدينة تممساف.

 المنقب تشفة مف المكقع األثرم، فقد درسكفيما يخص اآلثار المنقكلة المك  

لعددىا الكبير، مع  دكف دراسةالغالبية العظمى مف القطع األثرية  بقيت، ك بعضيا

لممكتشفات  العمـ أف مخزف الحفظ بالمتحؼ حاليا ال ُيكفر ُسبؿ الحماية البلزمة

  .   األثرية

إف ىذه الحفرية عمى الرغـ مف نقائصيا فإنيا كانت مفيدة لمباحثيف، حيث سمحت 

ليـ ىذه االكتشافات بالتعرؼ عمى المسجد الذم أقامو أك أعاد بنائو إدريس األكؿ، 

لكف يبقى ىذا المكقع األثرم يطرح تساؤالت كثيرة ال يمكف اإلجابة عنيا إال مف 

حفريات أخرل في أجزائو الشمالية، فما زلنا نجيؿ األبعاد الحقيقية  خبلؿ تنظيـ
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لممسجد، كما إذا كاف إدريس األكؿ قاـ بتجديد مسجد قديـ أـ أنو شيد مسجدا جديدا 

 .(1)عند قدكمو إلى تممساف

                                                             

حفرية أغادير األثرية بتممسان قراءة في مراحل التنقيب كبكزياني فاطمة الزىراء، "معركؼ بمحاج ( 1
، 01أعماؿ ممتقى دكلي: تممساف اإلسبلمية بيف التراث العمراني كالميراث الفني، ج:والنتائج"، 

  .191ص 2011منشكرات كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ، الجزائر، 
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 :لحفرية هنين التاريخيةالجغرافية و المعطيات  .1
مما أىمو لربط ، التاريخية المصادر بأىمية استراتيجية مؤكدة فيىنين  يتميز مرفأ  

 وذلك ما سنتناولو في عممنا ىذا.، الضفة المغربية باألندلسية

 الجغرافي: الموقع

( 353.175)عرض خطي بينشمال تممسان،  الواقعة ،ىنينببمدية الحفرية تقع 

 فال تفصميا عن الشاطئ ىالحدودسبة نبالو  ،غربا (13.653112وخط طول ) ،شماال

، ومن الجنوب لمتعميم االبتدائي مدرسةية الشمالالجية من ييا تحادإذ  ، مسافة كبيرة

 يةشرقالجية ال بينما يحدىا من .محفرية بالقطاع األولجاور لاألثري لينين الم السور

  .ىنين بمدية تقابميا دارالغرب  ومن م،06 قدرىا مسافةالذي يبعد عنيا ب ىنينواد 

 الحفرية المقامة شغمت قطاعين متجاورين، يفصميا طريق اإلشارة إليو أن   جدريوما 

   .(07رقم: الصورة)تقريبامتر 15مسافتو 
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 .صورة لموقع الحفرية  :07رقم  لصورةا
 .google.earthعن/ 

 

 

 

 

 القطاع 02  

 القطاع 01

 البحر المتوسط
 الشمال
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   عن مدينة ىنين:لمحة تاريخية 

حيث  ، قرطاجنةمدينة إاًل بعد تأسيس ، بالجزائر استقرارا تاماالفينيقيون لم يستقر  

تنس. و عنابة وسكيكدة عمى مدن كثيرة مثل:قد سيطروا و  ،بالبونيقيينأصبحوا يمقبون 

. ()بالمغرب امركز  300 ر المؤرخون أن الفينيقيين بسطوا نفوذىم عمى ما يقاربوذك

 .   (1)ىنين ال توجد لدينا أدلة وشواىد مادية ُتؤكد استقرار الفينيقيين في مدينة

كانت مرفأ عبور  م، حيث08ىــ/02كان لينين عالقات مع األندلس منذ القرن 

لى األندلسو  نيتممسانيمل ، لذلك األندلسيين، وطريقا بحريا يستخدمونو لمتنقل من وا 

لدولة بااألندلس  التي تربطالتجارية  اتكان لممدينة دور ال يستيان بو في العالق

ىنين  ن  ويقول الوزان إ .(2)ةالزيانية منذ تأسيسيا حتى سقوط آخر القالع اإلسالمي  

 . (3)أي أىل المغرببناىا األفارقة 

                                  
 )300  :لم توجد مصادر صحيحة تتحدث عن ىذا العدد الكبير من المراكز. لممزيد ُينظر: مركز

، دار 01ط: موجز التاريخ العام لمجزائر من العصر الحجري إلى االحتالل الفرنسي، عثمان الكعاك، 
  .218، ص 2003لبنان،  -الغرب اإلسالمي، بيروت

 .37، ص نفسو( 1
، دار الحضارة لمطباعة والنشر، الجزائر، 01، ط: 03ج:تاريخ الدولة الزيانية، ( مختار حساني،  2

 .237، ص 2007
تح: بوزياني من بني عبد الواد،  بغية الرواد في ذكر المموك( أبي زكريا يحي ابن خمدون ، 3 

   .99، ص 2007، دار االمل لمدراسات، الجزائر، 02الدراجي، ج: 
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عيد يغمراسن بن زيان، أصبحت ىنين من بين أىم في خالل الفترة الزيانية و و 

ميناء ىنين في ويرجع ذلك إلى أىمية  ،المراكز التجارية الرئيسية في المغرب كمو

 . (1)التبادالت التجارية

المريني السيطرة عمييا  يوسفكانت ىنين من بين المدن التي حاول أبو يعقوب   

 . (2) في عممية بسط النفوذ المريني عمى كل األراضي الزيانية

األمراء الزيانيين تنافس  ا، بسببعسكريزيانية الدولة ال ()ضعف استغل اإلسبان 

قاموا  ، كمام1531ىــ/ 938في سنة فانقضوا عمى ىنين واحتموىا  ،عمى العرش

 .(3)من أجمل مساكن المدنمساكن كانت تعد ميناء و وما تحتويو من   ياخريبتب

 

 

 
                                  

، مكتبة الثقافة الدينية، 01ىاني شالمة، ط: تح:ولة الزيانية بتممسان، تاريخ الد( ابن األحمر،  1
 .48، ص 2001، مصر

   .132 ، ص2000،  دار الرشاد، مصر، 05ط:تاريخ المغرب واألندلس، ( حسين مؤنس، معالم  2

) :ضعف المدينة، ناتج عن فقدانها لمكانتها اإلستراتيجية بعد تحول طريق  ضعف مدينة هنين
 الذهب عن مساره إلى طريق جديد، أال وهو طريق المحيط األطلسي.

، مجلة عصور الجديدة، 02ع: "العالقات الخارجية للدولة الزيانية"،( حاج عبد القادر يخلف،  3

 . وينظر كذلك؛152، ص2011مخبر البحث التاريخي، جامعة وهران، الجزائر، 

 .152، ص مرجع سابقمختار حساني،  -
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 تاريخ الحفرية: .2

 خالل  ،أسبار من أجل إعادة رسم وتحديد محيط المدينةفي البداية أقيمت    
ولكي تزودنا ببعض المكتشفات المساعدة في  ،العصر الوسيطالعيود األولى من 

 .(1)التأريخ
من  أسبار أثرية عمى مقربة خمسةم، 1972 سنةغاية إلى  1971من سنة  ُحفرت

السور الشمالي، اثنان منيا تقابل المدرسة وثالثة أخرى تقابل دار البمدية، كما كان 

لعصر اليدف من ىذه األسبار، ىو محاولة معرفة البنية السكنية لمدينة ىنين خالل ا

 .(2)الوسيط

وافقة دار البمدية أجريت ىذه الحفريات من أجل إبراز ثراء المدينة باآلثار، وبعد م

 والوزارة الوصية لممشروع أصبح الموقع منطقة حفريات أثرية.

الشرقية، -م، ُنقب جزء كبير من الموقع، خاصة بالجية الشمالية1980ففي سنة  
خالل الكشف عن الحي السكني  بعثات أثرية عمال كبيرا، وذلك 05كما أنجزت 

خراجو من طي النسيان، وىذا ما أكدتو أولى ا لمكتشفات األثرية المستخرجة مرة وا 
 بعد أخرى. 

                                  
1 ) Abderrahmane Khelifa, Honain a travers ses monuments, les actes de LURASC, 

université d’Oran, Algérie, 1985, p27. 

2 ( Abderrahmane Khelifa, Op-cit, p27. 
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إن اتساع رقعة الحفريات ساىم في التعرف عمى عمران المدينة ونظاميا خالل  
فقدان المدينة قيمتيا ل، وذلك نتيجة (1)عنيا انيائيبعد تخمي سكانيا حقبة ما، 
 الدفاعية.

 :المكتشفة المعمارية الهياكل .3

أن المنيج  بالقطاعين الزالت موجودة بالموقعخالل الممرات التي من  يتضح  

المتبع في الحفر ىو: منيج ويمر، الذي ُيخفي العديد من اآلثار في ممراتو إذ ال 

  . (09و 08)الصورة رقمالثاني بالقطاع يسمح لنا برؤية كمية لمموقع خاصة 

ة عن عبار  ،في كل من القطاعين األول والثانيالمكتشفة بينين  كما أن اآلثار    

  .(03المخطط رقم)بيوت

 الجنوبي، ومساحتو أصغر من القطاع الثاني السور بمحاذاة القطاع األوليوجد 

 .المحاذي لموادي

 ،م42.80طولو الشكل، يبمغ مستطيل  ، فيو ذو مخطط02القطاع  وفيما يخص

  .متر 22أما عرضو فيفوق و 

م ضتكما ، إلى جانب اآلجر الدبش مادة من المساكن المكتشفة رانجد ُشيدت

تراكم األتربة بسبب  ا واحدةلم نالحظ سوى بئر ففي الموقع األول  ،مجموعة من اآلبار

                                  
1 ) IBID, p 31. 
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، وىو دليل عمى وفرة المياه الجوفية بالمنطقة، يضم بئرينفالموقع الثاني  أما ،عمييا

 (.05رقم موحةالسة )وبعض اآلبار بقيت مطمو 

ذو شكل وىو  ،02 قطاعمن الفي المربع األخير  يأرضثر عمى تبميط عُ     

  سم. 16 سم وعرضو23مستطيل، طولو 

 ية:اآلت لعمل الميداني توصمنا إلى المعطيات،من خالل او 

  التي تم  ،(إلخكثرة وجود األواني الفخارية )األقداح، الصحون، المصابيح...إن

مثل تُ  األول والثانيالعثور عمييا ُتؤكد أن اليياكل المكتشفة في القطاعين 

 توصل إليو المنقب عبد الرحمن خميفة.ما ، وىذا ُمنشآت مدنية )المساكن(

  في  والثالث بالقرب من المخزن تميز بحجمو الكبير ،ن متوسطا الحجموجود بئرا

  .، يدل عمى أن اليياكل المعمارية تعود إلى العمائر المدنيةالقطاع الثاني

 :ستخرجة من الحفريةالم المكتشفات األثرية .4

  ، منيا:المتنوعة األثرية تنقيب عن العديد من المقىالشفت أعمال ك 

 :والخــــــــــزف ارــــــــالفخ 1.4

الفخار من أىم نتائج التنقيبات وأكثرىا انتشارا في المواقع األثرية بصورة  يعد   

صة اعامة. وعميو فقد أصبحت الدراسات اآلثارية الخاصة بالفخار ميمة جدا خ
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. كما اعتبر الخزف واحدا من النصوص المدونة واألدلة اآلثارية األخرى بغياب

 .(1)اإلنسان عبر تاريخو الطويلالمقاييس التي تعكس التطور الحضاري الذي وصمو 

وبشكل ممموس  ،تمت منذ مطمع ىذا القرن وال زالت مستمرةبداية دراسة الفخار   

 اعتمادا عمى ثالثة خطوات أساسية ىي:

 .التعرف عمى الفخار من خالل أشكالو وطرزه وزخارفو وألوانو 

  عمييا.من خالل مقارنتو مع نماذج أخرى مؤرخة أو معروفة حسب مكان العثور 

  صالبتيا  مستوردة من مكان آخر، أودراسة المادة الفخارية إن كانت محمية

 .   (2)واأللوان والعناصر الكيميائية الداخمة في الطينة ومساميتيا، درجة الحرق

(، 01/02بحفرية ىنين من دراسة جميع مكتشفات الحفرية)القطاعلم نتمكن   

ددت العينة المسئولة عن الموقع ح ن اإلدارةالموضوعة بمخزن الموقع وذلك أل

الفخارية من خالل تصنيف المكتشفات  القطعسنا ، وعميو در  فخارية قطعة 300بـ

 .المعمومات العديد منتضم  بقامسوفق جذاذة معدة 

، الذي يعتبر من اإلسالميمن الفن  يتجزأأنو جزء ال  اإلسالميعن الفخار  ف  ُعر   

لم يمق غم من ذلك فمم يتم االعتناء بو و الكبرى، وبالر الفنون المنتجة في الحضارات 
                                  

دار المناهج للنشر والتوزيع،  الفخار والخزف دراسة آثارية، ( ناهض عبد الرزاق القيسي، 1 

 .99، ص 2008األردن، 

.100( ناهض عبد الرزاق القيسي، مرجع سابق، ص  2  
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من  التحميل، ماعدا بعض التقارير عقب كل حفريةمساحة واسعة من الدراسة و 

 . (1)الحفريات، والتي تظير في شكل مقاالت بالمجالت المتخصصة

 

الباحثين كامل حيدر  منكل بطاقة الجرد التي قدميا ىنين عمى حفرية في اعتمدنا  

 .كرقم الجردبالبطاقة إضافة بعض المعمومات وارتأينا ضرورة  ،والطيب عقاب

 فتضم المعمومات التالية:لتي سنعتمدىا بالبحث ا 02رقم لبطاقة الجرد بالنسبة و 

 التقنيةالبطاقة 
اعتمد المنقب عمى األرقام والحروف، حسب ما  رقم الجرد

رقم المربع/نوعية  يمي: اسم المنطقة /القطاع/
 الشقفة/السنة .

 ىندسية أو نباتية أو آدمية أو كتابية نوع الزخرفة
 جيدة.أو  أو صمبة ىشة المقاومةنوعية 
 جرة، قدح، إبريق، صحن... النوع

 سمك.وال والقطر الطول والعرض واالرتفاع مقاساتال
  الوصف
 جيد أو ردئ الصناعة.-ا السطح

الطينة أو من طينة الطالء من نفس -ب
 مختمفة.

الشوائب طبيعية أو مضافة  كقطع الفخار -ج
 أو التبن.

 لون الطين.-د

                                  
، 1984ديوان المطبعات الجامعية، الجزائر،  ،اإلسالميةاألواني الفخارية ( محمد الطيب عقاب،  1

  .07ص
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 .لون الطالء-ذ
   مالحظات.

  والرسم والشكل الصورة
 
 

 .جرد الفخار والخزفنموذج بطاقة  :02بطاقة رقم 
 

 وفق الجذاذة المعدة سابقا، فكانت المعمومات بطاقات الجرد ءقمنا بمل
 ي:تعمييا كاآل دونةالم

 التقنيةالبطاقة 
 .H.A20.C1.87 رقم الجرد

عمى اآلنية  األصابع الزخرفة أنجزت عن طريق ضغط نوع الزخرفة
 .بواسطة اليد، وىي تقنية بسيطة

 جيدة. المقاومةنوعية 
 // النوع

 سم.13.02طول: مقاسات.ال
 سم. 02سم و3.50عرض: غير متساو بين 

محمية الصناعة من  ،بسيطة الشكلفخارية حافة  الوصف
أصابع اليد، ضغط خالليا تظير الزخرفة عن طريق 

 والزخرفة تمت قبل الفخر.
  .الشوائب: طبيعية - السطح

 : صفراء محميةةلون الطين -
 // مالحظات 



 دراسة نتاجئ ومكتشفات حفرية هنيــــــــــن                       مثاين                        امفصل ا

 

 
174 

 الصورة
 
 

 
 

 

 التقنيةالبطاقة 
 // رقم الجرد

 النقوش:ىندسية.- نوع الزخرفة
 الزخارف:عمودية، حسنة.عالمة  -

 جيدة. المقاومةنوعية 
 جزء من جرة. النوع

 كروي. الشكل
 سم.16.50طول: مقاساتال

 سم.12.50و 10.50عرض: بين 
أنجزت و   ،، تحمل زخرفة بارزة عن البدنخزفية جزء من بدن جرة  الوصف

عن طريق اإلضافة) لصق عجينة لولبية الشكل فييا الزخرفة 
، كما تم استخدام طالء لونو أخضر فوق اآلنية(ورقيقة السمك 

 قاتم.
  وبالنسبة لمحافة فيي بارزة عن البدن.

 السطح جيد الصناعة، وخالي تقريبا من الشوائب.   - السطح
 : حمراء.ةلون الطين- 
 : أخضر قاتم.لون الطالء-



 دراسة نتاجئ ومكتشفات حفرية هنيــــــــــن                       مثاين                        امفصل ا

 

 
175 

 // مالحظات. 
   

 

   

 التقنيةالبطاقة 

 H.C21.C3.87 رقم الجرد

 الطراز: تقميدي. - نوع الزخرفة
عن طريق أداة  محزوزة النقوش: -

 .حادة
 عالمة الزخارف:عمودية، حسنة. -

 جيدة. المقاومةنوعية 
 جرة. النوع

 سم. 19.50طول:تقريبا  مقاسات.ال
 سم تقريبا. 8سم و6.50عرض: بين  

ينطمقان من المقبض الزخرفة عبارة عن خطين  الوصف
إلى بدن الجرة، صناعتيما جيدة ألن المسافات 
متساوية، تمت عن طريق أداة حادة ألن عمقيا 

 وحجميا متساو، وذلك قبل فخرىا.
في مكان كتب رقم الجرد فوق العنق مباشرة و 

 ظاىر.

 الصورة

 من أعداد الطالبة

 الشكل
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 السطح
 

 جيد الصناعة.-
 الشوائب ://. - - أ

 .ة: صفراءلون الطين-
 

    مالحظات.

   الصورة

 
 التقنيةالبطاقة 
 .H.AII.2F.C1.87 رقم الجرد

 آنية لؤلكل. الغاية من االستعمال
 الطراز: تقميدي. - نوع الزخرفة

 حزوز.النقوش: -
 . ىندسية:الزخارف -

 .تتميز بالصالبة المقاومةنوعية 
 .صحن النوع

 سم تقريبا. 15.50:طول مقاساتال
 .سم تقريبا7.50: عرض

 دائرية الشكل. الوصف
 الصناعة. متوسط  السطح

 : موجودة باآلنية.الشوائب طبيعية -ب 
 ة: طينة صفراءلون الطين-د

 // مالحظات. 
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  الصورة

 
 

 

 

 

 التقنيةالبطاقة 
 . H.AII.3J.C3.88 رقم الجرد.

 الطراز: تقميدي. - نوع الزخرفة
 النقوش: حزوز. -
عالمة الزخارف: أفقية،  -

 حسنة.
 .صمبة المقاومةنوعية 

 
 // النوع

  // مقاساتال

  الوصف
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 جيد الصناعة. السطح
 : خالي تقريبا من الشوائب.الشوائب  -ب
 .ة: حمراء مائمة لمصفرةلون الطين-د

حزوز مموجة عن طريق أداة  -ا .مالحظات
 تشبو"القصبة"

  الصورة

 

 

 

 

 

 التقنيةالبطاقة 
 .H.AII.3J.C3.88 رقم الجرد

 ىندسية.النقوش:  - نوع الزخرفة
 .عالمة الزخارف: أفقية -

 صمبة. المقاومةنوعية 
 // النوع

 سم.11طول: لمقاساتا
 سم تقريبا.11.50عرض: 

  الوصف
 جيد الصناعة.- السطح 

 الشوائب://-
 صفراء. :ةلون الطين-
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عمى مستوى الشريط  بقع بيضاء المون وجود مالحظات
 .يرفالزخ

  الصورة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التقنيةالبطاقة 
 .H.D17.C4.89 رقم الجرد.

 الزخرفة بالختم. - نوع الزخرفة
 النقوش: ىندسية.-

 عالمة الزخارف: أفقية.-
 جيدة. المقاومةنوعية 
 // النوع

 سم.14.50الطول:  مقاساتال
 سم. 15العرض:

قطعة فخارية ترجع لمعصر الوسيط، تضم   الوصف
زخرفة ىندسية، تتمثل في مجموعة من الخطوط 
التي العمودية التي تشكل دائرة يتوسطيا زخرفة 
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 ىندسية .
 جيد الصناعة. - السطح

 لون الطينة: حمراء. -
وجدنا صعوبة في تفريغ شكل الختم، ولذلك  مالحظات. 

من أجل معرفة  Autocadاعتمدنا عمى برنامج 
 شكمو.

 
 

 
 
 

 

 

 

 التقنيةالبطاقة 
  رقم الجر

. H.B17.C…89 
 زخرفة محمية. - نوع الزخرفة

 النقوش: ىندسية، غائرة. -
 عالمة الزخارف:عمودية. -

 .صمبة المقاومةنوعية 
 .فخاري صحن النوع

 سم.08قطر القاعدة: مقاساتال
القاعدة دائرية الشكل، أما الجزء المتبقي من  .الوصف

 الشكل الصورة

 من اعداد الطالبة

 كل
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 البدن فيظم زخرفة ىندسية داخمية. 
 جيد الصناعة. - السطح

 الشوائب :// -
 .ورديةلون الطينة:  -

 //. مالحظات. 
 الشكل

 
 
 الطالبة من إعداد

 الصورة

  
 

 

 

 

 التقنيةالبطاقة 
  H…..C1.87 رقم الجرد

 ىندسية نوع الزخرفة
 جيدة المقاومةنوعية 
 صحن خزفي. النوع

 // المقاسات
 القطعة خاصة ببدن اآلنية. وصفال

 جيد الصناعة. - السطح
 الشوائب : خال من الشوائب. -
 .: حمراءلون الطينة -
لون الطالء: األرضية بيضاء المون،  -

والزخارف النباتية واليندسية طبقت بمون 
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 أزرق فاتح
 جزء من صحن خزفي يضم زخارف ىندسية.  مالحظات. 

  الصورة

 
 

 

  

 

 

معرفة من ال تمكننا  فخارية شقفعبارة عن كان لمدراسة ما قدم لنا  معظم 

سمك أما (، لمزينةأو  لؤلكل والشرب أواني)بأية حال من األحوال  نوع الفخارشكل و 

وفي  سم 2.2إلىيصل و سمكأن  ن قطعة ألخرى فأحيانا نجدكان مختمفا مفالفخار 

 .مم 05يبمغ قيق السمكر  أحيان أخرى

ن الشقف الفخارية الحفظ بمخزن موقع ىنين األثري، إال أ توفر شروطعدم رغم 

عوامل التمف المختمفة، لكن ل تيامقاومنظرا لحافظت عمى شكميا ولم تتعرض لمتفتت، 

   ىناك بعض الشقف التي الحظنا وجود صدأ عمى سطحيا.
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نو  أن بعض  وجدنا الطينة البنية أو الحمراء، لذلك الطينات استخداما ىي رأكث ا 

 تحيث وصم ،ىم واسعة بالمقارنة مع أواني أخر تحتوي عمى مسا الفخارية األواني

الصورة ) كثيرة تشققات آنية ذات من بدن جزء مم، وىي 05إلى مسام بعضيا

 .(10رقم:

 

 :ةالمكتشف والخزفية األواني الفخارية بعضوأنواع   أشكال

والموضوعة في  بالموقع األثريوالخزفية ظيرت العديد من األواني الفخارية  

 منيا:نذكر ، مخزن الموقع

سميكة غير جاءت دائرية خالية من الزخارف، قاعدتيا : الفخارية األقداح -

 كالتالي:أحدىا  مقاسات وجاءت ،ىا غير مكتممةؤ أجزا، في بعضيا مستوية السطح

  :سم.3.3قطر القاعدة 

 سم4.4: بدنقطر ال. 

  سم.2.3لقدح:اارتفاع 

ما بين قاعدة األقداح وقد تنوعت  .كثيرة تشققاتلقد الحظنا عمى ىذه األقداح وجود 

البسيطة منيا باستواء القاعدة مع البدن، أما المعقدة تميزت البسيطة والمعقدة، 
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األعمى لتبرز  فيفقاعدتيا جاءت واسعة من األسفل لتضيق في نيايتيا، ثم اتسعت 

 .عن القاعدة

وكان عدد األقداح التي تم العثور عمييا في الحفرية قميال مقارنة باألواني األخرى   

 كالصحون.

، األثري ىنينموقع من الشمعدانات في مخزن  قطعتين دناوج لقد :شمعداناتال -

  .H.D12.C4.81رد تحمالن نفس رقم الج

في ما بينيما تأكدنا أنيما ينتميان لشمعدان  (11)الصورة رقم:بعد تطابق القطعتين

واحد، ولم نعثر بين الشقف الفخارية الُمخزنة عمى شمعدان ُمكتمل، كما تميزت 

المون وىي من األلوان األكثر األخضر والبني و انيا، مثل المون القطع باختالف ألو 

  .الغير مطميةالفخارية ذلك الشمعدانات  إلى جانبونضيف ، وجودا بالموقع

جمع و  ليا أغراض عدة كتخزين الحبوب المعروف أن الجرار المستعممة الجرار: -

 سمكتختمف في الحيث  مختمفة، أشكاالو  اأحجاموتأخذ  وغيرىا من الوظائف. ءالما

ولكن لم نتمكن من ، عنقال في وجود المقابض وانعداميا، وتختمف أيضا في شكلو 

كما وجدت بعض الجرار مطمية  ،المتحفمى أية جرة كاممة في المخزن أو عثور عال

 لم تطمى. أخرىمن الداخل إضافة إلى جرار 
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أو  الداخلمن  يمطُ مفة، ومنو ما تن مخالمطمي بأعداد كبيرة وبألوا خزفلااكتشف     -

 خزفيةويالحظ في الشقف ال ،معا لخارجامن الداخل و  الخارج فقط، ومنو ما ُطمي

وبعد تفحصنا ليذه الشقف الحظنا ما ، والبنياألخضر  ينناالستعمال الكبير لمو 

 يأتي:   

  بعض  يوائية فيالجيوب الإلى جانب  التزجيجقة طبمستوى تشققات عمى  جدتو

تفاوت نسب المواد إلى الرئيسي في ظيور الجيوب اليوائية  سبباليرجع . العينات

المضافة إلصالح العجينة مثل مادة الجير التي تعد من أحسن المواد الماسكة إذا 

وفراغات صغيرة  ااأللياف النباتية خدوشتترك بالنسب المتعارف عمييا. و   استعممت

وبالنسبة لمتغير المفاجئ في درجة الحرارة وعدم إحكام  ،تشوه المنظر العام لآلنية

   .(1)رن في مرحمة التبريد ُيحدث تشققات باألوانيغمق فتحات الف

 ةقميمعينات عثرنا عمى فقد البياض  المعتم لطالء الزجاجيلمخزف ذي ا وبالنسبة 

 .منو

  التفاصيل، وقد الحظنا ة في رسم بسيطمحمية  بطريقةتجسيد الزخارف تم

  استعمال ىذه الرسومات إلى يومنا ىذا في الخزف المحمي.

                                  
دراسات أثرية لممجموعات الفخارية والخزفية اإلسالمية بمتاحف قمعة بني حماد ( توفيق سحنون،  1
  .375، ص 2008-2007ماجستير: آثار إسالمية، جامعة الجزائر، الجزائر، تممسان،  -سطيف –
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 الموحة رقم)معدنيالبريق ال تنتمي إلى نوعالمقى كبيرة من دا اعدأنالحظ أن ىناك   

فأعطى بريقا يميل لؤلخضر  ،عمى أرضية خضراء قاتمة بكثرة ُنفذ الذي ،(06

      الزيتوني الذىبي، كما طبق فوق أرضية بنية المون فأعطى بريقا ذىبيا.

، تُنفذ فوقيا ببطانة معتمة يةطمميمتاز البريق المعدني باحتوائو عمى عجينة صفراء  

الرسوم بعد عممية الحرق، وذلك باستخدام أكاسيد معدنية، ثم يتم الحرق لممرة الثانية 

فينتج عن تعرض األكاسيد لدخان الفرن ، م(800°-500)في درجة حرارة منخفضة

الذىبي أو أحد درجات المون البني واألحمر طبقة رقيقة من المعدن ذي المون 

البريق عمى أرضية ممونة باألزرق أو الميموني أو األخضر،  يطبقو  والزيتوني.

