


 الإهداء

ىل اذلي يرىض هللا برضاه و يسخط بسخطه  أ هدي مثرة هجدي اإ

ىل اليت محلتين وهنا عىل وهن ىل  ،اإ ىل  ،ومن مغرتين بعطفها وحناهنا  ،علمتين معىن الكفاح والصمود والصربمن اإ اإ

تنري دريب أ يم الغالية أ طال هللا يف معرهاالشمعة اليت حترتق ل   

ىل ىل من رعاين ورابين ،ز و أ قرب الناس عىل قليبأ ع من اكن يل يف احلياة هبجة  اإ ىل من مل يبخل عيل يوما بفضهل  ،اإ اإ

ليك أ يب الغايل أ طال هللا يف معرك  ماداي أ و معنواي اإ

ىل من حتلو احلياة اتي هاجر وأ سامءعزيزو وزوجاهتم أ مينة ونس مية  ،يونس،سفيان ،داود  ،برفقهتم محمد  اإ  

ىل  وردة  ،زينب ،جسية ،خدجية،أ مينة  ،برشى،ليندا ،فتحية  ،موين ،زكية  يتاحبيباإ  

ىل أ   فؤاد ،س يدوا ،براهميا ، ابرودييئصديقااإ  

ىل ركزية العمل واملعرفة جشرة النشأ ة وال دب ال س تاذ املرشف  بن زغادي محمد   اإ

ىل النور وأ خريا خراج هذا العمل اإ ىل لك من فتح قلبه يل وساعدين وساندين ولو بلكمة تشجيع وتوفيق يف سبيل اإ اإ  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 كلمة شكر وعرف ان

 

 قبل كل شيئ نشكر اهلل عز وجل ونحمده الذي وفقنا في إنجاز هذا العمل المتواضع  

ونتقدم بالشكر الجزيل  أوال و قبل كل شيئ إلى األستاذ المشرف "بن زغادي محمد"  

في اإلشراف على هذه المذكرة ولم يبخل علينا بنصائحه لتذليل  الذي كان  له الفضل  

وإعتراف ا بالجهد الذي بدله في تتبع كل خطوات ونصائحه القيمة التي لم يبخل  الصعاب  

 علينا بها في سبيل إنجاز هذا العمل

إلى الذي ساعدني كثيرا وكان لي بمثابة األخ الصغير ولم يبخل عليا بنصائخه ابراهيم   

وإلى كل من ساعدنا ولو بكلمة إمتنانتبسي    

.من بعيد أو قريب  



 مقدمة

 

  
 أ

ا  مك  يهةك  ربك يف ملكا ركأ ،  مههك  ربك يف ا  راس تكاأل  ثرديك يكتسك   جلكد   ثركد مما الشك   يهكأ  ا  

إعا ة بنكا   يبأ ميك  ، بد ز مكنوناهتا  حلضاسي إو    حلفاظ على  ملكتشفاأل  ثردي  رلةجتةعاأل  رقامي 

عدضكت مباشكدة  وجاناها ر ،  ريت مضت يلو  رقهنا نظدة على  ث و أل  ثردي  ،  ثرد حىت بعا ضهاعأ

  ا يا ةك  عا يك    خك  خكئ     وا وكاويناا ا بهكاا  و علكى  ثيك ثرديك  بعا  رعثكوس علهاكا ا  ملو يك  

ومل يعثككد    ىن شككدوا  جلككد   حككم  رباتككت هككلت  رتوكك   وا  ا  حسكك   ثحككو   ملعديكك  مرككاسها ،و 

ا وقكاسيد  حلفديكاأل بوجاك  نظكد وعسكفه  يللك  علهاكا  ،علكى  ركبعم مناكا إال بركف  وجهكئة  و  اعهك  

اكا  و مد يقت ، متجكاه  مركاسهايتركاسها  جلانك   جلةكال رلتوفك   العتبكاس ألوخيضك   ،  رطاب   رل يت

 ز مكا  علكى تكتنطاياا ركلر  ربكاا ال  ة جامكاة يركع   يتركبل ركد   ببطايك   رتعديك  إا  كل  رتعبك ،

فديكاأل بكاجلد   حلخكتل   علةا   ثركاس و رتنقهك  ممك  الكو  علكى عكو وقال  كاورك  ربشك   ركاس   رسكابقن

 ياناك و ز  بن  حلفدياأل و  جلد   ثرد  . ،  ثرد  رلةكتشفاهتل

ياجلد   ثرد  ضدوسة  تاته  ذو  ،مناا  حباث خا   يبقى هل   ثخ  ا معنات  رو ت  ياعاة ونطلق 

   رهكككومل رلةجةوعكككاأل هركككهق يقكككا مككك  جانككك   رتسككك ، الحتهاجكككاأل خا ككك يسكككتجه   ،  مههككك  بارلككك 

ب  حتسبا رك  ما ميك   ا ينجئ عنا إوك    رتوك  علكى  ، وإختاذ  إلجد   أل عنا  رضدوسة يوس 

 ربارتخدي  وهتدي   ثراس .إرد حاوث ربو سث طبهعب   و حدوب  و عة  إجد مل  

 



 مقدمة

 

  
 ب

جكا  باحلفديكاأل  ثرديك  وياي   رلقكى با خترص علل  ثراس  رويا ل   هتةاماونام  هل   ملنطلق وبسب  

   والهكا  تكباب ذ وهك  وتةثك  ا حبنكا  رلوفكاظ علكى هكلت  رلقكى  ثرديك  ، بسكببن هلل   ملوضوع  ختهاسنا

 ا ذر  . ربةا  ا رتكويننا ا مها ا علل  ثراس  رويا ل  وس ، ريت وو جأ  خطاس عاياة 

   طويلكككك  و شككككامل  جكككك   ربوككككوث  ثرديكككك  إ  إدككككاز يا ةكككك  عا يكككك  متثكككك  ا ودربهككككئ  و  رثككككاو  موضككككوعل

وبككن رنككا ضككدوسة إعككا ة  رنظككد ا مثكك  هكككلت  ، حاركك   رسككدي   و رباسركك  طبهعهكك  مكككا خا كك  ا التككتعةاهلا

جككد  بذخككل بعكككن     هنككا وتطلكك   ئ كك  مناجهكك  رككهق يقككا رلككتوكل يهاككا بكك  إلجككد ، ثحبككاث  رو تككع  

خمنا حفديك  هنكن ربتطبهكق ركلر  يدوقكل إ   سجك   طدوحك  اخضا ص  رتوف  برف   يهق  ي ،  إلعتباس

 جامعه  يا وساهل مستقب  ا  ربوث  ثرد  .

 إلشكاره   رد هسه  حو  مكايف يعارهك  وتةووس  :  رل  عاجل  إلشكاره   رتاره بطنا موضوع  راس ت  ض 

  جلد   ثرد  ا  حلفاظ ووياي   رلقى  ثردي  باحلفدياأل ؟

مبكا ا  جلكد   ثركد  ذو  مههك  بارلك  ا  حلفديكاأل ربكاا  ، و ما  إلشكارهاأل  رفدعه  ند ها متعكا ة  جلو نك 

ديكك  ؟ ومككاهل  رطديقكك  البككا مكك   ربوككث عكك  هككلت  ملرككا س و ماههكك   رلقككى  ثرديكك   ملكتشككف    خكك   حلف

 وماهو  وست ا وياي   رقى  ثردي   ملكتشف ؟ ملتبع  ا جد ها؟

ا  رنظكككد   ،عتةكككانا علكككى  جلكككانبن  رنظكككد  و  رتطبهقكككل  ورإلجابككك  علكككى هكككلت  إلشككككارهاأل  ملطدوحككك  

 .إعتةانا على  ملا ة  رتووهقه  م  مرا س ومد ج  وورا ق  سشهفه  وخد  ا و وس



 مقدمة

 

  
 ج

  جلان   رتطبهقل  رل  شل  مساح  ربب ة ا  ربوث إعتةانا منأ على  رعكو ة إ   ملكتشكفاأل  ثرديك 

 ومعاين   ملوي   ثرد  مها نها .

 ما  ملناج  ،  ملناج  رتاسخيل  رل   س نا م  خ رأ  س ت   ملعطهاأل  رتاسخيه   و إتتعنا ا  س تتنا على

ربةكا ربكاا رلةكناج  رتولهلكل حضكوس    ،  ثرد   ريت  جديت بأ  حلفديك ا و    ملوي   عتةانا  رو فل 

ا حبثنكا وعدضكنا وعلهكأ و رلقى  ثرديك   ،ا  س تتنا م  خ هلةا متكنا م   رويو  على مد ح   رتنقه  

 .هل  إ  ير  متاها  ور ر  يرو  مبتا ن مبقام  جا  يهاا طدح  ملوضوع وطدح  هل إشكارهاوأ 

  . ستنا يهأ جلد يه  وواسيخ  ملنطق ،طاس  رتاسخيل و  جللد ا ملاين  هنن  ملعنوا باإل ا   رفر   رتةاه

 رفرككك   ثو   ملوتكككو  بكككارتعدي  باحلفكككا د عامككك  ويكككا يةنكككا بكككع س و مفاكككو   حلفديككك  و نو عاكككا و هكككا ياا 

 ومناهج  ملعتةاة م  خ   مناج ويلد وهاسيق. ،ومبا  اا 

يقككا وكلةنككا يهككأ عكك   جلانكك   رتككاسخيل رلوفديكك   ، رفركك   رثككاو  ملعنككوا باربطايكك   رتعديفهكك  حلفديكك  هنككن 

 رفركك   رثارككث حتككت عنككو ا جككد   ،منككل  و  وهلكك  رلتنقهكك  يهاككا مستعديضككن ا ذركك  عةلهكك   رتنقهكك  

جلكد   ثركد  ومبوكث عامك  عك     رقط   ثردي   ويا خررنات رلعةك   ملهكا و وطدينكا يهكأ إ  مفكاههل  

 .يقا خررنات جلد  بعم  رلقى  ثردي   راو ع   وست ا علل  ثراس  رويا ل  ما  ملبوث  رثارث

و ركل  يكا  خكل مسكاح   كل ة  ،إا  س تكتنا ودوككئ علكى  جلانك   رتطبهقكل  ربثكد مك   جلانك   رتكاسخيل 

بله   س ت  واسيخ ماين  هنن وما ذربد يهاا  ، عتةا نا على بعم  ملرا س  رتاسخيه يابارنسب  ملوضوعنا 

 و مللككدب مل ملسككار  و  ملةارهككك  ملمككا ربتبككأ  بوعبهككا  ر  ربكككد  ا ربتابكككأ  مللككدب ا ذربككد إيديقهككا  اككاومن



 مقدمة

 

  
 د

ومككك   ا وكككاسيخ  رعكككدب و ر بكككد ،و خلككك  ربكككلر  عبكككا  ركككدا  بككك  خلكككاوا ا ربتابكككأ  رعككك  و يكككو ا  ملبتكككا 

ربتككاب عككئأل زربككل يككا وم حككو  علككل  ملد جكك  بارلكك   رعدبهكك  نككلربد  ،عا ككدهل مكك  ذو   رشككذا  ثربكك 

باملبتكا  ا  ، حلفا د وي   ملتاح  وربلر  ربتاب يوز  كفوظ ونكوس  ركاي   حلكد ز  ا  ركتكاب  ملعنكوا 

وبارنسككب  رلةد جكك   ثجنبهكك  و رككيت ربككاا هلككا  رككاوس  ثتاتككل ا إدككاز هككلت   ملككلربدة وباخلرككو    اس ركك ث

  ركل   رفكأ ancien  port de royaume  de  tlemcen   neïonaHربتكاب 

khalifa(a)    م   وهلا إ  آخدها  ،حهث  بدز رنا يهأ رب  ماخيص حفدي  هنن. 

ومكك  جاكك   مشكككل  يلكك   ملد جكك   رككيت وناورككت موضككوع  جلككد   ثرككد  ،نا رةوعكك  مكك   ررككعوباأل ت ككا ي

 بسب   ملشارب   إل  سي   ريت و جاتنا .  خديف مل وستطه  إمتا   رعة   ملها و على  مت وجأ

وضا  إ  مكتب    ربووث  ثردي   ،و خ    متىن  ا وكوا هلت  مللربدة ربن  م  ربناأل  ررديل  رعلةل 

وثا  جملتاككا ا  إلتكك   رككأ  جككد ا إا  ،وقككا  ربكك  مككا هككو جايككا ربككوا هككل   رككم ث يسككتوق منككا  رعنككا  

 .  خطذ و جد إا   اب  تذ   ر  رتويهق
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                              :  طار الجغرافي لمدينة هنيناإل -1 

 :الموقع -أ   

كلم من مدينةة الغةاوا    12كلم من احلدود املغربية ، و  04على بعد  تقع على  الساحل الوهراين    
هةةةم أوتعتةةةن مةةةن ، كلةةةم  ةةةات مةةةر  تلمسةةةار   04وهةةةي  مدينةةةة مةةةن مةةةدر السةةةاحل الغةةةر  لل اا ةةةر و 

                                                       (1)سواحلها البحرية    .

هور  " علةى  من "رأسو ذلك يف عمق جوف صخري بالقر  ذا  الطبيعة اجلبلية ر  موقعها أكما 
                                 .  (2)حندار تت ه حنو البحرشكلته أرض شديدة اإل هيئة تشبه حدوة الفرس ،

فهي أيضا إحدى موانئ و مةدر ، وهي فضال عن كوهنا بوابة تلمسار على البحر يف عصر الابانيني   
كلم  جنو  مر  هنني ، فهي بذلك إحدى أمجل املدر املغربية   21ند رومة الواقعة على بعد حواىل 

لروعة موقعها و مجات طبيعتهةا ، تكسةوها حلةة اضةراو تنوعةا فيهةا نباتااةا أشة ارها و تنتهةى  ةرف 
 صخري مصغر . 

 التضاريس:-ب

فهةي   (3).تررار   على مرتفعا  لتشكل بذلك امتداد طبيعي جلبات "  وضعمهي منطقة جبلية تت     
 مةن اجلهةة الشةرقية و اجلنوبيةة  واد تافنرة   و   الحدود المغربية الذي يصل  وادي كيس  تقع يف " 

 الذي    برأس الناظور م و يتصل  640الذي يصل ارتفاعه إىل   جبل المنزل    ات شرق سفح 

                                 
 

 . 021،ص  2191، دار صادر و دار بريو  للطباعة و النشر ، بريو ، 5،ج معجم البلدان ياقو  احلموي، – 2
2 _ Nora yahiaoui , les confins occidentaux de la Mauritanie césarienne , 
sujet de doctorat, 2003, p 13. 
 
3 _  Basset (H), Nedroma et les traras , Paris ,Leroux, 1901 , p 65 .  
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   م 041  جبرررل بوبنرررار  م يف  ةةةات  151الةةةذي يصةةةل ارتفاعةةةه إىل  تررراجر     لجبرررل متةةةداد إيعةةةد 
  رأس متةةداد إىل أر ينتهةةي إىل سةةطح البحةةر مشةةكال م ،يسةةتمر هةةذا اإل 025  أوالد صررال   وجبةةل
يف اجلهةة الةذي ينهةي املدينةة مةن   لواد هنرين  ، كما توجد سلسلة يف اجلهة املوالية   نوح أو  هون  

 155  سريدي سرايان   متدادها يصل إىل البحر مكونا جبل إاجلنوبية الشرقية  و  ، الشمات الشرقي
و  م 229  جبرررل سررريدي مبرررراهيم  م و  604 رأس هنرررين  و ،م   054  نالقسرررا يم وجبةةةل   

مفاجآ  قراصنة ما  لكنه من املهم متكني السكار من التحصني، و إمكانية الدفاع عن أنفسهم  ضد
 (1).رالبح وراو 

                                                       : المناخ-ج

املعتدت احلار املشبع بالرطوبة إىل شبه جةاف أحيانةا حيةرت تة اوي مغيا يتةه السنوي يتميا منااها العام 
أمةةا درجةةة احلةةرارة أفريررل  إىلنرروفمبر سةةنة ، تسةةقل أملبيةةة أمطةةار  يف شةةهر  /مةةم044السةةنوية حةةوا  

 شتاوا .° 25إىل ° 24صيفا ، و بني ° 64إىل ° 15 فت اوي بني

 هنةةاأومةةن اةةالت املخطةةل نالحةة   أمةةا الريةةاي فتكةةور أملبهةةا ذا  اشةةا   ةةا  شةةرقي و جنةةو  مةةر  ،
تتميا بفصل رطب و ميتد من أكتوبر إىل شةهر مةاي مةع سةقوط أمطةار مةري منتومةة ، و فصةل جةاف 

 ( 2).ميتد من شهر جوار إىل شهر سبتمن

 

 

 

 

                                 
. 242ص، عبد اهلل عالم اهلل ، املرجع السابق _ 1  

 
2 - Hocine Honaine une ville avorté , journal el watan 2008  
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 لتمياهةا لقد مثلا هذ  السهوت و التضةاري  جيةو  فالحيةة بالنسةبة لسةكار مدينةة هنةني وضةواحيها
الكثري من املةرراني الكبةار   أمثةات " البكةري  و ذلك ما عن عنه ، ب بة اصبة و أراضي زراعية هامة

حصةن هنةني أربعةة  فيقوت"....من الوردانية إىل  المسالك و الممالك  يف كتابه ه 019/م 210" 
أميات و هو على مرسى جيد مقصود و أكثر احلصور املتقدمة الذكر، بساتني و ضرو  و متر تسكنه 

و بةةني احلصةةن و ندرومةةة  ال ةةة   ترراجر  جبةةل   ندرومررة و بينةةه و بةةني جبةةل ،   كوميرر  قبيلةةة تسةةمى 
الة   الرحلرة الحجاييرةصاحب  أبو البقاء خلد البلوى األندلسي  و قات فيها أيضا  (1) .عشر ميال

م فقةةةةةةةةةات   "...هنةةةةةةةةةني بليةةةةةةةةةدة قصةةةةةةةةةرية   كبةةةةةةةةةرية  و   صةةةةةةةةةغرية ...، مجيلةةةةةةةةةة 2660قةةةةةةةةةام  ةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةام
رتفاع قلعة و دار صةناعة و أسةواق موفةورة ، إاملنور...موضوعة أسفل جبلني بني حبر و ش ر حيفوها 

و مرسررررا   : ...حصرررن هنرررين و يصةةةص حصةةةةنها فيقةةةوت السررر"وي   و يعرفهةةةا . معمةةةورةومسةةةاجد 
        ( 2) ... .بساتين كثير  

     لمدينة  هنين: اإلطار التاريخي -2
                                                  :  صل التسميةأ -أ

أصةةةل تسةةةمية مدينةةةة "هنةةةني" الةةةذي يرجةةةع لقةةةد تباينةةةا أقةةةوات و أراو املةةةرراني و الرحالةةةة حةةةوت       
ألهنةا  ،ق م فحملا املدينة اسةم جبسةاريا 21القرر  /ق م2244تأسيسها إىل البحارة الفينيقيني يف 

معروفةةة باا ةةار الواقعةةة  ةةات فتحةةة "هنةةني" أيةةن ميكةةن مالحوةةة مسةةتودع اجلةةب   ةةذا أطلةةق عليهةةا هةةذا 
 .  ا سم أي "موطن اجلب "

 
                                                                                                 

                                 
1-Conservation sauvegarde , restauration patrimoine bâtie, université Abou 
Baker belkaid , Faculté des sciences d’ingénieur , c.i.p. a.r , Tlemcen , 2001 , p 37  

، دار الكتا  اإلسالمي ، القاهرة  ص ، المغرب في ذكر مفريقيا و المغرب ،  المسالك و الممالك أبو عبيد اهلل البكري  -1
، املرسسة الوطنية للكتا  ، دار الغر   1،جتاريخ الجزائر القديم و الحديث. أنور أيضا  حممد بن مبارك أمليلي، 14  

. 001اإلسالمي اجلاا ر، ص    
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يف دراسةةته حةةوت منطقةةة  2150عتمةةد عليهةةا "مةةاك كار "سةةنة إوحسةةب "بطليمةةوس"و أحبا ةةه الةة    
و جنةدها مةرة  انيةة  ، سم هذا املوقع "جبسةاريا بورتةوس" مةع منطقةة هنةنيإتلمسار، فتوصل إىل مرادفة 