 .(1)اأو بنفسجيا أحمر لونا  لونو الذىبي يعكسو 

 :والخزف زخرفة الفخار  

لم تتضح معالمو طوال العيود  الذي التصوير من بين معالم الفن اإلسالمي،   

اإلسالمية إال بعد انتقال الخالفة اإلسالمية إلى خارج شبو الجزيرة العربية في عيد 

                                  
.13، ص1986الييئة المصرية العامة، مصر، كتاب الفنون اإلسالمية، سعاد ماىر محمد، (  1  
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م التي ت اندتمام الحكام المسممين بفنون البمالخالفة األموية في دمشق، حيث بدأ اى

 .  (1)وتم ضميا إلى اإلمبراطورية اإلسالمية حضارات عريقةفتحيا، والتي عرفت 

رسما آدميا قطعة تحمل  ،عليها ثرقطع التي ع  أهم ال من :الزخرفة اآلدمية .1

مالمح  من بدووي، بأنف طويل وبارز وشفتين رقيقتين وعينين واسعتين  امرأةُيمثل 

السكان المحميين الذين  عمىمواصفات الىذه تنطبق و ، بيضاء بشرةأنيا ذات وجييا 

 .(08و07  )الشكل رقم:سمراء يتصفون ببشرة بيضاء أو 

 

 .()ا بدرجاتو المونيةأخضر ا ونة، ويأخذ لىندسي بو زخارف مرتدية لباسا،تبدو المرأة   

                                  
بين اإلباحة والتحريم في العصور الوسطى،  التصوير عند العرب والمسممين( باسم دحدوح،  1
 .334، ص2010، مجمة جامعة دمشق لمعموم اليندسية، سوريا، 26، م:01ع:
 

 ):ىو من األلوان المحببة لممسممين ألن اهلل تعالى  الرمزية والبعد الديني في اختيار المون األخضر
ٌق"اختاره ليكون لباس أىل الجنة ل ت ب3ر  س3 ٌر و ا  الًيُيم3 ثي اُب ُسن3ُدس ُخض3 -سورة اإلنسان قولو عز وجل: " ع 

نو عميو السالم حين شقت المالئكة صدره وضعوا فيو لؤلؤة بيضاء في منديل أوورد  .-21اآلية 
ة المستمدة من يأخضر من حرير، ولذلك أقبل عميو المسممون في فنونيم الرتباطو بالمعاني الباطن

والسنة، ومع ذلك فالرمزية والبعد الديني ما زال محط دراسات لمعديد من الباحثين ما بين القرآن 
تأثير الثقافة اإلسالمية عمى " المؤيدين لمفكرة ومن ىم ضدىا. لممزيد ُينظر؛ بوزياني فاطمة الزىراء،
التراث األثري،  ، مجمة منبر01ع:العمارة المدنية وتخطيطها داخل المدن القديمة "تممسان أُنموذجا"، 

  .240، ص 2012لتراث األثري وتثمينو، جامعة تممسان، الجزائر، مخبر ا
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أما ُيغطي  المباس الرأس وكامل الجسد وتبرز بعض خصال شعرىا من األمام.  

، فُيعبر في أغمب طانقثالث الذي يوجد تحت العين في شكل الشامات أو الوشم 

 محمية.تقاليد وعادات  الظن عن

عمى  العينين ترسم قة، حيث لمدتفاصيل مالمح الوجو برسم لم يتم  ،بشكل عام  

األنف بحاجب العين  صل  وُ ، و  العين اليمنى أصغر من الُيسرىكانت و استواء واحد، 

 األيسر. 

حاليا في متحف معروضة  قطعة خزفيةتم العثور عمى  ية:بالزخرفة الكتا .2

 فوق فذ  نُ زخرفة كتابة عبارة عن حرف الياء الذي  القطعة حمل، تبمدينة ىنين الموقع

خط بال كتبت ،لسوادالمائل إلى ا بنيالمون الب ةالكتاب جاءتو بيضاء،  أرضية

نعلم إن وال ، مائمةخطوط وائر و دعبارة عن  أشكال ىندسية، ويحيط بيا نسخيال

 .(09رقم  شكلال) درقم الجرتحمل القطعة كانت هذه 

تراوح ما بين ت تحمل زخارف ىندسيةبآنية خزفية يحتفظ متحف الموقع األثري،     

أشكال، وتتميز بتنوع زخارفيا اليندسية التي تضمنت أشكاال منيا:  05أو 04

خطوط المتقاطعة ذات شبكة من الو ضافة لخطوط عمودية وأفقية، إ ،المعينات الكبيرة

ة ية الصنع، الزالت مستعممبشكل عام ىي أشكال ىندسية محمالحجم الصغير. 

 .تممسان ةمنطقب
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الب من عجينة وردية ، ُشكل بالدو CM.128:خزفيا، رقم جرده كوباتمثل اآلنية   

بني بطالء وبريق معدني زخرفة يالحظ من الجيتين و  بطانة بيضاء. المون وتغطيو

واستعممت قد ، عناصر ىندسية تحت طالء زجاجي شفاف وقوام الزخرفةوأزرق، 

  .(1) (10 الشكل رقم:)الفرشاة كأداة لمطمي

 

المحفوظة حاليا في المتحف العمومي لآلثار  ،() من بين األواني الخزفية  
صنفت ضمن خزفية  آنية ،اإلسالمية بتممسان والمستخرجة من موقع ىنين األثري

لون بالدوالب من عجينة بيضاء المون تغطييا بطانة من نفس القارورات، تم تشكيميا 
، ومؤلت الفراغات ()العجينة، وقواميا شريط كتابي يضم كممة "اليمن"، بخط الثمث
ر باتية بالمون األخضالموجودة بين حروفو بنقاط بنية تتخمميا بعض التوريقات الن

الفاتح، وبالنسبة لمجزء السفمي من البطن والقاعدة فيغطييا المون األخضر 
 . (2)(11الشكل رقم:)القاتم

 النباتية: الزخرفة

                                  
270( سحنون توفيق، مرجع سابق، ص  1  

 ) صنفت اآلنية الخزفية الحاممة لمرقمCM.114  في ماجستير سحنوني توفيق ضمن  مكتشفات
 Honainمن كتاب  345ولكنيا من نتاج حفرية ىنين بدليل ظيور صورة اآلنية في الصفحة رقم موقع المشور، 

ancien port du royaume ينظر: .لـــ: دحماني عبد الرحمن 
Abderahmane Khelifa, Honain ancien port du royaume de Tlemcen, Algerie, 2008, p 345. 

) :بالمرونة ومتانة التركيب ىو من بين أصعب أنواع الخطوط وأكثرىا جماال، يمتاز  خط الثمث
عمم الخط  وحسن التوزيع، لم يعد ىذا الخط مستعمال منذ القرن السابع عشر. ينظر: عفيف البينسي،

 . 40، ص 2004دار الشرق لمنشر والتوزيع، سوريا،  والرسوم،

.270(توفيق سحنون، مرجع سابق، ص  2  
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جاءت من إيران أو الصينقد إن زهرة القرنفل زهرة مجهولة المصدر   -
(1)

، 
،وترسم (2)انتشارا واسعا في جميع الفنون الزخرفية والمنتجات الفنيةيا ينتشر استخدامو 

 .(3)في أغمب األحيان متفتحة كما أنيا تخضع لمتحوير بطريقة زخرفية
تتمثل األشكال اليندسية والنباتية الموجودة عمى مستوى ىذه القطعة، في     

واحدة، يعموىا خطين، وعمى جانبييا نجد أشكاال ىندسية بخطوط مائمة  زىرة قرنفل

األشكال عبارة عن نصف دائرية تتوسطيا خطوط عمودية يصغر ، و تتوسطيا الزىرة

كبيرة مقارنة  فقد شغل مساحة الزىرة، وفيما يخص حجم زىرةطوليا كمما اقتربنا من ال

  .(12الشكل رقم )مع األشكال األخرى

وفـي بطاقـة  ،H.B20.C2.87 الحفريـة جـردوجد قطعة خزفية أخرى، تحمل رقم ت -

حاليــا وىــي معروضــة ، H-C-012-003ىــو:  الجــرد المتحفيــة أعطيــت رقمــا آخــر

 بمتحف الموقع بمدينة ىنين.

لعصــر الزيــاني وتــم اســتيرادىا ترجــع إلــى ا ، فــ ن ىــذه القطعــة وحســب بطاقــة الجــرد  

 1و مــــم5ســــم، ويتــــراوح الســــمك بــــين 10×ســــم18مقاســــاتيا كــــاآلتي: مــــن األنــــدلس، 

 .(03بطاقة رقم:)سم
                                  

،  01الزليج في العمارة اإلسالمية بالجزائر في العصر التركي دراسة أثرية فنية،ط: ( عبد العزيز محمود لعرج، 1
  .287، ص 1990المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، 

، العناصر الرمزية عمى المنتجات الفنية في الجزائر خالل الفترة العثمانية دراسة أثرية فنية( إبراىيم جمعة، 2
  .71، ص 2011-2010ماجستير:آثار عثمانية، معيد اآلثار، جامعة الجزائر، 

ماجستير آثار إسالمية، جامعة الجزائر، المنابر الخشبية بمساجد الجزائر خالل العهد العثماني، ( إبراهيم خذير، 3

   .72، ص 2012-2011الجزائر، 



 دراسة نتاجئ ومكتشفات حفرية هنيــــــــــن                       مثاين                        امفصل ا

 

 
191 

زخرفة داخمية وخارجية، فمن الداخل نجد أربعة أوراق  الخزفية تضم ىذه الشقفةو

وتقابمي، يربطيا سيقان عبارة في شكل تناظري ، ُوضعت ذات سبعة فصوص نباتية

ومن ، عن خطوط ممتوية، ونفذت الرسومات ذات المون األزرق فوق أرضية بيضاء

كما  استعمل فييما نفس الطالءو ورقتين ذات خمس فصوص  منتتألف الخارج 

  يالحظ في القطعة ثالثة ثقوب.

يحمل عناصر ، الذي الختمبإن تقنية الزخرفة  الطابع:تقنية الزخرفة اليندسية و 

زخرفية متنوعة، ويصنع الطابع من مادة الطين أو المعدن، ولمحصول عمى الزخرفة 

يتم الضغط عمى العجينة ثم ينزع الطابع، ف ن كانت الزخرفة غائرة في القالب نتج 

ذا كانت الزخرفة بارزة عنيا آنية ذات زخرفة  . (1)، فينتج عنيا زخرفة غائرةبارزة، وا 

معروضة تم العثور في حفرية ىنين عمى أجزاء من بدن جرة ذات حواف، وىي    

ومن أىم النتائج المتوصل إلييا من ، (12الصورة رقم:)حاليا في متحف موقع ىنين

  خالل دراسة الجرة، ما يمي:

                                  
م إلى القرن 7هـ/1سط من القرن تطور صناعة الفخار اإلسالمي في المغرب األو (عمي خيدة، 1 
، ص 2016-2015دكتوراه في اآلثار اإلسالمية، جامعة الجزائر، م دراسة أثرية فنية، 15هـ/9

246. 
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عمى يحتوي و  ،سم3.50×3.50 ، مقاساتومربعٌ المعتمد في القطعة  الختم شكل -

الشكل الشكل) وعميو فالطابع بارز غائرة عمى الجرةزخارف تركت  أشكال ىندسية

 .(13:رقم

استخدمت نفس الزخارف عمى الجرة، ولكننا نعتقد أن ىناك أكثر من ختم، نظرا  -

 حديث. لحوافو الغير مستقيمة في بعض األجزاء، أو أن ىناك ختم قديم وآخر

بقايا من جزء  بقاء ، وىوراء عدم استقامة حواف الطابعولكننا ُنرجح سببا آخر و  

، ولم ُتزل عن الختم، ما جعل حوافو غير عديدةبعد استخدامات  والطينة الُممتصقة ب

 .مستقيمة وىو أكثر األسباب ترجيحا لمفكرة

كانت عممية توزيع الطابع عمى مستوى الجرة عفوية، وليست عمى استقامة واحدة،  -
متساوية إذ جاءت عمى مستويات بدليل أن المسافات ما بين الطابع واآلخر غير 

 وممتصقة في أحيان أخرى. سم1سم و3بين  متباعدة في كثير من األحيان
وقد ، بعض آثار الكمس عمى أجزاء من الجرة التي ًصنعت من طينة حمراءُوجدت  -

  الترميم لمجانب الجمالي. افتقر
 اكتشافيا:  تاريخحسب  الفخارية الترتيب الكمي لممكتشفات 

توزيع المكتشفات الفخارية ب امى المقى األثرية، قمنرقم الجرد المسجل ع من خالل

  03: رقم الجدول وىو ما يبينو عنيا، الكشف  حسب سنة والخزفية

 مجموع المقى األثرية النسب المئوية عدد المقى األثرية المكتشفة السنة
1987 196 % 65.33  
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1988 36 % 12  
 

300 
1986 16 % 5.33 
1989 10 % 3.33 
1981 06  % 2 
1984 02 % 0.66 
 11.33 % 34 ؟؟؟

 .اكتشافيا تاريخحسب  الفخارية الكمي لممكتشفات الترتيب :03 الجدول رقم

بالنسبة ، و %65.33 قدرت بـــ: 1987سجمنا أكبر نسبة استخراج لمقى في سنة   

م، فقد كانت أعداد القطع الفخارية قميمة نوعا ما مقارنة مع 1984و 1981لمسنوات 

  .ىر األخالسنوات 

)ربما استخرجت من واحد رقم جرد ليا عديد من القطع األثرية التي أعطيىناك ال    

 يأتي: وفق ما ىا،عددوتم إحصاء  نفس الطبقة(

 رقم التسمسمي ُوجد ال H.A18.C1.87  فخارية قطعة 87في. 

 قم التسمسمي ر وفي القطاع الثاني استخدم الH.AII.3J.C3.87  قطع 04في 

 21في 1988سنة  في( H.AII.3J.C3.88)قمنفس الر تكرر استخدام ، و فخارية

 .سنوات عمى مدار متدا ، أي أن تنقيب المربعاتالطبقةوبنفس المربع و قطعة 

لم نتمكن من تحديد تاريخ الكشف عنيا، وذلك لؤلسباب  أثرية قطعة 34يوجد     

 :اآلتية
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 .العالية تميئ الحبر بسبب الرطوبة -

 عدم كتابة السنة في بعض المكتشفات. -

 .األثرية القطع وضع رقم الجرد فوقعدم  -

ل ىأ  قد  مدير الحفرية،نالحظ بأن  انطالقا من النتائج السابقة الذكر   أىمية كبيرة  و3

ساعد الباحثين عمى ، مما ياألعداد الكبيرة لمفخاريات المكتشفةبالرغم من جرد لم

 .أبحاثيماستكمال 

 الزليج:  2.4

، واألرضيات بعض البالطات الخزفية التي تستخدم في تكسية الجدرانعمى  عثر 

حيث قمنا  (14الشكل رقم)بينين في متحف الموقع األثريحاليا وىي محفوظة 

 جرد.الرقم  عمييا لم يدونمنيا أربعة  ،نماذج 6بدراسة 

 :منونذكر  ،والقياسات والمون بالتنوع من حيث الشكلالمدروس تميز الزليج  

سم، ُطميت بالمون األبيض، 1.3وارتفاعيا  ،سم8×سم8قياسيا قطعة زليج مربعة   -

   .(H.C2.E20.86وُكتب رقم الجرد فييا عمى الوجو) 

سم،  1.4وارتفاعيا  سم تقريبا4.50×سم4.50، مقاساتيا الشكل قطعة زليج مربعة -

 ،األبيض والبني ينلمونوالمالحظ في المكتشفات االستخدام الواسع  لونيا بني قاتم

  .فكتب أسفل القطعة (H.F....C3.87وبالنسبة لرقم الجرد )
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، سداسية وثمانية الشكل بعضيا مكتمل واآلخر غير مكتمل زليج قطعُ ُوجدت  -

 .سم3.5وسم 1.2ارتفاعيا بين 

تتوسط ىذه القطعة المركبة نجمة ثمانية الشكل لونيا أبيض، وتحيط بيا أشكال  -

 األبيض والبني المصفر والبني المائل لمسواد(.)أخرى مختمفة األلوان

 البرونزية: الحمي 3.4

كبيرة مقارنة مع القصدير،  يكون بنسب، البرونز عبارة عن مزيج من النحاس   

استعمموه في المرتبة الثانية  مثال استخدمو المسممون في صناعتيم، فالعثمانيون

 .(1)خداموتمقارنة مع مواد أخرى نظرا لتعدد مجاالت اس

وىذا يدل عمى كثرة من المكتشفات البرونزية بالحفرية،  أنواعلقد تم إيجاد    
 Honain ancien port du royaume de Tlemcen , بالموقع، وتضمن كتاب  ااستخدامي

صورا فوتوغرافية لبعض األقراط البرونزية، فجاءت دراستيا  لعبد الرحمن خميفة،

 كاآلتي:

بورقة نباتية ذات امتداد طولي، كما  يينتتمتاز أحد األقراط بشكميا الدائري وت -

 .  (15الشكل رقم:)ورقة السمك الصنع ةيتميز بجود

                                  
التحف المعدنية العثمانية المحفوظة بالمتحف الوطني لآلثار القدبمة دراسة (آيت سعيد نبيلة، 1

، ص 2009-2008جامعة الجزائر، الجزائر، ماجستير: آثار إسالمية، معهد اآلثار، أثرية فنية، 

34.   
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وتنسدل منيا  ينتيي بفتحة دائري ياشكم ،بالموقعالبرونزية  األقراط ينتشر نوع من-

حول القطعة  متفكما ت ،قطعة رقيقة السمك معقودة معيا من األعمى إلى األسفل

   .(16الشكل رقم:)قدةعُ  ةكم  ش  مُ  ثالث لفات المنسدلة

 العظام: 4.4

متحف حاليا في ، وىي موجودة ظيرت بعض المكتشفات العظمية بالحفرية   

بعضيا في حالة جيدة،  (،13رقم الصورةحيوانية)تصنيفيا كمكتشفات  جاءالموقع، 

يا مسامبعض أجزائو نظرا ل تتحممكما لبعض اآلخر بو العديد من التشققات، وا

أن الغضروف غير موجود في غالبية ، عمما والرطوبة الكبيرة بالمتحف الواسعة

  .العظام عند الباحثينوىو أىم جزء مساعد في دراسة ، العظام

 مكتشفات حفرية هنين:حفظ عرض و مخزن  .5

حفظ المقى األثرية  ىناك مجموعة من المالحظات التي تتعمق بمخزن موقع 

 وترميميا بينين، منيا:

، إضافة األثرية المكتشفاتالكبير من عدد و لمعدم استيعابمساحة المخزن و ضيق  -

 .(14رقم:)الصورة والخزائن رفوفمإلى افتقاره ل
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نقص التيوية ووسائل التحكم في درجة الحرارة والرطوبة، عمما أن المخزن يقع  -

إضافة إلى أن ىذه المشكمة موجودة في قاعة  عمى ُبعد أمتار من البحر

  .(15 الصورة رقمالعرض)

تصنع األواني الفخارية من مكونات معدنية وغير معدنية تتميز بعدم التجانس من  -

ونتيجة لذلك تتعرض األواني لمتمف مع  ،وتماسكيا وأشكاليا البموريةحيث طبيعتيا 

الصورة رقم ) تفاعل ىذه المكونات مع عوامل التمف المختمفة بسببمرور الوقت 

التي يترتب عنيا حدوث أضرار بالغة بالتركيب الفيزيائي لؤلواني إضافة إلى  (61

  .حرقيا الغير جيد

 .ومؤل التشققات في الجدران البناء أو الترميماألرضية والسقف إلعادة تحتاج  -
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 خالصة:ال

، إلى في كل من القطاعين األول والثاني كشفت الحفرية عن مجموعة من البيوت   

 .الذي ُوجد بأعداد كبيرة المنقولة مثل البرونز المكتشفاتجانب العديد من 

المتميزة بزخارفيا التي تتمثل في األشكال  والخزفية ىناك بعض الشقف الفخاريةو  

وكتابية وآدمية، وفي  نباتية زخارفاات، كما تظم والمثمثاليندسية مثل المربعات 

 متحف موقع ىنين وجدت خزفيات مستوردة من األندلس.

مجموعة من الزليج المختمف األلوان واألشكال و إلى جانب ىذه المكتشفات تم إيجاد 

   .لتي لم ُيفصل في نوعياالعظام الحيوانية ا
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 :المعطيات الجغرافية والتاريخية (1

اآلثار المعمارية كالفنية التي بقيت  بدليؿلقد ترؾ المرينيكف بتممساف بصماتهـ    

كجامع سيدم الحمكم كمدينة  ع سيدم أبي بكمديفكمف أهمها جاممكجكدة لآلف 

 المنصكرة األثرية التي تضـ المكقع األثرم قيد الدراسة.

 المكقع الجغرافي لمحفرية: -

، -1.3339190بيف خطي طكؿ  المنصكرة األثرية في بمديةتقع الحفرية  

عمى بعدو  الشرقية برجه -مف الجهة الشماليةيحدها  ،34.8696030كخط عرض

، سبدك إلىمف تممساف المؤدم  22رقـ  الكطنيالطريؽ  نجد كما أمتاًر  10يقارب 

المكقع كمسجد بيف  فصؿكال ي، مساكفمجمكعة مف ال المكقع األثرمب كيحيط

   .(71)الصورة رقم:  مسافة كبيرة  المنصكرة
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 مكقع حفرية المشكر. :71الصورة رقم 
 www.google.dz/mapsعف/ 

 
 لمحة تاريخية عف المنصكرة :  -

في مراكش كاألندلس بمكت آخر األمراء المكحديف في محـر  انتهى حكـ المكحديف  

عمى  عمى الدكلة المكحدية كاقضليبدأ تاريخ دكلة بني مريف الذيف  ـ، 668مف سنة 

أف لهـ كا يزعمكف بأنهـ كرثة المكحديف ك مريف كان يبما أف بنك ، (1)أمرهـ في مراكش

                                                             

المعجب في تمخيص أخبار المغرب)من لدن فتح األندلس إلى آخر عصر ( عبد الكاحد المراكشي،  1
 . 419، ص 1962تح: محمد سعيد العرياف، طبع لجنة إحياء التراث اإلسالمي، مصر، الموحدين(، 

 مسجد المنصورة

 

http://www.google.dz/maps
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يترقبكف الفرصة لمتدخؿ في  االحؽ في فرض سيطرتهـ عمى المغرب األكسػط، أخذك 

 .(1) فقدمت جيكشهـ كعسكرت أماـ أسكار تممساف محاكلة حصارها ،المغرب األكسط

إلػى تممسػاف عػاـ كتكجػ  مػف فػاس بػالد مغػراكة كبنػي تػكجيف، يكسؼ بػف يعقػكب ممؾ 

مدينة بظاهر تممساف سماها قاـ بحصار المدينة، كأثناء ذلؾ شرع في بناء هػػ، ك 698

بعػػػدما ضػػػيؽ عمػػػى أهمهػػػا  كبقػػػي محاصػػػرا لهػػػا إلػػػى  ايػػػة كفاتػػػ ، تممساااان الجديااادة،

 .(2)هػذا الحصػار ، كبكيع ابن  محمد فيعثماف األميرثـ مات  ر سبع سنيف،ابالحص

إيػػاهـ إلػػى تمػػاـ  (3) ()بػػف خمػػدكف فقػػد اسػػتمر حصػػارهـمػػا ذكػػرد عبػػد الػػرحمف  كحسػػب

ثماني سنيف كثالثة أشهر مف يـك نزكل ، نالهـ فيها مف الجهد كالجكع ما لػـ ينػؿ أمػة 

 .(4)مف األمـ كاضطركا إلى أكؿ الجيؼ كالفئراف

                                                             

، دار الغرب 02، ج: 01، ط :بحوث إسالمية في التاريخ و الحضارة و اآلثار ( عبد العزيز سالـ،1
 .ك لممزيد ينظر :351، ص 1992اإلسالمي، لبناف، 

-Djellol Benkelfat, il était une fois Tlemcen, récit d’une vie récit d’une ville, éditions ibn 

khaldoun, Algérie, 2002, p47 

تح: عبد الكهاب بف روضة النسرين في دولة بني مرين،( أبي الكليد إسماعيؿ بف األحمر، 2 
 .50، ص 1962منصكر، المطبعة الممكية لمقصر الممكي، المغرب، 


هػ، لتعكد 706 -هػ698الحصار الكبير عزلها عف العالـ الخارجي لثماني سنكات مف  هذاالحصار: (

  ينظر:لممزيد المدينة كما كانت عمي  بعد فؾ الحصار كاستنزاؼ معظـ طاقاتها البشرية كالمادية. 

3  (Abd Hamid Hadjiat , évolution de la médina de Tlemcen durant l’époque 

précoloniale,1
er
 séminaire magrébin sur les médinas , Algérie, 1988, p 75 . 

 

 .113، مصدر سابؽ، ص 07( عبد الرحمف بف خمدكف، ـ:  4
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  .(1)عمرانها، كرحؿ إليها التيجار بالبضائع مف اآلفاؽ فزاد ()مدينة المنصكرةاتسعت 

:" كقد حطمها أهؿ تممساف بعدما انفض بف خمدكف في كتاب  بغية الركادكقاؿ يحي 

الحصار، ثـ أعاد بناءها السمطاف المريني أبك الحسف، أثناء الحصار الذم ضرب  

 .(2)"هػػ737هػػػ إلى سنة 735بني عبد الكاد مف سنة  ةعمى عاصم

 حفرية المنصورة: (2

ـ  1993ـ إلى سنة  1986سنة لقد مرت أعماؿ التنقيب بالمنصكرة مف 
 ة كعديدة نذكر منها:بمراحؿ هامى 

جاء مكقعها بكسط قرية بجامعة الجزائر، ك  عمـ اآلثار معهدل الحفرية تابعة   
األرضية التي  ، بناء مسجد القرية فكؽ القطعةـ1972كاف منتظرا سنة ك لمنصكرة ا

األساس الذم أيحدث مسجد لمقرية، كأثناء الشركع في إقامة  2ـ1100مساحتها 
متر ككصؿ 04متر، كعمقها كصؿ إلى  04إلنجازد حفر مربعة الشكؿ طكؿ ضمعها 

ة مف البقايا األثرية عمقها إلى األرض األـ، عمى إثر هذد األشغاؿ ظهرت مجمكع
 زليج كهنا تكقؼ الحفر بالمكقع لتتدخؿ بعدها المصالح األثرية بالكالية.  مف أسكار ك 

                                                             

) :أسسها يكسؼ بف يعقكب كخربها بني عبد الكاد إثر انسحاب المرينييف مف تممساف  المنصورة
ـ، أما األطالؿ الحالية فهي بقايا المدينة التي أسسها أبك الحسف 1307هػػػ/706كالمغرب األكسط سنة 

  .146بعد بناء المنصكرة األكلى. يينظر: محمد بف عبد اهلل التنسي، مصدر سابؽ، ص 

 .114ابؽ ، ص ، مصدر س07الرحمف بف خمدكف، ـ: عبد (  1
 130( محمد بف عبد اهلل التنسي، مصدر سابؽ، ص  2
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هماؿ حتى سنة  ظؿ المكقع في خراب ـ، كبعد محاكالت كمجهكدات بدلها 1984كا 

مدير الحفرية مع جهات عدة منها بمدية تممساف كالمنصكرة ثـ مديرية التراث الثقافي 

مع مديرية التراث الثقافي تخكؿ  اتفاقيةنذاؾ، تـ قبكؿ كعقد آبكزارة اإلعالـ كالثقافة 

 .   (1)لمعهد اآلثار القياـ بحفرية إنقاذية، كالشركع في العمؿ

ة كميمعمفر ة بداية الحفر في  كيشير المنقب إلى أف المكقع ظؿ إلى  اية  

أكثر  إلى درجة ارتفاع المزبمة عف مستكل األرض إلى ،ـ1985لمقرية حتى سنة 

 .(2) (71:الصورة رقم )ـ فكؽ سطح األرضية 1.20مف 

المفر ة  ارتفاعيذكر المنقب بأف في مجمة اآلثارييف العرب مقاؿ آخر تـ نشرد في ك 

فخارية الشقؼ الخزفية ك كقد تـ العثكر عمى قطع مف الفسيفساء ال ـ،0.30إلى  كصػؿ

 .(3)هالي القاطنيف بالقريةمف طرؼ أحد األ

مع مجمكعة مف الطمبة ببحث أثرم بالمنطقة لمدة شهر  ـ،1985سنة  قاـ المنقبك 
كزارة الثقافة مف أجؿ ة ك الكالئيلدل السمطات المحمية ك إلى ضركرة السعي في  تكصؿ 

                                                             

مدينة المنصورة المرينية بتممسان دراسة تاريخية أثرية في عمرانيا عبد العزيز محمود لعرج،  ( 1
 .091، ص2006، مكتبة زهراء الشرؽ، مصر،01، ط: وعمارتيا وفنونيا

 .006، صمرجع سابؽ....،مدينة المنصورة عبد العزيز محمود لعرج،  ( 2

)الجزائر( من اإلعداد إلى المحافظة)األسس  حفرية المنصورة بتممسان"عبد العزيز محمكد لعرج،  (3
، 2112مصر،  ،كتاب الممتقى الثالث لجمعية اآلثارييف العرب الندكة العممية الثانية،والطرق("

 .937،942ص
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 اإلنقاذيةشيرع في العمؿ بالحفرية كبعد حصكل  عمي   ،لمحفر تصريحالحصكؿ عمى 
 ـ.1986 في أبريؿ

عية البقايا المعمارية كالفنية كالصنالقد كاف الهدؼ مف حفرية المنصكرة البحث عف 

بالفترة  (1)الدراسات العمرانيػة كالمعمارية الفنية المتعمقةالتي يمكف أف تدعـ األبحاث ك 

الزيانية، كاكتشاؼ ما خمف  المرينيكف في تممساف الزيانية مف آثار عمرانية  –المرينية 

 كمعمارية كفنية خالؿ صراعهـ فيما بينهـ. 

، حيث شارؾ -جامعػػة الجزائر-لمعهد عمـ اآلثارحفرية المنصكرة تابعة كانت    

فيها مجمكعة مف طمبة، تحت إشراؼ مجمكعة مف األساتذة الباحثيف، كتحت إدارة 

محمكد عبد العزيز لعرج كمدير لها، كجؿ عٌماؿ الحفرية كانكا طمبة، باستثناء ثالثة 

ة الحفرية، أما عدد الطمبة فقد كاف يتراكح أك أربعة منهـ كانكا تابعيف لمبمدية في بداي

في تناقص ( 2)ما بيف عشريف كثالثيف طالبنا، كخالؿ المكاسـ المكالية أصبح عددهـ

ليصؿ مف خمسة عشر إلى عشريف طالبا، كيزِّعيكا عمى المربعات بإشراؼ مف رئيس 

 الفكج)مف الطمبة( كتحت مراقبة أحد مساعدم مدير الحفرية كهك مف األساتذة

 . (3)الباحثيف

                                                             

 .006، صمرجع سابؽ...، مدينة المنصورة المرينية عبد العزيز محمكد لعرج،  (1

 .006،090ص،  مرجع سابؽ...، مدينة المنصورة المرينية عبد العزيز محمكد لعرج،  (2
 .944، ص...، مرجع سابؽحفرية المنصورة بتممسانعبد العزيز محمكد لعرج،  ( 3
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في مجاالت كثيرة  كأثناء قياـ الحفرية استعاف مديرها بمجمكعة مف المتخصصيف

المٌرمـ المعمارم كمرمـ المقى كعناصر دائمة في ـ كالمصكر ك الرسامثؿ :المهندس ك 

الحفرية، إضافة إلى متخصصيف دكرييف آخريف مثؿ: الطكبك رافي كالجيكلكجي 

مدة لفيما يخص العمؿ بالحفرية فكاف يجرل سنكيا في مكسـ الربيع . ك (1)كالكيميائي

 .(2)عشرة أياـب كقد تزيد عن شهر تصؿ إلى 

عدادد مف خالؿ إزالة النفايات  أكؿ عممية تـ القياـ بها تمخصت في تنظيؼ المكقع كا 

 لتتكضح المعالـ األثرية المكجكدة أسفم .كما قسـ إلى قسميف:

 القسـ الغربي. -
 شرقي.القسـ ال -

المكتشفات األثرية التي  تكاثؼفتـ في القسـ الشمالي نظرا ل بالنسبة لمعمؿ األساسي

عدادد  تعد نقاط انطالؽ لبداية العمؿ إذ ظهرت جيدا بعد عممية تنظيؼ المكقع كا 

لمعمؿ. أما القسـ الغربي كالجنكبي مف المكقع فمـ تكتمؿ بهما األعماؿ كما أنها 

 . (3)كفيالف بتفسير المكتشفات المعمارية بصكرة كاممة

 نكع الحفرية كمنهجها: -

                                                             

 .939، صنفس  ( 1

 .090مرجع سابؽ، ص .....،المرينية مدينة المنصورةعبد العزيز محمكد لعرج،  (2

 .090، ص مرجع سابؽ.....،المرينية مدينة المنصورةعبد العزيز محمكد لعرج،  ( 3
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حفرية  ككنها كالمنظمة الكقائية ة المنصكرة ضمف الحفريةأدرجت حفري  

 .)1(مبرمجة كتهدؼ إلى صيانة المكتشفات كحفظها

، مستطيالفرا ا  يشغؿاألثرم  المكقعفإف  (2)كحسب ما كيتب في التقرير       

، تعطينا (2ـ1739ـ=37×ـ47هذد المساحة) ،م71×م71كاختار مساحة قدرت بػ: 

  .دذكر سمؼ مربعا كما 36، كليس تقريبناسبعيف مربعنا 

المباني المرينية في إمارة تممسان الزيانية دراسة  في كتاب كردأ مف جهة أخرل، نجدد قدك  

بأف المكقع يمتد مف الشرؽ إلى  ،(4) رسالة الدكتكرادفي ك  (3) أثرية معمارية وفنية

  .م71×م 74الغرب بمساحة تقدر بػ: 

  :ألف، ثريةاألعدـ تطابؽ المعطيات  ،يتضح جميا مما سبؽ

ما يقارب أم  سبعة كستيف مربعنا تقريبنا، مساحة تكفي لحفر، 2ـ1665ـ=37×ـ45

 ضعؼ المساحة المحفكرة.

 ،(07:المخطط رقم) الشكؿ مربعالمخطط المكضكع مف قبؿ المنقب لقد كاف   

                                                             

 .937مرجع سابؽ، ص حفرية المنصورة بتممسان...،عبد العزيز محمكد لعرج،  ( 1 
 .942صنفس ،  ( 2
إمارة تممسان الزيانية دراسة أثرية معمارية المباني المرينية في عبد العزيز محمكد لعرج،  ( 3

. كينظر: عبد 401، ص 0999، ، جامعة الجزائر، الجزائر10دكتكراد: آثار إسالمية، ج:وفنية، 
 .943ص ،مرجع سابؽحفرية المنصورة بتممسان...، العزيز محمكد لعرج، 

.943نفس ، ص (  4  
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 ـ. 5مربعا، طكؿ ضمع كؿ منها  36تـ تنقيب شبكة مف المربعات عددها ك 

 .حسب المعطيات الميقدمة  2ـ900مساحة المكقع بمغ ت إذف 

ككاجهتنا صعكبة  ،لمتحقؽ مف المعطيات السابقة زرنا المكقع ألخذ القياسات

  افترضنا طريقتيف كعمي  ،لما آؿ إلي  المكقع مف إهماؿ في ضبط قياس الطكؿ،

 :ااألقرب لممكقع حالي المساحة تقديرل

 :أما 2ـ875مساحت   مربعا 35كفر، كت2ـ900 =ـ25×ـ36 المساحة األكلى ،

الكمية  ممرات مساحتها  عبارة عف ، فهك 2ـ900الباقي مف المساحة المقدرة بػػػ: 

 (.71الشكل رقم:) 2ـ25

 :(71الشكل رقم:)مربعا 30تكفر ك ، 2ـ = 750ـ25×ـ 30المساحة الثانية. 

ف األكؿ، ألن  يتفؽ مع بعض المعطيات المقدمة متراض فكبناء عمي  نرجح اال

 ، كفؽ اآلتي:قبؿ المنقب كالتي حاكلنا حساب مساحتها

 .2ـ 911ـ=31×ـ31ـ( =5×مربعات أفقية 6ـ(+ )5×مربعات عمكدية 6)

 

  .ممر

1 2 3 4 5 6 7 

 73 م)1 مربعات (
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 . لمحفريةاألكؿ االفتراضي  مخططال: 71الشكل رقم

 
 

 مربعات 3

 

 مربعات 4

 

 محفرية .لالثاني االفتراضي  مخططال: 71 الشكل رقم

 

 أعماؿ التسجيؿ بالمكقع : -

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 44 74 

   .ممر 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 

 24م
مربعات( 5)   
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ما تـ القياـ كمف أهـ ، انطالؽ الحفريةمنذ المكسـ الثاني مف أعماؿ الحفر مت ظني  

 نذكر: ،ب  في الحفرية

 :نقطة  عف جدارتقـك عمى البحث في  إف  طريقة التثميث الرسم المعماري

مجهكلة أك النقطة التي يدكر عميها البحث في االنكسارات كالبركز أك االنحناءات 

 .)1(مف خالؿ نقطتيف معمكمتيف أك أكثر

 الرفع األثري الطبقيLa stratigraphie:  يعتمد الرفع األثرم لمطبقات كالبقع

الجانب   سفؿ فاألكؿ منها هك األحدث، أماا مف حيثاألعمى إلى األعمى الترقيـ مف 

الزمني أك الحضارم فإف أقدمها هك أسفمها، كترسـ المقى األثرية المكتشفة حسب 

 ادا عمى النقط االسترشادية بشبكةمكقعها في المربع كالبقعة أك الطبقة اعتم

 .(2) المربعات، أما الفخار كالخزؼ فيسجؿ حسب رقـ المربع كبقعػة الطبقػة

إال طبقة  القصري الجزء الشمالي لـ يحتك مكقع المنصكرة بقمة طبقات ، ففتميز 

كاحدة كهي الطبقة األصمية أما الجانباف الجنكبي كالغربي فقد احتكل كؿ منهما عمى 

تأسيس قرية المنصكرة في العهد أثناء أكثر مف طبقة نظرا إلعادة استخدام  

 ـ.1848االستعمارم سنة 

                                                             

 .945-944مرجع سابؽ، حفرية المنصورة بتممسان...،عبد العزيز محمكد لعرج، ) 1

 .945- 944صمرجع سابؽ ،  حفرية المنصورة بتممسان...،عبد العزيز محمكد لعرج،  (2
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  عممية مهمة جدا في التسجيؿ  إنها :الفوتوغرافي التصويرالتسجيل الصوتي و

ستؤذم إلى فقداف أدلة عممية كبالتالي فقراءتنا  األثرم، ففي حالة اإل فاؿ عنها

 .  (1)لممكتشفات األثرية ستككف مبنية عمى معمكمات خاطئة

 

  

المنقب اعتمد في السنكات األكلى مف  أففي حفرية المنصكرة نتباد يمفت االكما 

ـ( عمى التسجيؿ الصكتي بكاسطة األشرطة دكف استخداـ 1989-1986التنقيب )

التصكير الفكتك رافي الذم لجأ المنقب إلى استخدام  في المكاسـ الالحقة باستخداـ 

 التسجيؿ بالكاميرا فيديك. 

 إذ  ة،يدقيقة بالحفر  ي التكصؿ إلى نتائجساعد هذا الجهاز ف :جياز الكمبيوتر

ما ألحقت خاصة بعدمف جميع جكانبها،  تلجك عك ت كخزنت في  المعمكمات سجم

 .(2)أك آلة تصكير رقمية عاكسة لمصكر Scannerبجهاز ماسح لمصكر

 مكتشفات حفرية المنصورة: (7

                                                             

 .945- 944ص (  نفس ،1

 

 .947- 944صمرجع سابؽ ،  حفرية المنصورة بتممسان...،عبد العزيز محمكد لعرج، 2)  
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 ل، كما لـ تيجر في كتب المصادر التاريخية أحياء مدينة المنصكرةلـ يرد ذكر    

باعتبارها مدينة عسكرية فمف الضركرم أف تككف بها ك  ،فيها حفريات أثرية كاسعة

 .(1)قصبة تحتؿ مكقعا إستراتيجيا مرتفعا يشرؼ عمى المدينة

المصنفة مف  مكتشفات األثرية،مجمكعة مف الاكتشاؼ تفيد نتائج الحفرية إلى ك    

 :كاآلتيكببحثنا صنفناها  : مكتشفات معمارية ك ير معمارية.قبؿ الباحث إلى

 

 

 اليياكل المعمارية المكتشفة: - أ
 ةقاعدذم  دقيؽ الصنعك  عمكد رخامي أبيض المكف بهاتـ اكتشاؼ دار أك قصر    

تحاط بها تكسية مف الزليج أك الفسيفساء الخزفية المتعددة  ،في األرضية ةثبتم

قصكر التي تتركب األلكاف. كاعتمادا عمى المعايير كالمعطيات المتعمقة بالدكر أك ال

 معظمها مكجكد في هذا المبنى كهك:، فإف مف عناصر أساسية

 فتحت  تشرؼ عمي  أركقة مف جهات  األربعةك فناء أكسط هك نكاتها،  تتألؼ الدار مف

عمي  حجرات بمعدؿ حجرة في كؿ جهة إضافة إلى مالحؽ أخرل في الجكانب 

 الشمالية كالجنكبية كالغربية.
                                                             

، مجلة عصور 12ع:" مدينة المنصورة األثرية، ظروف نشأتها وعمرانها"، معروف بلحاج،  (1

 .309، ص 2100الجديدة، مخبر البحث التاريخي، جامعة وهران، الجزائر، 
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ـ، يقع 12ـ، كقطرد7×10يمتد مف الشرؽ إلى الغرب مساحت   ،مستطيؿشكؿ الفناء 

د ؤي جز  ـ مف مستكل أرضية المكقع. كما عثر عمى بدف عمكد3عمى عمؽ حكالي 

كقاعدت  مثبتة في مكانها. كيحتؿ العمكد مكانا ثابتا في الركف الشمالي األعمى مفقكد 

ـ مف الركف الشمالي الغربي من . كعمى بعد 2.40عمى بعد حكالي  الغربي مف الفناء

 .(1)مف حائط  الشمالي1.50ك ـ مف حائط  الغربي،1.80

 

 

البد أف ك  ،يجعم  عمكدا ركنيا ف مكقع هذا العمكد مف الفناءكيتصكر الباحث أ

هذد يرل إمكانية امتداد  كما أن  .ل  عمكد مماثؿ اأركان  الثالثة األخرل كاف يحتمه

كبيرا. فالمسافة المقدرة   ير أف الفراغ بيف األعمدة يبدك ،عقكد بيف هذد األعمدةال

مف كجهة نظرد، إذا كانت هذد المسافة . ـ شرقا ك ربا3ـ ك5.20بينها شماال كجنكبا 

افة بيف العمكديف الشرقي كالغربي تبدك كبيرة ك ير سكهندسيا فإف الم مقبكلة معماريا

 .(2)متفقة هندسيا كمعماريا مع سعة الصحف

                                                             

 .093-092ص  ،مرجع سابؽ  حفرية المنصورة بتممسان...،عبد العزيز محمكد لعرج،  ( 1

.194، ص مرجع سابؽ  المنصورة بتممسان...،حفرية عبد العزيز محمكد لعرج،  ( 2  
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يحيط بالفناء أربعة أركقة مف جهات  األربعة تفصم  عف الحجرات، كتيعد همزة    

 فمي  شرقا ك ربا. كما كاف الركاقاالكصؿ بينهما. كيعتقد أنها كانت تشرؼ ع

ـ، كالشرقي 1.50الشمالي كالجنكبي يشرفاف عمي  بعقديف آخريف. كقدر اتساعهما بػ 

 ـ. كتفتح أبكاب الحجرات عمى األركقة.1.85كالغربي بػ 

مف جميع جهات  حجرات مستطيمة الشكؿ متقاربة االتساع.  حجرات تحيط بالفناء  

أما الحجرتاف ، ـ3ـ، كالشرقية 3.20فالحجرة الغربية أكسعها كيقدر عرضها بػ

ـ. كقد  طيت الحجرة الغربية 2.50الجنكبية كالشمالية فمتماثمتاف كاتساع كؿ منهما 

يرجح أن  مف ك كالفاتح  القاتـ بالمكف البني المطمية مف الزخارؼ الجصيةبطبقة 

 .(1)مستخمصات الخركب

  متد بؿ ت ،د إلى الحائط الجنكبي لمدارف الحجرة الغربية ال تمتأ المنقبيرل

الشماؿ إلى الجنكب لتقؼ عند امتداد الضمع الجنكبي لمصحف الذم يتصؿ  مف

ـ، كتفتح بباب كاحد 3.20×ـ8بالضمع الغربي لمدار. كبذلؾ يككف مقاس الحجرة 

 عمى الركاؽ الغربي لمصحف.

                                                             

  1 .095-094ص  ،ؽمرجع سابمدينة المنصورة المرينية......،  لعرج، عبد العزيز محمكد (
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 الضمع الجنكبي لمصحفمتد مف كت ،الغربيةالحجرة أما الحجرة الشرقية، فهي تشب  

 .(1)كاحد كتفتح بباب ،ـ3 ×10.30:، مساحتهارلحائط الشرقي لمداا إلى

كأكسع  أما الحجرتاف الجنكبية كالشمالية، فكؿ منهما تفتح بثالث أبكاب عمى ركاقيها

  أكسطها كهك بابها الرئيسي أما الباباف المذاف يكتنفانها فهما ثانكياف. األبكاب

الجزء الجنكبي  فيـ كتشغؿ حيزا عمكديا 2.50×ـ12.50كالحجرة الجنكبية مساحتها 

 .(2)محائط الشرقي لمدارل صؿتئط الجنكبي لمصحف كتمتد شرقا لالغربي مف الحا

تمتد مف الحجرة الشرقية لتمتقي بالحجرة الغربية ثـ تنحرؼ فأما الحجرة الشمالية 

 أف هناؾالباحث  رلـ. كي2.50×ـ10مقاساتها ، شماال لتتصؿ بمالحؽ بارزة عنها

كبذلؾ تككف  ،ثانكم الغربي إلى حائطها الشماليها البكاف يمتد مف با جداريافاصال 

 .(3)ـ طكال10ـ بدال مف 2.50×ـ 8مساحتها 

تحتكم الدار عمى ثمانية أبكاب داخمية تتصؿ كمها بالحجرات أك مالحقها مف  

جهة كبأركقة الصحف مف جهة أخرل كذلؾ بمعدؿ باب كاحد لكؿ مف الحجرتيف 

                                                             

.096ص  ، نفس (  1  
.196، ص نفس (  2 

  196، ص . ؽمرجع سابمدينة المنصورة المرينية......،  لعرج، عبد العزيز محمكد (3
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كثالثة أبكاب لكؿ مف الحجرتيف الجنكبية كالشمالية بمعدؿ باب  الغربية كالشرقية

 .(1)أكسط كبابيف جانبييف

األبكاب  شكمها كاتساعها فعرضاألػبكاب الرئيسية لمحجرات مف حيث  شاب تت

ذم زليج ت عتبات األبكاب بكسيكقد  ،ـ1الثانكية فإف اتساعها أما األبكاب ،ـ1.60

هندسية متنكعة مف المضمعات كالمثمنات ألكاف متعددة كتشكيالت زخرفية 

 .(2)كالمعينات

ثر عمى تبميطات باب الحجرة الغربية كالباب الثانكم الجنكبي الغربي لمصحف عي  

 بقية األبكاب كترميـ األسكار.خذها الباحث نمكذجا إلعادة تصكر بحيث ات، كاممة

متد مف ، يالجزء الجنكبي الغربي كهك فيأهـ ممحقة لمدار،  الممحؽ األكؿيعد     

حجرتيف عمى مستكييف يتألؼ مف كما  ـ،1.80×ـ4.20الغرب إلى الشرؽ مساحت  

 .(3)عمكم كسفمي

متعددة كسط اللكاف ذم األبمالط أممس كبقطع مف الزليج  األرضية طيت تمت 

 منفذيف أحدهما في الجهة الغربية اتساع  فتحكما تـ في  . جدرافالحجرة كأسفؿ ال
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اآلخر المنفذ ـ ك 0.18الخارجية قناة عمكدية قطرها حكالي  ةعتبالعند ك  ،ـ0.90

 .(1)بالجهة الشمالية منهامكجكد 

 الحجـ رصغيتميز ب ،حكض تكزيع الميادبمنتصؼ الحائط الشرقي لمحجرة يكجد     

 ،ـ0.40×ـ0.50مقاسات   جداريشغؿ جزء من  سمؾ ال مستطيؿال كالشكؿ

سمكها الشكؿ، يصؿ قطعة رخامية مستديرة  ة الحكضأرضيتغطي ك  ،ـ0.42كعمق 

قطعة رخامية أخرل  الحكض تكسطكي ،(2)مكسكرة ثالثة قطعهي مككنة مف ـ ك 1.50

ـ خرمت في كسطها بفتحة  ير 0.30طكؿ الضمع فيها حكالي  ،سداسية األضالع

 ،نافذة فيها أنبكب صغير مصنكع مف الرصاص. كقد بنى الحكض بمادة اآلجر

في الجكانب بكاسطة مسامير  مثبتكجكانب  بمالط قكم أممس  ت ضيك طيت أر 

كتمتقي في هذا  ثالثية الشكؿ حادة في طرؼ منها، كمدببة في الطرؼ اآلخر.

يجعؿ مف كظيفت   الحكض أربعة قنكات فخارية متشابهة ذات اتجاهات مختمفة مٌما

 .(3)نقطة لتجمع المياد كتكزيعها

                                                             

.098-097ص  ، نفس (  1  

 .098-097ص  نفس ،  (2
.098-097 ص،  مرجع سابؽ  مدينة المنصورة المرينية......، عبد العزيز محمكد لعرج،(  3  



-6891حفرية املنصورة الأثرية)                                        الفصل الثالث               

 م(6881

 

 
218 

تمتد جميع القنكات إٌما تحت أرضية الحجرة أك في حكائط الدار كتتج  بميؿ   

بسيط، لكن  محسكب مف الجنكب إلى الشماؿ أك نحك الشماؿ الغربي. مٌما يدؿ أف 

 .(1)ستي منبع  كاف هضبة اللةمصدر المياد 

قنكات أخرل: األكلى، تتج  شرقا نحك باب الحجرة  كتتصؿ بنفس الحجرة ثالث 

أما مكازية لؤلكلى،  الثانية، كالقناة كتمتد أسفؿ األرضية كتغطيها قطع مف اآلجر

 لمحجرة الغربية.  تمتد مف حكض الحجرة نحك الشماؿ الغربي فهي الثالثةالقناة 

الباب ييفضي م مف هذا الممحؽ، الذالمستكل الثاني المكجكدة في حجرة كبالنسبة لم

أشب  ما يككف بدرج ليتصؿ كهك  ،منحدر بصفة تدريجية إلي  في شكؿالشمالي 

 ،كتتصؿ هذد الحجرة بالصحف ،ـ2.50×ـ5بحجرة أخرل صغيرة مستطيمة مساحتها

في هذد الجهة الزاكية الغربية مف الركاؽ الجنكبي لمصحف ك  يؤذم إلىباب  مف خالؿ

ـٌ استخراج رمادالجنكبية  أف الباحث  يعتقدكهك ما جعؿ  ،كبقايا حطب متفحـ أسكد ت

  .ـ1.25هذا المكاف قد شغم  فرف منزلي مع العمـ أف عمؽ المكاف يزيد عف 

غسؿ الثياب لالحجرة السابقة كانت حجرة ك  ، رفة المعيشة أك المطبخجرة الحي تشغؿ 

  .(2)بما أن  كاف يمتقي فيها مجمع المياد
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حجرة خمفية بارزة إلى  مفيتككف في الشماؿ الغربي لمدار  الممحؽ الثاني يقع   

 يتقدمها ركاؽ مستطيؿ.ك الخارج 

عمى الركاؽ  ،(ـ2ـ كعرضها2.50طكؿ ضمعها )الشكؿ  مستطيمةال الحجرة تفتحك 

إلى قسميف  تهاكقسمت أرضي، ـ2ـ كعمق  0.70بباب ضيؽ اتساع  الذم يتقدمها 

ـ، كهك منخفض 0.70عرض  منها األماميالقسـ ف يمتداف مف الشرؽ إلى الغرب:

 .(1)ليج المتعدد األلكافز أرضيت  مبمطة بالك سـ 6عف القسـ الثاني بحكالي 

 شريط مف هماكيفصم ،رتفع القسـ الخمفي مف الحجرة عف القسـ األمامييك   

ية هذا القسـ مثمثة بمكف أبيض كأزرؽ كيغطي أرضالك مستطيمة القطع ال ذمالزليج 

 .(2)االسمنت طبقة سميكة مف

 

 

 قسميفلدار كحجمها كأرضيتها ذات الحجرة بمكقعها المتطرؼ في االهذد إف 

كنيؼ بالدرجة األكلى أك كالمدخؿ المنكسر المكصؿ إليها يجعمها حجرة خالء أك 
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بالدار كأف هذا الجزء هك  كما يرجع أف تككف حماما ممحقا ،مخزف في الدرجة الثانية

 .(1)قاعت  الحارة كالركاؽ المتقدـ عن  هك القاعة الباردة

ـ كعرض  4منكسر طكل  حكالي شكؿ هذد الحجرة ذك  مف الركاؽ المتقدـإف  

مف السفمية  اءجز ، كاألسمنت الصمصالياإلمف   طيت أرضيت  بطبقةك  ،ـ1.60

أسفؿ األرضية قناة فخارية تتج  مف  ، كيكجدتحتكم عمى شريط مف الزليج جدران 

 .(2)الغرب إلى الشرؽ كتخرج مف الحائط الغربي لمدار

 مبنية الالحفر أجزاء مف األسكار  أعماؿأظهرت  :الجزء الجنكبي مف المكقع
بالطابية بعضها يتج  مف الشرؽ إلى الغرب كالبعض اآلخر مف الشماؿ إلى 

 الجنكب.
عثر كما  ،االسمنت الصمصاليمف الزليج، كأرضية تـ الكشؼ عف أرضية مف ك  

إحداهما تتج  نحك الشماؿ الغربي  ،مجرل مائي ضيؽ تشب  تيفانأيضا عمى ق
مستطيمة مف بمكحات ككتؿ حجرية  اةمغط كهي ،كاألخرل نحك الجنكب الشرقي

مكقع كربما كاف  ربما تختصاف بسقي البساتيف ة اإلنشاء، أكحديثكالتي تبدك الحجر 
 .(3)الحفرية أحد تمؾ البساتيف

 :أهـ ما يميز المكتشفات المعمارية في هذا الجزء الجزء الغربي مف المكقع 

 :مف المكقع
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ـ في 0.70بدال مف  ،ـ1ـ كسمك 22كامؿ طكل  حكالي  جداراكتشاؼ  -

 الدار كممحقاتها. جدراف

 مكفالك  اتمقاسالك  شكؿال مف حيثلقنكات المتصمة بالدار افخارية القناة تشب  ال -

  .ةمادالك 

حيث عمى مستكييف مختمفيف مف مف برزت أرضيتيف مف اإلسمنت الصمصالي  -

 .(1)أجزاء مف الجدرافكما ظهرت ، رتفاعاال

 :استعممت في ـ ك 2×ـ2.90عبارة عف حجرة صغيرة مقاسها  القسـ الجنكبي

ـ مركبة عمى هيئة الشطرنج 0.20طكؿ ضمعها  ،مربعة بالطاتأرضيتها تكسية 

يتبادؿ فيها المكناف األبيض كاألسكد. كهي تبميطات حديثة يرجح أنها مف العهد ،

االستعمارم. أما العتبة التي تفصؿ هذد الحجرة عف قسمها األمامي فيقدر عرضها بػػ 

 .(2)ببداية الدرج الصاعد شرقاالغرفة ـ كتنتهي 2.5ـ كطكلها 0330

 :القسـ الجنكبي، كقسـ إلى جزأيف شرقي هذا القسـ، يتقدـ   القسـ الشمالي

في مستكل منخفض قميال عف الشرقي ككالهما يشكالف يقع ك ربي: الغربي منهما، 

 حجرة متقدمة أصغر حجما مف الحجرة السابقة.
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الغربي فقد بني بحجارة  ير مشذبة كيبدكا أف هذد الحجرة حديثة  جدارمل كبالنسبة

 اب التالية:تعكد إلى الفترة االستعمارية لؤلسبك 

 .في  المكاد الحديثة تاستخدم  ربي جدار بناء .1

 ،الحجرةفي  المكف بيضاء كسكداءالشكؿ، مربعة إسمنتية تـ استخداـ بالطات  .2

كهي  ة إلى اآلف،ستعممما زالت مك  ،ـ19كهي مادة تبميط كانت معركفة في القرف 

مختمفة تماما عف التبميطات في أرضية الدار القائمة فيها أساسا عمى الزليج 

 المضمع، المتعدد األلكاف.