م باسةةم "ارتيسةةيقا" و هةةي كلمةةة ذا  أصةةل بربةةري تنقسةةم إىل "أر   و "سةةيقا" و هةةي 5القةةرر اةةالت 
مةةن كلمةةة سةةيقا الةة  جنةةدها يف أقةةدم العصةةور و هةةي تعةةس الطريةةق املةةردي إىل سةةيقا حاضةةرة ، مشةةتقة 
 (1) صفاقص

                                                         : أهم المراحل التاريخية لمدينة هنين -ب
  الاينيقية: الاتر -1-ب  

نشةةةاو إطلسةةةي توسةةةعوا يف السةةةواحل الساحليةىاسةةةاعد علةةةى بعةةةد داةةةوت الفنيقيةةةني ا ةةةيل األ         
 (2) .مراكا شارية  وحمطا  مهمة

سةةةاعد  هةةةذ  املةةةوانئ يف زيةةةادة عمليةةةة التبةةةادت الت ةةةاري و نومةةةا شةةةارة متوسةةةطية بةةةني "أملرييةةةا"   و 
 (3) .اإلفريقية السواحل

، فأدلةةا فقةةل بوجةةود سةةيقا و أكةةرا  فتعةةدد  ا طةةا  السةةاحلية ىةةا أصةةبح مةةن الصةةعب  ديةةدها     
 (4) .رشقور

سم جبساريا بورتوس إق م على يد الفينيقيني ب21من هنا تأسسا مدينة هنني يف حوا  القرر       
بعةةا الفخاريةةا  يف الةةيو "تفسةةو " إ ةةر  وجةةود  ، ومةةا يركةةد أر "هنةةني"  ةةا أ ةةار يف العهةةد الفينيقةةي

  و حسب التقريب الذي قام به "جورج مارسيه" فهي من نف  األصل الفينيقةي،  2105حفريا  

                                 
 . 116ص  1441، دار هومة، اجلاا ر، أضرحة الملوك النوميد و الموررابح حلسن،  ةةة2
  رتة تاريخ مفريقيا الشمالية، تونس، الجزائر، الغرب األقصى، من البدء ملى غاية الات  اإلسر"ميشارت أندري جوليار، - -1

 .51،04، ص 2101حممد ماا ، البشري بن سالمة، دار التونسية للنشر و التوزيع، 
   10، ديوار املطبوعا  اجلامعية اجلاا ر، ص2، جالجزائر في ظل االحت"ل الرومانيحممد البشري شيني ، -6
  00، ص 1449، اجلاا ر عاصمة الثقافة العربية، الجزائر في العصور القديمةحمفوظ قداش ، -0 
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كما أكد  بعا الدراسا  األ رية ال  أجريةا  ةا البحةر أر "جبسةاريا بورتةوس" تعتةن مصةب و  
 (1) . السلعحمور هام لكل املباد   الت ارية و خمار ملختلص البضا ع و 

 الاتر  الرومانية: -2-ب

وهةي تعةس ،  ملويرة    و تافنرةبةني هنةر  جبسراريا بورتروسلقد وصص اجلغرايف "بطليمةوس" موقةع      
 ه  و هذا ما أكدته1ه أمهية كنى مع بداية القرر ر لالذي كا مرسى الجبس

حةتالت الرومةاين وبعةد اإل،   ( 2) من وجةود عةدد مةن اا ةار الرومانيةة بةني ملويةة و تافنةة، كتشافا  اإل 
مةن مصةب واد ، كلةم 0حيةرت تقةع علةى بعةد  رتيسيقا بورتوسأسةم إ، وأطلق عليها  تغري اسم املدينة

جعلهم يقيمةور  ةا  بسةبب موقعهةا الةذي ، من أقدم املوانئ الرومانية   هنين  ذا تعتن مدينة  (3)تافنة
 (4).م على مستوى البحر244بفرق ،  يت وف بشكل عميق بني منحدرين صخريني عاليني

 (5)و شاوزوها حىت أعمدة هرقل " جبل طارق "، كما أكد  األحباث أر الرومار سكنوا املنطقة    

 ومن بينها القواعد ال  بنوها ،  وما يركد هذا وجود آ ار رومانية قدمية للنبر السكار ا ليني  ا

  شك أر األحداث التارخيية و الصراعا  السياسةية   ،حلماية اطوط الليم  يف مر  بالد املغر  
نعكسةةا لصةةفة مباشةةرة علةةى املةةدر الصةةغرية إ،  الةة  عاشةةتها مدينةةة تلمسةةار عاصةةمة املغةةر  األوسةةل

 (6) هنين.و من بينها منطقة  اجملاورة  ا 

                                                                        :الاتر  اإلس"مية-3-ب

                                 
1 - khalifaA, Op.cit, p 93  
2- Guide touristique de Tlemcen et sa région, Tlemcen, office de tourisme de 
Tlemcen ,1994, p 109   
3- khalifa, Op.cit, p 93. 
4- Djilali sari , Honaine passé et transformation en cours, office de publication 
universitaire, Alger , p 25,26. 
5 -Mac.carty,Op.C,p72. 
6 -Djilali  sari, Op.cit , p26 . 
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نتشةر  ااصةة يف مرسةى هنةةني إدرية  الثةاين قامةةا دويةال  علويةة سةنية إاةالت عهةد حممةد بةن      
  (1(يف تيهةر  بعد قضا ه على الدولة األملبية يف إفريقية و الدولة الرمسية ،ر حل احلكم الفاطمي أىل إ

 (2(وتوسيع نطاق نفوذهم إىل األندل .فقد حاوت الفاطميور مرا  عدة مد جذور دعوام 
بعةةةدها التةةةدال الايةةةري يف املنطقةةةة            ليةةةتم، و مل يسةةةتقم األمةةةر للفةةةاطميني يف تلمسةةةار و مةةةا جاورهةةةا    

 إنشةةاو الكثةةري مةةن مراكةةا العمةةرار يف املغةةر  األوسةةل و يف مقةةدمتها "اجلاا ةةر بةةس مامنةةة" ، قلعةةة و  مت
فةةةتم ضةةم بةةةاقي مةةةدر   ، مرسةةى هنةةةني الةةة   ولةةا إىل مينةةةاو تلمسةةار هةةوارة الةةة   ولةةا إىل وهةةةرار و

ليسةةتو  "يوسةةص بلكةةني بةةن زيةةري بةةن ( 3(. املغةةر  األوسةةل حةةىت أصةةبح نفةةوذهم أوسةةع ىةةا كةةار عليةةه
 (4(م على منطقة تلمسار و ار ا و شرد أهلها.169 /ه606مناد" سنة 

 (5)ه.050/م 2406أر تفكك املدينة وتسيطر عليها االت ستطاعاإلكن وطأة احلماديني وقوام 
حيةرت ه 5 /م22ر جنم املرابطني على واقع األحةداث السياسةية يف هنايةة الربةع الثالةرت مةن القةرر و لوه

 .ه091 /م2491سيطروا على أرجاو تلمسار سنة 

الةذي  الكرومي   برد المرومن برن  لري التراجري بفضةل وليةدها  الدولة الموحديةقاما بعدها      
قصةد بةالد املغةر  األوسةل ومتكةن مةن اإلسةتالو علةى ، ه 565ففةي سةنة ( 6(أاضع كل  ات إفريقيةا

يف حاضرة أسةالفه فأسة  علةى أنقاضةه احلاميةة  ، فكار له الفضل يف إعادة حركية النشاط( 7(حصوهنا
 الرومانية حصنه املنتصب إىل اليوم يف مدينة هنني.                 

                                 
 

. 261، ص2114، دار الكتا  العر ، بريو ، لبنار، 0، جالكامل في التاريخابن األ ري،  _ 1  
.  041، ص2112، دار النهضة، بريو ، 1، جالمغرب الكبير)العصر اإلس"مي(عبد العايا سامل،  _ 2  

. 121حسني مرن ، املرجع السابق، ص _ 3 
الخبر في أيام العرب و العجم و البربر و من  اصرهم من ذوي  العبر و ديوان المبتدأ وعبد الرمحن بن الدور،  _0

 .251، 259، ص 1444، دار الفكر، بريو ، لبنار، 9، ج2، طاألكبر السلطان
.205، ص 2111دار الكتب العلمية، بريو  لبنار، ، 2، طالمعجب في تلخيص أخبار المغربعبد الواحد املراكشي، -5  

.510السابق، ص حسني مرن ، املرجع _ 6  
. 66، ص1449، تر  سعيد دمحاين، دار النشر، التل، اجلاا ر، -تلمسان -مدن الان الشهير جورج مارسيه،  _ 7  
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هةةةتم الفةةةا هم باألسةةةطوت إهكةةةذا دالةةةا قبا ةةةل املغةةةر  األوسةةةل ضةةةمن دا ةةةرة املوحةةةدين الةةةذين      
 ساعدىا  (1(كصناعة القوار  الت ارية و احلربية، البحري ىا ساعدهم على توزيع دور صناعتهم

مةةةن املةةةدر املهمةةةة يف إقلةةةيم  هنرررينمةةةن هنةةةا أصةةةبحا  (2(. علةةةى إقامةةةة ورشةةةة صةةةناعية لصةةةناعة السةةةفن
 يف الف ة املوحدية .تلمسار و من بني املوانئ ال  تربل تلك النواحي باألندل  وأمهها 

وهةذا يةدت علةى دور  ،سةفينة لصةد ا  مةا  اإلسةبانية  244م   2204لي دد امليناو و جيها عةام
 (3).ةامليناو احلر  حيرت كار ميثل حامية أساسية يف العهد املوحدي

إ  أنه ومن االت متحةيص النصةوص ، و مهما يكن فإر األحداث و إر كانا ختص مدينة تلمسار 
، فإنةةه يتبةةني لنةةا أر مدينةةة كانةةا تشةةكل مهةةاة وصةةل و أرض أحةةداث تةةأ ر   ةةا  التارخييةةة و مقارنتهةةا

 .ذهابا و إيابا بني املغر  األقصى و املغر  األوسل

   احلفصيور يف تون   م ميالد  الث دويال  وهم26/ه9شهد املغر  اإلسالمي يف القرر      

 ختةذ منهةا ملةوك بةس عبةدإحيةرت   تلمسران فصار  مدينة هنني يف العهةد الايةاين تاجةا حلوةريام      
قتصةةادي علةةى العةةامل و ذلةةك حبكةةم موقعهةةا القريةةب مةةنهم نفتةةاي اإلالةةواد مصةةدر  ةةرا هم و مقصةةدا لإ

ويسةةمح بالتبةةادت ، شةةمات و اجلنةةو  مهةةاة وصةةل وطريةةق شةةاري هةةام يةةربل ال عتبةةار إب (4(بشةةكل اةةاص
  (5( اري بني الدولة الايانية و الدويال  األوروبية اإليطالية و املسيحية.تال

                                 
.  119، ص1، ج-دراسة تارخيية و حضارية-، المغرب و األندلس في  هد المنصورالموحديليلى أمحد جنار،  _ 1 

 

2 _ Bouruiba(R), l’architecteur militaire de l’Algérie médiévale, o.p.u , 
Alger, .1983, p92 

األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينةابن أ  زرع الفاسي،  -6  
142، ص2111، املطبعة امللكية، الرباط، 1ط،فاس  
. 206، دار احلضارة، ص 2، ط1، جاألحوال االقتصادية و الثقافية –تاريخ الدولة الزيانية خمتار حساين،  _ 4  
. 19، املرجع السابق، ص الشريص اإلدريسي _ 5  
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كةةار الصةةراع علةةى أشةةد  بةةني الايةةانيني و املةةرينيني حةةوت هةةذ  املدينةةة حيةةرت تفطنةةا هةةذ  األاةةرية إىل 
يتبةني مةن  هنرين، فكار العدوار املر يس ملدينةة  إلس اتي ي الذي تتمتع بهو املوقع ا، األمهية الت ارية 
 ( 1(.تصا   بينها و بني تلمسار و ذلك للتحكم يف أس  الت ارةاالت قطع اإل

 أبرري وقةةد دار  رحةةى الصةةراعا  يف اجلهةةا  الشةةرقية و اجلنوبيةةة الشةةرقية مةةن تلمسةةار حةةىت مقتةةل     
، و عالقتهةا بتلةك الصةراعا  فإننةا  الغربية مةن تلمسةار و مةدهناأما املناطق  ه912/م 2611حمو 

، مةا  نطو  على نفسها  ا زعاما  حمليةإ، حيرت يعتقد أهنا  جند النصوص التارخيية   تذكر ذلك
 سةةيما أ نةةاو الفةة ة املمتةةدة مةةا بةةني ، جعةةل املعلومةةا  التارخييةةة اداصةةة ملدينةةة هنةةني و مناطقهةةا قليلةةة 

و  علةةةةى يةةةةد األتةةةةراك  ، ه101 /م2550وسةةةةقوط الدولةةةةة الايانيةةةةة سةةةةنة  لثرررراني  أبرررري حمررررو اوفةةةةاة
 (3(م علةى يةد اإلسةبار2011مرناطةةمدينةة فشةهد الغةر  اإلسةالمي األنةدل  بسةقوط  ،( 2(العثمانيني

 ،، فةةةاحتلو معوةةةم سةةةواحل املغةةةر  األوسةةةل مةةةن شرشةةةات  الةةةذين أبةةةدوا اهتمةةةامهم بةةةاملغر  اإلسةةةالمي
و أصةةبحا حمطةةة ، م وبعةةد سةةقوطها  ةةوت نشةةاط الت ةةار إىل مينةةاو هنةةني 2541وهةةرار  ،مسةةتغا   

  ر  فةاس  مةراكإ إىل واحةا  "تةوا " حىت لبعا القوافل الصةحراوية إىل اجلنةو  عةن  تلمسةا، هامة 
  (4(و "متبكتو" فأصبحا مركا هام للبحارة املسلمني.

ضةةةطر شةةةارت ادةةةام  إىل بعةةةرت األسةةةطوت اإلسةةةباين بقيةةةادة " دور ألفةةةارو دوبةةةازار" ملهامجةةةة ألقةةةد     
حيرت لقةوا صةراع مةن رجةات املدينةة الةذين  (5(حتالت وهرارإو ذلك بعد أر متكنوا من ، "مدينة هنني" 

و  م بعةةد أر جعلةةو عاليهةةا سةةافلها2560، فخضةةعا للتةةدمري هنا يةةا عةةام  مل تكةةن  ةةم حنكةةة قياديةةة

                                 
.160، املرجع السابق، ص موسو ة تاريخ و ثقافة المدن الجزائريةحمتار حساين،  _ 1  
1
 

.  20ص 2190، ش و ر   ، اجلاا ر، أبو حمو موسى الزياني حيات  و أثار عبد احلميد حاجيا ،  _  

1. 120، املصدر السابق، ص ابن مرزوق التلمساين _
3  
، شخصية عبد املومن بن على الكومي املوحدي و دور  يف إقامة الدولة هنين ماضيها و حاضرهاحيي بوعايا،  _0

.21، ملتقى وطس، وهرار، ص2206_ 2415املوحدية   
، و ا ق و دراسا  م و ك  اجلاا ر، 6، ط1222-1942حرب الث"ثمائة سنة بين الجزائر و اسبانياأمحد توفيق املدين،  _5

، دار هومة للطباعة و النشر، (1331_1119الجزائر خ"ل الحكم التركي). أنور أيضا  صاحل عباد، 160، ص 2116
.11-19ص، ص   
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م إ ر وصوت املد ال كي 2550فه ر سكاهنا و مت إحلاقها باجلاا ر عام  (1(ا معاملها   و أحرقوهاقوضو 
 ( 2(.2150حتالت الفرنسي بتعمريهم  ا إبتداوا من ، لتوهر مدينة فتية مع اإل لل اا ر

                              

 

 

                                 
.161أمحد توفيق املدين، نفسه، ص _ 1  
14 ، املرجع السابق صابن األمحر  _ 2  



ول                                                        التعريف بالحفائر عامة الفصل األ
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  تمهيد:

فبعع  ر مألمعع ألألأل، ألم قبععاألص عع  يإهتمعع بأللعع  اصاألص عع ي ألص ععا ألالف عع ألصو عع  ألترجععاألصولععألوألصول أل إ
ص  ألن نألألفإنألأل،تعأليألجالرهألصول ألص هألألمصطفحأل ريبألألArchéologieكألنألمصطفحألعفمألصوث رأل

ص تنق بألصوثر ألعفىألعكع ألل عمتألم مع أل،ألفقعنألكع نألمالعنألمع  يهأللعع ر ألص ععرصوألص قنطععأللل  ععب ألعنعنأل
لص تحفألص  ن عألص ب لف نيأل،ألص اي ألش عألمنالمألجممألععألم ألص فألكأللصومرصءألص أل عنيألهبألصيعألمجاألص فقىألصوثريعأل

ص تألصرثعألع أل ف المأل،لمع أل ألصصع هلأل ع ألمكع نألا يفالع ألرألقصعألرهمألص عع معألقصعنألص تمتعاألهبع ألألألمع أل
رألص  ععا ألص متععن أللععنيألألععرأألأل  ععمتألص فععألكألص فععمتألصوالععتأل فبعع لفنيألت لألن ععنهأل،ص ععا أل كععمألهععاهألص م  ععمتأل

 le premierمعرممو.بأللص عا أليعتعحبأللع ألرألنيفعرألعفمع ءألصوثع رألألوألمنقعبأللألأل535-555 عن أل
fouilleur et restaurateurألفبععاألهألصيتع ألص ويلجععأللعنيألمجعاألص كتعبألص ت ر  ععألعرفع ألص تع ري ألأل،

ألرتألأللقعع بأللام مالعع أللفعع ألص  طعع أل ص قنطعععأللص تنق ععبألص  ععنصنأل،ألمكعع ألمعع ألإكترعع  ألص وصقععألر أل نينعععألرتألألرا
ص ع ألأجريعتألألب0551بأللقنألأكنتألل عمتأللألوعألحأل  ريع تألعع صولفيألص ا ألأنر تألعف  ألألوألمر أل،أل

لعنيألص ك نأل،أللص  أل ألص عثألرألف ال ألعفىأللن يي ألو معألحتتأل ألعفعىألأ عطألصن تألتاك ريععألت كعنألكت ل  ع أل
ألأنألهاصألص فمتألقنألأقنبألفع ألعفىألإق معأل  ري تأللص ععأللأط وألص وصقألر أل.