 جدار  كمادت  كشكم  كسمك  عف الئالغربي لمحجرة في طريقة بنا الجداراختالؼ  .3

 .(1)الطابية فقطالمشيد بالشرقي األصمي لممبنى 

 

 

  ـ0.70×ـ1.20بناء يشب  حكضا مستطيال مقاسات   الجزء الشرقي يحتؿك، 

ية بحجارة  ير ب كحكاف  الخارجية مبنأرضيت  مبمطة بالطك  .ـ0.10كعمق  يزيد عف

. كيبدك أف البناء يشكؿ حكضا صغيرا لمماء أك حكضا مشذبة كاسمنت حديث

 لمنظافة ك سؿ الثياب كهك االحتماؿ األرجح.
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 ي،الشمال يالجنكب جدارلم متدادالشرقي لمحجرة بمادة الطابية، كهك ا جدارلاتـ بناء ك 

 .(1)الدار جدراف  شبكيبدك مف طبيعت  كمادت  أن  أصمي كهك ي

  في هذا المبنى عمى القنكات الفخارية لميادؼ ايصر نظاـ تكزيع كتد ااعتمتـ، 
الكظيفة الناحية مف ك  ،ةر يصغل خر ، كاألةكبير  قنكاتإلى الحجـ  حيث مفالتي تنقسـ 

 ،بعضها يمتد أفقيا لمسافات طكيمة، كهي القنكات الخاصة بتكصيؿ المياد العذبة فإفى 
مياد تتصؿ بقنكات عمكدية كهي خاصة ب اآلخر يمتد لمسافات قصيرة هابعضك 
 ، فضال عف نكع آخر لصرؼ مياد األمطار.صرؼال

كفيما  ،الفخارية تبعا لكظيفتهاقياس القطع المشكمة لهذد األنابيب كقد اختمؼ حجـ ك 

الجنكب أك الجنكب جهة  مفتتج  ك  ،تكزيعها في الدار فهي مختمفة أماكف يخص

يدؿ عمى أف كهذا  ،الغربي أك الجنكب الشرقي إلى الشماؿ الشرقي أك الشماؿ الغربي

 .(2)مصدرا لممياد ستية ي مف الجنكب كربما كانت هضبة اللمصدر المياد يأت

 
داخؿ الحائط الكاصؿ  ،كبيرا امتدادا، فمعؿ أكالها قناة ممتدة التكصيؿقنكات أما 

كتستمر في امتدادها إلى حكض تجمع الماء في الممحؽ األكؿ، كمن  تكاصؿ سيرها 

أما نفس الحائط الغربي لمصحف األكسط، في الحائط الشمالي لتظهر مرة أخرل في 

فهي عبارة عف مجرييف صغيريف متراكبيف يتجهاف مف الجنكب الشرقي  ،القناة الثانية
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عف األنابيب الفخارية إذ  الشكؿ كالبناء مف حيثكهما مختمفاف  ،نحك الشماؿ الغربي

 .طيمة عمى الجانبيف ك طيتا باآلجرهما عمى شكؿ قطع حجرية مست

 يب الفخارية اباألن مجمكعة مف مف فهي تتككف الثالثة التكصيؿ قناةفيما يخص ك   

ربما ك مف الجنكب الغربي إلى الشماؿ الشرقي  كاألرضيات جدرافأسفؿ ال الممتدة

 .(1)تمتقي بالقنكات الممتدة شرقا انطالقا مف الممحؽ األكؿ

لحكض الصغير بالممحؽ األكؿ كتتصؿ بإحدل قنكات اعة فخارية القناة الرابإف 

مف الغرب إلى الشرؽ فتمتد القناة الخامسة  أما .سيةكيرجح أنها القناة الرئي ،لمدار

 جداركتبرز مف ال ،كيبدك أنها تنطمؽ مف جهة مختمفة عف قنكات الدار األخرل

الشمالي الغربي لمدار مٌما يجعمها تتصؿ بإحدل مالحقها في الجهة الجنكبية 

 .(2)الشرقية

 طكؿ مف حيث ال، كحجمها عمكدمفي الدار يشكؿ  قنكات الصرؼ كضعت

 أكبر مف قنكات التكصيؿ. تساعاالك 
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  معتـبطالءات متعددة األلكاف تتراكح بيف المكف الفاتح كال جػػػػػػػػػػػػػػػػالزليمي طي ،

الصورة )األزرؽ ككذلؾ  كالفاتح كاألخضر معتـاألبيض كاألسكد كالبني ال المكف :مثؿ

 . (71رقم:

كقطع منفصمة مختمفة األشكاؿ كاألحجاـ  ،كمية كبيرة مف الزليج استيخرجت

عتبات األبكاب كأرضيات  في تكسية مستعممةأنها كانت  منقبيعتقد الك لكاف كاأل

الزخرفية  كالنماذج (1)ؿشكمف حيث الك . ألركقة كالمالحؽحجرات الدار كفنائها كا

لهذد التبميطات، فإف األجزاء المتكاممة منها كجدت في عتبات معظـ األبكاب 

ئيسية كالثانكية باستثناء باب الحجرة الشرقية. كتتألؼ التشكيالت الزخرفية مف الر 

 نماذج بعضها معقد كالبعض اآلخر أقؿ تعقيدا:

مف األطباؽ  النمكذج األكؿ: عبارة عف أرضية مبمطة، قكاـ زخارفها عناصر   

 ، سداسيةالنجمية التي تقـك عمى نجمة مركزية ثمانية الرؤكس تنطمؽ منها مضمعات 

 .(2)كاألخضر: األسكد كاألزرؽ كالبني كاألبيض فيها مختمفةال لكافكمف بيف األ

تحدها قطع مربعة التي  مثمناتف مجمكعة مف الالنمكذج الثاني: عبارة ع

كتمتد أضالع مستطيمة في الجانبيف الرئيسييف لممثمف:  المثمف، في أركافصغيرة 
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كمف بيف األلكاف المعتمدة في هذا النمكذج المكف  ناكب،بالت تارة أفقيا كأخرل عمكديا

 .(1)األبيض كاألسكد كاألخضر

مضمع في  ة، تتمثؿكاحد لزخرفة هندسيةتكرار ال نهائي  النمكذج الثالث: كهك

 تكراراأضالع  العرضية مقطكعة كاألخرل بارزة، كيشكؿ في النهاية  الشكؿ مستطيؿ

أفقيا كعمكديا  الترتيب كاألسكد كالبنييتبادؿ في  المكف األبيض لمكضكع كاحد 

 كشطرنجيا.

النمكذج الرابع: كهك شديد الشب  بالنمكذج األكؿ مف حيث شكم  العاـ، كهك 

مؤلؼ مف طبؽ نجمي متكرر كال يختمؼ عن  إاٌل في األضالع الممتدة مف النجمة 

 .(2)المركزية

 

 

 

 الشكؿ ةمف قطع مستطيم شكمةم ضياتر أ عبارة عف الخامس: النمكذج

 مقاساتها
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لمكف تمتد منها مثمثات متساكية الساقيف باك  ،المكف األزرؽاستخدـ فيها  سـ3.5×سـ9

، يتبادؿ فيها المكف األبيض كالبني عمى شكؿ أفقي تميها مربعات متكررةك األبيض 

 .(1)كعمكدم كشطرنجي

المداخؿ كالفناء كالحجرات كالمالحؽ.  جدرافيشغؿ أسفؿ _ النمكذج السادس: 
تتصؿ بها ك  ،سـ3.5×9سـ أك3×9مقاساتها كيتألؼ مف شريط مف قطع مستطيمة 

يات التي تشغمها النماذج كمنها تنطمؽ تبميطات األرض ،مثمثاث متساكية الساقيف
ها مدفكنة لقركف طكيمة مٌما يدؿ ئعثر عميها في حالة جٌيدة ر ـ بقا. كقد السابقة
 .(2)قة صناعتها كتركيبهاعمى د

بقية الدكر كالقصكر المرينية في لتعد الدار المكتشفة نمكذجا ككسيمة تأريخ    
تممساف كمدنية فاس، ككف الدراسات التي تمت عمى المنازؿ المرينية في فاس 
تشكبها الشككؾ لما لحؽ بها مف تغييرات معمارية كفنية فرضتها طبيعة الحياة 

صالح استجالمتجددة مف ترميـ  كييؤكد  ابة لظركؼ الحياة المعيشية لؤلسر.كا 
ط األصمي لمدار المعمكمات التاريخية التي ذكرها العمرم كابف مرزكؽ كحسف المخط
 .(3)الكزاف

كتاب المسند الصحيح الحسف في مآثر كمحاسف مكالنا أبي  كبالرجكع إلى   

لمشكر ذكر اكعمرانها ك كصفا لممنصكرة كالذم قدـ  ،الحسف البف مرزكؽ التممساني
                                                             

.219ص  ،مرجع سابؽ مدينة المنصورة المرينية......، لعرج، عبد العزيز محمكد(  1  

.209-208، ص  نفس (  2  
، المباني المرينية في إمارة تممسان الزيانية دراسة أثرية معمارية وفنية لعرج، عبد العزيز محمكد( 3

 .922، ص 0999جامعة الجزائر، ، 12دكتكراد دكلة، آثار إسالمية، ج:
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تتصالن بيا، أريد دارا تشتمل عمى أربع قباب مختمفة وُدَوْيَرَتْين  كدار الفتح، قائال:"

بالصناعات المختمفة بالجبس والزليج والنقش في األرز المحكم  منقوشة الجدران

والصناعات المشتركة ونقش ساحة الدار وفرشيا زليجا ورخاما بما فييا  النجارة

الرخام والسواري والنجارة في السقف..... والحمية في جميع ذلك من من طيافير 

  .(1)"النحاس الُمموه بالذىب والحديد المقصدر

كالتي قاـ بزيارتها  ألفريد بيؿ حكؿ أحد الدكر المرينية بفاس قدمها سةكمف خالؿ درا 

المخطط ، فإف تصميمها الداخمي مشاب  لمدار المكتشفة بحفرية المنصكرة)ككصفها

   .(2)(04 رقم:

 

 

 

   

                                                             

تح: المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن موالنا أبي الحسن، ( محمد ابف مرزكؽ التممساني، 1
، ص 1981ماريا خيسكس بيغيرا، تؽ: محمكد بكعياد، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 

448. 
2 ) Alfred Bel , Inscriptions arabes de Fès, Paris, France, 1919, p 317.  
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لمكتشفات األثرية المنقكلة بمكقع كجدت العديد مف ا :المكتشفات المنقولة ( ب

 حفرية المنصكرة، كهي كاآلتي:

 الفخار كالخزؼ: -

كتبريد الماء كنقم ، كحفظ السكائؿ لتمبية حاجات  اليكمية، استخدـ اإلنساف الفخار 

كالزيكت كالخمكر كحفظ الحبكب، ككأكاني لمطبخ ألف الفخار يتميز بخفة كزن  

  .(1)كنقم كسهكلة صنع  

كالتبادالت التجارية، مف في معرفة كدراسة هجرة اإلنساف  دراسة الفخاريات ساعدت 

التي تظهر مف خاللها  كاأللكاف المعتمدة نعالصكتقنية  خالؿ معرفة نكعية الطينة

الفكهة كالقاعدة التي تعتبر  السيمااألنكاع المحمية عف المستكردة، كالكسر الفخارية 

 .(2)مف بيف الكسر التي تساعد في تحديد شكؿ اإلناء

ا الخزافكف الطرؽ الصناعية كالتقنية التي مارسه مثؿ: زكدنا بمعمكمات قيمةكما أن  ي 

المهارة الصناعية كنكع األشكاؿ كعناصر الزخرفة كمها الخصائص الفنية ك ألف 

 .(3)تخضع لمتغير كذلؾ حسب تغير حاجات كقيـ الحضارات

                                                             

 .13ص، مرجع سابؽناهض عبد الرزاؽ القيسي، (  1
 .14، صنفس (  2

، 1995، دار الفكر المبناني، بيركت، لبناف، 01ط: ،منيج البحث األثري والتاريخيكامؿ حيدر، ( 3
  .65ص 
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ـٌ العثكر عمى كمية كبيرة مف القطع كالشقؼ الفخارية كبعض القطع     ت

 ير الكاممة باستثناء الطبؽ الذم عثر عمي  في  ،(20الصورة رقم: )الخزفية

تـ في شكؿ ثالث قطع  04دحكض تجمع المياد بالممحؽ األكؿ مف المربع 

 .(1)هاميرمت

 حكاؼكتتمثؿ  البيتها في  ال في الحفرية، الشقؼ الفخارية كالخزفيةرسمت مئات   

األطباؽ كالصحكف كالجرار كالقدكر  المنزلية، مثؿ: ألكانيا لمختمؼقكاعد الك 

كتنقسـ  ،بعضها لمحبكب كالمكاد الجافة كالبعض اآلخر لممكاد السائمة (2)()ركاألزيا

 هذد القطع كالشقؼ إلى قسميف:

القسـ األكؿ: سمك  كبير كطينت  حمراء،  طيت مف الداخؿ ك الخارج ببطانة 

ك طيت  ،زجاجية مادةثـ  طيت بطالء تمكيني أخضر، كهك طالء يحتكم عمى 

بطبقة زجاجية شفافة لحمايتة مف التآكؿ كالتشكي  بسبب االستعماؿ اليكمي الدائـ 

 ل .

                                                             

.219ص  ،مرجع سابؽ مدينة المنصورة المرينية......، لعرج، عبد العزيز محمكد ( 1  
) الزير كالجرة في الرقبة كالعرل، ذلؾ أف الزير بدكف رقبة كحافت   ميظة  : يكمف الفرؽ بيفألزيارا

  مبركمة إلى الخمؼ قميال.

.126( محمد الطيب عقاب، مرجع سابؽ، ص  2 
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كهناؾ قطع ال يتجاكز سمكها  ،القسـ الثاني: يتميز بضعؼ سمك  كخفت 

لسمك   ك  بالمكاد الصمبة ييسمع ل  رنيفممـ أك أقؿ أك أكثر قميال. كعند احتكا50

ناعمة  (1)ك طيت قطع هذا القسـ مف الداخؿ كالخارج ببطانة ،الرفيع كنقاكة طينية

بيضاء أضيؼ إليها في الخارج طالءن أخضرا ثـ أضيؼ ل  طالءن زجاجينا شفافنا مٌما 

 أكسب القطعة مظهرا مف الرقة كالجماؿ بالر ـ مف خمكها عف سابقتها مف الزخارؼ.

األلكاف بكميات قميمة لقد عثر عمى خزؼ ذم زخارؼ بمكف كاحد أك متعدد    

كهك يشب  الصنؼ الثاني مف النكع األكؿ الكحيد  ،مقارنة بالنكع األكؿ أك بالفخار

فطينت  حمراء كعجينت  خالية مف المسمات  ،المكف مف حيث طينت  كصناعت 

كقد  طيت  ،بالمكاد الصمبةمـ، كيسمع ل  رنيف عند احتكاك  50كمتكسط سمك  

ء كسميكة حتى اختفى لكنها كالخارج ببطانة بيضاطينت  األصمية مف الداخؿ 

كنفذت الزخارؼ عمى البطانة مباشرة، ثـ  طيت ثانية بطبقة رقيقة مف  ،المحمر

 .(2)الطالءات التمكينية كالزجاجية، فبدا مظهرها المعا

                                                             

  1 .201-219ض  ......، مرجع سابؽ ،مدينة المنصورة المرينيةعبد العزيز محمكد لعرج، (

.201-219، ص نفس ( 2  
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بالنسبة لمزخارؼ، فقد رسمت عمى بعض القطع في الداخؿ كالخارج كالبعض ك 

هذا النكع مف الخزؼ  ـى سً قي ك  التنكع. ب تتميزكهي ت ، طقاآلخر رسمت في الداخؿ ف

 إلى ثالثة أقساـ:

كقد عثر عمى قطعة ذات  ،خزؼ ذم زخارؼ بالمكف األزرؽ القسـ األكؿ:

نجمة  (1)قاعدة كاممة كزخارؼ داخمية بالمكف األزرؽ عمى أرضية بيضاء، قكامها

مركزية تحتؿ منتصؼ الطبؽ كتحيطها ثالث دكائر نصفية ذات عناصر زخرفية 

 .(2)داخمية عمى شكؿ خطكط  ميظة

أما القطعة الثانية، فهي عمى شكؿ حافة صغيرة مسننة بارزة إلى الخارج كتكجد  

محصكرة بيف سطريف عمكم كسفمي، ككاف يظهر  بالخط النسخيأسفؿ الحافة كتابة 

هذا  كقد كاف ،مف الكممة أربعة حركؼ كجزء مف الحرؼ الخامس  ير كاضح

كبذلؾ قد ، عتقد أن  الحرؼ "ؼ" أك "ؽ"كيي  ،هااألخير عمى هيئة دائرة بقي منها نصف

كلى في كالجدير بالذكر انتشار استخداـ الكممة األ ،تككف الكممة "العافية"أك "العاقبة"

 الزخارؼ الجصية المرينية في المباني الدينية كالمساجد كالمدارس.

                                                             

.201-219، ص  مرجع سابؽ، مدينة المنصورة المرينية......، عبد العزيز محمكد لعرج(  1  

206، ص  نفسه(  2  
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كيرجح أنها الكممة المكتكبة في هذد  الكممة الثانية في الزخارؼ استعممتكقد 

 .(1)القطعة هي"العافية" لصمتها باألداة المستعممة كهي ككب أك طبؽ

 

 

 :هاقميمة أبرز  البريؽ المعدني، ككجد من  قطع كالقسـ الثاني: الخزؼ ذ

القطعة األكلى: كهي ذات طينة محمرة فاتحة.  طيت مف الداخؿ كالخارج 

أشرطة (2)ببطانة بيضاء رسمت عميها مجكعة مف العناصر الزخرفية النباتية داخؿ 

دائرية كخطكط هندسية تتكرر فيها سيقاف ممتفة أك كرقة نباتية ثالثية الفصكص 

 .(3)بالمكف األصفر الذهبي، ك طيت الزخارؼ بطالء زجاجي شفاؼ شديد الممعاف

ممـ، قكاـ زخارفها 40القطعة الثانية: كهي حافة صغيرة، ال يتجاكز سمكها 

ككاف يتميز لكف  ،ممتفة، كمف الخارج خطكط متقاطعة الداخمية خطكط كسيقاف

معدني مقارنة بالقطعة البريؽ المعدني بدرجة أكثر عمقا ككثافة مف البريؽ ال

 .السابقة

                                                             

.206ص  ،نفس (  1  
206، ص  مرجع سابؽ ......،مدينة المنصورة المرينية لعرج، عبد العزيز محمكد ( 2  

203ص  ، نفس  ( 3  
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االفتراضات المتداكلة بيف األثرييف عف في تكضيح البريؽ المعدني ساهـ الخزؼ ذك 

هػػ ، إذ كشفت الحفرية 8-6في القرف مف هذد الصناعات الخزفية خمك بالد المغرب 

األثرية عف مجمكعة مف الشقؼ المطمية بالبريؽ المعدني كالمكف األزرؽ كهك خزؼ 

في قمعة بني البريؽ المعدني كذلؾ معركؼ في األندلس باسـ طراز الحمراء ككجد 

 .(1)ـ11هػػ/5القرف  خالؿ حماد

 :مف نماذج ك  سكمة بألكاف متعددة،خزؼ ذك زخارؼ مر الثالث: القسـ 

عبارة عف بدف، قكاـ زخارف  الداخمية لفائؼ نباتية كأكراؽ ثالثية  جزء   

الغمكض، فضال عف أشرطة. كقد حٌددت العناصر بخطكط رفيعة سكداء أك بنية. 

بينما ممئت الفرا ات بيف العناصر بالمكف األخضر بالنسبة لمكرقة النباتية، كبالمكف 

رسـ عميها مف الخارج خطكط متكازية بالمكف  ،العناصراألزرؽ بالنسبة لبقية 

 .(2)األزرؽ الفاتح

عدد الشقؼ الخزفية قميؿ مقارنة بالشقؼ الفخارية، كما أنها تختمؼ مف حيث 

الصناعة كالزخرفة كالطالء، كقد  طيت طينتها الحمراء أك الرمادية أك المصفرة 

                                                             

.922، مرجع سابؽ، ص 02...، ج:المباني المرينية في إمارة تممسان عبد العزيز محمكد لعرج،(  1  
.214ص  ،مرجع سابؽ ،مدينة المنصورة المرينية...... لعرج، عبد العزيز محمكد(  2  
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هندسية أك نباتية أك كتابية  أك بسيطة  بعضها يحمؿ زخرفةببطانة بيضاء، كما أف 

  .(1)لمطالء كالزخارؼتبعنا  صنفت الخزفياتلذلؾ ك  أك مزيج مف الزخارؼ الثالث

إلى  ـ الفخارقسالذم  ،(2)لعرج عبد العزيز تصنيؼ المعتمد مف طرؼ كفقا لم

لـ يعد تصنيؼ فإف هذا ال، فخار عادم كفخار مطمي كخزؼ :ثالث أقساـ أساسية

 تٍ رى صى حى  كالخزؼ الدراسات الحديثة، ألف المفاهيـ التي قيدمت عف الفخارمعتمدا في 

 في:  ماهي كمى هي فٍ مى 

كل ما ُصنع من طين دون تزجيج أما الخزف فيخص كل ما ُصنع ىو أن الفخار "

غطى بطبقة من الزجاج الذائب وتكون طينتو أكثر نقاء وصالبة من طين ولكنو يُ 

 . (3)"من الفخار

جدكؿ تقني لعدد مف الشقؼ الفخارية كالخزفية المكتشفة في الحفرية  كضع تـكقد   

 التصكيباتمن ، مع إضافة بعض مبعض لعرض تنالذم  ،مد فيها هذا التصنيؼتي كاعٍ 

 (.07رقم:   الجدول)(1) الذم سبؽ ذكردـ نطالقا مف المفهك ا

                                                             

.204( نفسه، ص  1  

:( أنظر بهذا الصدد" 2 
 .206، 204 ،مرجع سابؽ ......،مدينة المنصورة المرينية لعرج، عبد العزيز محمكد -
، مرجع سابؽ، 02، ج:...المباني المرينية في إمارة تممسان الزيانية عبد العزيز محمكد لعرج، -

  .936، 928ص 
.28. كينظر كذلؾ: عمي خيدة مرجع سابؽ، ص 33( تكفيؽ سحنكف، مرجع سابؽ، ص 3  
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 الجدول التقني لمشقف الفخارية.
 القطر نوعيا رقم القطعة

 )سم(
السمك 
 )سم(

 ارتفاع
 )سم(

لون 
 العجينة

لون 
 البطانة

 التصويب تقنية الصنع ومالحظات الطالء

كردية  4 0.7 13 حافة 2.د87ـ.17
 فاتحة

  بالدكالب / رمادية

كردية  3.5 0.5 13 حافة 2.د87ـ.18
 فاتحة

 خزؼ بالدكالب خارجي شفاؼ /

قاعدة  4.ب88ـ.10
 مسطحة

  كآثار لعممية الحرؽحزكز  / / حمراء 1.5 08 10

قاعدة  1.ق88ـ.15
 مسطحة

 خزؼ آثار عممية الحرؽ شفاؼ / برتقالية 4 4 16

 خزؼ ككب يكاد يككف كامال  داخمي كخارجي شفاؼ بيضاء زبدية 4.5 0.5 3 قاعدة 5.د93ـ.28
قاعدة  1.ق88ـ.16

 مسطحة
 خزؼ حزكز كآثار لعممية الحرؽ داخمي زبدم زبدية برتقالية 2.5 7 18

حافة  3.ج90ـ.8
 عريضة

 خزؼ الدكالب  خارجي أخضر شفاؼ  كردية  3 1 15

بني مف الداخؿ كبني  / حمراء 8.5 8 14 حافة 3.ق88ـ.5
 فاتح ما الخارج

 خزؼ لكف أسكد بالجانب الخارجي

 خزؼ يتضمف مف الداخؿ أخضر كمف  / كردية 3 5 24 حافة 1.ق88ـ.6
                                                                                                                                                                                         

، سابؽمرجع ، 02، ج:...المباني المرينية في إمارة تممسان الزيانية عبد العزيز محمكد لعرج، (1
  936، 928ص 
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 الخارج جزئي
 الخزفيةالجدول التقني لمشقف 

  زخرفة كتابية بالمكف األزرؽ داخمي شفاؼ بيضاء / 4.5 1.8 22 حافة 2.ق93ـ.1
زخرفة هندسية كنباتية بالمكف  / / حمراء 2 1.8 7 قاعدة 4.ج91ـ.2

 األزرؽ
 فخار

  زخارؼ بالبريؽ المعدني داخمي شفاؼ زبدية بيضاء 3.5 0.6 14.5 قاعدة 4.ج93ـ.3
  زخارؼ بالبريؽ المعدني خارجي شفاؼ بيضاء زبدية 7 0.8 / مقبض 4.ج93ـ.4
مقاطع  3.ج90ـ.5

 المقابض
 فخار / / بيضاء زبدية 3.5 2 /

  زخارؼ بالمكف األزرؽ داخمي شفاؼ بيضاء زبدية 2.5 1.2 7 حافة قدح 4.ج93ـ.6

  ي لمشقؼ الفخارية كالخزفيةجدكؿ تقن :07 الجدول رقم
، مرجع سابؽ، 02، ج:...المباني المرينية في إمارة تممسان الزيانية عبد العزيز محمكد لعرج، عف/

 .936، 928ص 
 
 
 

  :ةالجصيالمكتشفات  -

كجدت الزخارؼ ك  ،(1)بدأ استعماؿ الجص بمدينة تممساف منذ عهد المرابطيفلقد 

، كتقػـك الزخارؼ عمى طبقة الفاتح كالداكفبالمكف البني  ، مرسكمةن بالمكقع الجصية

 .مـ 40ك 30 ما بيفسمك  بمغ الذم يسميكػة مف الجػص 

الغربي لمحجرة  جدارساقطة عند أسفؿ الالجصية المت جزاءتـ إيجاد بعض األ   

ف كاف ،الغربية مف الدار فإنها ظمت محتفظة بآثار   أللكان افاقد هاالكثير من كا 

                                                             

ة، الزخرفة المعمارية في عيد المرينيين والزيانيين دراسة تحميمية ومقارن( عكلمي محمد لخضر،  1
 .292، ص 2013-2012دكتكراد: اآلثار اإلسالمية، جامعة تممساف، 
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الزخارؼ مف هذد تتألؼ ك ، خطكطها المحزكزة الناتجة عف استعماؿ آلة حادة

 عالمات كلـ يبقى منها إالٌ  تحمؿها تعرض لمأف الكثير من مع العمـنمكذجيف، 

 األممس.سطح الجص فكؽ كزة الخطكط المحز 

تشاب  األطباؽ النجمية تك  ،ةهندسيال شكاؿاأل نجد ةذج الزخرفياالنمكمف بيف     

جامع سيدم أبي مديف كمدرست  المكجكدة في كؿ مف نماذج البالمكتشفة في الحفرية 

  .(1)  كجامع سيدم الحمكم كقصر العباد

    

 

في جميع المباني المرينية في مدينة تخدـ اآلجر كمادة بناء أساسية سا اآلجر: -

 المستخدـ في بناء العمائر المرينية فيتممساف، كمقاسات  متقاربة مف مقاسات اآلجر 

 :(2) مدينة فاسك   (04الجدول رقم:)تممساف

 

 حفرية المنصورة

 االرتفاع)سم( العرض)سم( الطول )سم(

 5.5أك  3 12أك  11 24

25 12 3.5 

                                                             

.205ص  ،مرجع سابؽ ......،مدينة المنصورة المرينية لعرج، عبد العزيز محمكد(  1  

، مرجع سابؽ، ص 02ج: المباني المرينية في إمارة تممسان...، ( عبد العزيز محمكد لعرج، 2
638 ،639.  
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 4.5أك  4 12.5أك  12 26.5أك  26

 

 قصر العباد

23 12 4 

25 12 4 

25 12    3   

ألفريد بيل دار اكتشفيا 
 في منطقة الصفصاف

 4 أك 3.50 أك 3 12.50 26

 مقاسات اآلجر في مدينة تممساف. :04الجدول رقم
، ص  ، مرجع سابؽ02ج: المباني المرينية في إمارة تممسان...، عبد العزيز محمكد لعرج،  عف/

639. 
 
 
 

 
  :الرخاـ -

الفناء، كهك يتمثؿ في  عمى مستكلفي قاعدة العمكد المكجكد  ـرخاالعثر عمى   

 مربعة تتحكؿ إلى االستدارة،  ةقاعداألكلى منهما تتمثؿ في  قطعتيف رئيسيتيف:

شبي  بمكف فهك  (1) ()المكفأصفر المكتشؼ  رخاـالبما أف ك بدف العمكد، إضافة إلى 
                                                             

 ) :يتميز الرخاـ بمكن  األبيض إذا كاف نقيا، كيككف أصفرا إذا احتكل عمى بعض  الرخام األصفر
 الشكائب. ينظر لممزيد:

، 1983دار القمـ، لبناف، ، 01ط: المعادن والصخور، ( عادؿ محمد رفعت كزينب محمد عبد اهلل، 1
  .264ص 
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المكتشفة في جامع المنصكرة كأعمدة المدينة المعاد استعمالها في صحف  األعمدة

 .(1)ضريح سيدم أبي مديف كبيت صالة جامع سيدم الحمكم

ض تجمع المياد في الممحؽ في حك عثر عميها قطعة سداسية الشكؿ  كما كجدت

في  شؾ  الك مما  ،سـ5في كسطها بدائرة قطرها  خرمتسـ 1سمكها حكالي األكؿ، 

كانت تتمقى أنبكبا عمكدينا هك األنبكب الرصاصي الذم عثر عمي  في  القطعة  أف

 نفس المكضع كالذم يرجح أن  كاف متصال بقناة المياد.