  :مفهوم الحفرية-1

 :لغة-أ

ععععر ص ألأل ر ا ألأل را  ععععر  لهععععيألمعععع ألص  عععععاأل ر رععععرر
تعر رععععرره ألألنقعععع هألكمعععع ألحت ععععرألصوإص ّرعععع ْأل را  ععععر ه أللأل أل  ععععرألأألأل،(1) رضأل ا

أل ععحر تا ألأللص  حا رععرر  ألأليععع ألص   ا أللألص  حا رعع ر  ععرر  ألأللألص  حا رععر  ععرر  أللصار   عا أل،ألل انيععن ألأللصا  ا ععر  لألمعع أل  ععرأللعع أللألصار ا
ك ألأللألص عاص ألي عألل  تحريمتألق وألإل ألقت بعألف  أللأن أل غعألريي عأللألت عكنيألص  ع ءألأفصعحألألص ب عرألص أل عععألألل

أل.ص  رجألأل

                                 
.30ب،ص2113،يصرألصاع ر أل فنررأللص تألأياأل،مصر،أل2،طعلم الحفائر دراسة علمية تطبيقية ،عبنألص عويوألص رن ل  -1 
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. ع ف تا أللألمجعاألص معاألأر ر م ألصحمل ألرألمجعاألأر ا رع را
أل(1)أل ألأللألمجعاألص معاأل ع أل ر رع   را عررصتا عرر  أللألمجعالع أل   ا لأل،   ا

أل(3)ألرض.لألصا ري تألألأعم وألتنق بألرألصو(2)هيألصتففألع ألكفمعألأل  ريع

 :صطالحاإ-ب

ألص تحفأللألص فقىأل ت رصجإل،ألرألصاقاألألصوثر ألأليطف ألمصطفحألصا ريعألألص  أليقألبألهب ألعفم ءألصوث ر

يم ععععرألمكععع نألكععع نألم عععتعماألآأشععع  ءألمصعععنألععألل عععنأللألهعععيأل،(4)لألص بق يععع ألصوثريععععألص نفألنععععألحتعععتألصورض
.لعبععع ر ألأالعععراألصا ريععععألأل(5)رألألقععع تألقنطععععألفعععراألصا ععع  رألصوثريععععألعععع ي أليصالعععاألص ألصقعععاألصوثريععععأل آليم عععني

لألتعععتمألهعععاهأل، عععت نصبألأ ععع   بأللألتقن ععع تألن جعععععألإصوثريععععألتطب ععع أل ععع ألتعفمععع ألصوثعععر ألنيفريععع ألعععع ألطريععع أل
لألهععيألصو عععفأل أللألص عععنال أل،صوعمعع وأللطريقععععألمنتيفمعععأللألتنال ععععألصتفععفألعععع ألأ ألأعمععع وأل  ععرألأالعععراأل

لألإجيععع يأل،(6)رض عععت  صألألصوثععع رألمععع أللععع ط ألألصوإ عععت رصجأللألإص عفمعععيأل فبحعععآلألعععع ألص ثععع رألألهبعععن أل
لكععا متألتت  ععاأل،(7)فنيفريعع تأللغ عععألتععنع مألركعع  وهص عفألمعع تألص ن قصعععألألرألصولعع األألص بحععآلألععع أليععع  مأل 

لعععألر أللععع يقعألعمععع ألألنعععع ألصو ععع  ألألمنال  عععتنب طإل،شعععك   أللألصحمل فيفععععألعف الععع أللألترم مال أأللععع فال أللأل
لألإ قعع ءألأوععألصءألجنيععن ألعفععىألصاععع ر ألصإلن عع ن عألص  وعع عأللألتطألرهعع ألأل،قععنط  ألرألجمعع وألص تعمععتأللص بنعع ءألمععث  أل

أل.عتب ره ألألش هنألصألم يي  أل  إل

                                 
،أل،ألم   عألص ر   عأل فطب ععأللص نررألألألالقاموس المحيط،نع مألص عرقأل يتحألحممن،جمنألص ني ألحممنألل أليعقأل ألص  تلأألآل ي أل-1
.253ص،أل2115،أللتلتأل:أل بن ن5ط  

312بأل،ألص2110،يصرألص رروأل،لتلتألأل، بن ن،أل2،طألألالمنجد في اللغة العربية المعاصرةنطألصنأل ووأل،ألأمألنألصامأل أللألأم- 2
 

.252،ألصألالمصدر نفسه،ص  تلأألآل ي أل -3 
 

.32،صمرجع سابق،عبنألص عويوألص رن ل - 4
 

5-Philippe Jockey ,L’Archéologie ,éditions Belin ,Paris, France,1999,p177.
 

.32،ص رجاألص   ل أل،ألصألألعبنص عويوألص رن ل - 6
 

.93،ص0995،ألمعالنألترل  تألألأل،يمر أل،أل،ص طبععألصالل مناهج البحث االثري ومشكالته،رليريغألألم رتنيأل  الن- 7
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ص ععا ألأل،نط قعع ألمعع ألهععاصألص تعريععفألأليتعععحألص  ععروألألص ر  ععاأللععنيألأعمعع وألصا ععرألص عع أليقععألبألهبعع ألصا عع رإلأل
ألملألصوثععععر ألص ععععا أليعتمععععنألعفععععىألأ ععععفأل ألعفمععععيألر لأللععععنيألص عععععأل،يبحععععآلألألععععع ألص كنععععألأألرأللعععع ط ألصورض

كعاألشعيءألعفعىألألععر ألتأنأليطك أل،لع  عثألرألعفعىألصوشع  ءألص نع ير ألألص م فععأل عتمت ع إ الألألفع ألع ألتنق بال
مج عععاألصاععع التألي ععععاألصاصعععألوألعفعععىألص عرفععععألأهعععمألمععع أل صعععأل  ألعفعععىألصوشععع  ءألأللهألألرأل،عف ععع ألمععع  عثألر
أل.ص ثم نع

 يتم مع  فقى   من  لص تث ر،لرأه ف عفم وإ نص أل     ر    علألأيعرألثصوصا ريعألعتحبألكم ت

 ا ريععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععأللن علف  رلنقأليل ف أل ته ،ل قنتطألرم الألمأنألصعال لمألصيه ،منأفالت إثريععفىلص تح  و
 ن ا ريعأله عب ر عنمغ مر أل ى  يف ال ص  الألم  ق  فبثريععحبمر فتني،صوصو

ت ف  بق ي  تص ثم إعم الا رالتعبألأثري ء،لمنثمك نت توي نقصععألرصاك مألصوألأل فت  ر هب  فبحثعن  كنألأص ثم نع،
أل.(1)نع

قعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععنأل 
هناصص  الألمتغتال الأ تألي مال   اقبال منت ريبألتنمت،أتع أثريعص نقب  ال ال  اه  ر فع فب  ألصقع وأشالنت

لععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبح بحآلألأيأالاص صبغعص عفم عص صح حعفألتنق ب ر فعص ث ن عللععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععنأص 
لص ععععععععععععععاهب،لاليتألقفألأمن   ععععععععععععععععألنعععععععععععععع ءألإن ءمن  ط نألألإالي رقب نألعنك   ف  ت   ييع فحع رصت   عععععععععععععع لقع،

 ثريعننص صنألع ت  ط ن عفح بأللف  معحتى  عيف ب.ص ب  ث و

لععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبحتألأل ك ن حنيه ص  نب   يي  ال ،ل نم ف    الألم  ث ن ق معص كتر  حت ب   الألم و
ألثرف ق معم تقنمالمنمعفألم تت ر  عفن ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععق معصو

لتغتت  طرقألص أل   فألظالرت  ن ه   ت تقننألت   ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععفعم وأل،لثق ف عل     عل ته من جمل الت
ثر،أللوم نت عععععععععععععععععععععععععععععععععع  فك  عفألم ت  تعفقعألل ألقبفكفر  عم ن عععععععععععععععععععععععععععععععععع معصوألبح راط  ال أصا ر،ص ت 

                                 
.30،ص2115،ألمعالنألصوث ر،ألص وص رأل،ألمدخل إلى علم األثار وتقنياته عبنألص ق يرألي نلحأل،أل- 1 
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 ألإوعععععععععععععععععععععع فعإخمطط تفالأللرمس ألللوععععععععععععععععععععععا،كتر ف ،منت ر ألمألقعألص طبقعص ت ك منتمألوع ف ال لتصععععععععععععععععععععععأليرهإل
ل ألل   أ عععععع    ألقاألكتر ف ،لفمناص عععععععرلعصوم ألإل ىويف ت تألفتصام يعلصا يفألص صعععععع  نعص ك مفع  ،مناص فح

 .(1)لص  ون    تحفأ ى  عرون نقإأ ىإ

يبنأألصا رألع ي أللإأص عألص طبقعألص عف  ألم ألص العألص  ألفمععتألل عببألص عألصمعاألص طب ع ععألععحبألص  عننيألفغطعتأل
لألص قععنمنيأللألل ععمتأل  ععبألج عع  ألأللععنيألنصععفألص قععنبألمعع أللأليععاصلحألمسععمتألهععاهألص العععأل،ص ألصقععاألألصوثريععع

نألل ععمتأللعنععأل،لأللعععنألإأص عععألهععاهألص العععألن ععتمرألشعع قأل   ألإ ألعمعع ألمعع أليقعع ر ألص قععنب،ألص نطقعععأللألرطأللتالعع أل
أل ت رصجألصوث رألم ألصونق ضألص ت مععألرألهاهألص بقععألصحمل ألر .يأالاألصا رألإف ه ألأفق  ألإل

 عععألصلألص ث ثععععألألص طريقععععأللألت عععت رجألأث رهععع أللألهكعععاصألأل ععع أليبفععع ألص عمععع ألمثألحت عععرألمقععع ييرألأالعععراألأللعععن  
 ن ععألأللألص ث  ثععأل ع ألص الععأللألعننألل متألتعتحبألهعاهألصونقع ضألطبقععألأل ألي عتمرألصا عرألرألص طبقععألص ث،بصقنأ

طكنعع ألمع أليرص عععألفععا ألت ر  عععأل،أل  عع ألص ب  ععآلألصوثععر ألأثنع ءألق  معع ألل   ريعععألإلمعع ألالعع وألم يتأللعاأل.ألص بكعر
رألمنطقععألمع أللص بحعآلألرألفعاصتألأل عاألألمع أللينقبألف الع ألعع ألخمف ع تألأثريععألتعنوألعف الع ألرألمر فععحمني أل

أل(2)م ألت ري ألص نطقع.

 :ثرياأل تنقيبمناهج ال-2

 :ثرية و مبادئهاأهداف الحفرية األ-أ

الط رمن رصءلعع  رعععععععععععععععععععععععع ريع  ت تحبم ألث رص ت تكألمنعروع ألنق لصوإ ىإثععععععععععععععععععععععععر أليالععععععععععععععععععععععععن ألصا ععععععععععععععععععععععععرألصو
ألثعععععععر أل فح ععععععرألصوأللتر نص  ععععععنليل ته ،أللالأللعععععععنألتبنى  نلرلص   كنألحت رص قنألصتأف مح طال ،كأنترق  طرق
 تتمكن  أل عععععععععععععععععععععععع  األص ت  ع ألثرطننصأللألص تكرعععععععععععععععععععععععع ف تأثريعمن إلج لععن ،ألإلصأن كألمنبن  عفى  ص  طر ألأل

ص ألقاأللطريقعألص عماألف  أللعف  ألف ا ريعألصوثريععألت عته ألألالت  رإف إلشك   عص بن ععفىأ   ف معت الفك   ع

                                 
-.92صأل،المرجع السابق،رليريغألألم رتنيأل  الن 1 

.أل01-55،صالمرجع نفسه ،ألرأقع لممحمنأل- 2 
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 ع فعألص طرل ععأل،أللمع ألل نالع ألصإلج لععألعع ألصو(1)لأل ع    عألأعفم ععألجممألععألم ألصوهنص ألص ع ألقعنألتكعألنأل
رألصاقعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاأل

أل.أللغ عصاصأل عفى  وينمن  عفألم حتألولألال وصرعع،صوثريكأن قألمب  ثب  تنق ب  مألقعتجعففعصرصا ري انيآل

كثت تيفالر ن ص نصألل  ت ر  عص تععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع رلعف م ل نال م جيعاأل ألأ   ن
ثريعخمف  م ييعاع ر من اع رصتألنت مج تمعمن جملتمع تصععععنإق معصا ري تأل  فع فتحق ق  ال ،تعنص كتر  ت و

ن ععععععععععععع ن،ألل إل  منصفعلع قعألثريفم ينقبعنال لينر عععععععععععععال أل ععععععععععععع  رصض،أللصو عععععععععععععتعمفال ألف م تف ععععععععععععع وإعال لأل
فال مرآ ع ك عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  أللمنال طكن  تعرفعفىقنرتععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ألص صعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععن ع عأللللقالعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع    أل

ثر أل ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع   رفالأليبحثع ألفك رهألمعتقنصت ،ألفععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع وأقتصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ييألأللم تألصه اع ريألصإل
أل.(2)لص بق ي صالثريعنط ق ألمن   ف  تألإن  نعحبخمتف   عصألر،لص كر عنت ر الألم  ره اع ريصإل

رضأل ععععععععععععععع ألثريعص تألصجن ف ب طن وص ت تتعروعععععععععععععععفال ص بق ي صوف والط رألث ر، ىحم يعصوإ عععععععععععععععنفم تففألصا ري ت
 رض،ففر  طكن  تحكم يث رص ألجألي فألق طح وتقفعنتفك  ت تتعروفال صو

ن  نن  ععععععععالع جوصعنحم يتال له  يألتفك ا  عععععععععيلنألل ىتمألمألت لط   لجينصإلالت ،ل نم تبقى ومح يعهععععععععاهألصو
وثريع   عععععععععععع  بحثع ألصوشعععععععععععع  ءألفق ،ل كن  عرفعععععععععععععص  أللمنالن نعرفأن  نفمن ا   رصأل.الرصجالعععععععععععع إص تنق بعنال لأل

 (3)نتأللإ  ال من   عمف عصا ر.

 رصض ععتعمفال ف م تف  وإثريعخمف  م ييعاع ر من اع رصتألنت مج تمعمن جملتمع تصنعال لألتعنص كتر  ت و
ألن  ن ال مرآ ع ك ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  قعل إلثريفم ينقبعنال لينر ال     منصفعلع ،لصو

                                 
.25ب،ألصألألأل0990ص نررألتألن ألأل،أليصرالمبتدء في األثارفألأ ألحم ألظأل،ألصارصأ ألنألرألص ني ،أل- 1 
.01،ألألصألالمرجع السابق رليريغألألم رت أل  النأل،أل- 2 
ألب،ص2112،م   عألمح ي أل فنألصألر  تألص  مع عأللص نررأللص تألأياأل،صورين،المدخل إلى علم اآلثارأينصنألعبنألص ك رألك  نأل،-3

55.  
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فك رهألمعتقنصت ،ف  نقبفم   رفأقتصععععععع ييألأللمنال طكن  تعرفعفىقنر   صن ع علللقال   ن ألم تألصه اع ريألصإل،
أل.ثريعنطفق من   ف  تألص بق ي صوإن  نعحبخمتف   عصألرلص كر عنت ر الألم  ره اع ريهأليبحثعن إل

إو فعإ ىأن والط رص برعريعك  (1)محت قبألظ   الإالمفتكثتصم تقألم ا ري تبغروتنريبطفبعص ث رف    مع تفتال  
 (2).ش ريع  تنمأليعألت رو  ق  مب ا   رهبنفإنق لص ألصقع وثريع

 ءصا ريعلصت  بعنص      الألص بحثعن   نبألص م   ألص اص صإن  نف  ك منمنألرأل

عفىح  ل  رععععععععععععععععععععععععق      ريعأل،أللص ثتلغ عإلرصأص ب ن     الر لص والرفعص بنيععععععععععععععععععععععععععلصولصنألص ثم نعص كتمفععععععععععععععععععععععععع
ألفع ونقعععععععععععععععععععععع ضألعنالك  صععععععععععععععععععععععبح  ألقاحبألألقع لرألكثتمن و   ن قألمألنبت م  أل.لص ع   وثريعص ب عععععععععععععععععععععع طع

هاصهألص  رقب ن ا ريعص عفم علص  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع    عإلأل،(3)جاصل من  ن   عص  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع    ع
أن ول ى فعفعنصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرص م   عمنأل ى هتم م   ،ف ا ريعلصتألص نيفعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع بألص طبق  ن رعنالعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع أل

عفى  ت ف عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاألألأرو عمنوول أل عف    ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع   عأل فتععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععر صقالاألإ
 . ت ط نألي عمن  رالننقألل رألمقحب ص طبقي،لل  ت   تحنينت ر  إل

ه مألصو عف  ت اصلعمن  ن   عص  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع    عل كنال ه معمن  ن   عص عفم عألص ت  تأالاعنصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرأل
أل(4)ص م   عكأل ى نرغ ال  

 :ثرية نواع الحفائر األأ-ب

أل: منال ألعتب ط أل كنبعنصط طم ب ،له أنألصعالتقألم ا ري ت وثريعلركإ

أل :(fouille organisée et programéeأو المبرمجة)الحفرياتالمنظمة1-ب

                                 
.25،ألصألأل، مرجع سابقفألأ ألحم ألظأللألنألرألص ني ألصارصأ - 1 
.50،ألصألألألمرجع سابقأينصنألعبنألص ك رألك  ن،أل- 2 

-.ألأل20،ألصألمرجع سابقفألأ ألحم ألظ،ألنألرألص ني ألصارصأ ،أل 3 
.27،ألصألالمرجع  نفسهفألأ ألحم ألظأللنألرألص ني ألصارصأ أل،أل- 4 
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أنألن تبعأله له ععععععععععععأ،ألثري  كف بال لفريقال  رصفقفعععععععععععع جيبعفى  ب  ث وألالطععععععععععععألصتألعععععععععععععحبألصا ريعععععععععععععألتععععععععععععتمألهععععععععععععاه
 األال ص يرلص رصجع  ت ر  ع،لصخلرص طألص صعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععألرص أليعلمجعك  نالثري  ألال ألقعمن  أ عرمف  

 ىألأصر ص ثق فعص  ألإععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ءص رصفق نف ،ليقنمالاصص ف ثريعص تعفقعل  ألقا،ل نيصولص قرص ن  ت ر  علصو
تقألمبنرص تالألص  صف   ،لف ح  عص ألصفقعيتمتحنينص العص  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ل ععفىتمألين ا ريع  وصن عحمني ،مثأل

أمع فق  مب ا ريعمنأل    ا رلص رمسألص ألىألل عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع فعألمك ن  ت   ييعص  يقألمص  ب  ررلعبتألفتصإل
ألعفم أن  ن ألمنال ألصإلج لععفىت  ؤالمحني م بق .أل.(1)ص نقفأل تل مت

 :(    (fouille de sauvetageاإلنقاذيةالحفرية2-ب

أشعععععععععععععععععععععععغ   ألثن ءأل ته،لقنتصععععععععععععععععععععععع ي ألألشق  طرقأشغ ا رال لعل  بن ءأكثتصم تقألت    تع معلال لعل
ألأث رصمطمألر ف   اص ،ل   نثالاصيصبحمن  ألصجبعفىالاه     ع

أنألمك هن إث ر،لللتبفغ   عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععفط ت  عن علم يعصو(2)شعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععغ   أنتألق أ
أل.تصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع وألل  الععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع تألص عن عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع إلالت تقألمب  ال ،لهاه وإقرلبفغمص ا  بفنيعصوت

نت تمععفىم ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتألى  بفنيعص عن عألأنأطررلعح رينبغ ألص تنيف م  عمأل بالح    ف   وص رهألأل
ثري يطفبعنبألأنك نإثفبمع ينعص ألقع مجتم عممثفمنيريعص ثق فع،ليقألمالاصص ل  ررلعف نع،ل ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرصإل

أل.ص    بالألعنم  اال صففمرععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرلع
ث رألأشغ   ،لتعثرلععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععنفععفىأروألتررع     عف ث رظ هر  فع  ن ألق طح وتبنلصولقنال

ثرص تبق ألمح يتالم ألنق لصوثريعخمتصعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع فمألقعإأر   بعثعإالت لعن ع،فتقألمالاه ولتبفغ      ت  
تب ععععععععععععععععععععععععععععععععععععع خلطألصتألإألثر ألال ألقعأللععععععععععععععععععععععععععععععععععععنلنأهن  ر،ليكألنتنال  بعثعف الاه ا  علنلنتكألينمف ص تف ألصإل
نتحعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععني  وص ألقاألأنق ليعهاهأمع فح ريعص عفم عص حبجمع،لحت لال بعثعف ح ريتال صإلجرصءصت   لصإل

أل.م يع  لت    الح

                                 
.30،صألألالمرجع السابقعبنألص ق يرألي نلح،أل- 1 
.33صألألأل،المرجع نفسه،عبنألص ق يرألي نلح- 2 
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 :( fouille de sauvegarde) الحفريةالوقائية3-ب

ثن ءألأنتنر الف نع ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععره تثفمنيريعص ثق فع،لألأل  رجيبأأطررلعبن ء
ثريع،عننه يكألمنف   أل اصص ألقاألأللق ي أن  ألقع ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععممع  أيرص تالففمررلعألمع ينتال   نصن عجين

ألل هن   وأ ى  ألأصر ص ألل علص ت بنلره تحبجمح ريعلق   ع،لص  رقب نالاصص نألعمن ا ريعلص نألع   ععععععععععععععععع لقالألألإليقنمال
أل.شغ و،ل ا كت مىألصا ريعف الألق   عجوصءمن ،ل نم ف   نألع  ث ن فمتنطفقبعنصوأثريقنم تص ألقع و،

 :الحفريةفيالبحاروتحتالمياه4-ب

  عرل عألصنالرصكبتصف   بفنألرل منافا طأليفع، كنال ترعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالنتأ قنعرفت ا ري ت  تحتم   عف 
قف م ع اه  بفنصن،كم ألن  كثتمن    نتحطمتعفىرألصط ألعروععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  بحرف     ه إلأفريق ع،ل  ر ممنلصإل
كتر ف تعروعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ع  ،كم  ناألإالرألتوص غ رقعف     ه،لقن نثتب ن ا نألص منألصن   عصألرص قنطعالأ

أل.(1)0903لأل0917 ت رصجال ف  ن إف   النيعلتألن عننم عثرلنفععفىم مألععمن  تم ث فف تم

 :الحفرية العشوائية5-ب

 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ألأنتتمألفقأجرصه لعع  ب  ث ن   رن   ننلنأعم ال تنق ب  ت أنقصنل ا ري ت  عرألص  ع
ثريع،لم خلفطب ن  فقىألمجعت يألثريففمكترعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  ت ومهف  ال ص ت     عفم ألص ريصوأعفم عيق قع،  ث

م تتن عفىمك نألط ول نال لرمألألع لصخلونبطريقعفألوععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععأليع،ف أك   ثمألوعت    تح ففعروأ
ثر ألمرصورلري ف   ت  ععععععععععععععععععععععععععععععععتلص تحف   ت ر  ألصوأمنعرفعهاصص ك ن عنأألأللععععععععععععععععععععععععععععععععف فال ،عفى  ر مم ص عثألرصو
 ن معرفعجألصنبكثت مناصثألت ري ألوععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع عألصعفأعتب ر،فءص ب  ث نفم أالالصهاصلع ن إلهن الأالإ فمألقا،
 ىتنمتص طبق ت   عععععععععععععععععاصت غرصف عص  ألإءص ب  ث نألف   كثتمنح ري  مف ألصهن الإ ى  نبالاصفإلألأل.ثريععععععععععععععععععمألصقعن صو

  الم،كأمن حتتال م ألإ ى  بق ي ص رلم ن عيتألق   عأل ب  ن عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبعم ع،للعنص أللألإل  تعأليص ى  عصألرصإل
هناه  طبق تألأ،لمنح ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععن ايف قعألص تقرهبصكتر   ألألإنل أن  رلم هنمإرو  بكر،لألطبق تتمث و
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أهىألأرثحع ري رعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالنعفى ا تعنمنإأ معال ت ر ألألأأ تألألأهن إم ص طبق ت  عف  فأص   فىفمتم ،
 ىقطعصعععععععفعصجملتمع  وص ريبالأليت ألإ تعم ري النفإمن ل  ن فكرألإعتب ط علألإهناه      ع تكنإ.ص  اصت  ت ر بفعععععععنن 

ل  ن ص  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععفمنيألأ قعننمه  كر عنحع ر    يمه   رن   ،  كنمن   أص ألطن ع،لرلطالبالأليعص رلم نألأل
 .(1)جنصين ص نألم نينيأعنحع ر لال

 :هامناهج-ج

ثريععأللصتأليرجععألع   ععألأهعألألص عثعألرألعفعىألحتعفألك نألص ن ألم ألص تنق بأل  ألهن يععألص قعرنألص ت  عاألص عرعرأل
ص تم ث ععاألص ك مفععأللص نحألتع تألص نصريعععأللألص تع  فألمثعاألأ عروعال ألرألص قصععألرأل،مع ألصومه ععألص  ييعععأللص  ن ععأل
أللص تحفألص اهب عأللص  ع عأل.