 

  

 

 المعادف: -

مصنكع كاحد أنبكب ، باستثناء ()لـ يتـ إيجاد أم نكع مف األدكات المعدنية بالحفرية 

سـ، عثر عمي  في حكض تجمع المياد في 4.5سـ كقطرد13.5مف الرصاص طكل  

في  ، كالبعض اآلخرفي نفس الممحؽعيثر عميها مسامير كمجمكعة الممحؽ األكؿ، 

في حادة  ،سـ 5طكلها الشكؿ الحجرة الغربية مف الدار كهي مسامير مستطيمة 
                                                             

.216، ص مرجع سابؽ ......،مدينة المنصورة المرينية لعرج، عبد العزيز محمكد(  1  
) :كجدت المعثكرات المعدنية بأعداد كبيرة في كؿ مف حفرية أ ادير كهنيف  المكتشفات المعدنية

  كالمشكر، مقارنة مع حفرية المنصكرة التي كجدت بها أداة معدنية كاحدة.
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في حالة أثناء الكشؼ عنها هذد المسامير ككانت  ،طرؼ كمدببة في الطرؼ اآلخر

تثبيت في  هااستخدمالحكض يدؿ عمى  جدراف في كظهكرهاشديدة مف التأكسد، 

 . (1)جدرافاإلسمنتية التي كانت تغطي التمبيسات الطبقة الجصية أك 

بالر ـ مما لممكقع مف أهمية عمى الصعيديف التاريخي كاألثرم إال أف 

إلى يكمنا هذا، ال  2009اهتماـ، فمنذ أكؿ زيارة لممكقع سنة السمطات لـ تيًعٍردي أم 

زاؿ المكقع يعاني التهميش، كمف مظاهر اإلهماؿ الشديد أن  أصبح مكبا لنفايات 

  (.  27:الصورة رقمالمنطقة)

 

 

  :خالصةال

دراسة المسكف الباحث في المنصكرة مف أهـ الحفريات التي تساعد  حفريةتعتبر    

مع حافظت عمى شكمها األصمي مقارنة بها المريني ألف الدار المكتشفة  اإلسالمي

 المساكف المرينية المكجكدة بالمغرب األقصى.

بخصكص خمك نتائج الدراسات االستشراقية إعادة النظر في  ضركرة يرل المنقب  

البريؽ المعدني منذ العصر المرابطي كالمكحدم كما  كبالد المغرب مف الخزؼ ذ
                                                             

.209، ص مرجع سابؽ ،مدينة المنصورة المرينية...... لعرج، عبد العزيز محمكد ( 1 
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تالهما مف عصر حفصي كزياني كمريني، فالدراسة األكلية لمشيقيؼ الخزفية المكتشفة 

ف دخؿ عمي  تأثير فني أندلسي بسبب العكامؿ  دلت عمى مغربية هذا الخزؼ حتى كا 

   .(1)السياسية المتحكمة بالمنطقة

ة بالتنكع مف حيث المادة كالشكؿ، منها: الزليج كالرخاـ تميزت المكتشفات األثريكما  

 . كالجص كالمعادف

جداكؿ تقنية مستندا في ذلؾ عمى لقد أٍكلىى المنقب أهمية كبيرة لدراسة الفخاريات، 

 جعمت  يحيط بكؿ الجكانب المهمة بالفخاريات المكتشفة.كاضحة كدقيقة، 

 

 

                                                             

.949، ص ، مرجع سابؽبتممسان......حفرية المنصورة عبد العزيز محمكد لعرج،  (  1  
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 :األثري التاريخية لمموقعات الجغرافية و المعطي .1

 سيتم توضيح ذلك فيماو ، ميمة جغرافية وتاريخية بخصائص المشوريمتاز موقع 

  :يأتي

 المعطيات الجغرافية: 1.1

من  الجية الجنوبيةب يقع المشور مركزا أساسيا واستراتيجيا بالمدينة، إذ يحتل      

 ،8816ْ.34وخط عرض  - 3088ْ.1، بين خطي طول)بنيج أول نوفمبر(المدينة

يعتبر األقرب لمقصر وباب المشور الذي  ىما: باب التويتة نمن بابيلقمعة انمج 

تممسان( والقيصرية التي تضم من الشمال القطب التجاري)سوق مسافةـ يحد القمعة 

الجية الغربية دار الثقافة، ومن الجية  ا كبيرا من المحالت التجارية. ومنعدد

  .(22الصورة رقم:)"المشور ثانوية حامد بن ديمرادبية الجنوبية الغر 

 وبالنسبة لمقمعة فتتضمن مجموعة من المعالم األثرية غير القصر، نذكر منيا:    

برج و  لمديرية الثقافة المحاذية البيوتو  بالجية الشمالية داخل السورالسجن الذي يقع 

 . المستعمر( إنشاء)من المدخل
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 موقع قصر المشور.: 22ة رقمالصور 
  https://www.google.dz/maps/ عن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشمال

 القصر 

https://www.google.dz/maps
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 المشور:لمحة تاريخية عن  2.1

لزيانية وبسط سمطانيا عمى شجع ضعف دولة الموحدين عمى قيام الدولة ا   

 .(1)تممسان

مائة سنة، تعرضوا فييا الثحكم بنو زيان مممكة تممسان واحتفظوا بالسمطة ثو   

 .  (2)لمضايقات مموك بني مرين وبني حفص

الذي شيده السمطان ، ()من أىم المنجزات العمرانية لمدولة الزيانية اختطاط المشور

بن زيان في جنوب المدينة، ليتخذه دارا لسكناه بدال من القصر القديم، كما  نيغمراس

يحوي القصر الممكي قصورا أخرى مع حدائقيا وقساطميا، وكميا ُمتقنة البناء جدا مع 

ىندسة رائعة، وليذا القصر بابان، األول ينفتح عمى البادية في مواجية الجبل 

ّم )أي جالركن الشمالي الغربي ويدعى باب إيِمنْ تـ لتويتة والثاني فيويسمى باب ا

 .( 3)باب البستان(

                                                             

، مؤسسة بوزياني 02تح: بوزياني الدراجي، ج: زهر البستان في دولة بني زيان، مؤلف مجيول،  (1
 .308، 306، ص 2007الجزائر،  لمنشر والتوزيع،

تر: عبد الرحمن حميدة، مطابع الييئة المصرية لمكتاب، وصف إفريقيا، الحسن بن الوزان الزياتي،  (2
 .379، ص 2005مصر، 

):ىو مصطمح استعمل في المغربين واألندلس ويعني مكان التشاور مع الشخصيات الفاعمة  المشور
  .111في السمطة. ينظر: عبد العزيز فياللي، مرجع سابق، ص 

 . 191، ص مؤلف مجيول، المصدر السابق(3
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 منشأتينم، 1117-ىـ717حمو موسى األول في سنة  يوأضاف لو السمطان أب

لى جانب دار ن ىما: الدار البيضاء ومسجد جامع لرىائنو، تيخريأين تمعماري وا 

تاشفين األول ىما دار السرور ودار أبي فير. السمطان ىناك داران من تشييد أبي 

في عيد السمطان وتّم تسوير المشور  تحوف بيذه الدور بساتين جميمة وأنيقة.

 .( 1)لية الييوديةاالعاقل، حين قّررت السمطة الزيانية منح ساحة القوافل إلى الج

 : 8003-8002 حفريةالتنقيب في أعمال المسح و  .2

قبل أعمال التنقيب بقصر المشور، لم يكن لمقصر إال بعض من جدرانو التي    

كما كانت تعموىا بعض الزخارف الجصية الكتابية واليندسية  ،الالمشكمت حرف 

غير مكتممة األجزاء، إضافة إلى بعض األبواب الداخمية ذات األقواس النصف 

 دائرية وكذا مداخل خارجية.

نو ىي: اآلجر والدبش مختمفة شكمت وحدة فيما بي بني القصر من عدة مواد

الفحم والحجارة والخشب الجير والتراب و الطابية مزيج من عدة مواد، منيا:  والطابية)

 ومواد أخرى الحظتيا أثناء مشاركتي في اليومين األولين من الحفرية(.

                                                             

 ؛نظريولممزيد .111(عبد العزيز فياللي، مرجع سابق، ص 1
، 7447، دار الحكمة، الجزائر، 41، ج دن الجزائريةموسوعة تاريخ وثقافة الممختار حسني،  -

 .11ص

تح:أحمد م، 7938-م 79:1األندلسخطرة الطيف رحالت في المغرب و لسان الدين ابن الخطيب،  -
 . 171، ص7441لبنان،  -النشر، بيروت، المؤسسة العربية لمدراسات و 41:مختار العبادي، ط
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بمراحل أساسية  ،م2002إلى سنة  م2002لقد مرت عممية التنقيب بالمشور من سنة 

 وىامة ىي: 

 المسح بالمشور: - أ

البحث  ، وساعدت فريقفرنسا التي تم جمعيا -تم االعتماد عمى أرشيف فينسيان 

التي التغييرات كل في عممية المسح، إذ أن ىذه الوثائق قد فصمت بشكل جيد ودقيق 

يرجع  في الموقع، ولكن المستوى األقدم ى الموقع إبان االستعمار الفرنسيطرأت عم

 .(1)لبني عبد الواد

 ولكننا من خالل دراستنا وجدنا أن ىناك مستويات أقدم مما ُذكر وىي ترجع لفترة ما

  .الحقاقبل التاريخ، وىذا ما سيتم تناولو 

الموضوع (  03المخطط رقم) م3281سنةلمخططات المعتمدة، مخطط اومن بين  

، أما الباقي فقد تم توقعو من بكثرةاألحواض  بحيث تظير فيو بشكل موضح ومفصل

  .الموقعفي  عملالخالل 

الذي زار الموقع في سنة    Tatareau عمى ما ذكره طاطارو كذلكلقد اعُتمَد   

 :حيث ذكر ما يمي ،م3211

                                                             

1) Michel terrasse , rapport préliminaire de stage, stage archéologique 
Tlemcen 19juin-20juillet, Algérie, 2008, pp05,41.  
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شكل مستطيل  جنوبية من المدينة، وىذا الصرح ذوالجية الصرح المشور يقع في  "

 من منازل ووصل عددىا ما بين    داخموبما  تم إحصاءُ م، و 220× م 860بما يقارب 

بالقرب من السور والبعض اآلخر يغطي الجية مبني البعض منيا  ،منزل 300و 20

 .(1) "الجنوبية الواقعة خارج أسوار المشور

 ،التي تم جمعيا فرنسا -رشيف فينسيانأل الفحص الحصريمراجعة و الوفيما يخص 

فقد ساعدت فريق البحث كدليل جيد في عممية المسح، إذ فصمت ىذه الوثائق بشكل 

 . (2)التغييرات التي طرأت عمى الموقع إبان االحتالل الفرنسيكل دقيق 

 :فريق التنقيب - ب

 بالتنوع من حيث تخصصات العاممين 7449-7441تميز فريق حفرية      

حسب الحاجة،  والباحثين، فقد كانت ىناك مجموعة من األساتذة بالموقع التقنيين

 والتخصص بحد ذاتو. فيما يخص األساتذة الجزائريين المشاركين بالحفرية، فيم:

 إبراىيم شنوفي -

 .نقادي سيدي محمد -

 .رزقي الشرقي -

 وفيما يخص الباحثين الفرنسيين، فيم:

                                                             

1( Michel terrasse , Op-cit, pp05,07.  
2 (IBID, pp05,07. 
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مدير المدرسة العميا لمدراسات  :Terrasse Michel ميشال تيراس -

 فرنسا.-بالسوربون

ميندسة بالمركز الوطني لمبحث : Agnès Charpentierشاْرُبوْنْتِيي أْنيس -

ص في مخت فيو، Jean-Paul Saint-Aubin بول سانت ُأوِبينجون ، أما يالعمم

 الطوبوغرافيا والفوتوغرافيا.

عادة  ميندس :Laurent Loubet يُلوُرو ُلوب - متخصص في التحميل وا 

 . (1) العمارةتصور 

من ، إضافة إلى طمبة الحفر أعمالتمت االستعانة بمجموعة من العمال لمقيام ب     

طالًبا ُقسمُّوا إلى ثالثة أفواج،  31 إلى ىموصل عددقسم عمم اآلثار جامعة تممسان، 

من  والفوج األخير الفوج األول بو ثالثة طمبة، الفوج الثاني مكون من أربعة طمبة،

 ستة طمبة.

 أساسية، إلى ثالثة أقسامو المراد التنقيب فياألثري  لقد تم تقسيم العمل داخل الموقع

 :ىي

  التحميل األثري.الطوبوغرافيا و 

  الدراسة الطبقية.اليندسية والجرد المعماري و التحميالت 

 (1)نتائجيا نشراألثرية و  تحميل المكتشفاتو  البحث في الجانب التاريخي. 
                                                             

1) Michel terrasse, Op-cit, p09.  
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 :ومخطط الموقع نوع الحفرية - ت

خالل المخطط الموضوع من ، و (2)نقاذيةاإلحفرية في إطار الحفرية المشور  تدخل

 :منيا ،ناقصة فيواألمور الىناك بعض نجد أن  ،(40:المخطط رقمالمنقب)من قبل 

 .وقراءت بُ عِ ُيصَ   ،ات المنجزةالمخططانعدام مقياس الرسم في  -3

  عدم وجود الوجية في المخطط )الشمال(.  -2
 

 التسجيل في الحفرية: - ث

في الحفرية  قبل البدء في أعمال الحفر، ُوضع في متناول الطمبة المشاركين  

الحفرية، بغية تسييل وتبسيط طريقة العمل بالمصطمحات ممخص لكيفية العمل في 

التي بطاقات الجرد  من ملء أيضااألثرية التقنية داخل الحقل األثري والتي تمكنيم 

 :تضم المعمومات التالية

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                         

1) Michel terrasse, Op-cit, pp 09,11. 

2( Agnès Charpentier, Michel terrasse, s. m. Negadi, Limage de Tlemcen dans les 

archives français catalogue de l’exposition Tlemcen 2011, sous l’égide de l’ambassade 

de France en Algérie, Algérie, 2011,p55. 
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 بطاقة الجرد:          
 

 . 08تمم  البعثة: 

 م. 100×100  المنطقة: 

 .1-أ  المربع:
اليوم.....   الورشة: 

 الشير.....السنة......

)1(. 
 

 ةتياآل المعمومات وفق يوميات الحفريةمعمومات ُممئت  : يوميات الحفرية -
 :الذكر

التي  لمستوىوا اليومفي عمميات ال مراحلالطبقة و و  يومية الحفرية ت صفحاترقم   

 الورشةوالصور ورقم اليوم  المكتشفة في موادالقائمة إضافة إلى  وصمت إليو.

 .(2) (40رقم: التقنية البطاقة )الرسوماتو 

                                                             

1) Michel terrasse  , une méthode, rapport de Stage archéologique Tlemcen 19 
juin-19 juillet, Algérie, 2008, p 18 .  
2  ( Michel terrasse, Op-cit ,p p 67,64. 
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 المعطيات الخاصة بيومية الحفرية.:  40رقمالتقنية البطاقة 
Voir :/Michel terrasse , Op-cit , p 62. 
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 :ية:الصور، المعمومات اآلت يضم فيرس فهرس الصور 

 المصور: اسم  -

 (.2002-00-20: )التصوير تاريخ -

 اليوم: -

 .األثرية ورقمياالطبقة  -

 .اإلشارة إلى اسم المربعالمربع : -

 .الصور فيرس -

  : يضم ىذا الفيرس المعمومات التالية :فهرس الطبقات 

 .كل طبقة نحمل اسما ورقما معينا :الطبقة الرقم -

 .(1)اكتشاف الطبقةتاريخ ذكر التاريخ:  -

 المربع.اسم المربع: رقم  -

 في أحد زوايا المربع. طة مرجعيةاعتماد نق: 0المستوى -

 : جانب المستوى العموي "يسارا".3المستوى -

 : جانب المستوى السفمي "يمينا".2المستوى -

 مع قطع من الكربون.مخموطة الوصف: مثال تربة بنية  -

                                                             

1 ) Michel terrasse, une méthode, Op-cit, p18-19.  
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في يشار إلى رقم الصفحة التي تحمل معمومات عن الطبقة رقم الصفحة:  -

 يوميات الحفرية.

  :وىي كاآلتي، العديد من المعمومات تضم ىذه البطاقةبطاقة المواد: 

 األيام :/ -    البعثة: /        -

 المربع:/  -المنطقة: /                      -

 األبعاد: /  -    الورشة:/ -

                   .الرقم:/  -

 الحجارة المصقولة، الحجارة الصغيرة، النقود، المعدن، الفخار، القطع:)الزجاج، -

 الخشب(. العظام، خرفة،الز  اآلجر، القرميد،

 النبات:/ -

 الطبقة: / -

 التربة: / -

 . )1(العمارة:/ -

 

 

 

                                                             

Agnès Charpentier, Michel terrasse, s. m. Negadi ,Op-cit, pp19, 22. (1  
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 :الُمكتشفة المعمارية الهياكل .9

تعد البناية نموذجا من الُمنشآت التي ُأعيد استخداميا، ولذلك البد من الحرص    

 ىدم البنايات القديمة التي ُأنجزت في العيد االستعماري. أعمال عند القيام ب

ميالدي، بدليل ما ُعثر عميو من زخارف بالقاعة الكبرى ذات 38خ القصر بالقرن رَ أُ 

زليج. وفيما يخص القطع الخشبية في الجدار القديم، فقد ُوضعت عند رفع الدكتين بال

 . (1)الجدران المستحدثة

وأسفل  أرضيتيايت ، كسغرفة نالقاعة المستطيمة بالجية الشمالية ع كشفت   

جدرانيا بمادة الزليج، وتعمو الجدران نقوش جصية. كما تم اكتشاف أرضيات أخرى 

 ، إلى جانب مسطحات مائية.عدد من األماكنمن الزليج، في 

 Limage de Tlemcen dans les archives français وحسب ماُذكر في الكتاب"

catalogue de l’exposition Tlemcen 2011, الزخارف ُتشبو ما ُأنجز في " فإن ىذه

بترس األول لو مثيل بقصر " قصر الحمراء، فالزليج الُمكتشف بالقاعة المستطيمة

 .(2)"، مع اقتصاره عمى المونين األبيض واألخضربإشبيمية

 

  

                                                             

1) Agnès Charpentier, Michel terrasse, s. m. Negadi ,Op-cit, p159-161.  

2) IBID, p159-161. 
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 المكتشفات األثرية المنقولة: .:

 من المواد المكتشفة عيناتوالتي اخترنا منيا ) قبل دراسة المكتشفات األثرية   

حسب  اكمي ياترتيب(، قمنا بجامعة تممسانب قسم عمم اآلثاروالموجودة حاليا في 

 .(40: لجدول رقم) ا األثرية الرتب العددية لممواد المكتشفة بالحفرية

 عدد المقى األثرية طبيعة المادة الترتيب
 605 الفخار 01
 145 الزليج 02
 57 الجص 03
 54 الحجارة 04
 46 الحديد 05
 32 العظام 06
 23 التبميط األرضي 07
 21 الخشب 08
 16 اآلجر 09
 09 الزجاج 10
 05 الصخور 11
 05 الرخام 12
 03 المالط 13
 02 المتحجرات النباتية 14
 01 المسكوكات 15
 02 شواىد القبور 16
 01 الغاليين 17

 .األثريةلممكتشفات الكمي  الترتيب :06 الجدول رقم
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 سجمةالم األثرية نسبة المقىعدد و بحساب قمنا  ،انطالقا من جـدول الترتيب الكمي   

سميمة بموقع  من أجل معرفة ما إذا كانت طريقة التسجيل األثري بشكل صحيح

فكانت النتائج ، لقية 3020 يمثل: المدروسةاألثرية قـى مال عدد، عمما أن التنقيب

  وفق اآلتي:
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المقى األثرية الغير حاممة لمرقم التسمسمي وبطاقة 
 الجرد.

 عدد المقى طبيعة المادة
 826 الفخار

 21 التبميط األرضي

 03 الزجاج
 01 اآلجر
 82 الحديد
 12 الحجارة

 23 الخشب

 313 الزليج

 11 الجص

 01 المالط

 02 المتحجرات النباتية

 01 الصخور

 10 العظام
 02 الرخام

 03 النقود

 02 شواىد القبور

 03 الغاليين

لمقى األثرية المجموع العام  7401 

 214 المجموع

 20.10% النسبة المئوية

 الغير مسجمةثرية األمكتشفات عدد ونسبة ال :41 الجدول رقم
 .في الحفرية بعد االستخراج
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، أن نسبة المقى األثرية غير المجرودة تصل إلى  41رقم الجدولمن يتبين    

 وهي نسبة كبيرة جدا. قطعة 1477، علما أن المجوع العام هو: 20.10%

 

 المقى األثرية ذات الرقم التسمسمي فقط
 عدد المقى طبيعة المادة

 60 الفخار

 38 الزليج

 08 الجص

 7401 المجموع العام

 12 المجموع

 76.4% النسبة المئوية

 الجدول رقم 42: عدد ونسبة المقى األثرية
 التي ال تحمل بطاقة الجرد.

 

 

الرقم التسمسمي  المقى األثرية التي تحمل عدد أن ،42رقم  الجدولظير يُ 

أي ما  ، وىي نسبة ضئيمة مقارنة مع العدد العام لمقى المكتشفة. قطعة 02بمغت 

 .%0660نسبتو 
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 فقط.المقى األثرية الحاممة لبطاقة الجرد 

 عدد المقى  طبيعة المادة
 21 الفخار

 08 الزجاج

 06 اآلجر

 02 الحجارة

 01 الرخام

 7401 المجموع العام

 04 المجموع

 1619% النسبة المئوية

 الجدول رقم 43: عدد ونسبة المكتشفات األثرية الحاممة لبطاقة الجرد.
 

تحمل بطاقة  األثريةمن المكتشفات  %3.89أن  ،09 رقم الجدوليوضح 

 جرد وىي نسبة قميمة مقارنة مع المجموع العام لمقى األثرية.
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المقى األثرية الحاممة لمرقم التسمسمي وبطاقة 
 الجرد

 عدد المقى طبيعة المادة

 28 الفخار

 08 الزجاج

 01 اآلجر

 08 الحديد

 02 العظام

 7401 المجموع العام

03  المجموع  

 1679% النسبة المئوية

 جدول رقم 74:عدد ونسبة المقى األثرية الحاممة
.لمرقم التسمسمي وبطاقة الجرد   

 
نسبة المقى األثرية التي ضمت الرقم التسمسمي وبطاقة الجرد نسبة ضئيمة  تمثل  

بالمجموع قطعة مقارنة 19، أي أنها شملت %1679وغير كافية بمغت: 

 .(70الجدول رقم: )العام
م، 2002غياب عممية التسجيل والتوثيق بحفرية سنة وتفيد نتائج الجداول السابقة  

المئة، مما يطرح صعوبات بالنسبة لمباحث عند دراستيا والتي فاقت نسبة التسعين ب

 أمرا غير ممكن. جميع جوانب الحفرية استقراءويجعل 

قطع من الخشب، إلى جانب كيس أحد الصناديق كيسا بو ثالث في وجدنا      

، ألن القطع  2002)ُوجد ىذا العدد خالل سنة قطع من الخشب 02آخر بو 
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، ما يثير استغرابنا تعرضت لمتفتت نظرا لحالة جفافيا( 2031الخشبية خالل سنة 

 تضمان المعمومات التالية:أن بو بطاقتين  دوقبيذا الصن

 

 :02لبطاقة ا :  03البطاقة 
 .04 -ثالمربع:  -

 .108الطبقة : -
 سم . 361/ 161/ 861األبعاد: -

 الوصف: مقبض من الفخار. -

 و قطع من الزليج .  -
 

 .04 -ث :المربع -

 . 108الطبقة :  -

 سم. 362/ 08/ 161األبعاد: -

 الوصف: قطعة فخارية . -
 قطعة خزفية.                

 
 
التسجيل ىذه المعمومات تفتح لنا المجال لمتساؤل، حول منيجية الُمنقب في    

تحمل معمومات الجرد اقات بط، فالكيس يحتوي عمى قطع خشبية و األثري بالحفرية

كيف يمكن لنا أن نستخدم المعمومات الُمقدمة من قبل إذن  عن قطع فخارية،

 .وقت أنيا ال تتفق وطبيعة المادةالمنقب في 

ضع في و وُ ا، لكنفيو ميم جد   الموضوع فوق المقىوفيما يخص الرقم التسمسمي 

يتعارض مع العمل  عمما أنوالمقية األثرية، منظر يشوه  مكان ظاىر لمعين وىو

األثري المنظم والمنيجي، إذ من المفروض أن ُيسجل الرقم التسمسمي في مكان 

  .مخفي غير بارز
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    منابع المياه(: صخورالكمسية العضوية)  صخورال 1.4

والموجودة في مخزن قسم عمم  من موقع الحفريةالمستخرجة بعض الحجارة  ُوجدت  

 :مخبرالمشرف عمى  ،()اتصنا بعداسي محمد لمحجارة وليةاأل بعد الدراسةو ، اآلثار

 

"Promotion des ressources hydriques, minières et pédologiques : législation de 

l’environnement et choix technologiques " .  

، فكانت النتائج المتوصل ومكان تواجدىاحول نوعية الحجارة وتاريخيا نا أكثر دليفي 

 :عمى النحو اآلتيإلييا 

شالالت، العيون بالقرب من مصادر المياه)ال صخورمن ال يةالنوع جد ىذهاو تت 36

 "Les travertins: roches des sources6حيث تكثر النباتات" الجارية، نير...(

لمخمفات اب لعمميات ترس تشكمت نتيجة أصل عضوي ة ذاترسوبيوىي صخور 

ترسب الكربونات تحت الينابيع المائية و ، (1) حيوانيةالنباتية أو العضوية البقايا الو 

  .(2)(Tuf calcaire( أو الباردة وتسمى صخر كمسي)Travertinالحارة وتسمى)

                                                             

( :جامعة متخصص في عمم الجيولوجيا، بكمية عموم الطبيعة والحياة،  أستاذ وباحث عداسي محمد
  .في مجال التخصص لو العديد من الدراسات والبحوثو  تممسان

مطبعة كمية اآلداب جامعة القاىرة،  جيومورفولوجية األشكال األرضية،( محمد صبري محسوب، 1
 . 14مصر، د ت، ص 

2 (Julien Curie, Les travertins anthropiques entre histoire, archéologie et 

environnement. Etude géo-archéologique du site antique de Jebal Ouest, Tunisie, 

Doctorat : Géo-Archéologie, Dép: Archéologie, Université de Bourgogne, France, 2013, p 

327.      

http://www.univ-tlemcen.dz/Laboratoires_Recherche/Promotiondesressources.htm
http://www.univ-tlemcen.dz/Laboratoires_Recherche/Promotiondesressources.htm
http://www.univ-tlemcen.dz/Laboratoires_Recherche/Promotiondesressources.htm
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بعد أن تتحمل المواد العضوية بفعل الفطريات والبكتيريا في مدى زمني طويل، 

 سب)يبقى شكل المادة العضوية فقطما تعموىا من رواتتماسك مع بعضيا نتيجة لثقل 

(، كما تتركب ىذه النوعية من الحجارة من كربونات الكالسيوم والثقل بفعل الضغط

 .(1)وكربونات الماغنسيوم، ومواد أخرى

النباتات،  ىحدالحفرية ىو ترسب لبقايا نباتية)ورقة واحدة إلوما وجدناه في     

  .( 19 والشكل رقم: 23الصورة رقم:)(إضافة إلى بعض الجذور

 ".الزمن الجيولوجي الرابع، أي مميون سنة 1.8"تاريخيا بـ عداسي محمد دد ح

بموقع يرجع إلى الفترة أي أنيا مكتشف أثري يرجع إلى ما قبل التاريخ، ُنقب عنو  

المكان الذي استخرجت منو بالضبط لعدم وجود بطاقة  نحن ال نعرفو اإلسالمية. 