معع ألهنع ألطكعع ألص قععألوأل،أللص عاأللعع خلو أللص   عع رألأللألص والع ر ألص صعع عأللص فقعىألص صععغت لملأليالعتمألص نقبععألنألصو
ألث رألص  معأللنيفرألص نقبنيألرألتفمتألص  ا أللرل ألملألتتعناألص بحآلألع ألصورألمرص فال ألصوألنألص تنق ب تأ

ث رألص المعألم ألومنال ألالراأل تألص بحآلألع ألصوأهنصف ألأث رأللبحأل فتنق بألع ألصوأمطفاألص قرنألص عرري أل
يعععع حألقععع ي ألمبالمععععألألإلألألألاععاألمرعععكفعألمع نعععألأثعع رألصوألإلنقععع للألأ،أل ععت  ءأللعععظألص يفععع هرألصاععع ريعإ

أل: له ك  يت(2)عن  ث رأهنصفأالراففتنق بألبح

  WHEELER:منهج ويلر-أ

ل ى    ألصقع  كبت ،لن   ا  ب  ن عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبع فطرق والرى وقنبأل  ك منن  صعبتطب ق  طريقعصو
 تعمفت  ح ري تعنين ف   ررو،لص ت ك ن  ت   ف  ال ن قصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ،ق م  ب  ث وثري إلنكف و ألأمنال ص ت 

بأللهأليقألمعفىتق عععع مأل0952نتق يص طرق    لقع،للوعطريقعلمنال  جنينصطبقال   ععععنعألإص   نمألرت مرليفرل
  ىربك من  رلع ت  ت  ليعإمألقع ا ريع

                                 

.50ص،المرجع نفسه،عبنألص ق يري نلح- 1 
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،أل قععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاألعفععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمألص ثعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع رألطريقعص ال عطريقعي ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععت نمال ص كثتمن  نقب ن ي
يتمث  نال   ألوع  رطعشبك عتغط   ألقا،مث تمتق عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع مالإ ىم مألععأل(1)

أل«مك  لعععععععععفعل ن  رلع ت1بألمعاكم ععععععععع فعأل ×5ب5 مرلع مت  ليعص ق   تبح مم ععععععععع فع
أل».فن لرؤيعإمج   ع فمألقاألر حتتال يلنتنق بم الي محممنع ألهب صإللق ءعفى  ث رص ط

 لرقم  رلا) ص ررقألص غرلألص رم  ألص نأل (لعنحتنينهاه  رلع تنععألجالعص رلاأل

ص طبقعععألص عف عع ألمعع ألص العععألص عع ألفمعععتألأللإأص ععع،يبععنأألصا ععرألععع ي أل(2)(أل2-، أل3-،أل أل2-،ألأ0أل-)أ
ثريعععألليععاصلحألمسععمتألهععاهألص العععألمعع لنيألنصععفألل ععبألعألصمععاألص طب ع عععألعععحبألص  ععننيألفغطععتألص ألصقععاألصو

أل مأللل متأل  بألج   ألص نطقعأللألرطأللتال .أل71 مأللألأل05.22ص قنبأللص قنمنيألأ ألم يق ر أل

الععاألصا ععرألألعنععنألل ععمتألي،ألقععنبأل ألعمعع ألم يقعع ر ألص إأص عععألهععاهألص العععألي ععتمرألصا ععرألشعع قأل   ألإللعععنأل
ث رألرألهاهألألصأللجنتألإ،أللألث رألم ألص بقععألص ت مععألرألهاهألص بقععألصحمل ألر  ت رصجألصوفق  ألإلأف ه ألإ

لصألإعنالعع أللتصععأليره أل  ععآلأللجععنتأل،ألص بقععععألجيععبألوععب ألمك هنعع أللت عع  األكععاألص عفألمعع تألص عععرلريعأل
ث رهع أللهكعاصأل ع أليبفع ألص عمع ألأالراأللن  ألص طريقعأللت عت رجأليعتألص عرلر أل،ألمثألحت رألص ق ييرألصو

ل ألمثألي عععتمرألصا عععرأل ععع ألص طبقععععألص ث ن ععععأللألأنقععع لألطبقععععألمتألتعتعععحبألهعععاهألصو عععقعععنصبأل،أللعنعععنأللأص ث ثععععأل
أل.أل(3)ث رل  ألص العألص بكرأللص ق عألص ص ر أل  آلأليتألقفألظالألرألصوص ث  ثعأل

أل:ل فأللأل فنت   ح نععفى  نقبم  يفعصومألرص ت   ع

ألف  ورو  بكر.أن يتألق  ا رإال-

أل.صحمل فيفععفىتنيف مولصي صا رلجعفال ألصي ق  معقنرصإلمك ن-

                                 
.52،ألصألمرجع سابقصألأ ،ألألرفألأ ألحم ألظأللألنألرألص ني ألصا- 1 

2- Mortimer Wheeler , Archéologie : la voix de la terre , édition oxford 
,France, 1989 , p 82 . 
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أل(1) تق معص نصرنألصورو ع.إ تألصءلألإصحمل فيفععفى-

ألص ننصال ا ر لصألر م تمر  ك  تع عبال ص فقى وثريعألص صغت .نق  األ-

أل.(2)ص تأكنمنعنمألجأليمألصيأثريعف   العص  ت رجعمن ا ر -

أليفف ف ،ل ا ك  لنمن  ت قنمم يكر عن .يف كثتمن و   نت نلمنعفألم ت  فقىفغتمرلعال م ي أل-

أل.تغف    ألصيصوثريعص رعلإ ك متمال نص ع  تال ف م لعن-

أل. ت     ألصيصوثريعص  ت رجعمن ا رفألرص عثألرعف ال -

ألتنيف  ك فعص ألصيصوثريعقبإر    إ ى   تحب.-

أل(3)نتال ءألم ألصا ر. رأللعنألصإلتنيف فألك فعألآالتألصا-

متععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععنصيصتألإثريعلألألرأه لق ءص مرصتبنلحن رقن   بق ي أمعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ألع ألهب ،لص ت من
أل.معم ريعه معحتنيمن    هأليعص ع  ألص ب ن   كتر ع

 arris:Hمنهج هاريس -ب

،لقنشعععر طريقتال  نين هاهأل 1973 يلصريه ري   ايألوععععال ف ع بإ ىص  بال إتن بالاه  طريقع
ن اكأجيوءألأ،له تقألمعفىمنال  ا رص  تأل عععععععععنلن"مب ي   تألوعععععععععع  طبق   ثر "   البعنألصنأف كت لععععععععع

من  ألقععك طريقعليففرص ت تاك  ال م   ع فممرصت،لت محالاه  طريقعلتحق قرؤيعك مفعلشععععععععععععععععععععععععع مفعأل
 فمكتر  ت،لمنثم  تعرفعفىالأليتال لطب عتال لخمطط   ليتم ا رف الاه  طريقعلنوعطبقعلعنطبقع،معت ععع

أل.رت  عإعفقبكفطبقعمنم ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  علألج فكفم يت

                                 
.أل52،ألصألمرجع سابقفألأ ألحم ألظأللألنألرألص ني ألصارصأ ،أل- 1 
.أل01،ألصألمرجع سابقك ماأل  نرأل،أل- 2 
.أل52،ألصألمرجع سابقفألأ ألحم ألظأللألنألرألص ني ألصارصأ ،أل- 3 



ول                                                        التعريف بالحفائر عامة الفصل األ
             

 

  30 

للوعم طط تفال تألوحكفمكتر   مك هنألومنمح ط ،لف  والتت محالاه  طريقعل اصععععععععععععأل عفىأل
 .ت   فعمألييطبق فك م  ألقا

إن  بنأص ايتقألمعف ال كر إيلصريه ري م ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتمنمنعفم   أل ألج  ص ا أل
لل كألنعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععإيصركأللفالعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمألألأل(1)يعتمعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععنعفى  تت لع  طبق ألص كرلنأل ألجي

ألصإل اصت غرصرف  ص ث ريعم أ عأ   عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ع فح ريعصوثريعص ت أالا  ع ألج أل ألج  ل عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا
 "فرج ن  "م  يف ت  نقب نكطألم     ر ألن

ر أاأل – لآالععععععععععععععععرلنألل  ععععععععععععععععنمن رك،ألأم ص تت لع  طبق     ت   تجع   عععععععععععععععععف   المالإ ى  فانرنا
 بيتريوشيلمانبطروادةوبَ ْنُبوليوَشْمْتفيأناو.

أم ه ري  قنأعط ن طريقعألععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبحتكمرجعمعتمنف  ا ريعص طبق عأل
  ث قألمالاصص نال ب  تنق ب   ورو   تأل عيلناك   ألصلععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععفب تنق بأل(2)

ألفتح رص أل نصت وثريعك مفعلص ن تفألى والرىبطريقعمرتبعتنرجي عهبعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععن 
أل:صع ن  ا كم مألععمن وش  ءناكرمنال رألرؤيعمأل ن  ك  أل نصم

أل. لعن طبق تبعنرفع  طبقعص  طح عأص تأكنمنألجأليطبقع-

أل.  ا رصلوعم طط تأفق ع فطبق ص  م عمرأل-

صمعألوعبط قعتععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمم مألععمن  عط  تألأل- مجعمحتألىكفطبقععفىحن 
أل.مس  ألقعألت ر  ا رلمألوع ا رإ ى  نحبقم  طبقعإك

                                 
1- Edward Harris  ,  principles  of  archeological  stratigraphy ,  second  
edition academic press limited , london ,1989,p 01-04 . 
2-Jean –paul demoule , op-cit , p 64-65 . 
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رمس  طبق تبركفعمأليي ممت،طأل ع ع  رمس ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععال  قرصء لمأل نأل-
صء صوي عص  ييعألرألصجععلقرألجفت عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععال فعمف عمأص   ت حب  ن بع ك م ا ريعمن

أل.من    طط ت  أل نصتك مفعلفالمال فالم أفع 

أل(1).الت ط  طبق تألتنصالفال أثن ءصا رم ي ييإ ىأالط ءرألتأليفنت    ا رإص تأكنمنعنم-

أل:طريقةالحفرعلىرقعةالشطرنج-ج

 ألإتعنهاه  طريقعص نال   أل طب نطريقعليفرلطريقعم تريك ال ري ،  ث  ال يق عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععم  ألقع
وفع  رلع  أل ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععط  اي اكبنلحن ر،ليعنهاصألأرلععص ت تفم مرلع مت  ليع،مثتح رص رلع ت و
   طبق ت   ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاصت غرصف ع فمألقعألتقألتق م  مرصت  طريقعليفر،أم ألص رلع  أل طر هنصحتنيمن  

ب،لف الاه ا  عتطبقطريقعععععألأل01×01تكألنععععاصتألمق  عععع تألكبععععت أنألع ت حمل ألر ف هن مك ل  ن ععععبع فمرل
أل.فقيأطبقعلعنطبقعلرمسك  كترععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  تألفقم ططفق  أم تريك ال ري فم   ركفمرلع

ألهناصص نال ألمنالن ييفالرل

ألألمكنن من  رؤيعص ر مفعهناه  طريقعالأجيمعألطوجب نطريقت أليفرله ري ،لل  ر ممن

كحبمن  ععععععععععععععععععععععععععععععععععا ألنععععععععععععععععععععععععععععععععععرصهأل  ععععععععععععععععععععععععععععععععععبألهن مكنن منرؤيعجم وأ بق ءمرلع تبنلحن ر،صال فمألقعمن  
أل.(2) ىا متإهناه  رلع تق لفع فتنق بكفم يعت ا جعأطريقعليفركم 

 :طريقةفانكيفن-د

ال صغت ،ليتمت ط ط ا ريع  بالاه  طريقعلتق ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع م  تفعإ ألت تعمفالاه  طريقعال لعف   ت 
أل90 ىولصي تقنركفألص ن منال  إ ىنال يتال ف ركفنص ر مق عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمعإأرلععأجوصءمت  ليعلنصيعمنمركوص تفع

                                 
-.أل52،ألصألمرجع سابقنألرألص ني ألصارصأ ،ألأل،فألأ ألحم ألظ 1 

57صألأل،المرجع السابق،عبنألص ق يري نلح- 2 
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الرصن  فاصمننالم يتمرمس  طبق تأليرجعم أليع،ليبنأصا رف  و  نمتق لف نرأ ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  لياك  وآن و
أل.   بف   ألصقعاصت  رك  نص ريألص صغت صوالإطكنتطب قال هناه  طريقعالأص  اصت غرصف ع فمألقا، تأل

عفىح عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبمنال أليفرألبألكفمألقا،ف ا ريعمث  فألهبألطب عع  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععأ تف منال  ا رلأل
 مرصت يأل ب،ل نم ينعنمألجأليهععععععاه1 تت ففالعععععع ترصتألألتق معفىربكعمن  رلع ت  ت  ليعص ق  عععععع ت

أل.لطريقعص رععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععطرن أصا رلفقمنال م تريك ال ري 
شععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرطعأللصا ريعف   ن طق  بف عص نحنر يق م  ألقع  ال ص ىم مألععمن  نرج ت  ركأل

أل.(1)معمق  0.5 معرو ل 0.5 مطأل أل 10 متألصأيعطأل   لمت  ليعص ق   ت،ل تك 

ال نص ريعص صععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععغت ،ألليصفحمنال   نغ  ن  ت ط ط ا ري ت  ت تكألمنألصوعال ف   عب تألص ت 
 كاأللألنتوألأ ىإجرصء  ريعم تأل ع ق   تكبت عفىطريقعه ري ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععأل نم تتطفب  ن طق  صحرصليعص رمف ع

لعععععععععععععععععععععععغرألأا ريعلفقن    نال أل ق   تصألألى  طبقعص اصل ع،لعنه طكنمألصلعععععععععععععععععععععععفعص طبقعص رمف علص أللألال 
أل.لص رطرجنيأ فأللآالركأ فأللأليفرألألتطب قأكثريقع،أ رصقبعص تألوع  طبق ب

ق منال ألنط إلقبفكفر  تع  ن  نقطعص رجع عص ت  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع تملالأهن  بإمالم ك ننألع  ت ط ط 
 نألصي ألألعمأليكالرل   مثبت  ألشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ر أنتكألهناه  نقطعش   ث لت كص ر صط ط ا ريع،لي عأل

أل.مط رتتأثرل ويويفال ص  ءلال ألصنويت ع تى أص ألقا،لم وهاه  نقطعلعفمعال لععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع،لتفألنب
(ألعفىعععععععععععععععععععععععععع  ألقاأل(ل ته من  طرو،مثتمس  ألأف ه  رم  ألص نأللبألص طعلأللععععععععععععععععععععععععععفعإمث حني  عععععععععععععععععععععععععع ر

ف ن  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع حملألرمع ،أللص ن  ألماف أل طالاصصخلطألألألألص طع بفمرنليل نألتني ،مث ألوع ال أص ت أليل  ت
جنأل ،للعععنأل -عععار(ألمتع منصعفى طرعم و( عر -يرجعليرمس طرعرو 90  ع  ال ألوصليعأمث نصررأل

 ىربكعمن  رلع حت ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب  ق ي  ألإصاصأل عفىالاين حملألرين  تع منين صبحمن   الفتق  م  ألقع
نن نقألمبت و عععععععععععععععععععععععععععععععععععععصخلطنيألإبألفأل5×5ص ت نر ب  ال ،ف لصكن نر ب   اصأل عفىمرلع تاصمق  عععععععععععععععععععععععععععععععععععع تأل

                                 

01-55صأل،المرجع نفسه،عبنألص ق يري نلح- 1 
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أل.ل رل أرق ملت يصمعفألمعحتمفرمألأصف رععععععععععكألأب،لنثبتعننه 5  ىأل نصتب نال م ععععععععع فعإص تع منين
تبعت ا ريعطريقعف نغ   ألألصإم أتصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععفحالاه  طريقع ت ط ط ا ري ت  ت تعتمنعفى  رلع ت،

 .(1) ىمرلع تإ رلنلنتق  مالم -الرشروجنأللألصو-ف هرم وإ نمه ف أهن كت ىحبمس ط نمتع منينإف

                                 

.02صأل،المرجع نفسه،عبنألص ق يري نلح- 1 
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 :الزمني هاإطار -1

ممسييآجآ اج نسييمس جثليينج نويمسي ييي  ججيجآرتيسييي ،جيبيييحنجيأمسيي جثرييي،دجنةيياحجة همسيينج  أيي حج يي ج مسيي 
 نآيجق،لجعمسه،جثأ ج ةؤرخ ج) مس جبل حجطيحنجبس،تمسه،جمجيلنج مس جت،جج ةل كج  ةم،نيكجيجج همسنة آهج 
يج نييآيجدييه جي مجهيي  جميي جهيي آج يي،جبحييةجتيي،ب حججملجثعليي ج ة همسيينججتييحهاج نييمسونج تييمسعحج نيي    ر ئعيينج

 نيآيجقي،دجبيي ملج ة أي ه جأي ج لياجث ربي،جج أله، ج  دحجثأ جثعظمج نسالط جعح ج ة م جب جعل جي
ج إللال ج نعظيمنج مس،كج.رل،ننجألن ننج نش ج أكمجدحهجبزه حجإباه،ج 

 نآنكجمع،ملجثث هنجت،رخيينجد،  حجعل جقي   جىلجه ممس،ج آ جإبحعضج ألث،رج نيتج تز لجق،ئمنجج مس ججتزخ 
عطيي،دجتيي،رهيجدقيييلجاي،ججنييآ جثقيميي ج نع هيي جإ قيي جنيي، جميي ج نصيع جيجليي  رج  ةمسي،رحجن،ن صييحنج  ألخ،نيينججج

خاللجدر لينج نكةياجمي ج ئ ي،ئلج ج نحي،ني،مج ا،مينجاي،جيج جينيكججملججم ج ن ر ل،مج ةتعل نجبآنكجم 
لييحيةج نتعيي اجعليي ج نة ،ديينج ة،دهيينجبيي،ةب  ج جإميي،دجلييحةجن ميمهيي،ج تيي عيمه،جين،نيي ج ييآهج  يي،  مج
خيياللجلييمس  مج نسييحعيمس،مج ييآ جأسيي جت  هيي ج نحعةيينج نيييتجت بهيي جإىلجم همسيينج مسيي جميي جطيي اج ة ه هيينج

ج.ج 1)ميلن نو عينجنلومس  ج جل

ليييت اللجميي جطييي اجبعةييينججتعتييي ج أل ىلججملجن،نيي جث ىلجعمليييي،مج ةسييييج نييييتجثقيميي جملج مسييي جبعييي ج إل
     2) ج د ،جةخط طجم جمكت ج ة  طمس ج نع  جبتلمسي، .1791_ج1791ط ه ه،جإىلج مس جع، ج

ملجتكيي ج يي اج نعةيي رجعليي ج نكمسييزج جإايي،جميي جثبييةج نتعيي اججلييت الل جملسيي،مج نيييتجثقيميي جبعيي ج إل     
جمسيي،مجد خييةج ألليي  رج  ،يهيينجنلسيي رج نشييم،اجم ،بييةجم يي ج نحل هيينج جج5متجأويي جيعليي جتيي،رهيج ةمسط يينج

نتشييو جمتج  ييطججملطيياججملم عيينجميي ج ةمسيي، لج ج أل قيينجث بوضييةج نيي   مج ألث هيينج نيييتجيجمكتيي ج ن هيي 
أ دمجمصلحنجد ئ حج آلث،رج نت،بعينجني   رحج إلعيال جج1791يججملجع، ججط هع دت،رخيه،جإىلج ن    ج ن ل

                                 
جق،د سي-1ج    جأ،م  ج ن  جعلم الحفائر و فن المتاحفعزم جمص ي ج إللكمس رهني ج ئض يي جمطحعن ج1112ي جص .جججججججججج55ي

 ججججججججججججججججججججججج
2 -ج  Khalifa (A) op.cit, p 313. 