 .جرد

 ي:تاآل التساؤلىذا يدفعنا إلى طرح 

خالل ألنو  ،؟عمى القصر مستقبال مشكمة تأثير المياه الجوفيةكيف يمكن تفادي 

 حيث، بالطابق السفمي من القصرالحظنا تأثير الرطوبة ، م2015سنة موسم صيف 

 (.24:الصورة رقم)لم تكتمل أعمال الحفر بيا

                                                             

  .240-239، ص مرجع سابق(عادل محمد رفعت وزينب محمد عبد اهلل، 1
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عمى ُبعد أمتار من باب المشور،  الثقافةدار نجد مقصر، في الجية المقابمة لو     

كانت غالقيا و كانت ىناك عيون كثيرة تم إ م،19من القرن ياتخالل سنوات السبعينف

، األثري عمى قرب مصادر المياه من الموقع دلوىي ت، مرجة المشورتسمى بــ: 

التي ترجع إلى سنوات  ،01 رقم الطوبوغرافية الخريطةمالحظة ويمكن كذلك 

 ، حيث ُتظير مصادر المياه بالمنطقة.م19الثالثينات من القرن 

  :زليجال   
 م،2008بتاريخ  2D20خرج من القاعة تعينات من الزليج المس 5تم تحميل 

مخبر  بالتعاون مع واعتمادا عمى رسالة ماجستير لدندان محمد فإنو تم تحميميا

الكيمياء العضوية لكمية العموم بجامعة تممسان، والذي مثمو الدكتور رضوان 

(، Laboratoire de catalyse et synthèse en chimie organique)()بشير

 IRAMATومخبر البحث العممي في الفيزياء المطبقة في عمم اآلثار األركيومتري

بإشراف الدكتور عياد بن عمارة، إلى جانب قسم  -03بردوا  -بالجامعة الفرنسية 

                                                             

  ):رضوان بشير لمحصول عمى التقرير المفصل، فقوبل طمبنا  روفيسوراتصمنا بالب رضوان بشير
لمباحثين نشر نتائج التقرير واعتمادىا ألحد  إذ ال يجوزبالرفض بحجة عدم انتياء نتائج دراسة الزليج 

   قبميم.كمرجع 
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أنيي و ميشال تيراس  عمم اآلثار بجامعة تممسان وبمساعدة كل من الباحثين

 ييا كالتالي:متوصل إلكانت النتائج ال. (1)من جامعة السربون الفرنسية شاربونتيي

ما أعطى بيا، تفاوتت درجات الفخر  وقد نفس الطينة العينات الخمسةباستخدمت  -

 ألوانا متباينة لمطينة، وىي من الطينات الجيدة.

المون األزرق، أعطانا  والكوبالت ،المون األخضرأعطى الرصاص والنحاس  اماستخد -

وىي خاصية فريدة بالمجموعة المختارة  ،لت والزنكاالكوب أما الخمط ما بين أكسيدو 

  .  (2)فقد أعطى المون األزرق لمتحميل

ذو زخارف  جامعة تممسان بمخزن قسم عمم اآلثارإن الزليج المحفوظ    

أخرى ذات  إلى جانب قطع، واألبيض واألخضرالبني  استخدم فييا المون، ىندسية

 تاحف تممسان لم نتمكن من دراستيا.لون أزرق محفوظة بم

 في مدينة فاس حسب ما أشار إليو لتموين الزليج والخزف استعمل الحرفيون

م، فالمون األبيض بو 14لقرن إلى امعدنية تبعا ألساليب ترجع  كاسيداأ ،ألفريد بال

من أكسيد الرصاص وما بقي قصدير. أما البني فيتم الحصول  %86-84مابين 

                                                             

م)دراسة فنية لمزليج المكتشف في 14-م13الزليج الزياني في القرنين ( دندان محمد األمين، 1
ماجستير: عمم اآلثار، تخصص: آثار المغرب اإلسالمي، م(، 2009-2008شور حفريات الم

 .  116، ص2014-2013جامعة تممسان، الجزائر، 
 .123، ص نفسو(  2
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عميو من حجارة الييماتيت، والمون األخضر من أكسيد النحاس، وبالنسبة لمون 

 .(1)م14خالل القرن  ستعمل فيوت تعرف المواد التي كاناألزرق فمم ي

 .  كاسيدخدم في فاس وتممسان من نفس األسبق أن المون األخضر است امَ المالحظ م

ذكرت سعاد ماىر في كتابيا" الفنون اإلسالمية "، أن تنوع ألوان طالء الزليج و   

يعطي  أكسيد النحاسوالخزف، يرجع إلى تنوع األكاسيد المستخدمة فيو، فمثال: 

ذا ُأضيفت إليو  ُيصبح لونو أخضر زمردي. أما  مادة رصاصيةالمون األخضر، وا 

ذا ُأضيف إليو أكسيد الكوبالت  أعطى المون ُأكسيد الزنك فيعطي المون األزرق وا 

. وىذا ما تم التوصل إليو من خالل العمل المخبري عمى عينات من (2)األزرق الفاتح

  الزليج الزياني.

 

 

 

 

                                                             

  .53ص ، مرجع سابقعولمي محمد لخضر، ( 1
.26، ص  مرجع سابقسعاد ماىر، (  2 
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  شواهد القبور:

ترجع الشواىد المكتشفة إلى العيد العثماني، والمعروف عن ىذا النوع من 

من  كثير بالعديد من المعمومات التي تساىم في التعرف عمى ُتمدناالمكتشفات، أنيا 

 ةاالقتصاديو  ةوالديني ةاالجتماعيو  ةالعسكري المعاشة، من النواحي جوانب الحياة

        .ةوالفني

وظمت تممسان عاصمة المغرب األوسط حتى سيطرة األتراك العثمانيين عمييا في  

عمى يد صالح رايس باشا التركي سنة ، (1)منتصف القرن السادس عشر

عيد جديد، إذ أصبحت المدينة  يطرة العثمانيين عمييا بدأم، وبس1555ه/962

ا مكانتيا السياسية مكانا لتمركز القوات العسكرية ومكانا لجمع الضرائب ما أفقدى

 . (2)واالقتصادية

لم يضما أي رقم  ، -جامعة تممسان -آلثاربمخزن قسم عمم ا قبر شاىديْ وجد ي

 يمي: دراستيما أفضت إلى ماو  ، 2008تم اكتشافيما في سنة  ،جرد

 

 
                                                             

، 02ع: حوادث العمر والتراجم"،"تممسان من خالل كتاب الروض الباسم في عبد الكريم كريم، ( 1
  .66، ص 2011مجمة عصور الجديدة، مخبر البحث التاريخي، جامعة تممسان، الجزائر، 

، ماجستير بالعمائر الدينية بالجزائر خالل العهد العثماني دراسة أثرية فنية المداخل ليمى درديش، (2
  .33، ص2012-2011آثار عثمانية، الجزائر، 
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  شاهد القبر الرأسي:

تعتبر الكتابات األثرية من أىم الدراسات في مجال الفنون اإلسالمية، كونيا  

من الوثائق الرسمية التي يصعب الطعن فييا، كما أن دراستيا وتحميل مضامينيا 

يساعد في تتبع األساليب الصناعية والفنية )أسموب الحفر والزخرفة( ومحتوياتيا، 

  .(1)العديد من الحوادث التاريخية كذلك ُيصححو 

وت فيو نسبة الكمس عن نسبة الشاىد من مادة الحجر الرممي، الذي تتفاصنع 

سم عرضا  14سم طوال و 15.50، مقاساتو ىي: التافزة اسممحميا بويعرف  الرمل

 سم. 7.50ويقدر السمك بـــحوالي 

احات النقاش لمسالزخرفي ىو تخصيص مكننا مالحظتو في الجانب الفني و وما ي

التي تمثمت في براعم وفروع وأغصان نباتية، أما الزخارف ، و كبيرة لمزخرفة النباتية

، إضافة إلى ر الفني عمى شكل مربعات ومستطيالتاليندسية فبرزت في ىذا األث

، التي ساىمت في تغطية الفضاءات ألشكال اليندسية األخرى المبتكرةبعض ا

ن من بين العوامل المساعدة في دراسة  (،20كل رقمالش)الفارغة عمى بدن الشاىد وا 

 شواىد القبور، النص الذي تحممو، وىذا ما لم نجده في النقيشة الحجرية.

                                                             

دكتوراه:عمم اآلثار دراسة تنميطية "،  الكتابات األثرية في الغرب الجزائري"( يحياوي العمري، 1 
  .42، 40، ص 2015-2014، قسم عمم اآلثار، جامعة تممسان، الجزائر، ةاإلسالمي
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حسب عبد الحق معزوز بدأ و  أسموب النقش البارز،ذت كتابات وزخارف الشاىد بُنف

، الخامسالزخارف عمى شواىد القبور ابتداء من القرن الكتابات و استعمالو في تنفيذ 

 ،(1)عمى عكس النقش الغائر الذي ظل مستعمال طيمة القرون اليجرية األربعة األولى

 .التي تعود إلى الفترة العثمانية اىد ىو عينة من  النقوش القبوريةوىذا الش

المشور مسجد وجدنا بمتحف وخالل بحثنا  شكل،النعتقد أن الشاىد مستطيل   

ذو زخرفة ( )القبور العثمانية، منيا شاىد قبرالعديد من شواىد  (،25الصورة رقم)

شبيية بما تم الكشف عنو بالحفرية، ولو نفس العناصر الزخرفية، وىو ما ساعدنا في 

 . معرفة الجية التي يجب أن تضم النص الكتابي بالشاىد المدروس

متنوعة تمثمت في الزخارف النباتية المحورة  عمى عناصر زخرفية يحتوي ىذا الشاىد

ملء بيا الفنان األشرطة  ،عن الطبيعة، والتي تمثمت في تكرار لمراوح نخيمية ممساء

، إضافة إلى أزىار ثمانية محورة عن الطبيعة، خرفية التي تحيط باإلطار الكتابيالز 

ت ىي األخرى وأما الزخارف اليندسية فاقتصرت عمى الضفائر المتشابكة التي شغم

 األشرطة الزخرفية المحيطة بالحيز الكتابي.

                                                             
1

، 01، ط:م19-8هـــ/ 13-2: بين القرنين شواهد القبور في المغرب األوسط،الحق معزوز، ( عبد 
 .518، ص2011الشؤون الدينية واألوقاف، الجزائر، وزارة 

الشاىد محفوظ بمتحف مسجد المشور األثري، وال يضم الرقم التسمسمي أو بطاقة الجرد.  (    
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من بين أىم البحوث التي ساعدتنا في الدراسة، ما أنجزه يحياوي العمري من 

دراسة تنميطية حول الكتابات األثرية في الغرب الجزائري وخاصة مدينة تممسان، 

باحث حيث الحظنا تشابيا بين زخارف الشاىد المدروس مع الذي تعرض لو ال

م. 1713ىـ/ 1125، والتي يرجع تاريخيا إلى 27بالدراسة في البطاقة التقنية رقم 

 .(1)بدون رقم جردىو متحف تممسان و ب وظالشاىد محف

  قبر الثاني:شاهد ال  -

، "الحجر الرممي، ويطمق عميو محميا اسم "التافــــزةُصنع ىذا الشاىد من 

 مقاساتو ىي:

 سم.27سم و20= بين ولطـال

 سم.15.5سم و12= بين رضعال

 سم.5.4=  السمك

تمثمت الزخرفة المنفذة و  ،أسموب النقش البارزب ذت كتابات وزخارف الشاىدُنف

 في نوعين، ىما:

 .(21الشكل رقم )في أوراق نباتيةتمثمت نباتية: الزخرفة ال

 والدوائر.المثمثات  يندسية: تمثمت فيوالزخرفة ال

                                                             

.396ص عبد الحق معزوز،  مرجع سابق، (  1  
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تعذر عمينا تتبع أجزاءه فإنو  عناصر منونظرا لعدم اكتمال ىذا الشاىد وفقدان    

متحف ودراسة منظومتو الزخرفية، ولذلك بحثنا عن شاىد عثماني مشابو لو في 

لمشور، فوجدنا شاىدين مطابقين لو، ال يعرف مكان استخراجيما وال يضمان مسجد ا

 (.22)الشكل رقم:أتوكاد  يق برنامج، ولذلك قمنا برسم إحداىما عن طر أي رقم جرد

 

 :الجص 

(، وىي محفوظة 7441ُعثر عمى عدد من المكتشفات الجصية في حفرية المشور)

حاليا بمخزن قسم عمم اآلثار جامعة تممسان، وتميزت ىذه المجموعات الجصية 

 (. 89)الشكل رقم:بالتنوع من حيث الزخارف الكتابية واليندسية

المكتشفات من الرطوبة العالية بسبب افتقار المخزن لوسائل حفظيا حاليا تعاني ىذه 

  في مناخ مالئم

  الرخام:

بطاقة جرد أو رقم ضم أي يوال  ،لفترة االستعماريةالمكتشف إلى االرخام يرجع  

 .تسمسمي

، TLM08-33083070100.002 الحاممة لرقم الجرد القطعة الرخامية وفيما يخص

 :يميالنص كما  جاءو ، القطعة ظيربوجو و  بالمغة الفرنسية فاحتوت نصا كتابيا
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 GUS :الوجو -

  :الظير -

 CI  :السطر األول

 AOUL السطر الثاني:

 الغميون:
اختمفت اآلراء حول بداية استعمال الغاليين، وأن الرومان استعمموه لتدخين    

اإلقبال عمى النباتات الطبية قصد العالج من بعض األمراض، وُتؤكد الدراسات أن 

استعمالو تزايد كثيرا في القرن السابع عشر في أوروبا وخاصة إنجمترا، التي 

استعممت فييا غاليين فخارية ألول مرة، ثم أصبحت تصنع من مواد أخرى مثل: 

 . (1)الخشب والعاج

لغميون الفخاري من طينة بيضاء، وتميز بالدقة المتناىية في رسم تفاصيل اُصنع   

بذلة، يسار ال فيرجل ذو مركز اجتماعي مرموق بدليل الوسام الذي ُوضع عميو ل

 (.24والشكل رقم  26 الصورة رقم:)سم5.80×سم6وطول الغميون 

                                                             

مشاكل تاريخ الدخان والتدخين بالمغرب: تاريخ استعمال الغاليين الفخارية " ( أحمد أشعبان،1
قضايا في تاريخ المغرب الفكري واالجتماعي، منشورات كمية اآلداب عين  ندوة: اتمنشور نموذجا"، 

  .81-80، ص 2010الشق، المغرب، 
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وفي أوروبا لم تكن ، انع بإنجاز زخارف ىندسية أو نقوشسمحت مادة الطين لمص  

 . (1)م1560لتدخين الدخان إال مع سنة مستعممة الغاليين 

والغميون، فالقصبة عبارة عن  قصبةال من جزأين أساسيين، ىما:يتألف الغميون عامة 

قناة من القصب أو الخشب، والغميون عبارة عن جسم واحد مقعر بانعراج، وترتبط 

مم، حسب قطر القناة، 10مم و7القصبة بفوىة دائرية ال يتجاوز قطرىا عامة ما بين 

ضبط و التزيين والزخرفة ويحيط بالفوىة من خارجيا طوق أو تاج لو وظيفتين ىما: 

لالنبعاج فيستعمل لوضع التبغ  غميون وتمييزه عن نياية قناة القصبة. وبالنسبةبداية ال

 ،(2)(27الصورة رقم:)سم3.50قطره أوسع من باقي العناصر وال يتعدى غيره و أو 

   .المشور أن جزءا من المدخنة مفقودالمستخرج من حفرية غميون الويالحظ ب

  :يةلخشباالمكتشفات 

بمخزن قسم عمم اآلثار، حاليا  ةموضوعال يةالخشبلمقطع  وليةبعد الدراسة األ 

 بمخبر:  ،()بوىــــــــــراوة رشيد طارق استشرنا

                                                             

.89-84، ص، مرجع سابق أحمد أشعبان، ( 1  
.89، 82، ص نفسو(  2  
 ) بروفيسور وباحث متخصص في عمم الحيوان الغابي  بوهراوة:رشيدZoologie Forestière من ،

في  جامعة تممسان، لو العديد من األبحاث والدراسات »بكمية العموم« عموم الفالحة والثروة الغابيةقسم 
 .مجال التخصص
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«GESTION CONSERVATOIRE DE L’EAU, DU SOL ET DES  FORÊTS ET 

DÉVELOPPEMENT DURABLE DES ZONES MONTAGNEUSES DE LA RÉGION DE 

TLEMCEN». 

  :يتاآل وأفادنا بالتحميلالقطع الخشبية،  الذي عاين

بالمغة الالتينية تُدعى ُدلب، و شجرة اليرجع أصل ىذه القطع المكتشفة إلى   -

 من األشجار المعمرة والكبيرة وىي(، 29و 28الصورة رقم) (PLATANUS) بــــ:

  إلى الجزائر خالل العيد االستعماري. جمبت من أوروبا ، التيحجمال

أي أنيا غير ، لم يتدخل في قطعيا اإلنسانإذ ُقطعت الشجرة بفعل الطبيعة  -

 .مصنعة

لكن درجة الحرق خفيفة)نار خفيفة(، كما أن بداخل الجذع،  قو وجود آثار حر  -

 (. 25الشكل) لنارإشعال افيو تم وىو المكان الذي بالجدع ثقب كبير 

وتسمى ىذه الحشرات كانت الشجرة عرضة لمكثير من الحشرات قبل سقوطيا،  -

 .في األشجار المعمرة والضعيفةالتي تنمو ب بآكالت الخش

ع الداخمي وليس من الخارج، إذ من ذىذه الحشرات ُوجدت عمى مستوى الجآثار     

الحشرات  إنوعميو فالتمف التي ُتخمفو ىذه الحشرات، الخارج نجدىا خالية من 

 عندما كانت ثابتة في التربة.  أي  تواجدت بيا قبل أن تدفن في باطن األرض

من  يرى بوىراوة رشيد طارق، أن عدم دراستيا وتفحصيا أثناء استخراجيا مباشرة   

وتعرضيا لعوامل الطقس قد أفضى إلى ضياع العديد من المعمومات  طرف المنقبين
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التي تحمميا ىذه الشجرة كأنواع الحشرات آكالت الخشب وغيرىا من المعمومات، 

ولذلك كان من بعد الكشف عنيا، القطعة  اف الكبير الذي تعرضت لوالجف بسبب

 .الواجب تحميل القطعة بعد اكتشافيا مباشرة

ع من انو أسببيا إلى  وأرجعمشجرة، لعمى السطح الخارجي  صفائح ُوجَدتْ  -

بعض حدوث ولة عن ؤ المسو  -أىميا حشرة نمر الُدْلبْ -الحشرات آكالت الخشب

 .التغييرات بالشجرة

  :حشرة نمر الُدْلبْ  عن المعمومات أىم  يتضمن 10والجدول رقم 
 نمر الدلب اسم الحشرة

 مشجرة.لتواجد وتعيش  عمى السطح الخارجي ت مكان تواجدها بالشجرة
 مم. 04إلى  03يصل حجم الحشرات البالغة من  حجمها

 امتصاص السوائل الموجودة بالشجرة. - نوع الضرر
  لخشب. أكل ا -

 الحشرةصورة 
 
 

 
 
 
 

 

 .الضرر الناتج
 
 
 
 

 

 حشرة نمر الُدلب عمى الخشب. تأثير: 10رقم جدولال
Voir : Régis WARTELLE et Juliette LEAUTE, Zone non Agricoles  Picardie, N: 15, 

Bulletin de santé du végétal, France, 2012, p 02- 03 .  
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السطح ، وذلك حسب تاريخ دخول ىذا ُوجدت الشجرة بالطبقات العميا من  -

 مثمما سبق اإلشارة إليو. النوع من األشجار إلى الجزائر

وجود مصادر المياه بالموقع، فمم لم تتأثر  01 الخريطة الطوبوغرافية رقم تظير

القطع الخشبية بالرطوبة أثناء تواجدىا في باطن األرض، عمما أنيا كانت جافة جدا، 

 بسبب عدم النشاط البيولوجي ينعدمألن: ] م،1يفوق  عمى عمقيحتمل وجودىا و 

تشغل المرتبة األولى من حيث تواجدىا  ياا أنكملمبكتيريا  توفر شروط النمو والتكاثر

 بالجدولموضح مثمما ىو   (1)زاد العمق[ بأعداد كبيرة، ويقل عددىا كمماو في التربة 

 .11:رقم

  .(2)/ غرام من التربة( 103)
  العمق)سـم(

 تجمعات
 البكتيريا

في التربة 
حسب 
 العمق

 اليوائية البكتيريا البكتيريا الالىوائية األكتينوميسيتات الفطريات الطحالب
25 119 2080 1950 7800 8-3 
05 50 245 379 1800 25-20 
0.5 14 49 98 472 40-35 
01 06 05 01 10 75-65 
// 03 // 0.4 01 145-135 

 تربة.التوزيع البكتيريا في  :11الجدول رقم
Voir/ Arland J. Drapeau et Steven JANKOVIE, Op-cit , p224. 

                                                             

1  (Arland J. Drapeau et Steven JANKOVIE, Manuel de microbiologie de 

l’environnement, Organisation mondial de la santé, Suisse, 1977, p2246   

2 (IBID, p2246 
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فإن  ،جىناك العديد من الشقوق الموجودة عمى مستوى الجدع من الداخل والخار  -

زاد العمق عن متر واحد، فإننا لن نجد إال الماء والرطوبة وبانعدام عنصر 

 البكتيريا. والسؤال الذي ُيطرح:األكسيجين والضوء يقل عدد 

لماذا لم يتحمل الجذع وىو مادة عضوية سريعة التحمل، مع العمم أن درجة الجفاف  

 كبيرة جدا بو؟.  

، وُيؤذي لعديدة والدقيقة الموجودة بالجذعحبة رمل في الثقوب اأي  عثر عمىلم ن و  

 :ما، ىينآخر  يناحتمال التفكير فيبنا إلى ىذا 

  الجذع في مكان يحمييا من االتصال المباشر بالتربة مثل: بئر وجودُيحتمل    

 َتُضَم أي حبة من التربة. لذلك لمأو حفرة، 

فيل كانت ىناك أعمال قطع لؤلشجار خالل  ،أن الجذع لم يكن أسفل الموقعُيحتمل 

 السنوات التي سبقت تاريخ إجراء الحفرية بالموقع؟ عمما أننا لم نجد أي بطاقة جرد

 .أثرية

مراض ت ألعرضىذه المدة ت وخالل، أو أكثر بقميل قرنينبُعمُر الشجرة در قُ  -

 .ياتضعفأ
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 النتيجة األساسية:    

من بقايا األبواب أو األسقف أو النوافذ)طبيعي غير جزءا الخشب المكتشف ليس إن  

 تواجدىامصنع( ولكنو جذع لشجرة تعرضت لمعديد من العوامل البيولوجية أثناء 

 بالطبيعة.

تضيع المعاينة األولية لممكتشف أثناء الكشف عنو أمر ضروري كي ال إن    

 المعمومات مع مرور السنوات.

 ألن:ُذكر، حسب ما  ، أكثر بقميلعتقد أن عمر الشجرة يعود لمقرنين أو وال ن  

م، وتاريخ دخول ىذه النوعية من 1830تاريخ دخول فرنسا لمجزائر، كان في سنة 

م، وعميو فإننا نرى بأن عمر ىذه الشجرة 1870 حدود األشجار إلى فرنسا كان في

 سنة كأكثر تقدير. 150-100بين

   المقى العظمية:

نظرا لعدم وجود  ،الحفرية باالىتمام الكافيفي قى العظمية ملالم تحظ   

متخصص في ىذا المجال داخل فريق الحفر، وعميو اتصمنا بمتخصص في عمم 

" بجامعة الطب بتممسان، والذي قام بتفحصيا ودراستيا فتوصل  " أوسعديتالتشريح 

ما عدا قطعة عظمية واحدة تعود  وبعضيا لثدييات، إلى أن جميع المقى حيوانية
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( وفي غياب التحميل المخبري لمعظام المكتشفة فإن ىذه 04الصورة رقمإلنسان) 

  النتائج نسبية.

  :8070التنقيب بحفرية أعمال .:

في إطار التحضير لتظاىرة  تكاثفت جيود مجموعة من الباحثين الجزائريين   

تممسان عاصمة الثقافة اإلسالمية، من أجل استمرارية الحفرية اإلنقاذية بموقع 

إضافة المركز الوطني لمبحث في عمم اآلثار  القصر الممكي الزياني، وفي مقدمتيم

خ واألنثروبولوجيا وعمم التاريخ ووزارة المركز الوطني لمبحث في ما قبل التاريإلى 

  .(1)الثقافة من جية والديوان الوطني لترقية التراث ومديرية الثقافة لوالية تممسان

  فريق الحفر: 161

، الذي يعتبر مفتشا بوزارة الثقافةدرياس لخضر  ،ميام مدير حفرية المشورشغل   

المكمف بالبحث من قبل المركز الوطني لمبحث في عمم  إلى جانب نور الدين مفتاح

الممحقين  ، منيمالحفريةفي  ركيناآلخرين والمشا ، والعديد من الباحثيناآلثار

 :بالبحث، وعمى رأسيم

                                                             

المركز  ،2010 -تممسان -لقمعة المشور تقرير أولي حول الحفرية اإلنقاذيةوزارة الثقافة، (  1 
 .04-03، ص2010الوطني لمبحث في عمم اآلثار، الجزائر، 
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محفوظ كمال مداد و بوكرا وكمال ستيتي و عمي حمزة خيرة، أم الخير مطروح، ونعيمة 

لياس زارة الثقافة والمركز الوطني لمبحث لعريفي، وكذلك بعض من مفتشي و  قصار وا 

 .(1)في ما قبل التاريخ

 طريقة الحفر: 761

تم الكشف خالل ستة أشير من البحث األثري وىي مدة قصيرة لمقيام بحفرية   

، كما أن كمية الردم المتراكمة في عن عدد كبير من اآلثار المعمارية والفنية إنقاذية

والتي ترجع إلى العيد االستعماري وما بعد االستقالل  الموقع كانت بآالف األطنان

نتيجة لمتغييرات التي شيدىا المعمم، وىو ما ساىم في اختيار طريقة البحث األثري 

اآلالت الميكانيكية لرفع الردم ومتابعة  من خالل استخداموذلك ، الوقائي في األعمال

 . (2)اليندسي والتصوير الفوتوغرافي عالبحث يدويا ثم التنظيف والرف

، حسب انتماء الكتل لبعضيا البعض ووظيفتيا ُقسم الموقع إلى خمس قطاعات

 المشتركة وكأنيا منفصمة بذاتيا قبل الحفرية.

، وبعد ذلك تركزت العممية األولى في إزالة األتربة والقاذورات المتراكمة عمى السطحو 

 .بدأت عممية حفر الموقع

 
                                                             

  .01، ص  ...،مرجع سابق تقرير أولي حول الحفرية اإلنقاذيةوزارة الثقافة،  (1 
  .4-3، ص  نفسو( 2
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 : الهياكل المعمارية المكتشفة 3.4

 عمى مستوى خمس قطاعات، ىي كاآلتي: تم اكتشاف ىياكل معمارية

 األولى: قطاعال  

، ويضم تشكل ىذه المنطقة شكل نصف محيط المستطيل وىي ما تبقى من المعمم

وتوجد عمى ، محور الضمع الغربي عمى  م1.20دارا بفناء مركزي فيو نافورة قطرىا 

بتبميط أرضي وجداري من الزليج ذو الزخارف غرف مزخرفة جانبي وسط الدار 

 أشكال معينة وألوان مختمفة. جمية أما األروقة فمبمطة بزليج ذيالن

لقد طرأت عمى ىذه الدار تعديالت في أوقات متأخرة كغمق األبواب القديمة 

 .(1)وتعويضيا بأخرى في الجدارين الشرقي والغربي

األشكال النجمية  جدت بقايا ساللم مبمطة بالزليج ذيو  الشمالي ضمعالوفي   

ويتم النفوذ إليو عن طريق باب منكسر معقود وبالداخل والمعينة والموحات الرخامية، 

وأماميا نافورة  ،أطباق نجمية  منالاشكأ يعطي زليجنجد القاعة الشرفية المزخرفة ب

المتعدد األشكال واأللوان، وعمى اليمين ىناك  وعمى جانبييا قاعات مزخرفة بالزليج

غرفة مستطيمة مفتوحة عمى الشمال والجنوب وتتوسطيا نافورة منحرفة قميال نحو 

، ستعمار الفرنسيالغرب، وما يالحظ في ىذه الغرفة تعرضيا لتعديالت في عيد اال

                                                             

.08، ص  ...، مرجع سابق تقرير أولي حول الحفرية اإلنقاذيةوزارة الثقافة، (  1  
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 وتوجد في الجية اليسار غرف أخرى، مبمطة بزليج أبيض وأسود إلى جانب ممر

داخمي يتجو من الشمال إلى الشرق وينتيي بعقد في آخره الردم ويستمر الممر تحت 

ثالث غرف توجد العمارة المقابمة لمحفرية والخاصة بالفندقة، وشمال ىذا الدىميز 

م، وقد كانت تفتح لمبيت 1.20×م1.50م و2.80×م2.60تتراوح مقاساتيا ما بين 

 الضمع وفي   .ا في الفترات السابقةالخمفي من المنطقة الرابعة وسدت منافذى

   .(1)إلى الحدائق الغربية منو لمدار ممر يؤذي من الحدائق الشرقية لممبنى الجنوبي

 :القطاع الثاني 

ُيشبو تماما مخطط المنطقة األولى حيث تتشابو  يذه المنطقةالكمي لمخطط الن إ

وتتناسب القاعة الشرفية فيو بمثيمتيا في المنطقة األولى إلى جانب المدخمين 

الرئيسين في الواجيتين المطمتين عمى الحوض باإلضافة إلى الزليج والزخارف 

وفيما يخص الموجودة بالعتبات والموحات الرخامية ونافورتين تتقدمان القاعة الشرفية، 

الجدار الخمفي لممنطقة الثانية فيتماثل مع جدار المنطقة األولى ويفصميا عن 

المنطقة الرابعة سمم يؤذي لمجنوب الشرقي ويضم سبع درجات مزينة بالزليج األبيض 

  .  (2)واألسود ذو األشكال المربعة والمنتمي لمعصر العثماني

 
                                                             

.08، ص  ...، مرجع سابق تقرير أولي حول الحفرية اإلنقاذيةوزارة الثقافة،  ( 1  
.11، ص  نفسو(  2  
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 :القطاع الثالث 

م وعرضو 15.5× م31مقاساتو  والمتعامد الشكل تضم المنطقة الحوض المركزي

أشكال ىندسية معينة وزخارف نباتية، كما تبرز  ذيم، تم تبميطو بزليج 4.45

مساحات مستطيمة تشكل الحديقة الممتفة بالحوض والمزودة بقنوات جمب وصرف 

المياه. وقد تعرض الحوض لبعض التغييرات من جراء استحداث بعض الجدران 

   . (1)الحقا بغرض تصغير الحوض أو جعميا أساسات لرفع قنوات المياه

 :القطاع الرابع 

تتشكل المنطقة من ثالث منازل متجاورة، فييا فناء أوسط مقاساتو تقارب   

رة بجانب البئر مقاساتيا م، وتشرف عميو أروقة وبوسطو نافو 9×16.4

  م.11614×م11614

م، ويشرف 1×م11م و16.4×م7614وفيما يخص مقاسات الغرف فتتراوح ما بين 

نافذة مزخرفة بالزليج، أما تمبيط  عمى الرواق المطل عمى الفناء من الجية الجنوبية

 . (2)األروقة والفناء فكان باآلجر

                                                             

.13، ص  ...، مرجع سابق تقرير أولي حول الحفرية اإلنقاذيةوزارة الثقافة،  ( 1  
.13(نفسو، ص 2  
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مغطى بالقرميد بدليل المكتشفات األثرية المكتشفة فيو،  المكتشف البيتىذا كان 

، كما تعرض والمياه السطحية كانت تتجمع في جب عن طريق مجاري وسط الفناء

  .البيت لمعديد من التعديالت إبان االستعمار الفرنسي

منو إال غرفة واحدة من  ثاني تشوىات في مخططو، إذ لم يبقفي البيت الظيرت و 

الجية الشرقية ونافورة وسط الدار مع مجاري المياه، وفي الجية الجنوبية ُوجد تبميط 

 .(1)باآلجر األحمر مع معينات من الزليج األسود

 :القطاع الخامس  

رة عمى محور ، الذي بو نافو المنطقة األولىبالرواق المحاذي لجدار المنطقة تبدأ   

الحوض الغربي، أما الجزء الشمالي لممنطقة والمحاذي لمسور الخارجي فتشغمو غرف 

متفاوتة األحجام ومزينة بزليج مختمف األلوان ومتعدد األشكال، إضافة لوجود بئر 

بجانبو مبني باآلجر عمى مستوى الباب األصمي المسدود في جدار المنطقة األولى و 

 حوض لتجميع المياه.

من خالل و  ،داخل المقيىإلى أن الحفرية األثرية لم تمتد إلى تجدر اإلشارة و  
، وجدنا بأن المقيى السابق أصبح مكانا لعرض .741اينة الميدانية لمموقع سنة المع

، كما الحظنا الزليج عمى مستوى الجدران واألرضية وقوامو (2)اآلثار اإلسالمية حاليا

                                                             

.16، ص  ...،مرجع سابق تقرير أولي حول الحفرية اإلنقاذيةوزارة الثقافة، (  1  

.19، ص نفسو(  2  
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المركبة من قطع ىندسية كالمربع والمستطيل أما األلوان  الزخارف اليندسية بعض
 (.81و 83 رقم الشكل)فقد تعددت مابين األسود واألزرق والبني واألبيض

كشفت نتائج الحفرية األثرية عن العديد من  المكتشفات األثرية المنقولة: :.:

 المكتشفات المنقولة، وىي كاآلتي:

 المكتشفة بالموقع إلى  شقف الفخارية والخزفيةوصمت أعداد ال: والخزف الفخار

قطعة فخارية اختيرت كنماذج مرجعية عامة  44.قطعة، منيا  1444حوالي 

طبيعة أشكاليا وتصنيفيا حسب لمفخاريات العائدة لمفترة الزيانية. كما تم تقسيميا 

لخزفية ومن ضمن المجموعات الفخارية وا ،(1)وزخارفيا إلى أربع مجموعات

 المصنفة، مايمي:

 الجرارشقف يضم عددا كبيرا من و يمثل أكبر عدد من مجموع المقى،الفخار: 

، وبرزت الخوابي بحجميا الكبير المستخدمة لتخزين وحفظ السوائل وتحميل المياه

وقوارير وأواني المائدة والطيي، وتنتمي قمل صغيرة  وقاعدتيا الضيقة، كما عثر عمى

 .(2)م11م و11خالل الدراسة التنميطية إلى القرن ىذه األواني من 

 

  

                                                             

.21، ص  ...،مرجع سابق تقرير أولي حول الحفرية اإلنقاذيةوزارة الثقافة، (  1  

.21، ص نفسو(  2  
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ية المشور نسبة معتبرة من الخزف، الذي تميز بالجودة واإلتقان، أعطت حفر  الخزف:

 وتم توزيعو إلى مجموعات، ىي كاآلتي:

خزف ُأحادي المون طغى فيو المون األخضر الرصاصي بتدرجاتو المونية والبني  -

الفيروزي، ووجدت عينات أنجزت فييا زخرفة ىندسية ونباتية الشفاف ونادرا األزرق 

تحت الطالء بتقنية الختم، وىي جد معروفة في الفترة الموحدية، وينتمي إلى ىذه 

المجموعة عدد قميل من المصابيح ذات الرجل الطويمة والشفة المقرنصة التي تعود 

 م.11إلى القرن 

و في استعمال المونين األخضر والبني مجموعة الخزف متعدد األلوان، وتتجمى ميزت -

، أو الزخرفة بالون البني المنغنيزي بمواضيع مختمفة فوق بطانة بتقاسم سطحي

وتحت طالء شفاف تمؤل بطالءات ممونة، وبالنسبة لمعينات الخزفية التي  بيضاء

 تحمل زخارفا ىندسية وكتابية فيي قميمة جدا بالمشور.

م، وىو 11-11خص الخزف اإلسالمي الراجع لمقرن  :الخزف األزرق واألبيض -

 .(1) وكتابية قميل بالمجموعة لكنو تميز بزخارف ىندسية ونباتية

تتضمن ىذه المجموعة إنتاجا مميزا يتمثل في الخزف ذو البريق المعدني، والذي  -

زخارف  إضافة إلىُوجد بنسبة ضئيمة، كما تميز بالمون الواحد والمتعدد األلوان 

                                                             

.22، ص ...،مرجع سابق تقرير أولي حول الحفرية اإلنقاذيةوزارة الثقافة،  ( 1  
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. ميز ىذا النوع من الخزف كل من الفترة الحفصية بتونس وبجاية، ونباتية ىندسية

ومن تم عم عمى الخزف بالغرب خالل القرنين الرابع عشر والخامس عشر 

ميالدي، وتممسان لم تكن بمعزل عن ىذه التقنية التي عرفت كإنتاج مخصص 

    . (1)لمطبقة الراقية

الحبال الجافة، وىي تقنية استعممت بكثرة عند باستخدام تقنية  صنععثر عمى خزف  -

م، وفي 11و 17المرابطين والموحدين في األندلس والمغرب األقصى ما بين القرنين 

  . (2)ىنين وبجاية ومواقع المغرب األوسط، وعينات المشور تنتمي إلى الفترة المرابطية

اني مع سبإإن معظم فخار وخزف المشور من إنتاج محمي ذو طابع مغربي   
استمرارية التقاليد المرابطية والموحدية، وىو ال يختمف كثيرا عن فخار المغرب 

لخزف ذو البريق األقصى واألندلس، كما ُيتوقع وجود بعض المستوردات من ا
 الحبال الجافة. المصنوع بطريقةالمعدني والخزف 

دد الشقف ومن الممكن وجود مركز إنتاج لمفخار بالقرب من المشور، ودليل ذلك ع
الفخارية بردم المشور من تشوىات الطيي وعناصر التفرين كمقابض الفرن ومعزالت 

، 7414لم نتمكن من رسم فخار حفرية المشور . (3)األواني المعروفة برجل الديك
والمحفوظة في مخزن  7441ولذلك قمنا برسم بعض الفخاريات المكتشفة في سنة 

 (.82الشكل رقمقسم عمم اآلثار)

                                                             

.22ص  ،مرجع سابق ...، تقرير أولي حول الحفرية اإلنقاذية( وزارة الثقافة،  1  
.23( نفسو، ص  2  

  .23، ص نفسو  (3



 م( 8000-8002الفصل الرابع                                                       حفرية املشور الأثرية)

 

 
288 

 :الزليج   

تتضمن زخرفة الزليج في حفرية المشور أنواعا مختمفة من الموضوعات الزخرفية    

في تكسية األرضيات  أما الزخارف اليندسية فكانت األكثر استخداماة النباتي

منيا  ،بالدقة المتناىية واأللوان المتعددة واألشكال المختمفة ميز الزليجكما ت ،والجدران

األشكال البسيطة كالمربعات والمستطيالت والمثمثات، إضافة إلى أشكال ىندسية 

وبالنسبة لؤللوان،  ،مركبة، منيا: النجمة الثمانية الرؤوس وذات اإلثني عشرة رأسا

 فتمثمت في: المون البني واألسود واألخضر واألزرق واألبيض.  

قع األثري تتمخص في الصعوبة التي يحتمل أن أسباب قمة الزخارف النباتية في المو 

يواجييا الصانع أثناء تقطيع نماذجو، وىي نوعين: تشابك بعض البراعم والمراوح 

ة من ــــــــــــة إلى السيقان والمراوح النخيمية عمى ىيئة أشرطــــــــــالنخيمية، إضاف

 .(1) ()األرابيسك

 

 

                                                             

 ) :يطمق مصطمح األرابيسك عند معظم عمماء اآلثار اإلسالمية، عمى الزخارف اإلسالمية األرابيسك
النباتية واليندسية والكتابية، أما لويس ريجل فقد استخدم المصطمح لمداللة عمى الزخارف النباتية 

ر الفنون الزخرفية اإلسالمية في العصينظر: عبد الناصر ياسين، لممزيد المحورة عن الطبيعة فقط. 
  .375، ص 2002دار الوفاء لمطباعة والنشر، مصر، األيوبي، 
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تقوم ومن بين الزخارف النباتية التي زينت األرضيات بالقصر، زىرة الياسمين التي   

األزىار واإلتقان في صناعتيا، و  بالدقةمن دوائر تتوسطيا، كما تميزت و  ياتصاميم

 فييا المعتمدة لؤللوانوبالنسبة  تارة أخرى. ومنغمقةتارة رسمت في شكمين مفتوحٌة 

 .والبني واألزرق واألخضر الفاتحبيض واألسود المون األ ،نذكر

إلى ما بين القرنين ذات الطراز المغربي األندلسي الزيانية ترجع ىذه الزخارف    

في و  في قصر إشبيمية في معالم تممسان واألندلسوليا مثيالت أخرى  ،م.1-م11

، كما يالحظ استخدام ومدرسة الحرير بفاس المغرب األقصى بزاوية شال بالرباط

ن الزخارف الكتابية كما أ اشتيرت بو دول الغرب اإلسالمي أمرالنافورات بكثرة وىو 

   .(1)نادرة وتتمثل في بعض القطع التي تمثل حروفا بالخط الكوفي

عمى مجموعة من المكتشفات الجصية بعضيا ممون والبعض  عثر أثناء الحفر )

كتابية ونباتية، ومازالت ىذه الزخارف الجصية عادي، قوام زخارفيا عناصر اآلخر 

كما ، بالموقع وكانت السبب في توقف أعمال اليدم ،باقية لآلن في القاعة الشرفية

 ي بو بعض اآليات منتضم أقواسا مزخرفة بعناصر نباتية وفوقيا شريط كتابي كوف

 سورة اإلخالص.

                                                             

.42، 29، ص...، مرجع سابق  تقرير أولي حول الحفرية اإلنقاذيةوزارة الثقافة، (  1  
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وجاء وفي الغرفة المجاورة لمقاعة وجدت زخارف جصية كتبت بالخط النسخي  

 .(1)الحمد هلل - العزة هلل -الممك هلل فييا:

 :شواهد القبور 

وأفضت  7414 حفريةفي  من الحجر الرممي أخرىقبور أثرية اكتشفت شواىد  

 إلى اآلتي: ،دراستيا

 األول: القبر شاهد -

استخدم ىذا الشاىد المستطيل الشكل من طرف الفرنسيين في مجاري صرف المياه، 

والجزء المغمور في األرض سم،  .سم وسمكو يقدر بـــ: .1×سم 17مقاساتو: 

 وجاء نص الشاىد كاآلتي: ، (97الصورة رقم)سم17

 الحمد هلل ىذا قبر السطر األول:    

 الشاب األسعد السطر الثاني:    

 محمد بن الحاج محمد السطر الثالث:    

 ازية توفيطنف السطر الرابع:    

 رحمة اهلل أواخر السطر الخامس:    

 .(1) هـــ70:7رمضان عام  :السطر السادس    

                                                             

.37، ص ...، مرجع سابق اإلنقاذيةتقرير أولي حول الحفرية وزارة الثقافة، (  1  
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م، فإن ىذا 1.17ه/ 1411من خالل التاريخ المسجل عمى الشاىد وىو سنة    

نستطع قراءة السنة في شاىد القبر،  ننا لمولك ،األخير يرجع إلى الفترة العثمانية

 ولقب فنطازية ما يزال موجودا لحد اآلن في قاموس األلقاب الجزائرية.

ُنفذت كتابات ىذا األثر الفني بخط الثمث المغربي، ولم تأتي حروفو عمى استقامة   

نما نزلت الكثير منيا تحت الخط، إضافة إلى أن الكممات  واحدة عمى خط القاعدة، وا 

لفة لنصوص الكتابة لم تكن ذات أحجام واحدة، والمالحظ أن أغمب الحروف في المؤ 

نما كتبيا الفنان وفقا لم ضرورة الخطية ىذا الشاىد لم تنقش بمقاسيا المعتاد، وا 

، كما ىو الشأن عمى سبيل المثال في  كممة " محمد " التي كتبت لمفضاء الكتابي

 كممة )مد(.  من بشيء من االنكماش في حروفيا السيما في الحرفين األخيرين 

 الثاني: القبر شاهد -

 (،98 )الصورة رقمالشاىد بسبب الكسرمن الكتابة في ىذا كبير ضاع جزء   

قراءة  خاللمن و  ،(2)وىو من الحجر الرممي سم، .1×14سم و 14×14مقاساتو 

 اآلتي:ك جاء النصمن سورة القصص،  11لنص القرآني الذي يمثل اآلية محتوى ا

 أعوذ باهلل السطر األول:      

 من الشيطان الرجيم السطر الثاني:
                                                                                                                                                                                         

.11ص  ،...، مرجع سابق  تقرير أولي حول الحفرية اإلنقاذيةوزارة الثقافة، (  1  
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 ُكلُّ َشْيٍء َىاِلٌك  السطر الثالث:

 َلُو اْلُحْكمُ  [...ِإَّلا َوْجَههُ ]... السطر الرابع: 

َلْيِه ُتْرَجُعونَ ]...  السطر الخامس:  [...َواِ 

حسب فريق التنقيب يكون ، و التقرير األثرين محتوى النص مخالف لما تم ذكره في إ

 : النص كاآلتي

 السطر األول: الحمد هلل أما بعد  

 السطر الثاني: فيذا قبر المرحوم بكرم اهلل    

 الياشمي؟السطر الثالث: سيد الحاج 

 .(1)السطر الرابع: قريش توفي رحمو اهلل

ص الشاىد ومضامينو، استخمصنا ما المتأنية لن من خالل المالحظة الدقيقة والقراءة

 يمي:

ىذا الشاىد القدمي يعود إلى العيد العثماني، دائري الشكل وفي ذروتِو بروٌز    

الكتابي زخارف ىندسية متمثمة عبارٌة عن مربع تتوسطو زخرفة نباتية، وتحيط بالنص 

 في أقواس نصف دائرية.
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 :الرخام 

أثناء الحفرية عمى نماذج من التيجان  المعثور عميياتتمثل التحف الرخامية  

 117التي يتراوح طوليا ما بينالمزخرفة عن طريق الحفر، باإلضافة إلى األعمدة 

  .(1)لعتباتوقاعدة عمود ولوحات رخامية كانت تستخدم في اسم،  4.سم و

 :وجدت المعادن بأعداد قميمة مقارنة مع المواد األخرى، وما تم تسجيمو  المعادن

أو ي تثبيت الزليج سواء في األرضيات بالحفرية كثرة المسامير المستخدمة ف

 . (2)الجدران

 :حفظ المقى األثرية مخزن.5

الحفائر،  في ةكتشفالممقى األثرية ي لحفظ الأمر ضرور وجود المخزن إن   

وبة وجيد التيويـــة لذلك فمن شروطو أن يكون قوي البناء وبعيدا عن مصادر الرط

التخزين ومن بين شروط معدات نقل اآلثار، توفره عمى إضافة إلى واإلضاءة،  

 :نذكر

 مواد ق أن تكون بو يداالصنحتفظ بو داخل الذي يُ مفخار يشترط بالنسبة ل  -

ن احتوى(1) تساعد عمى االحتفاظ بو دون تكسير مثل القطن أو القماش  ، وا 

 الصندوق عمى مادة أثقل من الفخار كالحجر فيوضع الحجر ثم الفخار.
                                                             

.39، ص  مرجع سابق...،  تقرير أولي حول الحفرية اإلنقاذيةوزارة الثقافة، (  1  
.39ص  نفسو(  2  



 م( 8000-8002الفصل الرابع                                                       حفرية املشور الأثرية)

 

 
294 

وفي حالة الشقف التي تحمل أحد أوجييا نقوشا أو كتابات فمن الواجب وضعيا  -

 داخل الصندوق عمى الوجو الخالي من النقوش والرسومات.

ُتزود ىذه الصناديق بكشوفات مسجل عمييا ما يحويو الصندوق وأن  يجب أن -

 .(2)تكون محكمة الغمق، لتسُيل عممية مراجعتيا من قبل األثريين عند الضرورة

تخرجة من مقى المسلا اعميي وجدت الحالة التيلو طبقنا شروط وكيفية التخزين مع 

التخزين ال ترتقي إلى المستوى المطموب أن طريقة لوجدنا  ،2008الحفرية سنة 

الفخار والعظام والجص بصندوق  مختمطة مع المقى الحديديةأنو تم وضع  بدليل

 .  عمى المقى األثرية الثقل تأثيردون مراعاة واحد 

ال يحفظ بشكل جيد إال ما ُنقَب عنو بشكــل جيد، " ليتريو:في ىذا الصدد كتب و 

وترتكز المرحمة األولى من الحفر ومدارات الخرائب بأكثر مـا يستطاع، وعدم الشروع 

 .(3)" في خطر دون أن يكـون ىنـاك فائدةفي شيء يجعميا 

والموضوعة  2010وأما عممية تخزين المقى األثرية المستخرجة من الموقع سنة 

 :بحيث، منظمةو قة عممية بطرين، فقد كانت بمتحف تممسا

 .ُوضع كل نوع من المقى األثرية عمى حدى -

                                                                                                                                                                                         

 .147،.14(عبد العزيز الشناوي، مرجع سابق، ص 1

  .147،.14( نفسو، ص2

 17(جورج ضو، مرجع سابق، ص 3
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تشفات من الخارج المك وجمع العمب البالستيكية التي استخدمت لحفظ ُرقمت  -

 .TL.M.2010.III.C5: العمبة مثال، (33الصورة رقم)

   .األثرية ودت العمب من الداخل ببطاقة ضمت بعض العموماتزُ   -

 الخالصة:

ت األثرية المعمارية فاالكشف عن العديد من المكتش فيساىمت حفرية المشور     

إلى جانب شب والرخام، تنوعت من حيث مادة صنعيا كالفخار والخوالمنقولة، كما 

 عصور ، فيناك مكتشفات أثرية ترجع إلىىذه اآلثار ليوالتاريخ الذي ترجع إاختالف 

 وفترة االستعمار الفرنسي بالجزائر. العثمانيالزياني و العيد و  ما قبل التاريخ

من في مجاالت شتى  مختصيننتصل ببعض ال أنعمينا  وضروريا كان لزاما كما

واإلحاطة بكل  تيم في تحميل بعض المكتشفات األثريةاأجل االستفادة من خبر 

   .أكثر دقةإلى نتائج ، بغية الوصول جوانبيا 
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 خــاتمـــة:ال

كفاءة وال عمى الدقة يرتكز ،عممي سميم منيجاعتماد  الحفائر األثريةيتطمب إجراء   

 .إلى األجيال القادمة بأفضل حـال إيصال اآلثار المكتشفةبيدف  العممية الالزمة

ع العديد إلى ضيا مراحميا في جميع الُمنفذة بشكل غير عمميالحفائر أفضت     

، مما قد يعطينا قراءة خاطئة عن بعد الكشف عنيااألثرية  من المعطيات من المواقع

 .الحياة المعيشية لممجموعات البشرية التي استوطنت في فترات تاريخية مختمفة

، وفيما في الحفرويمر وىاريس  كل من منيجيفي الحفائر األثرية عمى  اْعُتمد    

منظمة عمى غرار حفرية يخص نوع الحفرية في كل من موقع أغادير وىنين فكانت 

 المنصورة والمشور المتين كانتا إنقاذيتين.

بالموقع، كانت  األثرية حظنا من خالل حفرية أغادير أن عممية وصف الطبقاتال 

ن لنا قد بيً العمق، و المعمومات حول  في تدوين حصلالذي  ْس بْ دقيقة جدا، ما عدا المُ 

 .المنقب لون الطبقة ومحتوياتيا ورقميا وترتيبيا

المنقب  وُ ن  و  من جديد انطالقا مما د  ترتيب الموقع إعادة  بإمكان الباحثأي أن 

، وربما يرجع السبب إلى أن سنة عمى الحفرية 34رغم مرور  األثري بالموقع

ساىم في تطوير  بشكل منظم وعممي يمميامى العمال بالموقع وتحديد اإلشراف عم
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 ،حفرية ىنينفي  أثناء دراسة الشقف الفخارية أيضا الحظناه ، وىذا ماالعمل ودقتو

 . رغم صغر حجميا م التسمسمي عمى جل المقى األثريةحيث تم وضع الرق

في جل  موفقة لم تكن ،8002سنة المشور ل حفريةالتسجيل في عممية  كما أن  

كتابة الرقم  وعدم تنقيبفي حقل ال األثرية إىمال بعض المعطيات بسبب ،مكتشفاتال

  .، مقارنة بحفريتي أغادير وىنينالتسمسمي

إن نوعية اليياكل المعمارية المكتشفة في كل حفرية ىنين والمنصورة والمشور تتمثل 

حفرية أغادير التي كشفت عن في العمارة المدنية عمى غرار ما تم الكشف عنو في 

 .عمارة دينية متمثمة في مسجد إدريسي

المرينية في نموذجا ووسيمة تأريخ لبقية الدور  بحفرية المنصورة تعد الدار المكتشفةو 

 .ة فاستممسان ومدين

، جراء عدم االعتماد والمنصورة( 8000الحفريات )المشور تتضارب بعض نتائج    

معارف مختمفة لتحميل ودراسة المواد األثرية قصد عمى متخصصين وخبراء ذوي 

التعرف عمى خصائصيا بطريقة عممية مع إىمال تأثير الظروف المحيطة باألثر ما 

لشواىد القبور العثمانية ، عمما أن بعض الصور الممتقطة ُيؤدي إلى تغير حالتو

 .النصحفرية المشور ال تتفق ومحتوى ب
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بعض  تأريخ في عمم الحيوان الغابييولوجيا و وساعدنا المختصون في عمم الج   

، حيث يعود تأريخ الصخور الرسوبية العضوية 8002حفرية المشور لسنة  آثار

مميون سنة، وشجرة الُدْلْب التي يرجع 0.2المكتشفة إلى ما قبل التاريخ بحوالي 

 تاريخيا إلى الفترة االستعمارية.

إن التعامل مع خبراء من تخصصات أخرى، يفتح آفاقا جديدة لمعمل والتفكير  

 ويسمح لمباحث األثري بمواصمة أبحاثو بأسموب حديث.

التنقيب  لالمنقبين قد طبقوا بعض المبادئ العممية المتفق عمييا بأعما ىذا يعني أن

 أىمموا أخرى.و 

ر في كل من حفرية ىنين أسفرت الحفائر األثرية عن أعداد كبيرة من الفخا  

والمنصورة والمشور، أىميا الخزف ذو البريق المعدني الذي ساىم في توضيح 

االفتراضات المتداولة بين األثريين عن خمو بالد المغرب من ىذه الصناعات 

  الخزفية.