 الفصل الثاني   البطاقة التعريفية لحفرية هنين

 

  36 

 ج نة ،دنج آ ج جمل،لجبع جت  ميجتمسي، لجمي جطي اج نسيلط،مج  ليينجنل يي، جبت سييمج ة قيطجإىلجقسيم جدييهج
ج 1)ط هلج لياجنلسم، جنسك، ج ن  هنجب،ة  رجب  طجبس جد قج جلهنج نيمينجن  ديج مس .

 نيتجتمسحص جب جأ ه جطحيعي جمه،ج  ديج مسي جملج جلهينج نشي قينج   ديجرهبي جملجثل  رج ة همسنج ن  مينج
ج جج01 جلهنج نب بينج جتشبةج ة همسنجمس،أنجعل جدكةجممسح اج)جثنظ ج ةخطاجرقم

هييي بيجث جقصيييحنج مسييي ج ييي ج ن سيييمج ألنةييي جقييي م،جمييي ج ة همسييينجيجدهييي جد رج نسيييلط، جثقييي  جمعييي،ملج ة همسييينج
  مينجملجأ جن،ن جم همسنج مس جأصمس،جيجج   جت يطجملج جلهينج جلمس بيينج نب بيينجمي ج ة همسينجعلي جأ،دينج ن

محيييينجب،نط،بيييين)ج نييي   ج جيجحم،طييينجبسييي رج تييي ج ىلجأ،دييينج ةمسحييي رج ييي، ج52 ةمسحييي رجملج رتوييي، جأييي  اج
دج  ة همسيينجمعيي،ج قيي جج ةيي ن ك جم عميينجبةربعيينجثبيي  ججم بعيينج نشييكةجيميي ج نشيي قج نيي جج نشييم،اجعليي ج ةيمسيي،

ج. 2)أتالامجة همسنج مس جإب، جإلح، جن،ن جق،ع حجنلم أ ه ج  نزه،ن ج  إل

يج جخييت جبتز هي ج نسيو جهيي،هج نشي  يج ه يطجعلي جبعي ج1799 ةي،هي نآيجثنتشفجملجلحتم ججخز  
اييآ جنيي، جميي ج نصييع جإعطيي،دججيثمتيي،رجميي ج نشيي،طاجعليي ج جليي اج نصييخ يج نشييم،اج نشيي ق جنلم همسيينج

يأيييحجأيي دمج ييآهج ةسيي،أنجبةليي  رجمحمسييينجتيي،رهيجدقيييلجنكييةج ييآهج ألبييز دج ج نح ،هيي،ج ألث هيينجنلم همسيينج
ب،نط،بيينجب ييي جممسهي،جآثيي،رج نسي رج نشيي ق جمي،جهييز لج جلييزدج ألني جممسييهجق،ئمي،جيج جنييآنكجثبيز دجميي ج نسيي رج

 رج ن صييحنجيجمشييكلنجلييت،ره جأيي،ئطي جبسييمكج نبيي اج  يي،ييجملجبعييضجثبز ئييهج جلمس بييينجج ج نب بييينجنسيي
ايآ ججيمت  دج ألل  رجتتخلله،جثب  ججم بعينج نشيكةجث جمسيتطيلنجإ ج هت بهج  جعل يجعل ج1ه  رجحب  اج

  ألحبييي،لج نعلميييينج ن ،ئمييينجعلييي جثن ييي، ج ة همسييينج ن  ميييينجمتجت سييييمج ة همسييينجإىلجقسيييم جعلييي يج ليييول ج
ن ث جهن،ئي،ج ج نحعضج آلخ جم،جهيز لجإثن مجث جأصمسه،جن، جحيت يجعل جثربعنجثب   جرئيسينجيجبعضه،ج

                                 
1 ج_ج contarczyck   J) et d’autres, rapport de la mission à Honaine, sous-direction 

des beaux-arts, Alger, 1972, p 01. 
هنين ماضيها وحاضرها ،شخصية عبد المومن بن علي الكومي الموحدي ودوره في اقامة الدولة الموحدية حي جب عزهزيج-1ج  

.ج17يجملت  ج طينج     جص1901-1111  
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 ج11) ةخطياجرقيمج  نشي قينج ج جلمس بيين.جق،ئم،جإىلجه ممس،ج آ جم جبيمسهمجب، ج نححي ج ج نحي، ج نشيم،نينج
ج ييآ ج جمليي،لجث جنييالجميي ج ةيي همسي ج ج نزهيي،ني جنيي، جدييمسهمجميي ر لجث جمصيي رهجدحسيي جدر لييتمس،ج نسيي،ب نجمل

ج 1).جج 11) نل أنجرقمإم،جم ج ة  بط جث ج ة أ ه جثم،جردي جب ر هحنجدمسسحه،جإىلج نزه،ني 

ن، جه طج ةيمس،دجملج جلهنج نشيم،نينج نب بيينجملجم قيطجميمسخوضجم ،بيةج ن صيحنججج ج ي جعحي،رحجعي جأي  ج
ثبييي  ججمييي جج5يجب ر نييهجمييي ج نط،بيييينجنيي، جحممييي جبسيي رج جج 51 ج جع  يييهج95ةجط نييهمسييتطيةج نشيييك

 ج ئس ج ن    ج:"جحن جنعليمجث ج ن وي لجإىلججججه  لجنةجم جم،رم لجن خب،لجج. جلهنج نشم،نينجنل صحن
 ةيمس،دجهتمجم جخاللجممسوآه جنالمه،جعل جب،نيبجب، ج نحح "ج ب مجقمس،حجت باج آ ج ئ  جمطج نحح ج
هعت  جثهن،جم جإنش،دجر م،ينجنك جملجهحلجثث جا،يجع   جأ،ني،جهجم عينجطمي ج جأصي جهصيةجب   ي،ج

ج.واد ريغو

نجب،نكشفجع ج ألث،رج نيتجمكمس جم جحت هي جبعيضج نتي  رهيجيجد بي مجنم،جريح ج نتمسمس يح،مج نعمي 
 ج ني، ج1 ج ىلج1.5ثم،جع جريكج جل  رجديي    جبي ججيجق،ع حج نس رج ن  ميجحت ج نس رج جل ه ج نة،ين

ثجمتييي،رجق،ئمييينجيج مييي،هز لجط هيييلج ن  رهييينجج9ثمتييي،رج مييي،جتح ييي جممسيييهجلييي  ججج11 رتو،عيييهج ئ ي ييي جه ييي،ر جج
ج.جدن ج ئو هنجعل ج ب دجم   يطج نش د،مج ثدر بهجب،ر حجنم،

هي،جديهيي،جيجبيي ججج11لي  تيجينج نيي د، ج نعسيك يجدعيمج ئصيي جبيةب  ججم  قحينجهزهيي جعي د ،جعي جإطي،رجإملج
ثبيي  جج ن صييحنج جد رج نسييلط، ج تظهيي جخ،ويينجثبيي  جج نسيي رج نبيي اجمتح،عيي حجعيي جبعضييه،ج نييحعضجهسيي،دنج

ثمي،جعي جثبي  جج ن  بهينج ألخي  جتي  ،جت  ديلج نح  بي،مج    هي،ج ة ،بلينجنلححي جيج ج15 ىلجج12ت    جب ج
بييي   جه ييي رجبيييةربطجثمتييي،رج تيييمسخوضجق،عييي حج نييي ججملججيجثمتييي،رج9 جج6 ئصييي جهييي    جعييي  ج نييي ججبييي ج

 مييي جث يييمجثبييي  جج ئصييي جتييي جبييي ججن نييينج ث  دجثعمييي ج بييي جججيج نط هيييلج ن  رهييينجمشيييكلنجلييي  ده جمبطييي،ح
ثقيمييي جبعيييضج جملسييي،مج إلختح،رهييينجد خيييةجم 1091ملجعييي، جج يمج.ليييح،ني لج ةسيييم جبييي ججليييي يجبييي  

                                 
.17حي جب عزهزي ة بطجنوسهجيصج  -1  
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وح ج ةسج جم جط اجلك، ج ةمسط نج جإد رحجإم، ج ةسج جديتمج نعةي رجعلي ج ي هيجل:جليي يجعحي ج
  1)نلمسج جأيحجن، جق، ي،جب،ةمسط ن.ج هللجب جخيلفججم ج جلهنج نشم،نينج نش قين

 يي ج بيي جنصيي، جد يياجهتعل يي، جبكيوييينج نحمسيي،دجث جملجتيي دجمعل ميي،مج ،ميينجب،نمسسييحنجةسييج جم همسيينج مسيي جد
أسي جمي،ج ردجملج ث امي،جل:ج بي جمي   قج بطيي جيجط ه نج نتشيي ج ة جهينج جت لعهمجملج يآهج ةمسط ين

مؤنييفجعحيي ج نيي ف جخليويينجثنييهجتويي،  جدخصييي،ج يي اجديي  دجقطعيينج ألر جميي جثبييةجتشيييي ج جليي،مط.ججج
ثميييي،ج نييييمس ج نةيييي،ينجل:جثبيييي ج نح يييي،دج نحليييي يج ألن نسيييي جأيييييحجثديييي،رجخيييياللجرألتييييهججإىلجم همسيييينج مسيييي جملج

ج 2)د ،ل:"جمس،ب ج مس جد ئم،جمليئنجب،ةصل ..."ج1556

د يجم جقحةيجن، ججملصي ججإلن ي،دج بطحين"جإ:"جن  جبينج ةسج جملجم قطجثم،جع ج ئس ج ن    جه  ل
ملجهح ي جثيجثثي جاي،نيةج ةسيج ج ني، جآخي جمي،ج ني ث جممسيهج يجنهجمئآننجع،نينج ج مجملجن،مةج ن قنج نومسين

جججCharles de Mauprixج و رجاي،م جطي اج جحبيحجت د مجرل م،م1999ممس،رتهجملجأ  اج
ب،نمسسييحنجنزبييز دج ألخيي  جميي ج ةسييج جن ،عيينج نصييالحج جثبع،د يي،ج جدييكةجثميي،ج ي  jean canalو

يجن يي ج يي  ج ةسييج جنلييي،ج جعيي  جهسييج جأيي هحجج  يي   ج  خ دتييهجدلييمجت بيي جثيجمعل ميي،مجعليييهم
ج 3)عل جم  طج ةسج ج ن  ميجملجد حجمتةخ ح.

مسهيي ج  يي،ييجة همسيينجقيي، جج يي،ج ئسيي ج نيي    جثديي،رجإىلج بيي دجطح نيي،مجبيي،ن   جميي ج ن نيييتجعملييينجمسيييج 
 مس جملج ةمسط نجيج ج آ جم،جهؤن هج ب دجب ر  جمتع،م حجم ب دحجملج لاج ة،دج جل،ريج ي جمي جمي،دحج

 ي ظيوته،جختويفج جتمسظيمجل عنجب ه، ج ة،دج ةمس دطجنلسم، جنلسك، جبتعحئتهجد  جالتراب المدكوك

ججخط .

                                 
1 -Marçais  G), honaine revue ,africaine,1928, p346 
2 -khalifa (A) op.cit , p 309  
3- Ibid, p310 
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ليييتط، جث جميييييزج ن ييي ج أييي جبييي رججم،رلييييهجبييي،ن   جمييي ج نح  بييينج نشيييم،نينج بييي دججمم عييينجمييي ج اي،نيييةج
جتيي،هجمتمسيي،ظ جملجهن،هتهيي،جب  لييطنججتيي، هفجوييباحجبيي،ألأ  جتشييحهجإق،عيي ت جث جثالثيينجممسهيي،جمت  بيي حجملج

ج،ة،دج. جعل ج ألربيجه   جبتز ه هجب11 ئم، ج م،جهؤن جينكج ب دجبئ جم ج جلهنج نش قينجقط هج

 :المتبعة بالحفريةطريقة التنقيب -2

 :التنقيب بالموقع-أ

جن  جم مجعملينج نتمس ي ج مس جهجم عنجم ج ة  أةجثمهه،ج:ج

 مرحلة التنقيب:1-أ

ج.قحةج نش   جملج نتمس ي ج ب جم جتعي جد هلجنلحو ج  ختي،رجممسهاجممس،ل جنلحو 

 فريق الحفر :1-1-أ

تك  جد هلجأو هنج مس جمي جمي ه جأييحجديبةج يآ ج ةمسصي ج ألليت،يجعحي ج ني ف جخليوينججج جعمي،لج ج
)جحميي،د ج ة قييط جنيي، جعمييةج ييؤ دج  يجلييعي جدفيي،ينجثليي،تآحجمييمسهمج:جمطيي   جث ج بييايج نسييي جب ق،لييم

نجنم،جل، مجنةجمي ج نسيي جد عيي جعحي ج ة،نيكج  نشيييجدر هيحجملجتكملييججعل جق رجنحاجم ج ألمهينج
ب لييمججملطيياج ئو هيينجب،إل يي،دنجإىلجرلييمججملتلييفجثنيي   ج نوخيي،رجج"عيسيي، يج  يي ح"يج ق،ميي جج ييآ ج نعميية

جج(  جد ئ حج مس أ،ني،ج  جأ،رسجه)ج"حمم جبح،ر" نآيجمتج نعة رجعليه.ج ع دجم جثعي، ج ةمسط نجثمة،لج

 مسي ج نييتجلي،ع مجثم،جب،نمسسحنجنلهي،نةج نيتجثد د جعل ج ئو هنج ي :ججملتليفج ييةمجتلمسي، يجبل هينج
  1)ملجنةج ألعم،لجخ،ونجممسه،ج نتبآهنج ج نسك .

 طريقة الحفر :2-1-أ

                                 
1 ج_ج  Khalifa ( A), op.cit., p 14. 
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تحييطجثلييل  ج هليي جملج نتمس ييي ج نيييتجهسييتخ مه،جثأسيي ج ة ،بليينج نيييتجثب هيي جمييطجميي ه ج ئو هيينجثنييهج    
 ج 1). نكةاجم ج ةمس ح جملج آ ج جمل،ل

 ة قطجمثجهتمجت سيمهجإىلججمم عينجمي ج ة بعي،مجأيحجهتمةةج آ ج ةمسهاجملج  طجخ،رطنجدحكينجتبط ج
جيجنك جم جعي  ،جج جنو،ولنجب ج ة بع،م1 جمةالجمطجت كجمس،دنج5×5متس، هنج ة ،ل،مجحبجمج

يجبع  ،جحت دج ة بعي،مججج إلب ،دجعل ج آلث،رجد  جتمس ي جحتته،جم،ج جهسميجنمس،جبع  جرؤهنج ة قطجإمج،ني،
جج 2) جحي دجبةرق، .ج جت  يج بهنجنةجم بطج)مليغيجيمل 

هح ثج ئو جبإ  ننج نطح نج نعلي،جم ج ن بنج نييتججتمعي جبسيح ج نع  ميةج نطحيعيينجحبييحجهي    جريكهي،جبي ج
أيي ج ن ويي لججمثجهسييتم ج ئويي جديي،ق ني،ج 3) ينييكجأسيي ججبويي،اج جرط بيينج ألر ييينيجلييمج91إىل15

إىلج ألر ج نحك يج جنل و لجإىلجنت،ئاجأسيمسنجعلييهجث جحيي،د جعلي جتمسظييمج   هي،ج ئوي ج جبعلهي،ج   هينج
 آ جم،جنالأظهجثثمسي،دجدر لينججملطياج ب،رطينج نشيحكينج جملسي حجملج ة قيطج ة سيمجإىلجقطي،ع جج 4).جق،ئمن

 جينيكجمي جثبيةج ئصي لججيج 2×2أيحجمتجحت ه جن ،طجث،بتنجنت سييمج ألر يينجإىلجم بعي،مجهسي،أنج
ج جج15) ةخطاجرقمجعل جثن جق رج ك جم ج ن  ئةج نطح ينج.

 : في الحفرية نماذج التوضع الطبقي-ج

ج:جالقطاع األول-أ

                                 
م ،بلنجمطجم ه ج ن ه   ج ن طينجنتسياج ةمتلك،مج نة ،دينج ج لتبالا،جب،جلز ئ جل،ب ،ي نسي جعح ج ن ف جخليوني جم ه جأو هنجج_1

.1112-12-11 مس ج  
2 ج_ج Mortimer Weller, archéologie la voix de la terre, édition oxford, 
France,1989,p 82 

.ج51يجصج1776يجد رج نمسش يجت ننيجالمبتدأ في اآلثارحمم دجد  يج ج ئ   يجن رج ن ه يجج_3  
 

.ج61_61يجصج1779يجبا ميجنحمس، يج1يجد رج نوك ج نلحمس،ينيجطمنهج البحث األثري و التاريخين،مةجأي ريج _ 4  
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حييي هجميي ج نشييم،لج ج نشيي قج نسيي رج جميي ج جلمسيي  ج نبيي اج نط هييلج نسييي،رججنلم همسيينجدييتمج نكشييفجعيي ج
ج نع ه جم ج ةمس، لجمةة:

لمج جتتك  جم جت بنجبمسينجق هحنجم ج نس  دجم جمنجمطج15 نطح نج أل ىلجتظه جعل جعملج: E8المربع 
 ن ليييةجميي ج نوخيي،رجيجمتجإ  نيينجقطييطجع هيي حجميي ج ئجيي،رحج ج آلبيي جهع يي جثهنيي،جن،نيي ج ييم جطح يينجرن،مييينج

لييمجميي ج نمس،أييينج جلمس بييينج نب بييينج91أ هةيينج نيي د ج.جمثجتت  ييطجطح يي،مج ألر جديييئ،جدشيييئ،جملجأيي  ىلج
جلم.ج21ل جعملجعم بطجنل

نتهيي،دجميي جتمسظيييفج نطح يينج نة،نييينجنالأيي ج بيي دج نطح يينج نة،نييينجتتكيي  جميي جت بيينجبمسييينجمضييب طنيجبعيي ج إل
تظهيي جعليي جدربيينجنحيياحجميي ج نتيي ج ييطج جلييي .جيجثأجيي،رججملتلويينج ألأجيي، جملج نمسصييفج نشيي ق جميي ج ة بييطج

متج ئو جملج جلزدج نبي اجمي ججيجثوحح ج نطح نجد نمسنجنك جعملينج نكشفجع ج آ ج جلزدجن،ن جوعحن
نيييتمج نعةي رجعليي جبي  ره جهسيتم   جعليي جطي لج يي  ج جج.جD7 ججE8نمي،جأويي جملجنيةجمي جججE7 ة بيطج

جمتجنشوه،جةع دنج نعالقنجب ج آهج جل ر  ج جد ر ،جد خةج ة بط.ججE7 ،لجثط  اج ة بطج

علييي جعميييلجيجت  ويييل جعمليييينج نتمس يييي جملج نطح ييينج نة،نيييينجحبييييحجمتج بييي دجعييي دجمييي ج ئجييي،رحج نكحييياحج
لييمج جعم هيي،ج25 جمي ج جلهيينج نشييم،نينج نب بييينجهيي بيجثهنيي،جن،ني جتكيي  جدتحيينجملججممييةجقط  يي،ج1.11

م  يي  جعليييهجوييو،ئيجميي ج نطيي ج ج ن مييةج جيج ج يي جنحئيي جعليي جدييكةجثلييط  ينجمحييينجبيي،آلب ج ةمليي دج5
جا. جل

ج. 1)بمس،د مجب،إل ،دنجإىلجدتح،مج نحئ جج5نتشفجم جخالا،جث نطح نج نة،نةنج

نتشييو جديهيي،ج آلبيي،رجمتجنييز ج نطح يينج نة،نةيينجأيي جنصييةجبيي،ن   جميي ج يي،لج جثبعيي جحت هيي ج ةمسيي،طلج نيييتج
ليمج  يع،ج15يجدتمج نكشفجع ج يكل جمحي جبي،آلب ج ةملي دجبشيكةجعمي ده جب،رتوي، ججبمس اج آلب،ر

ج. نش قج ج نب  جه باجبيمسهم،جب  رججت،هإب
                                 

1- Khalifa ( A), op.cit, p ج551 . 
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يجملجهعة جعل جثيجج ج ج  جمتةةج ن بنج ب،ونجب،نحمس،د1.91 1.61 نطح نج ن  بعنج  جمت  عنجم،جب ج
جثث جملج ن بنج جإا،جد اجثر جولحنجمطجأج،رحججملتلونج ألأج، .

ج ج15) ةخطاجرقمج ج1) نطح نج ب،مسنج  جتتةنفجم جتحلياج آلب جت،بطجةست  ج نسكمس،مج أل ىلج. 

ج:القطاع الثاني-ب

نميي،ج يي ج ئيي،لجملج ن طيي، ج أل لججج1 1111ه ييطجملج جلهيينج نب بييينجب،نمسسييحنجنل طيي، ج أل لجمسيي،أتهججججج
ج 12) ةخطاجرقمجنتش،اج ي،نةجلكمسينججملتلون.إحبيحجمتج

 : المكتشفات األثريةأهم -1

 : الثابتة-أ

جممس، لجعل ج ألربيجع د ،جمخسنجممسه،جم،  جملج ن ط، ج أل لجمةال:ججنتش،اإن  جمتج

جD8يجD7يجE9 ج ييةجثنصيي،اجنييةجميي ججE8, E7عةيي جعليييهجملج ة بعيي،مجججالمنزززل األول: -1-1
D9ج

 C8يB7يC7 عةي جعلييهجملج جلهينج نشيم،نينج جملي، رحج ةمسيزلج أل لجملج ة بعي،مجالمنزل الثزاني: -1-2

ج.B9يجC9يجB8ي

دييي قينج جه يييطجملج جلهييينج نشيييم،نينج نشييي قينجنلم همسييينجج-ي ج  بهتييي ج) ،نيييينجالثالزززث: المنززززل -1-1
.B5يج نصفج ة بطجC5جيC6يجB6ب،ن   جم ج ألل  رج تشمةج

(2 
ج

                                 
1- khalifa (A) op.cit , p515 

1 -Khalifa (A),جrapport préliminaire de la fouille de Honaine ج,pp 18,25. 
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عييي،دحجج1 111إىلج91 يييآهج ةمسييي، لج نييييتج نتشيييو جإثييي ج يييآهج ئو هييي،مجتييي    جمسييي،أته،جمييي،جبييي ج    
 ج يي ج نب ديينجيج ج1.25 ج جع  ييه،ج9.25تتكيي  جميي جق،عيينجخ،ويينجتسييم ج"ج نيي  رج نكحيياحج"جط ايي،ج

يجق،عيي  ،جبيي،آلب جث ج نييزنياجيجت ييطجملج جلهيينج نب بييينجج ألنيي جملج ةمسييزلجمزهمسيينجب طييطجميي ج جليي ج ةمس يي مل
 بييزاج جتبلييلجب  لييطنجبيي، جمييزد ججمييزه جب طييطجميي ج1.51تمسوييتيجعليي ج ليياج نيي  رجبوتحيينجت يي رج ج

ججججججججججججججججججججججججججججججججججججج ةزباجعل جدكةجتم جملجن أ،مجرخ،مينجملجدقنج نتصميمج.

 جهمسوييتيجميي ج1.11ايي،جميي خةجج1 9.27 نب ديينج نة،نييينجت بيي جملج جلهيينج نشيي قينجميي ج ةمسييزلجمسيي،أته،جج
ليي جثليينجتح،عيي ج ثقيييمج يي،ججميي،ننجعيجج جلهيينج نب بييينجنلومسيي،دج ج يي جميي ج آلبيي ج جمةحيي جبعيي  ر جخشييحين

تلتصيلجميطجيجعمي حجخشيحينجثحعضجب  ليطنج نيتتح،ع جع جبعضه،ج نحعضجهسي،دنجممس،ليحنج هي تحاجبعضيه،ج
 جنحيينجثن أت جوبات جملج آهج ن   ن ج  آهج نعملينجق جتط قج نيه،ج ب جخل   جدي  لجديهي،ج)ميكي ج

 يينج نكيي جعيي،دحج نليييتجختتلييفجأسيي ج ةمسطجملجبمسيي ج ألر جبيي د جميي ج جليي ر  ج ثخييآجدييكةجخشيييبجي
 جلياج  نيآيجثعي جخصيصي،جايآ جج تيتمجب  يطجخليياجمي ج ن بينج جثمسي  جيإير جملجبعي ه جثربطجثم،تك  ج

جج 1) نب  ج هض،اجأ جميتلاج نو  غجمت،م،.

ن   جبمسونج نط ه ينج هيتمجحتضياجثمس جم ج ألإر جج  جلاجنم،دحج  أ حجمثج  ع ج  كآ جثوحح ج أل
مثجرم جول ج ب ل،ننج نعم دهنج جل ه حجأ جهتمجبمس،دجبي  رجبةنمليهجججخلياجم ج جلاج ت بنج ألر جي
بيي اجر  ج ملجتسييتخ  ج ييآهج نط ه يينجملج ن تسييم ج ييآهج نعملييينج) ألجنميي،جنيي جن،نيي جقطعيينج  أيي حج.

 بعييييضجج 2)هضيييي،جعليييي جبيييي ر  ج ةمسيييي، لج.ثهضيييي،جملجمشيييي،رهطج نيييي د، ج نكحيييياحج جثايييي،ج لييييتعمل جإجيجججد ييييا
مييطجثبعيي،دجججلييتخ  مه،جمييطجميي  دجثخيي  جمةييةج نطيي  جث ج ألن يي، جث جنييةجميي ج نكح نمسييينجي  ألأييي، جهييتمج

ججلمج   جمتةةجعمسص  جثل،لي،جم جعمس،و ج نحمس،دج  ن هك رج.ج15لمجبمسسحنجج11

                                 
 

-1  khalifa (A) op.cit , p515. 
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ليتعمل جبي  جمي جث مس،كجبعضج نبي اج ألخي  جحتتي يجملجهن،هتهي،جعلي جمي،جهشيحهجم ،عي جعلي ج ألربييج
بيي   جثميي،جملج ألدييك،لجملج ة قييطجيجثبعييضج ةيي  دج   ييع ج يي،جعيي حججلييتخ  جملجبمس،ئهيي،ث قيي ججج.ج نسيي ه 

يجثم،جبمس،دج جل ر  ججتستخ  جثل،ل،ج ن   ج نيم ج ،جميه ج ن  ر  ج قططج نبي،رج  نعتح،مج مع،جلتهج ن رج
ميطجوي  ج ألر ج نكي جميطججدي  ك جب،إلثم،ج أ هجنصمسطجإهض،ج نط  ج هستخ  جثدةلتعمةجملجبمس،ئه،ج

ىلجينكجنيمسنجملج جلي ر  ج  ألبي   جمةيةج نح  بينج نشيم،نينجإ ،دنج ب،إليجرتح،ط،جإ ألن ، ج نيتجتك  جثنة ج
جنلهمس ج.

 دورات المياه: -1-4

جتص،لجب،جمل،ريج ة نزهنج نيتجت ب جملج أل قن.  جتك  جق هحنجم ج ب،رججنتسهيةج إلج

ج:جوسط الدار -1-1

ةجم بييطج ج يي جحميي رجعميي،رحج ةمسييزلجت بيي جأ نييهج نبيي اجثر يييتهجمحلطيينجبيي،آلب جبشييكةج يي جعليي جدييكجججج
ج.مةم ... جج–مضلطجج– خ ملجهت لطهجبئ جعل جدكةجخيتلفجم جممسزلجنآلخ ج)جد ئ يج

ملجبعييضج ألأييي، ججيجهعتيي ج ليياج نيي  رجمصيي رج نضيي دج ن أييي جنلممسييزلج ج جحيتيي يجعليي جن،دييآحجخ،ربييين
 ييآ جميي،جيجتت  بيي جثدر ججملجبعييضج ةمسيي، لجتييؤديجإىلج نطيي،بلج نعليي يجث جميي،جهسييم ج نسييطيجث ج نسيي فج

 ج جنيز لجنشي،  ج يآهج نظي،  حج"كانز  السزقوم مغطزاا بزالزليج" أ جق،ل:ج"الحسن الوزان"ثن هج
 نحالطج ةزباجم جثن   ججملتلوينجد ه  ج ب دج ين جني  ج إليججتراراملج ةمس، لج ن  مينج نت لي هنجملجممسط نج

أت ،نيينجيجع،ميةجملجممس، لج امس ج ب ن،جبعضج نعيمس،مجم ج آهج نوسيوس،دج نوينجعمس جم خةج ن ططج إل
ىلج بي دج ني هك رج نويينجإنشيو جبتيسياجيجج نحالل ج  ب دجقططجمي ج جلي ج ةمسحي مجملجممسي، لججملتلوينج

ىلجث ج  ،بزج جلحسينجم ب دحجإد،رحج جت رج إل جيجعل ج ألقةجنب اجنحاحج) ألق  صج ج نمس  ملج ن  آنينج
 . ملج ةمسط ن
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د ي جثليتخ  ج نطي  جث ج نليوجملج قي ج أيلجثنيهججط ه نج نحمس،دج آهج  جت مسينجث،بتنجملجممسط نج مس جججج
ينمي،جج   جعحي،رحجعي جثن ي، يججن، جهستخ  جملجبمس،دج ةمس، لجب،نتمس،  جمطج نط  جث ج نلوجث جنليهم،

،ل،جملج ةمس،طلج ن  هحنجم ج ألب،رج هبطي ج ةمسي، لج نبياجممستظمينج نشيكةج تظهي ج يآهجثلتخ  جللي جثل
ج. 1)نهجم جتسليمه،جملج  ،بزج  يطنج  ع جعل ج آ ج نمسح ج  لتةمس،ئ .ث ة  دجيج ق جعلم ج

ملج نمسصي صج ن  ميينججاآ جهمسحب ج ن ي، جحبو ه،مجملجممسي، لجثخي  جنييك جب ليعمس،جتةنيي ج ليتمست،بمس،ج يآ ج.
ثدي،رجإىلج بيي دجبئي جملجنيةجممسييزلج ج يآ جميي،جثن تيهج ئو هينجملج ة قييطج.ج جمي ج مسيي،ج"  ئسي ج نيي    "تي ج

.جتكي  ج يآهج آلبي،رجملج  يعينجمالئمينججميك ج ن  لجث جنةجممسزلجخصي جديكةج جطي،بطج خي ملجممسوي د
 جو،دد  ج بي دج1115 نحل هنجملججتتحطج إلحن  رج نطحيع ج ةؤديجإىلج نحح جنآنكجإث جعملينج  ميجم  

ج. 5مي،هجب دينجعل جعملج

ب،إل يي،دنجإىلج نتشيي،اجب ،هيي،جمهميينجنسيي دج ئييي جمتجحم  يي،جميي جطيي اجآ مج ئويي جمسييتم ه جملج نحمسييي،دج
ج  2)متج، ل ج ن   ع ج ألل،لينجنلج ر  .

 المنقولة :-ب

جن  ج لتخلص ج آهج ةكتشو،مجملج:

ج:الفخار-أ

ليتعم،لجثني   ججملتلوينجممسهي،:جج ن مي،دييجإعة جعل جنمينج ،ئلنجممسيهجمي،ج ي جحمي  قج جممسيهجمي،ج ي جميزباجب
.جنوآجبزخ دنجعل جدكةجأز مجخطينجب  يطجرلي  ج -11-11) نص رت ج ألخض يج ألف يج ن ت ،ا

ج 12-15) نص رت  مس لين.جج

                                 
1- khalifa (A) op.cit. , p ج516  

2 _ج  khalifa (A), Honaine ancien port de royaume de Tlemcen, op.cit, pp 316, 
322. 
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قمس،دهيية....جن،نيي جتسييتعمةجملج  لييتعم، مجج جج–قيي  رجج–ميي جثطحيي،قججتمس عيي ج ييآهج ةكتشييو،مججج
ج ج15-11.) نل أت جم،  لجإىلجه ممس،ج آ جومس،عنج نوخ،رجق،ئمنجهمسط نجت  رح

 اللقى المعدنية و الحديدية :-ب

متج نعةييي رجعلييي جعييي دجنحييياجمييي ج ةسييي،ماج ججمييي    مجب  نزهييينجج)جثقييي  طيجقيييالد ميجإبييي ج... جملجطح ييي،مج
جقططجث جلح،ئكجه بيجثهن،جم ج نمسح،سج ب مجملجثأ ج ةمس، ل.ج6 ججملتلونج

نلمجم جممسط ينج مسي جهشياجثهضي،جإىلجث جليك، ج ةمسط ينجقي،م  ج5إ ج ب دجممس،بمج ئ ه جعل جبع ججججج
 ج ييآ جميي،جهؤنيي هج نعةيي رجعليي جعيي دجميي ج نشييو  مج جقطعيينج يي جعحيي،رحجيجبتشييبيةج ييآهج ةيي،دحج جتصييمسيعه،ج

ج ئ ه ج.ع جم ل،حجن ،ر جم جم،دحج

علي ج بي دجج"الحسزن الزوزان"إىلجب،ن ج آ جمتج نعة رجعلي جم بعي،مجمي ج نيزنياج  يآ جمي،جهؤني هجنيال ج
ب،إل ،دنجإىلج ب دجقططجبصينجملجثم،ن ججملتلوينجمي ج ةمسي، لج ي ججيججم،دحج نزنياجملجممس، لجممسط نج مس 

ثظهي جج 1)عح،رحجع ج خ دنجحتمةجن  ملجق آنينج ج ن نيةجعل جينكجحم،ب ج جلحنج نيتجتتمتطج ،ج ةمسط ين.
لمجثنة  ي،جتكي  جممستظمينج نشيكةيجج11لمج ج15 ن ن، جث جم  دج نحمس،دجن،ن جه ي،سجمت لاجم،جب ج

جلتعم،لج آلب ج ج نط،بين.إقحةجلتعمةجملج ق جمحك جث

ججالقطع النقدية:-ج

جمتج نكشفجع جثربعنجقططجن  هنجد اجخاللج آهج ئو هنج.ج

 :يجعح،رحجع جنصفجدر مجم بيطج نشيكةجمتج نعةي رجعلييهجملجج  جم جم،دحج نوضنجالقطعة األولى
بي،ن   جمي ج جلي  رج نيآيجه يطجبي ج نشيم،لج ج جلمسي  يجملج نطح ينج ن  بعينجميكي جمي ججG5 ة بطج

جالا،جق  دحجم،هل ج:جخ

                                 
1 _ج  Khalifa (A), op.cit ,p.p. 341,347. 
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ج:ج نسط ج أل لج اج   يجالظهر:ج جإنهجإ ج هللججججججججججججججججججججججججججججججججالوجه

ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججحمم جرل لج هللجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج جإنهججججججججججججججج

نيسييي جملجممستصيييفج ن طعييينجملج نييي به ج ج ييي ج جتحييي  جنحييي،ق ج نييي ر  مج نييييتجمتييي ججطريقزززة ال:زززرب:
جدر لته،جم جقحةيجهعت  جثهن،جت بطجنلو حج ة أ هن.ج

 :جهييتمك جميي جيج بيي مجملجأ،نيينج يياجبييي حجملج يي جقطعيينجدر ييمجم بييطج نشييكةجالقطعززة الثانيززة
ج"ججملج نطح نج ن  بعنجملجمك، جهعت  جثنهجن، جم أ، .ج1يجعة جعليه،جملج ةمسزلجرقم"جق  د ،

 :ييييييي جقطعييييييينجمييييييي جمعييييييي  ج ن  نيييييييزجت بيييييييطجإىلج نوييييييي حج نكت،ن نيييييييينجملجعهييييييي جججججالقطعزززززززة الثالثزززززززة 
عليي جمييمسييهجرثسججSميي ج نصييمسفج جهييؤديجإىلجأيي اج يجج1516-ججه1297"فرنانززدوالثاني"

جق  دحجم،هل ج:جمتة،لجميك ج
 جالوجه:

جF.DI :- :G :REX جعل ج نيم جحم،طجنلي،:جSجرثسجمتة،لجمت ججعل جهس،رهجأ ا

 الظهر: 

 ميكمسمس،جمالأظينجويلي جميزد ججملج ن لياجتي  رجأ نيهجعحي،رحجARAGUM VELEMج
ج ج.ج1عة جعليه،جعل جلطيجم ج آلب جثلوةجثر ينجثأ ج ةمس، لج ج

 : يجمتجتوسيياجم،حت هييهجعليي جثهنيي،جج يي جثهضيي،جميي جميي،دحج ن  نييزج يي ج يياج   ييحنجالقطعززة الرابعززة
جج 1)ثأ اج تيمسينيجدابيجثهن،جعملنجثر   نين.

 

                                 
1 ج_ج  Khalifa (A), op.cit, PP 347 ,348 . 
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 :مفهوم الجرد-1

 :لغة -أ 

ُُ  جهرُد أ، مكها  َجهٌردو    َجَرُد:فضاء النبات فيه  ٌجهَرُد أجهرُد العه ر يهيه  ، فهر  أ،رجه  :قشهُر  ،  َجهَرَد
جنهَرَد هه  إي تها ،   أجهرُد أ،يهم  َجريهُ    ي سهه  أجرُد مب ىن السهبا  ،َجهَرَد السهي  قصريالش ر  رقيق  ،األ

ي  يههراُ  ،    جههرَد الكتاههها يرا هها  مهه  أ،    يقهها  جههرَد  يهه ا مهه   ياههه    (1)متهه   لهها إالسههي   ي هه  
َتَجرُد   مجع جرادي    مجع اجلمع ُجرَاد( 2 )الضبط

ُ
 (3). مص ُر امل

 ب(اصطالحا:

تمضهع  ،مه  الهثام مهع د يه   ميها امل هممهات املرتقبها  املهراد مج  ها    نمي  حم دأ م الت  اد لهقطاع 
 يهاد  ي ته  اجلهرد  ، خهر أىل إ  تت هري مه  يمهيها أيه ت مسهبقا اهاا ال هرمي    كه  أيف جهاااات  

يه ت لهالو  ج ه ها يف خةينها امل هممهات أفجهرد املماقهع  هم ت مهري جهاااات  هنمع حم د م  الهثام  ،
 . (4)   تاب ين ا حسب جاااا  حم د أقاما خةينا م هممات إال إ جرد قطع متح  ما  م 

  الو هتكهي  م  لرف املصاحل املختصها لهم ار  الاقافها ن جلنها يامها تتنهرع ين ها جلها  خا ها من ها 
،  مها يم ه  إىل أعهخان مه   اله  يمجه  يههر أرضه ا  جلنها تاه ها لهبه يها ، جلنا تاه ا له ائر  األ ريا 

 يههاد  مهها يكههم  مهه  اىههافاث يهههر الههثام أ  املكهنههث  ،اايئههات ال هميهها امل  ههها لهقيهها  ه مهيهها اجلههرد 
  هاا يف حالها مها ، هاىافاا  أ  أمث املتح  أ  أحه  م ا نيه  مه  رئهي  أ  مه ير ا نريها أ  م ا نيه  

 .  ا لهسهطات ال سكرياإاا  انت املمتهكات تاه
  أنواعه:  -2

                                 
. 272، نلمصدر السابقل  ي  حمم  ه  ي قمب النري   اآلهادي ،اجم ا -1  
  2 .77، يريب يريب، دار  ادر، هري ت، لبنا ، )د.ت(، نقاموس المعتمد-
. 272، ن لمصدر السابقاهادي ، جم  الاي  حمم  ه  ي قمب النري   اآل ه- 3  
  4 .17 -11، ن1992 الاقافا  ال هم ، تمن ، ، املناما ال رهيا لهثهيا المسح األثري في الوطن العربي ه-
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 جلرد حسب الطريقا ال  يتم هبا إىل قسمث:  اينقسم 

  الجرد التقليدي )اليدوي(: -أ   

 ههم اجلههرد يهه  لريههة الكتاههها هاليهه    ههم م ههم يف األمهها   البسههيطا   املن ةلهها الهه  ال تتههمفر يهههر أج ههة  
    اإليال  اآليل  الو راجع إىل ي   تمفر الك رهاء.