معالجتيا في و  أخرى مقدمة لطرح إشكاليات عممية بحثنا نتمنى أن يكون   

ن و بحوث قادمة، دراسات و  ن كنت قد ىفوت فما ا  كنت قد أصبت فمن اهلل التوفيق وا 

 أنا إال بشر يخطئ ويصيب.
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 القرآف الكريـ  

 قائمة المصادر والمراجع:

 المصدر

تاريخ الدولة الزيانية ، (ىػ671)ت ( الغالب باهلل محمد) ابف األحمر -

 .2001، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، 01المة، ط:ستح: ىاني بتممسان، 

خطرة الطيف رحالت في المغرب ، ق (776)ت(لساف الديف)ابف الخطيب  -

، المؤسسة 01تح: أحمد مختار العبادم، ط:م،  7431-م 7431واألندلس

 .   2003لبناف،  -العربية لمدراسات كالنشر، بيركت

، مؤسسة 07ـ:تاريخ ابن خمدون، ، ق(808)ت (عبد الرحمف)ابف خمدكف  -

 .لبناف، د ت -جماؿ لمطباعة كالنشر، بيركت

الحمل الموشية في ذكر األخبار ، ق (776)ت (لساف الديف)بف الخطيب  -

، تح: البشير الفكرتي، مطبعة التقدـ اإلسالمية، تكنس، 01:، طالمراكشية

 .ىػ1329

األنيس المطرب روض ، ق(624)ت  (ابف أبي زرععبد اهلل )الفاسي  -

تصحيح: كارؿ بكحف القرطاس في أخبار مموك المغرب وتاريخ مدينة فاس، 

 .1833نكرنبرغ، دار الطباعة المدرسية، مدينة أكبسالة، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/671_%D9%87%D9%80
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صبح األعشى في صناعة ، ق(721)ت (أبي العباس أحمد عمي)القمقشندم  -

متأليؼ كالترجمة كالطباعة ، المؤسسة المصرية العامة ل03ج:االنشا، 

 .كالنشر، مصر، د ت

عدة البروق في جمع ما ، ق(914)ت(العباس أحمد بف يحي)الكنشريسي  -

، دار 01تح: حمزة أبك فارس، ط: في المذاىب من الجموع والفروق، 

 .1990لبناف،  -الغرب اإلسالمي، بيركت

 قائمة المراجع
طبع كنشر كتكزيع   وحماية اآلثار،مبادئ ترميم ، (محمد عبد اهلل)ابراىيـ   -

 .2014دار المعرفة الجامعية، مصر، 
تممسان عبر العصور دورىا في سياسة ،  (محمد)بف عمرك الطمار   -

 .2007ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، وحضارة الجزائر، 

المسكوكات المغربية من الفتح اإلسالمي إلى سقوط ، (صالح)بف قربة   -

 .1986المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، دولة بني حماد، 
مكتبة بستاف المعرفة فن المتاحف والحفائر، ، (عبد المجيد زكريا)رجب   -

 .2011لطباعة كنشر كتكزيع الكتب، مصر، 
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ديم)بحوث أضواء عمى تاريخ الجزائر الق، (محمد البشير)شنيتي   -

 .2003دار الحكمة، الجزائر، ودراسات(، 
، 06ط:الجيولوجيا اليندسية والخرائط الجيولوجية، ، (إبراىيـ)عبيدك   -

 . 1995منشأة المعارؼ، مصر، 

، المغرب في عصور ما قبل التاريخ وفجر التاريخ، (الطاىر)عدكاني   -

  .1980الجزائر، مجمة التاريخ، المركز الكطني لمدراسات التاريخية، 
، مكفـ لمنشر 01ج: تممسان في العيد الزياني، ، (عبد العزيز)فياللي   -

 .2002كالتكزيع، الجزائر، 

 02، ج : صفحات مشرقة من التاريخ اإلسالمي، (محمد)الصالبي عمي  -

 .2003، دار اإليماف لمطبع كالنشر كالتكزيع  مصر،

، مكتبة نيضة المغرب و األندلستاريخ الفقي عصاـ الديف عبد الرؤكؼ ،  -

 .1984الشرؽ، مصر، 

م إلى  74تاريخ إفريقية في العيد الحفصي من ق  ،(ركبار) ئئبرنشفيك -

، دار الغرب 01، ط : 02، تر: حمادم الساحمي، ج : م 71نياية ق 

 .1998لبناف، -اإلسالمي، بيركت



 الحفائر األثرية بمنطقة تلمسان دراسة المكتشفات النتائج           قائمة المصادر والمراجع
 

 
368 

ىكمة دار محاضرات ونصوص في ما قبل التاريخ، ، (حكيـ)بف الشيخ  -

 .2013لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 

 ت. كزارة الثقافة، الجزائر: دوىران فن وثقافة، ، (رشيد)بكركيبة  -

، 02، ط:أبو حمو موسى الزياني حياتو وآثاره، (عبد الحميد)حاجيات  - 

 .1982الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 

التاريخ اإلسالمي السياسي والديني والثقافي  ،(إبراىيـ)حسف حسيف  - 

 .1996،  مكتبة النيضة المصرية، مصر، 14، ط: 04، ج:واإلجتماعي

، دار المعرفة المدخل إلى أكيويولوجيا ما قبل التاريخ، (عباس)حمدم  -

 .  2011الجامعية لمنشر كالتكزيع، مصر، 

ار عاصمة الُمرشد األنيس إلى تاريخ وآث، (عبد القادر)دحدكح  -

 .2012الجزائر،  ،أنجديات لمنشر كالتكزيع كاإلشيارالونشريس، 

دار ُىكَمة لمنشر أضرحة المموك النوميد و المور، ، (لحسف)رابح  -

 .2007كالتكزيع، الجزائر، 
، 01:، طاآلثاربحوث إسالمية في التاريخ والحضارة و  ،(عبد العزيز) سالـ -

 .1992 ، دار الغرب اإلسالمي، لبناف،02ج: 
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، دار النيضة 02ط:الجغرافيا العممية وقراءة الخرائط، ، (محمد) سطحية - -

 .1974العربية لمطباعة كالنشر، لبناف، 

دولة األدارسة في المغرب العصر الذىبي ، (عباس نصر اهلل)سعدكف  -

، دار النيضة العربية لمطباعة 01ط م(،741-177ىـ/ 711-114

 . 1987لبناف،  -النشر، بيركتك 

، دار المسيرة لمنشر 01ط:إدارة المنشآت السباحية، ، (حسيف)عطير  -

 .2002كالتكزيع كالطباعة، عماف، األردف، 

دراسات جديدة في الفنون اإلسالمية والنقوش ، (إسماعيؿ)عمر عثماف  -

 .1977لبناف،  -دار الثقافة بيركتالعربية بالمغرب األقصى، 
الكتابات العربية حتى القرن ، (الفتاحعبد )محمد حساـ الديف إسماعيؿ -

 . 2002، دار القاىرة لمكتاب، مصر، 01، ط السادس اليجري

دار الكتاب المدخل لدراسة عموم الحشرات، ، (عيسى)إبراىيـ سميماف  -

 .1999الحديث، القاىرة، مصر، 

دار األسس العممية لترميم و صيانة اآلثار الغارقة، ، (عبد اهلل)إبراىيـ محمد  -

 .2014عرفة الجامعية لمطبع ك النشر ك التكزيع، مصر، الم
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دار الكتب العممية لمنشر كالتكزيع، اليياكل التمويمية، ، (عمي)أبك الفتكح  -

 .1994ترعة السكاحؿ، مصر، 

، تقرير شامل عن الحفريات األثرية في جزيرة فيمكاإدارة اآلثار كالمتاحؼ،  -

 .1963-1958كزارة اإلرشاد كاألنباء، الككيت، 

نقائش معاىدات السالم بين الباكوات األمازيع و ، (مصطفى)اعشي  -

، الرومان في موريتانيا الطنجية خالل القرنين الثاني والثالث الميالديين

 .2004البيئية، المغرب، مركز الدراسات التاريخية ك 

الدولة الحمادية تاريخيا وحضارتيا،ديوان المطبوعات  ،(رشيد)بكركيبة  -

 .1977،الجزائر،الجامعية

تر: أحمد تكنولوجيا المواد وصيانة المباني األثرية، ، (جيكرجيك)تكراكا    -

 ،.2003، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، مصر، 01ابراىيـ عطية، ط:

األخشاب واستخداماتيا الحضارية في ، (محمد بالؿ)الجبكرم سعد رمضاف  -

القكمية، العراؽ، ، دار الكتب كالكثائؽ 01ط:المشرق العربي اإلسالمي، 

2014. 

النقوش اآلثارية مصدرا لمتاريخ اإلسالمي و ، (إسماعيؿ)محمد حمزة الحداد  -

 . 2002، مكتبة زىراء الشرؽ، مصر، 01، ط:01، ـ: الحضارة اإلسالمية
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، دار الحضارة 01، ط: 03ج:تاريخ الدولة الزيانية، ، (مختار)حساني  -

 .2007لمطباعة كالنشر، الجزائر، 

، دار 04، ج موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية، (مختار)حسني  -

 .2007الحكمة، الجزائر، 

، دار المعارؼ، رحالتو تحقيق ودراسة وتحميلابن بطوطة و ، (مؤنس)حسيف  -

 مصر، د ت.

، المساحة بالتيودوليت والقياسات التاكيوميترية، (حميدة)حسيف محمد  -

 الجامعية، لبناف، د ت.، منشكرات الراتب لؤلبحاث كالدراسات 02ج:

، مجمكعة النيؿ 01ط:التمويل بدون نقود، ، (أحمد)الخضيرم محسف   -

 .2001العربية، مصر، 

ع:/، مجمة شتكية، الجامعة  مساق الحفاظ المعماري،، (حساـ الديف)داككد  -

 .2008-2007اإلسالمية، فمسطيف، 

، 01ط:، عمدخل إلى النظام العالمي لتحديد المواق،  (محمد)داككد جمعة  -

 .2010، المممكة العربية السعكدية، نشر مكة المكرمة

، منشكرات عكيدات 03تر: بييج شعباف، ط:تاريخ عمم اآلثار، ، (جكرج)دك  -

 . 1998فرنسا،  -باالتفاؽ مع المطبكعات الجامعية الفرنسية، بيركت
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، دار 02، ج:الدولة والكنيسة، الوثنية والمسيحية، (عبد الحميد)رأفت    -

 .2000قباء لمنشر كالتكزيع، مصر، 

، مكتبة مدبكليعمم اآلثار بين النظرية والتطبيق، ، (محمد)رزؽ عاصـ  -

 .1996القاىرة، مصر، 

المعادن والصخور دراسات ، (زينب) كمحمد عبد اهلل (محمد)رفعت عادؿ  -

، دار القمـ، الككيت، 01ط: حقمية ميكروسكوبية جيوكيميائية واقتصادية، 

1983. 

األسس العممية لعالج وصيانة ، (محمد)كحجازم ثركت  (حكاس)زاىي  -

مطبكعات المجمس األعمى لآلثار، المكتشفات األثرية في مواقع الحفائر، 

 مصر.
، مكتبة ألكسندر يناجيف أفريؾ 01ـ:تاريخ إفريقيا العام، ،  (ج. كي) زيربك-

 .1980، السكنيسكك، 

دار مير لمطباعة كالنشر، حفر آبار البترول، ، (صكلكفيكؼ)سبريدا ك م. - -

 .1981ركسيا، 

، ديكاف المطبكعات الجامعية، ما قبل التاريخ، (محمد)سحنكني  -

 ـ.1999الجزائر،
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تر:محمد الشحات، مؤسسة سجؿ العرب، الاآلثار الغارقة، ،(ركبرت)سمفربرج  -

 .1965مصر،

قاعدة المعمومات الجغرافية األثرية وقاعدة ، (عبد الفتاح)السيد محمد   -

دار المعمومات اإلرشادية السياحية لممواقع األثرية السياحية في مصر، 

 .2007المعرفة الجامعية، مصر، 

المنظمة تجارب بعض الدول في المسح األثري"، ، "(محمكد مسعكد)الشابي  -

، تكنس،   .1993العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

، ديكاف 01، ج:الجزائر في ظل االحتالل الروماني، (محمد البشير)شنيتي  -

 .1999المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

، دار 02ج:صفحات مشرقة من التاريخ اإلسالمي، ، (محمد)الصالبي عمي  -

 .2003اإليماف لمطبع كالنشر كالتكزيع، مصر، 

ديكاف دولة األدارسة مموك تممسان وفاس وقرطبة، ، (إسماعيؿ)العربي  -

 .1983المطبكعات الجامعية ، الجزائر، 

، مكتبة زىراء الشرؽ، 01، طتطور المآذن في الجزائر، (عبد الكريـ)عزكؽ  -

 .2006مصر، 
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حماية وصيانة األواني ، (عبد الحميد)ككفاني  (إبراىيـ)أحمد  عطية  -

 .2003، مصر، ، دار الفجر لمنشر كالتكزيعالفخارية

ديكاف المطبعات األواني الفخارية االسالمية، ، (محمد الطيب)عقاب   -

 .1984الجامعية، الجزائر، 

لييئة المصرية العامة لمكتاب، الموجز في عمم اآلثار، ا، (حسف)عمي   -

 .1993مصر، 

النقوش النوميدية في بالد المغرب القديم قبيل االحتالل ، (ميا)يساكم ع -

 .2009، جسكر لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 01ط:الروماني، 

تر: خالد غنيـ، مناىج البحث األثري ومشكالتو، ، (ركدريغك مارتيف)غاالف  -

 .1998لبناف،  -، بيساف لمنشر كالتكزيع، بيركت01ط:

، المعالم الحضارية في الشرق الجزائري فترة كآخركف (محمد الصغير)غانـ  -

 ـ.2006،دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر،فجر التاريخ

المالمح الباكرة لمفكر الديني الوثني في شمال ، (حمد الصغيرم) غانـ -

 .2011، دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، إفريقيا

تر: عباس أحمد محمد عمي، دار الفيصؿ موجز عمم اآلثار، ، (دانياؿ)غميف  -

 .2000،  الرياض، السعكدية، 01الثقافية، ط:
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كة التنقيب عن اآلثار ومشكالتيا في حر ، (عبد الرحمف)الفخراني فكزم  -

،"حركة التنقيب عف اآلثار كمشكالتيا في الكطف العربي"، البالد العربية

، تكنس   .1989المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

دار النشر، تكنس، المبتدأ في اآلثار، فكزم محفكظ كنكر الديف الجرازم، - -

1996 

الحضرم، مصر، مطبعة عمم الحفائر وفن المتاحف، ، (حامد)قادكس عزت  -

2004. 

دار الفخار والخزف دراسة تاريخية آثارية، ، (عبد الرزاؽ)القيسي ناىض   -

 .2009األردف،  -المناىج لمنشر كلتكزيع، عماف

، تر: أحمد تكفيؽ كآخركف، مطبعة 02ج: إفريقيا، ، (مارمكؿ) ربخاؿاك -

 ـ.1989المعارؼ الجديدة، مصر، 

موجز التاريخ العام لمجزائر من العصر الحجري إلى ، (عثماف)الكعاؾ  -

 .2003لبناف،  -، دار الغرب اإلسالمي، بيركت01ط: االحتالل الفرنسي، 

، تر:محمد عبد القادر محمد كزكي الموسوعة العالمية، (ليكناردك)ككتريؿ  -

 ـ.1977الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر،
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مدينة المنصورة المرينية بتممسان دراسة ، (محمكدعبد العزيز )لعرج  -

، مكتبة زىراء الشرؽ، 01ط: تاريخية أثرية في عمرانيا وعمارتيا وفنونيا، 

 .2006مصر،

الييئة المصرية العامة، كتاب الفنون اإلسالمية، ، (سعاد)محمد ماىر  -

 .1986مصر، 

كمية مطبعة  جيومورفولوجية األشكال األرضية،، (صبرم)محسكب محمد  -

 اآلداب جامعة القاىرة، مصر، د ت.

-1شواىد القبور في المغرب األوسط بين القرنين ، (عبد الحؽ)معزكز  -

 .2011، منشكرات كزارة الشؤكف الدينية، الجزائر، 01، ط:م71-87م/74

-  ، مؤتمرات اآلثار في البالد العربية المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

 .1996، مطبعة المنظمة، تكنس، 10الدكرة:، 7131-7113

 .2007منشكرات ثالة، الجزائر، تممسان الذاكرة، ، (محمد)نقاذم سيدم  -

، مكتبة زىراء الشرؽ، 02، ط اآلثار اإلسالمية، (محمد)حسني نكيصر  -

 . 2004مصر،  -القاىرة 
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 األطروحات الجامعية:

التحف المعدنية العثمانية المحفوظة بالمتحف الوطني ، (نبيمة)آيت سعيد  -

ماجستير: آثار إسالمية، معيد اآلثار، لآلثار القدبمة دراسة أثرية فنية، 

 .2009-2008جامعة الجزائر، الجزائر، 

ماجستير: (، 7711-7737عبد القادر في األسر) األمير، (الزىرة)بقيؽ  -

كالمعاصر، معيد التاريخ، جامعة التاريخ، تخصص: تاريخ الجزائر الحديث 

 .2010-2009كىراف، الجزائر، 

أثر عمم اآلثار الوقائي الفرنسي في تجارب دول المغرب ، (نادية)بمقندكز  -

عمـ اآلثار الكقائي، جامعة تممساف،  ماجستير عمـ اآلثار، تخصص:العربي، 

 .2011-2010الجزائر، 

ائر األثرية أغادير والمنصورة دراسة تقييمية لمحف، (فاطمة الزىراء)بكزياني  -

ماجستير عمـ اآلثار الكقائي، قسـ عمـ اآلثار، جامعة تممساف،  والمشور،

2010-2011 . 

دراسة مكونات مجتمع مدينة تيفاستيس وضواحييا من ، (حياة)بكسميماني  -

خالل الكتابات الالتينية في الفترة الممتدة بين القرنين األول و الثالث 
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ماجستير، تخصص قديـ، معيد اآلثار، جامعة الجزائر، الجزائر، ، لمميالد

 ، الجزائر.2007-2008

العناصر الرمزية الزخرفية عمى المنشآت الفنية في الجزائر ، (إبراىيـ)جمعة  -

ماجستير آثار عثمانية، معيد عمـ خالل الفترة العثمانية دراسة أثرية فنية، 

 . 2011-2010اآلثار، جامعة الجزائر، 

فخار وخزف موقع تازا برج األمير عبد لمحاولة تنميطية ، (عمي)خيدة  -

معيد اآلثار، جامعة  إسالميةماجستير آثار م(، 71ىــ/ 74القادر)ق 

 .2006-2005الجزائر، 

بالعمائر الدينية بالجزائر خالل العيد العثماني  المداخل ،(ليمى)درديش  -

 .2012-2011الجزائر، ، ماجستير آثار عثمانية، دراسة أثرية فنية

م)دراسة فنية 73-م74الزليج الزياني في القرنين ، (محمد األميف)دنداف  -

ماجستير: عمـ م(، 1881-1887لمزليج المكتشف في حفريات المشور 

-2013اآلثار، تخصص: آثار المغرب اإلسالمي، جامعة تممساف، الجزائر، 

2014. 
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وسط في عيد بني زيان الحياة الثقافية بالمغرب األ ، (األخضر)عبدلي 

-ماجيستير، قسـ التاريخ، تممساف م(، 7113-7143ىـ/ 344-131)

 ـ.2005-ـ2004الجزائر، 

، -باتنة نموذجا-تسيير السياسة العمرانية في الجزائر، (عبد العزيز)عقاقبة  -

 .2010-2009مذكرة ماجستير: عمـك سياسية، جامعة باتنة، الجزئر، 

األضرحة الجنائزية الرومانية بالجزائر دراسة معمارية ، (فريدة) شعمرك  -

-2009، 02دكتكراه آثار قديمة، معيد اآلثار، جامعة الجزائروفنية، 

2010.، 

الزخرفة المعمارية في عيد المرينيين والزيانيين ، (محمد لخضر)عكلمي  -

-2012دكتكراه: اآلثار اإلسالمية، جامعة تممساف، دراسة تحميمية ومقارنة، 

2013. 

التجارية بين المغرب األوسط العالقات الثقافية و ، (بكدكاية)مبخكث    -

، أطركحة دكتكراه، قسـ التاريخ، والسودان الغربي في عيد دول بنيزيان

 .2006–2005جامعة تممساف، الجزائر، 
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الكتابات األثرية في الغرب الجزائري" دراسة تنميطية "، ، (العمرم)يحياكم  -

اإلسالمية، قسـ عمـ اآلثار، جامعة تممساف، الجزائر،  دكتكراه:عمـ اآلثار

2014-2015. 

 :التقاريرو  المقاالت
مركز تممسان عمى مسالك التجارة في العصر "، (عبد العزيز)شيبي   -

، كتاب الممتقى الدكلي: تممساف اإلسالمية بيف 02ج:، "اإلسالمي الوسيط

 . 2011التراث العمراني كالمعمارم، كزارة الشؤكف الدينية، الجزائر، 

، مجمة عصكر، 7- 6ع:، "المعالم األثرية ببطيوة"، (محمد)عبد المؤمف  - -

 .2005مخبر البحث التاريخي، جامعة كىراف، 

، في مدينة سدراتة التاريخية" التراث المعماري، "(محمد الطيب)عقاب  -

 ـ.2002، حكليات المتحؼ الكطني لآلثار، مطبعة سكمر، الجزائر،11ع:

المستشرقون الفرنسيون في خدمة اإلدارة االستعمارية " ،(حنيفي)ىاليمي  -

، مجمة كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية 07، ع:"م(7131-م7748بالجزائر )

 .2005كالعمـك االجتماعية، الجزائر، 
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، 02ع: "العالقات الخارجية لمدولة الزيانية"،، (حاج عبد القادر)يخمؼ  - -

مجمة عصكر الجديدة، مخبر البحث التاريخي، جامعة كىراف، الجزائر، 

2011. 

تأثير الحروب عمى المحيط العمراني لممدن ، "(عبد العزيز محمكد). لعرج 

، مجمة آثار، مجمة سنكية، معيد اآلثار، 07، ع:في العصر المريني الزياني"

 . 2008جامعة الجزائر، الجزائر، 

االستشعار عن بعد في عمم ،" (عمي)كعباس محمد  (أحمد)أبك القاسـ  -

، مطبعة جامعة 01مجمة كمية اآلداب كالعمـك كاالجتماعية ع: اآلثار"،

 .2011السمطاف قابكس، سمطنة عماف، 

تأثير الثقافة اإلسالمية عمى العمارة المدنية  بكزياني)فاطمة الزىراء(، -

، مجمة منبر 01ع:وتخطيطيا داخل المدن القديمة "تممسان أنموذجا"، 

التراث األثرم، مخبر التراث األثرم كتثمينو، جامعة تممساف، الجزائر، 

2012 . 

، "تاكمبريت عاصمة الممك صيفاقس (sigaسيغا )"، (عبد القادر)بكعـز  -

عصكر، منشكرات مخبر البحث التاريخي)مصادر كتراجـ(، ، مجمة 21ع:

 .2013جامعة كىراف، الجزائر، 
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حصن تازا أو برج األمير عبد القادر: معطيات أثرية ، "(عز الديف)بكيحياكم  -

 .2013، مجمة آفاؽ كأفكار، جامعة الجزائر، 04ع:وتاريخية جديدة"، 

التصوير عند العرب والمسممين بين اإلباحة والتحريم في ، (باسـ)دحدكح  -

، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك اليندسية، 26، ـ:01ع:العصور الوسطى، 

 .2010سكريا، 

أثر العوامل البشرية في تمف المعالم والمواقع "، (عبد القادر)دحدكح  -

 .2008، مجمة اآلثار، سنكية، الجزائر، 07، ع:"األثرية

التنقيب األثري بقمعة بني حماد استقصاء لحمالتو " ،(شرقي)الرزقي  -

الممتقى الدكلي حكؿ: مدينة  أعماؿ، "الموسمية واستقراء ألبرزنتائجو العممي

 .2007ريؿ، الجزائر، بأ 11-9حماد ألؼ سنة مف التأسيس  قمعة بني

تقرير أول حول حفرية الصومعة القديمة بالحنايا)الحممة "، (شرقي)الرزقي  -

تقرير حفرية، جامعة تممساف، ، "(1878جويمية 71-جوان 11األولى:

 .2010الجزائر، 

آثار ما قبل التاريخ وفجره بمنطقة تممسان: حالة "، (عزيز طارؽ)ساحد  -

أعماؿ ممتقى دكلي: تممساف اإلسالمية بيف التراث العمراني كالميراث ، "معارف

 .2011الجزائر، ، منشكرات كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ، 01الفني، ج:
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، "مناىج البحث العممي وتطبيقاتيا في الكشوف األثرية"، (نبيؿ)ساركفيـ  -

"حركة التنقيب عف اآلثار كمشكالتيا في الكطف العربي"، المنظمة العربية 

، تكنس  .1989لمتربية كالثقافة كالعمـك

 المؤتمر، "التقنيات الحديثة وتطبيقاتيا في التحريات األثرية"، (شكقي)شعت  -

، "المسح األثرم في الكطف العربي"الثاني عشر لآلثار في الكطف العربي

، تكنس،   .1993المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

إضاءة عمى الشواىد الصمة البشرية بين المشرق "، (محمد البشير)شنيتي  -

 ، دراسات في آثار الكطف العربي كتاب الممتقى الثالث لجمعية"والمغرب قديًما

 .2000، مصر، 01األثرييف العرب، ج

، "الكتابات االستشراقية الفرنسية عن طوارق اليقار"، (سامية)شياب    -

 الجزائر. -، مجمة اآلداب، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف16ع:

، عصكر 02ع: ، "تممسان وأحوازىا في العصور القديمة"، (ستي)صدكؽ   -

الجزائر"، جامعة كىراف، الجزائر، الجديدة، مختبر البحث التاريخي "تاريخ 

2011. 
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"تممسان من خالل كتاب الروض الباسم في حوادث ، (كريـ)عبد الكريـ  -

، مجمة عصكر الجديدة، مخبر البحث التاريخي، 02ع: العمر والتراجم"،

 .2011جامعة تممساف، الجزائر، 

دور تممسان في اإلشعاع الفكري لبالد المغرب "، (نكر الديف)غرداكم  -

، كتاب الممتقى الدكلي: تممساف 02ج: ،"إلسالمي في العيد الزيانيا

اإلسالمية بيف التراث العمراني كالمعمارم، كزارة الشؤكف الدينية، الجزائر، 

2011 . 

-7131النشاط األثري بالجزائر عقب االستقالل ، "(فاضؿ)لخضر  -

منشكرات مخبر البحث ، مجمة عصكر، 19-1ع:"، 1883

 .2012كتراجـ(، جامعة كىراف، الجزائر، التاريخي)مصادر 

المسح األثري منيج ضروري في التطبيقات األثرية"، ، "(بمحاج)معركؼ  -
، مجمة اآلداب كالعمـك اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة تممساف، الجزائر، 10ع:

2006. 
مدينة المنصورة األثرية، ظروف نشأتيا وعمرانيا"، "، (بمحاج)معركؼ  -

الجديدة، مخبر البحث التاريخي، جامعة كىراف،  ، مجمة عصكر02ع:

 2011الجزائر، .
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حفرية أغادير األثرية بتممسان معركؼ)بمحاج( كبكزياني)فاطمة الزىراء(، " -

أعماؿ ممتقى دكلي: تممساف اإلسالمية قراءة في مراحل التنقيب والنتائج"، 

كف الدينية ، منشكرات كزارة الشؤ 01بيف التراث العمراني كالميراث الفني، ج:

 .2011كاألكقاؼ ، الجزائر، 

استخدام نظم المعمومات الجغرافية لدعم "، (عماد عبد الرحمف)الييتي  -

، مجمة الجامعة لمعمـك اليندسية، 22، ـ:01ع:، "القرارات في إدارة الكوارث

 .2006سكريا، 

 الجريدة الرسمية

بحماية  المتعمق 17-83قانون الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية،  -

 .1998يكنيك، الجزائر،  15ىػ/ 1419صفر  20، مؤرخ في التراث الثقافي

المبادئ التنفيذية التفاقية حماية التراث الثقافي منظمة األمـ المتحدة،  -

  .2013المغمور بالمياه، 

، سجالت المؤتمر العاـ 01ـ:قرارات وتوصيات، منظمة األمـ المتحدة،  -

 . 1972، فرنسا، 1972أكتكبر  17باريس

Bibiographie : 

-  Belkaid (Mustapha) et Bayacine (Abd el moumen), études 

géologiques et géochimiques des M׳DIG (Nord- Est des monts 
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de Tlemcen), diplôme d’ingénieur d’état  en géologie des 

ensembles sédimentaire, département de sciences de la terre, 

université de Tlemcen, Algérie, 2007.      

-  Charpentier (Agnès) et  Terrasse(Michel) et Negadi (s.m)., 

Limage de Tlemcen dans les archives français catalogue de 

l’exposition Tlemcen 2011, sous l’égide de l’ambassade de France 

en Algérie, Algérie, 2011. 

-  Leschi (Louis), études d’épigraphie d’Archéologie 

Africaine,Arts et métiers graphiques,France ,1957. 

- 
 Saouti (Y.Chaid), Etude systématique du genre 

Equus(mammalia, périssodactyle) de l’Épipaléolithique de 

Columnata (Algérie occidentale),T :xxxII-XXXIV, LIBYCA, 

C.N.E.H, Algérie, 1984-1986.   

-  Terrasse (Michel), rapport préliminaire de stage, stage 

archéologique Tlemcen 19juin-20juillet, Algérie, 2008. 

- Albert Denam –Jackes Henri Michel, Aufstieg und neidergang 

der romischen welt , Germany, 1976. 

- Ben youcef (Brahim), introduction à l’histoire de l’architecture 

islamique, office des publications universitaire, Algérie,  1994.  

- Benkelfat (Djellol), il était une fois Tlemcen, récit d’une vie 

récit d’une ville, éditions ibn khaldoun, Algérie, 2002. 

- BRAHIMI (Claude) , Initiation a la préhistoire de l’Algérie, 2
eme
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vallée de la tave : la ville de Mayran, revue archéologique de 
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- Curie(Julien), Les travertins anthropiques entre histoire, 
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حمر(ذات اللون الرمادي الُمحاط باأل استغالل الجدران القديمة في البناية المستحدثة في العهد االستعماري)

 
 مخطط الُمنجز خالل الحفرية.ال :70المخطط رقم 

Voir/ Michel terrasse , Op- cit, p 32 

 

 

العهد  خالل الجدران القديمة في البناية المستحدثة 

 االستعماري) ذات اللون الرمادي الُمحاط باألحمر(

 

   

 



 :الملخص
ع بحثنا الذي نتناول فيه موضوع أدت البحوث األثرية دورا مهما في نزع المثام عن تاريخ وحضارة تممسان، وبموضو    
سمطنا الضوء عمى مواقع أثرية تعود إلى فترة العصور الحفائر األثرية بمنطقة تممسان دراسة المكتشفات والنتائج"، "

 التي تم العثُور عميها بمختمف أنواعها وأشكالها.الوسطى، كما قمنا بدراسة المكتشفات 
وبداية  02لقد وقع اختيارنا عمى عينات من الحفائر التي ُأجريت في منطقة تممسان، خالل النصف الثاني من القرن    

 ، ويتعمق األمر بحفريات أغادير وهنين والمنصورة والمشور.02القرن 
 الكممات المفتاحية:

 .تممسان -النقائش -الفخار-المقى األثرية -الهياكل المعمارية -الطبقيالتتابع -التنقيب 
 

Résumé : 

 Notre étude portait sur les fouilles archéologiques de la région de Tlemcen. La 

recherche sur ces sites archéologiques a permis de dévoiler l’histoire et la civilisation de 

Tlemcen et en sus, a mis en lumière aussi bien, l’intérêts de ces sites qui datent de la 

période médiévale, que l’analyse de tous les types d’artefacts découverts in situ. 

 Nous avons porté notre choix sur des sites archéologiques fouillés durant la 

deuxième moitié du XX° S. et le début du XXI°S (1970- 2010). Ces fouilles concernaient les 

sites d’Agadir, de Honaine  de Mansourah et du Méchouar.  

Mots clés : Prospection - Stratigraphie – structures architecturales – artefacts – Poterie – 

Epigraphie –Tlemcen. 
 
 
Abstract : 

           

          This study focus on the archaeological excavations in the region of Tlemcen. The 

Research of archaeological sites has allowed to reveal the history and civilization of Tlemcen 

and  highlighted both the interests of such sites dating from the medieval period and the 

analysis of all types of artifacts discovered in situ. 

          We choice the archaeological sites excavated in the second half of the twentieth 

century. and early XXE ° Century (1970- 2010). These excavations concern Agadir sites, 

Honaine Mansoura and Méchouar. 

 

Keywords :  Prospecting- Stratigraphy- architectural structures- artifacts- Pottery- Epigraphy- 

Tlemcen. 
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