  م يقم  يهر أسا  جرد امل هممات حيث يهتم تسهجي   ه  م ههم أ  ممقهع أ  دنها يف هطاقها خا ها 
تُ رف هبطاقا اجلرد   نقرأ يهي ا )رقم اجلرد، التسهميا، املمقهع  الشهك  ال ها ، ال نهما ، الهم  ، املصه ر، 

 اُ امل هممات تشك  مه  خان  ك  م  خالل   .      سم حمرر البطاقا(إالتاريخ، البيبهيمغرافيا، 
 .(1)التصرف يف تقنيا  نايت ا 

،  إهقاءُ يههر الصهمر   مما يس   يمهيا حنا ا   ترميم ا  ما يشثط ي   ت يري الشك    رقم اجلرد
يهههر    مهه  الضههر ري  ضههع وههااا فمتمغرافيهها لهت امهه  م  هها  الههو مهه  أجهه  اىافاهها ، الهه   ضههع هبهها

 .التحنا أ  امل هم أ  املمقع

    : )اآللي(الجرد الرقمي -ب 

سههت ما  اإليههال  اآليل ي مهه  يهههر ترقيهها افهه مات املتحنيهها     ارات الاقافهها لهرفههع إ ههم ناهها  متطههمر ه
جرد ههها يف عهههك  سهههج   كههه  الم هههم  إليههه  ينههه   ،   مههه  القههه ر  يههههر م اجلههها امل هممهههات  تصهههنين ا

البهاحاث  ال ارسههث   اايئها املتحنيهها يف الت امه  مههع املخهة   املتحنهه  هسهه ملا ا اجها ممهها يسه   يهههر 
  ،  فضهههال لهمتحههه  الهههمل  لمي هههار الق  ههها   هههاا الناههها  يقتصهههر يههههر ه هههخ املتهههاح  د   األخهههر 

 ت ميمهه  يف أ ىل رارهههه  اهههاا الناهها  يههههر مجيهههع افهه مات املتحنيههها الههه   هههت تسهههيري املكتبههها  إيههه اد 
 ال  ريا  األرعي . النشرات

                                 
،2712، رسالا ماجستري، ختصص يهم اآل ار المقائ ، جام ا تهمسا ، جرد المواقع األثرية بمنطقة الساورةميهمد مق  ، - 1 
.9ن    
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م  أ م مميةات  اا اجلرد أن  ال يتطهب مستم  يا  يف اإليال  اآليل لبسهالت  فهه  إمكانيها التصهني  
م ينا  نها    الثتيب الاايت مع س ملا إدخا  امل هممات  ال امر يهي ا هشىت الطر  فالم م  إىل دنا

 .(1) ارميي   لر  من ا: اسم التحنا  أ  الصانع أ  ممق  ا أ  امل

 تقنيات الجرد:-( 3

ختالف مصه ر ا ف نها  البقايها إلمضع هطاقات جرد لهمماقع  امل امل  التح  ختته  تقنيهات جرد ها هه
 :يتاملنقملا  البقايا الااهتا  يكم  اجلرد في ا  ا اآل

 البقايا المنقولة:-أ

ال تكههم  مت اخههها فيمهها هين هها ختيههار الرمههم   يههث إيف املرحههها التم ي يهها نقههم  ه مهيهها الثميههة  الههو ه
 حىت ال تطرح مشكها يف اإليال  اآليل  ال تكم  متشاهبا  أحس  لريقا لهثمية  م ال مج هث

، املهاد  ، اممميهها ن نقهم  هكتاهها الرمهم  يهههر التحه   ه  دائههم  األرقها    ا هر ف  مضهع رقههم النهث 
هصههههههرف الناههههههر يهههههههر م اههههههم البقايهههههها                      يصههههههبق تطبيق هههههها يهههههههر م اههههههم البقايهههههها،   ههههههم ا هههههه  الصههههههي  

حيتمي يهر جيب  بيهههر خهان لهتحههههنا ،  ي  املسكم هههات ال  أ بق يتم  ض  ا يف جيههمب خا ا 
 املصادر   لرية ال مد  إىل مجيعين نأيت إىل التم ية  يكم  ،   اجليب الص ري الاي يمضع في  الرقم

ت هقا هالتحنا  الهو تسه يال لهباحهث  يقتصهر اجلهرد اليه  ي يههر ه هخ  نبحث ي     امل هممات امل
الههه  تتماههه  يف هطاقههها اجلهههرد  سهههجالت إداريههها أخهههر  آل  أخهههريا نهههأيت إىل اجلهههرد اآليل  يكهههم  ، الم هههائة 
 .(2)ستي اب    امل همماتإ اسب اآليل الاي يمضق ه     ما يت هة هالتحنا ف م يستطيع اهماسطا 

 :الثابتة البقايا-ب

                                 
  1 . 17، نالمرجع السابق ميهمد مق  ، -

.11، ن1992 الاقافا  ال هم ، تمن ، ، املناما ال رهيا لهثهيا المسح األثري في الوطن العربي-    2 
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ختالفهها لنينهها يهه  املرحههها التم ي يهها لهبقايهها املنقملهها حيههث ن تمهه  يهههر إاملرحههها التم ي يهها  ختتههه    
م  تسجيالت املساحا   تبيث ا   د ال  حييط ه   نقم  هتصميُر م  مجيع اجلمانب  ، ال م  املي اين

هههامل هم ،  يهيهه  اجلههرد اليهه  ي  الههاي الههاي يتضههم  مجههع  هه  امل هممههات افا هها ، ن نههأيت إىل التم يههة 
يتما  يف  ب امل هممات املي انيا يف سجالت خا ا  ه   الهو نقهم  ههاجلرد اآليل   الهاي نقهم  فيه  

 هت  ي  مجيع امل هممات .

  يتم  ياغا رقم اجلرد هرقم تسهسه  يتكم  م  ي   ينا ر    : 

دمه    710يبت ئ رقم اجلرد هبا  لك  هكتاها األرقا  الاال ا األ ىل فقط  ماال  رقم الدخول: -
 إىل اممميا املتحنيا.  2710   التح  ال  أدجمت سنا 

نتماء الماح  م  حيهث املمضهمع أ  أ هام أ هري مه  : يقص  ه     التح  اات اإلالمجموعة -
 نن  املمقع. 

ن ته  أ  التحنها ا امه   61/ 72/ 710مهاال:  المجموعرة:الررقم التسلسرلي للتةفرة داخرل   -
  إاا  انهههت اممميههها ،  (1) 2710قتنيهههت سهههنا أ   72يف اممميههها  61اهههاا الهههرقم جهههاء تسهسهههه ا 

تتههأل  مهه  يهه   قطههع  اإلنههاء   غطههاءُ  فإننهها نضههي  إىل رقههم التحنهها  رقههم يمضههع هههث قمسههث  ههأ  
( له طههههاء   ينطبههههة  ههههاا املاهههها  يهههههر هههههاق  1) 61،   (  هالنسههههبا ل نههههاء األساسهههه 1) 61يكتههههب  

. أما هالنسبا ل ي ايات فإ  الثقيم يتبع نن  القمايه  اله  سهبقت  التح  ه خ النار يهر لبي ت ا
خمتصهر  أي إيه اع ،  يكهم   هاا ا هرف قبه  رقهم اجلهرد   Dépôt اله  ت ه    Dمهع إضهافا حهرف 

  مل تهه خ  اجلههرد  يف  ههاُ ا الهها يههتم  ههاا يف  ،  يطههرح إعههكا  لءعههياء الهه  دخهههت اممميهها قهه  ا
أ  التسههجي  الرج هه   لضههع لهقايهه      l’inventaire rétrospectifيمهيهها اجلههرد املتههأخر 

(   يهتم 7اريها  لكه  رقهم اممميها الهه  أ  حيمه  رقهم  هنر )التاليا : ن خ  التحنا يف جرد السنا اجل

                                 
1- Jean-Claude Papinot, la conservation du mobilier archéologique 
(rapport), Décembre, 1998, P33. 
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ت  األعياء ال  تسم   ض يت ا ت رجييا يف هنايا السنا ه   اقتناء املتح  آخر التح   م  اتسجي   
 .امل   

هههرقم  تضههم أ اههر مهه  متحهه   احهه  تكههم  مننصههها يهه  ه ضهه ا  جيههب  يف  تهه   ا الهها انسههجا  اجلههرد
  يف أ   رقم اجلرد  تتم  اُ ال مهيا هالتنسية هث متاح  امل ينا الماح مرج   لك  متح  يكتب 
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 :ومميزاتهانواع بطاقات الجرد أ-5

 ههام   ملهه مج األأ هه  نكهه  البههاحاث مهه  قههمائم ل جمهها  ، ي نههمع مهه  الههثامألضههبط هطاقهها جههرد يهه  
                      (1)التصهههههههههههرف  ال جمهههههههههههاالقهههههههههههرار مههههههههههه  خطهههههههههههط اىافاههههههههههها  ضهههههههههههبط لهههههههههههر   هههههههههههحاب أ اىهههههههههههافاث   

أ  تكهم  منطهقها له  يه  مه    كه   ،(2)إلحياء املاض  م  ج يه   الهو مه  خهال  الصهيانا  الثمهيم
  هطاقههات أنههماع سههجالت أ  اجلههرد يكههم  يف يهه   إ مهه   ههاا فه،األ هام  الهه امج ال هميهها أ  التنمميهها 

 :من ا

 :registre d’inventaireسجل الجرد / -

سههههم ا  غههههالف  هههههب مهههه  الههههمر  املقههههم  ، تكتههههب  2046 21 6 ههههم دفههههث نمييهههها إيطاليهههها أي
الصهههي   أمههها أعههاء األيهههال    األمههها      األعههخان   اايئهههات    حهههىت النصههمن  النقهههرات ههها   

اىههههههه  د فههههههههإ   تاهت ههههههها جيهههههههب أ  تكههههههههم  ههههههههاألحرف الكبههههههههري   االسههههههههت ما اات ،  ه هههههههخ املنهههههههردات
Majuscules يتم ترقيم الصنحات ه ايها مه  فهتق السهج     لضما  قراءهتا هالشك  الصحيق  ،

الصنحا ال هالمرقا د   إمهها  أي من ها  يكتهب يههر رأ  السهج  أ  يف مسهت ه  جممميها الصهنحات 
 هالطريقا التاليا: 

  . ي د  نحات السج 
 ... أقن  هتاريخ  اا... -افتتق هتاريخ  اا 
 .إمضاء اىافظ 

 

                                 
18- 19 ه    1 ، املرجع الساهة، ن المسح األثري في الوطن العربي -

2- Jean-Claude Papinot, opcit, p32 .                                                
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 ا  ما  نع    عطب أ  خ  ش هقص  إ الا الكتاها أ   نع    حمم هاملمحا  أ  مبماد  يما ي
  لهمحافظ فقط  الحيا الت  ي  أ  اإلضافا ال  يرا ا  هم مناسهبا   ضهر ريا ، تصحيح ا 

  يتم تصحيق الكتاها هامل اد األمحر.
  إلضهههناء الشهههرييا يههههر  هههاا ال مههه  يقهههم   ههه  مههه  ا هههافظ  رئهههي  اىهههافاث ههههالتمقيع يههههر 

  ال نا ر املضافا.
 جيههب أ  يكهم  اا أ را  جيهه     رهيه  قههمي   تكهم  فيهه  الكتاههها  السرجل فرري الرردفتر المجلرد: -

 ( . ،    غري قاه  لهت يري ي  مر ر الةم  )ا   الصي  خبط  اضق   سطمر متتاليا

   ههم يشههب  إىل حهه  مهها لهنههمع السههاهة  ، أ راقهه  غههري جمههه  السررجل المررنيم فرري أوراق متفرقررة:  - 
 الا ر،     ما يتضمن  السج  املا مر أيضا م  م هممات تنطبة يهر  اا النمع. 

   هه  جممميهها مهه  البطاقههات الصهه ري  مابتهها هسهههو  حمنم هها السررجل المررنيم فرري بطاقررات:  -     
 مها يالحهظ فيه  أنه  ال  هاا النهمع يف يصهرنا ا هايل ،  است ما (،   ق  عاع Tiroirداخ  إضبار  )

يسمق هالشطب أ  الت يري يف الكهمات   األرقها  هالنسهبا لهه فث امهه    املهنام يف أ را  متنرقها د   
 .(1)اىافظ  مرافقا 

 :مميزاتها- 6

سهت مااا  ختةين ها،  مه  ههث إتتمية هطاقات اجلرد مبما نات خا ا هبها جيهب إتباي ها  الهو لتيسهري   
 يوشثط التايل: اُ املميةات 

يهههر هطاقهها م هه   مسههبقا مهه  لههرف الههم ار  أ  اايئهها الم ههيا لتكههم  ممحهه   يهه   امهه   االيتمههادجيههب 
 الثاب المل   يستحس :

 أ  تكم   اُ البطاقا م  المر  املقم   م  ا جم الكبري. -
                                 

، رسالا ماجستري يف الننم  ( -نموذجا -، المتةف ودوره في المجتمع )متةف أحمد زبانا بوهرانيب  الرحيم ل مر -1
.21،27، ن2771الش بيا، جام ا تهمسا ،   

 



 الفصل الثالث                                                                       جردالقطع األ ثرية   

 

  57 

 اعثاط ت بئا جيب املرايا  ل ام  الكتاها م  أج  اىافاا يهي ا ق ر اإلمكا  لةم  لمي   مع-

 لالع يهي ا. اُ البطاقا هشك  جي    دقية ليتمك  ال ارسم    الباحام  م  اإل
،   اا مرايا  لءجانب حىت تكم  يامها  جيب أ  تكم  الكتاها يهي ا خبط أسمد  هأ ار م  ل ا - 

،  هههالو مههع يهه   التشههطيب   تهههر  النراغههات هههث امل هممههات   يههه    ال حماههمر  يهههر فئههات خا هها
 الت ا    ألهنا ت   ر ية  لهبحث ال هم .

تسههههههجي  الههههههرقم التسهسههههههه  يهههههههر الهقيهههههها األ ريهههههها ههههههها   الصههههههي    لههههههالءُ مبههههههاد  ننههههههع   ا   ههههههاا       -
األخري)ا   الصي ( حىت ال ختتهط مع التح  األخر  خا ا إاا  انت مه  قطهع متما هها  النخهار، 

   .(1)ر التحنا  قاي هتا ماال جيب  تاها رقم اجلرد يف مكا  ال ينس  ما 
هطاقات اجلرد م  يمهيها  اختالففاله  م  (2) يمال دقيقا   مبا أّ  يمهيا اجلرد تتطهب جم مدا خا ا

  ّهمهها  انههت دقيقهها  هها  ال مهه  دقيقهها لكهه  الههو يتطهههب  قتهها  مهها يكههه   نهها أل  األ ههر  ، إىل أخههر 
 مه  الماجهب  خمافها الت مهيأ أ  ال هر  يف  ارهتها .، امر د حيه د أ ه اف املشهر ع الماجهب التقيه  هبها 

 (3) .يهر األ ري الباحث امل رخ إدرا  القيما الةمنيا  م ىن المقت   ي   إضايت 

 :دوره في علم األثار الوقائي-2

 اجلرد األ ري  يهم اآل ار المقائ   المها إجراءا  م  إجراءات يهم اآل ار ين رجا  يف سيا  ا ناظ

فهك  من مههها أ ههه اف سهههاميا تصهههب يف  هههاحل يههههم اآل هههار هشهههك  يههها    ههه   هههاآليت يههههر ،  المقائيههها
 :الثتيب

                                 
.211،  ن1991تر:ف اد غنيم، دار البيا ، هري ت، لبنا ،    ، مناهج البةث األثري ومشكالتهر دري م مارت  غاال ،  -  

1   
 

2-Jean-Claude Papinot, la conservation du mobilier archéologique    
(rapport), Décembre, 1998, P32. 
 

، 2712جام ا تهمسا ،، رسالا ماجستري، ختصص يهم اآل ار المقائ ، جرد المواقع األثرية بمنطقة الساورةميهمد مق  ، -2
. 12ن   
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محايا التح  أ  امل هم أ  ا نريا م  الته  أ ناء يمهيها ال راسها  البحهث  ه ه  ا   هاا السهرقا  -    
  التةيي . 

ف هههههم عهههههبي  هبطاقههههها ااميههههها  املسهههههاي   يف تكهههههمي  ر هههههي  م هممهههههايت حهههههم  امل ههههههم أ  التحنههههها -      
 لهشخص.

يمفر تر ا م رفيا خا ا لك  م هم  دنها، ف هم يكهم  هنهو م هممهايت له ارسهث  البهاحاث يف  -      
 التخصص. 

يسههها م أيضههها يف الت هههرف يههههر امل هههامل أ  اآل هههار  إيطائ ههها مههها تسهههتحة مههه  قبههه  السههههطات  -      
 الم يا )  ار  الاقافا  الباحاث(. 

اي   يهههههر إيههههاد  املماقههههع األ ريهههها إىل حالت هههها األ ىل  الت ههههرف يهههههر ا ضههههارات  مراحهههه  املسهههه -      
 االستيطا   لبي ا البيئا  الطق  يف ال صمر الساهقا.

                       تقسههيم الاههر   األ ريهها له  لهها  مهه   إسهه ام ا يف الهه خ  الههمل  يهه  لريههة السههياحا هنميي هها. -      
 ،    يتباُر ممردا لبي يا حم  دا غري متج دإفق  لهمنارقا القائما هث الثام األ ري هإجياد ح  تما

أ  مسهح ا مه  ،  اله  تهحهة الضهرر هاآل هار   خطر املشاريع التنمميا الةاحنها يههر حسهاه محايت  م  
 المجمد هالكام  يف أسمء ا االت.

  . (1)املسامها يف إي اد هرامج المقايا  التسيري م  قب  ال  لا -      

  :جرد اللقى األثرية المكتشفة-3

سنا اجلرد ن الطبقا اله  : فص نا ا  اآليتالتاليا األ ريا يهر الطريقا لهمكتشنات  نا جرديف إيتم نا 
،  قسهمنا اجلهرد إىل  هها رف األ   من ها ه ه  ا رقهم املرههع  أخهريا رمةنها إلسهم املنطقها  ، جه ت في ها 

                                 
  1 .12، املرجع ننس  ،ن ميهمد مق   -
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 اممميها )ب( فقه  قمنها  مه  املتحه  األ ريها جممميتث )أ   ب(  اممميا )أ( أخهانا ه هخ القطهع 
 هأخا ا م  ممقع ا نريا.

 : المجموعة )أ(

 : بطاقة الجرد لجزء من مزهرية-1

                                                                 
      :11 قطعة رقم C-HO-012- 085 رقم اجلرد 

   جزء من مزهرية                                                                             

                                                                          

 التسميا : مة ريا 

 املاد  : فخار 

  سم 17ارتناع  ، سم17قطر البط  املقاسات : 

 املص ر : حنريا  نث 

 ا قبا ال  تنتم  إلي ا : ال صر المسيط 

 حالا ا نظ : جي   
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الم ههه  : جهههةء مههه  مة ريههها  اههه  نصههه  البههه   هاإلضهههافا إىل القايههه   مشهههك  ه جينههها ياديههها مصهههنر  
 .سم  746خاليا م  الةخرفا يق ر عك  

 مالحاا : قاي   املة ريا مق ر  جممفا .

 : جزء من رقبة قدر بطاقة الجرد-2

                                                                         
 قدر جزء من رقبة   : 21 قطعة رقم                                                               

  HO-C-012-097رقم اجلرد 

 التسميا : ق ر 

 املاد  : فخار 

 سم 11قطر   ،  سم 12املقاسات : إرتناع 

 املص ر : حنريا  نث 

 ا قبا ال  تنتم  إلي ا : ال صر الةياين 

 حالا ا نظ : جي   
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الم   : جةء م  رقبا ق ر عهك  ه جينها هيضهاء مصهنر  ، تشهتم  يههر جهةء  ه ري مه  النم ها مهع 
 ه ةئث م  األيهر .ال نة هاإلضافا إىل جةء م  الب   مةخرف 

 : الجرد لرقبة جرةبطاقة -13

                                                              
 رقبة جرة   : 31قطعة رقم                                                                  

 HO-C-012-090رقم اجلرد 

 التسميا : جر 

 املاد  : فخار 

 سم 1646قطر    ، سم  11املقاسات : إرتناع 

 املص ر : حنريا  نث 

 ا قبا ال  تنتم  إلي ا : ال صر الةياين 

 حالا ا نظ : جي   
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الم   : رقبا فخاريا مشكها ه جينا محراء خاليا م  الةخرفا تشتم  يهر النم ا   ال نة ي تقه  أهنها 
 جلر   بري  .

  م شما قهيال   دتمي يهر  قب .مالحاا  : النم ا 

  : إبريقبطاقة الجرد لقاعدة -41

                                                  
 قاعدة إبريق  :41 قطعة رقم                                                        

 HO-C-012-095رقم اجلرد 

 التسميا : قها

 املاد  : فخار 

  سم 7قطر   ، سم 1246املقاسات : إرتناع 

 املص ر : حنريا  نث 

 ا قبا ال  تنتم  إلي ا : ال صر الةياين 

 حالا ا نظ : جي   
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قايهه   جممفهها إلهريههة مشههكها ه جينهها محههراء مطهيهها هطههالء أهههيخ عههناف نميهها مهها خاليهها مهه  الم هه  : 
 الةخرفا تشتم  يهر القاي     اجلةء السنه  م  الب   .

 القاي   م شما قهيال . مالحاا  :

 : فخاريةآنية لبدن بطاقة الجرد -51

                                                       
 بدن آلنية فخارية  : 51قطعة رقم                                                     

 HO-C-012-095رقم اجلرد 

 التسميا : قها

 املاد  : فخار 

   سم 17قطر  ، سم 17املقاسات : إرتناع 

 املص ر : حنريا  نث 

 ا قبا ال  تنتم  إلي ا : ال صر الةياين 

 حالا ا نظ : جي   
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الم ههه  : هههه   آنيههها فخاريههها مشهههكها ه جينههها محهههراء م طههها  مههه  الههه اخ   افهههارا هطبقههها لنيههها ياديههها 
ةخرفها يشهتم  البه   يههر ه ايها ال هر   ي تقه  أنه  هه    مطهر  ناهرا مصنر  اات لهم  تهرايب خاليها مه  ال

 إلن  ا  القاي   في  .

 حة   ا با  الطينيا  ا ر  له يا  م  اجل ا ال اخهيا .مالحاا  :

 :بطاقة الجرد لقطعة من إبريق-61

                                                                         
 جزء من إبريرق :61 قطعة رقم                                                                      

                                                                                                                               من

 HO-C-012-093رقم اجلرد   

 التسميا : قها

 املاد  : فخار 

   سم746قطر   ،  سم 1146املقاسات : إرتناع

 املص ر : حنريا  نث 

 ا قبا ال  تنتم  إلي ا : ال صر الةياين 

 متمسطاحالا ا نظ : 
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قط هها مهه  إهريهة متمسههط ا جههم مشهك  ه جينهها محههراء مطهه  هطههالء أخضههر الههم  ملههاع غههري الم ه  : 
خاليهها مهه  الةخرفهها تشههتم  يهههر جههةء مهه  ملنههالة مهه  البهه   هسههبب ت  ههه  أنهه  غههري  اضههق يف ه ههخ ا

   القاي      الو الب   هاإلضافا إىل املقبخ .

 إهرية إجا   الشك  .مالحاا  :  

 :بطاقة الجرد لكرة حجرية-10

                                                                
   كرة حجرية :10قطعة رقم                                                                   

 HO-P-012-035رقم اجلرد 

 التسميا :  ر  حجر 

 املاد  : حجر

 سم  946املقاسات :قطر 

  املص ر : حنريا  نث

 ا قبا ال  تنتم  إلي ا : ال صر إسباين

 حالا ا نظ : جي   

 إال أهنا م مشا يف ه خ األما   نتيجا الص مات .الم   :  ر  حجريا 
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 م مشا يف ه خ األما   . مالحاا  :

 اممميا )ب( :

 :بطاقة الجرد لقطعة صةن-11

                                               
 جزء من صةن  :  11قطعة رقم                                                    

                 - من عمل الطالبة -  

  : H.  B24. C4. 15رقم اجلرد  

 التسميا :  ح 

 الطث األهيخاملاد  : 

 سم .0 : ال رمي   سم  ،7 : الطم   سم  ،746السمو :  املقاسات :

  املص ر : حنريا  نث

قط هها مهه   ههح  مصههنميا مهه  يجينهها هيضههاء مائههها إىل اإل ههنرار مطهيهها مهه  الهه اخ  هطههالء الم هه  :
 .ملاع عناف ا  لم  أ نر 

 مطهيا م  ال اخ  هالهم  ملاع عناف.مالحاا  : 
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 بطاقة الجرد لقطعة من آنية فخارية: -12

                                                    
 : جزء من آنية فخارية12  قطعة رقم                                                       

                   - من عمل الطالبة -

  : H.  C24. C2. 15رقم اجلرد 

 جةء م  آنيا فخارياالتسميا : 

  ا محراءاملاد  : لين

 سم .2 : ال رمي   سم  ،6 : الطم   سم  ، 1املقاسات :  السمو :

  املص ر : حنريا  نث

 محراء ي تق  أهنا جةء م  قاي   .مصنميا م  يجينا آلنيا فخاريا الم   :قط ا 

 دتمي يهر آ ار أ اهع الي  .مالحاا  :
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 لقطعة فخارية:بطاقة الجرد -13

                                               
 قطعة فخارية  :13قطعة رقم                                                             

                    - من عمل الطالبة -

 : H.  F20. C3. 15رقم اجلرد 

 قط ا فخارياالتسميا : 

  هيضاءاملاد  : لينا محراء 

 سم .0 : ال رمي   سم  ،0 : الطم   سم  ، 1املقاسات :  السمو :

  املص ر : حنريا  نث

 .ه   قها ي تق  أهنا جةء م  هيضاء  الم   :قط ا فخاريا مصنميا م  يجينا محراء 

 القط ا مطهيا هطالء أهيخ .مالحاا  :
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   بطاقة الجرد لجزء من فوهة قلة:-14

                                                  
 جزء من فوهة قلة:14قطعة رقم                                                       

                      - من عمل الطالبة -

 : H.  A17. C1. 15رقم اجلرد  

 التسميا : فم ا قها

 املاد  : لينا محراء 

 سم .0 : ال رمي   سم  ،7 : الطم   سم  ، 146املقاسات :  السمو :

  املص ر : حنريا  نث

الم هه  :قط هها فخاريهها مصههنميا مهه  يجينهها محههراء  م طهها  مهه  الهه اخ    افههارا هطبقهها لينيهها ياديهها 
  نراء ي تق  أهنا جةء م  فم ا قها.

 مالحاا : هبا خطمط هار   .
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 : بطاقة الجرد لجزء من قاعدة -15

                                                
 جزء من قاعدة  :15قطعة رقم                                                      

                           - من عمل الطالبة -

 : H.  D25. C4. 15رقم اجلرد 

 جةء م  قاي  التسميا : 

 املاد  : لينا محراء 

 سم .1 : ال رمي   سم  ،146 : الطم   سم  ، 1املقاسات :  السمو :

  املص ر : حنريا  نث

اات لم  أمحر آجمري مصبمغ ه  ا   ي  إىل الهم  الب  الهةي  ي تقه  الم   : مصنميا م  يجينا 
 أهنا ت مد لقاي   لاسا ل ست ما  املنةيل.

 هار   .حهقا مالحاا : هبا 
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 :بطاقة الجرد لجزء من بدن قلة -16

                                                     
 جزء من بدن قلة :16قطعة رقم                                                           

                   - من عمل الطالبة -

 : H.  D25. C2. 15رقم اجلرد 

 التسميا : جةء م  ه   قها

 املاد  : لينا هيضاء  

 سم .0 : ال رمي   سم  ،7 : الطم   سم  ، 746املقاسات :  السمو :

  املص ر : حنريا  نث

 الم   : مصنميا م  يجينا هيضاء ي تق  أهنا جةء ي مد لب   قها .

 .مالحاا : هبا حةا ات هار  
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 اُ ه خ ال ينات ال  تطرقنا اا لنقم  ه مهيا جرد ا  تبهث لنها مه  خهال  التحهيه  الهاي قمنها هه  أ  
 يف أحيها  أخهر    م طها  هطبقها لينيها هيضهاء يف ه هخ ا هاالت  ،م ام ها  انهت مه  الطهث األمحهر 

يههر )مهاد    ق  حا لنا  ضع هطاقها اهاُ الهقهر دتهمي  ، انت مطهيا هالم  عناف ا  هرية م  ين 
 الصنع   املقاسات .........(

لهجرد  م إجنا    يقا إداريا ت    تماج  ه خ التح   مص ر ا   حالت ا األساس  ا  اا ف إاا     
يست م   هما ف اا ال يكن  لك  ال ي ت  يمال قيما   ، ف اا ال ي   أ  امل ما تنت   ين   اا ا  

مرايا  اجلانب ال هم  املتما  يف ضبط افصائص ال هميا ديت الضر ر  إىل الو فال ه  م  
 .)املقاسات   حالا ا نظ  التصمير............(
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اةل ااا تتواكيشاااا األثااا  تين هااا تاةتيعيااارحهااا تت،تةغاااا   األثااااملتاقية هاااقتىااايت ماااحلضترةاااه ت ااا تا  اااامل تا

 نشاهااتسيس  ت نا تاااملياتاةادوملتاقيعامةاقتوتيع هنااتساحلمل تعاا  قت ا تشاىداتحهاتي تت،األث يقتوتج رىات

تتتتتتتتتت حلضاااحلرترملاعااايناتحاااحلملتا تاااا  تاةااا تا شاااا تمتعااااحلملت،ةل هااااات ااااةةعحلمتاةعل هاااقتتاة ااا  وىاااحلتة  اااقت

تتتتتتتمثتاجلااا رتوتىاااحلتاةاااحب ت تكااااات هااا ت  نناااات ااا تاة جاااحلرت  ت  اااار ت نا ىاااات ااادراتت، ااا تاةل ااا تاألث ياااقت

كا ت،تاال يةاامل عنيتجي ت نتيأخحبت،تخ ملترملاعيناتةع لهقتاجل رتاألث  ت  تخ ملتىحبهتاةة اماتتو  

ت اتي يدتاةحلسحلملت ةه .تاعينةاطيسىنتةلةاح تاألث  ت دمقتووضحلحتحىتتياجلحلاة ت

 نتةساااي لنت ااا تخ  اااات اااد تةياااا  تتاعاااي عنا ااا تىنااااتجاااا تتس ااا  تترملاعاااقتىاااحباتاقحلضاااحلرتواةااا تت

تت:تةل صااتسه اتيلي

 ناجاااتتاختااا ةنااات ةاا تجياا تتاا اا ت،تدتا ه ناااتةلدملاعااقتاةاا ت ج ياامت لاا ت   اااملتاةين هاا تاألث يااق عاا-

و ةاالتةيع هااتتوتاااحلساتا  ايااقتاة   ااقتت، ل هاااتعااله اتيعي اادت لاا تاةدمااقتوتاةااحبخا تاةعل هااقتتاة اسهااقت

تاة ار قت أس  تحاملت.و   ا ااتحلقتجديد تا د ت ناات يصا ات  تاألجهاملت،ةل  تاقن ةقت

اقساااحقت  ت   عاااتتممااات اا تت  تا سااه تت، عاايع  ت عاالحللتويلاا تقتاةين هاا تاألثاا  ت ت يااقتىناانيت-

تومدتكاةمت  لهقتاةين ه تسعةقتقتاة  ارتاألوملت كث ت نااتاةثاينت.ت،تثا يق

 ضاسقت  ت عضتا جامل توتتتت،ت غل تاةل  تاألث يقتاق يشتقتقتحت يقتىننيتكاةمت  تاةت امل-

 كحبةلت رواتتحديديقتو عضتاة  عتاةن ديقت.
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ة نااتمل هسهقتت،ضتاقع هاتتاة تمدتاةدوتثاةحليقتوكحبةلت  ت نيت عضتاةنيا  تاألوةهقتاصعه ت ع-

اةحلما يتةعل تاألثاملت.قت طاملتاإلجتاهت  

اة ت ث ت لهاات إعيثنا تاةةعضتملتتسعىتتاةل  تاألث يقت،ت نتحت يقتىننيتملتجت  ت صتقت ل هقترمه ق-

ةيع  ت ل تواعيرتىحبهتاألخا ت  جعاتاليسياانت  تقترملاعقتوحماوةقتاتاص تعله قت  تاقيع ت.

.ا ها تاإلجي ا هقت شىتت وجااات  

ىحلت جنا توثه قت رامليقتارى تاحلاجدت عضتاةيع تت،ت  اتكانتا د تاألعاعيت  تاجل رتاألث  -

ساحباتاليعينت نتاقا قتانيايت ندتىحباتا دتألنتاةحلظهتقتت،حاةيااتو صدملىاتقتسرت ت  نهقت عهنقت

ساحباتالي تيتة يتيعيرت   تمه اتيسيع  تتت،اجمل حل اتتاألث يقتتاإلرامليقتحىتت إ يةاملىاتكتهلقتةيسات

كل اتر متاة  ومل تةحبةلتس ت دت  ا ا تاجلاة تاةعل يتاقي ث تقتضةطتاخلصا نتاةي نهقت

وتاةيصحلي .....(ت.ت،وحاةقتا تظتت،وا نهقتاةصنعتت،)اق اعاتت  

 عت   اةهقتتت،تواساتو عيغ ملت ل ي عدتمجعتو كي املتك تاةل  تاقع هاتتاة تاعيرتمبثا قت نلت-

 اسجهل تقتشة قت علحل ااهقتت نيتاقياح ت  تةتستاةي صنت وت  تاإلةي ا تاجلغ اقت.

سه اتخينتت،و  تىحباتاقحلضحلرتة جحلت نتا حلنتكةدايقتةا غقت  توجاقتةك ت  لهقتةدملاعقت سي ةلهقت-

 اجل رتو ةلت   ي قتكا لقتوت حلحد ت.



                  الخاتمة                                                      
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قتاةةع تاني يت نتي حلنت  د قتة  حت ش اةهاتت ل هقتى ت اجا تكاةمتىحبهت ةامل تححلسلقتأل

سإنت سةناتس  تاهللتعةعاة تواعا تو نت خ أةاتس  ت ةتسناتت،تو عاجليااتقترملاعاتتوت حلمتمار ق

 و  تاةشه انت.

تت  
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 اللوحة  رقم 10 تمثل تجسيد للحفرية
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 اللوحة رقم12  تمثل غرفية
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 اللوحة 13 تمثل قنديل
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 الصورة رقم10 قطعة من فخار مزخرف
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 الصورة رقم 12 قطعة فخار بلون البرتقالي و األخضر
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  الصورة رقم 13 تمثل قطعة فخار بأشكال هندسية
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                    الصورة رقم10 تمثل قطعة فخار من اللون األخضر  
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 المقياس: 

1/05 

 

: يبين موقع المدينة القديمة51مخطط رقم   

 

 من إنجاز الطالبة
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: يبين موقع الحفرية بالنسبة لمقر البلدية02مخطط رقم   

 

 

 من إنجاز الطالبة
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: يبين كيفية تقسيم الموقع إلنجاز الحفرية03مخطط رقم  

 عن متحف مدينة هنني.
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 الشمال

1/055 

 

: يبين القطاع األول من الحفرية04مخطط رقم   

 نقال عن: عبد الرمحن خليفة  بالتصرف
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: يبين القطاع الثاني من الحفرية05مخطط رقم  

. عن عبد الرمحن خليفة، بالتصرفنقال   
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 المصادر باللغة العربية :

 - ابن األثري، الكامل في التاريخ، ج6، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، 0891.

األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينة ابن أيب زرع الفاسي،  -
 .0888، املطبعة امللكية، الرباط، 2مر: عبد الوهاب بن منصور، ط ،فاس

، دار "المسالك و الممالك"،  المغرب في ذكر إفريقيا و المغربأبو عبيد اهلل البكري ،  -
 .الكتاب اإلسالمي ، القاهرة

بيقريا، ، تح: ماريا خيسوس المسند الصحيح في مآثر موالنا أبي الحسن، ابن مرزوق التلمساين -
 .0890اجلزائر،

، مكتبة الثقافة 0، تح و تع، هاين سالمة، طتاريخ الدولة الزيانية بتلمسانابن األمحر،  -
 .2110الدينية،

: حممد حاج  ر، ت المغرب العربي، نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق، الشريف اإلدريسي  -
 .0891صادق، الديوان الوطين للمنشورات اجلامعية، اجلزائر، 

و     العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربرعبد الرمحن بن خلدون،  -
 .2111، بريوت، لبنان، الفكر، دار 7، ج0، طمن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر

دار الكتب العلمية، بريوت ، 0، طالمعجب في تلخيص أخبار المغربعبد الواحد املراكشي،  -
 .0889لبنان، 

تح:  -نظم الدر و العقيان في بيان شرف بني زيان-تاريخ بني زيانحممد بن عبد اهلل التنسي،  -
 .0891أبو عياد،اجلزائر، 

 ط  1، تح: إحسان عباس ،ج   الروض المعطار في خبر األقطارحممد بن عبد املنعم احلمريي،  -
 ،مكتبة لبنان بريوت. 0

 المراجع باللغة العربية :



جعالمراقائمة المصادر و                                                                             
          

 

  95 

، وثائق و 1، ط2211-2941حرب الثالثمائة سنة بين الجزائر و اسبانياأمحد توفيق املدين،  -
 .0891دراسات، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 

 .0891، املؤسسة الوطنية للكتاب، المدن المغربيةإمساعيل العريب، -
زيان بين ملوك عاصمة تلمسان حباضرة التعريف يف السوسان باقة حممد، احلاج شاوش رمضان بن -   
 .0881 ، ئر ا اجلامعية،اجلز املطبوعات ديوان ،

 .2117، تر: سعيد دمحاين، دار النشر، اجلزائر -تلمسان -مدن الفن الشهيرةجورج مارسيه،  -

 ، العصر احلديث للنشر و التوزيع، لبنان.0، ط0،جتاريخ المغرب و حضاراتهحسني مؤنس،  -

تاريخ إفريقيا الشمالية، تونس، الجزائر، الغرب األقصى، من البدء إلى شارل أندري جوليان،  -
 .0868تع: حممد مزايل، البشري بن سالمة، دار التونسية للنشر و التوزيع  غاية الفتح اإلسالمي

 ، دار هومة للطباعة و النشر.(2381_2129الجزائر خالل الحكم التركي)صاحل عباد،  -

و التوزيع،  ، الشركة الوطنية للنشرأبو حمو موسى الزياني حياته و أثارهاحلميد حاجيات، عبد  -
 .0871اجلزائر، 

 .0891، بريوت، 2، جتاريخ الجزائر العامعبد الرمحن اجلياليل،  -

، مطبعة احلضري، اإلسكندرية مصر، علم الحفائر و فن المتاحفعزت زكي حامد قادوس،   -
2111. 

 .0891، دار الشروق، بريوت، 0، طالمغرب اإلسالميعزا لدين عمر أجمد موسى، -

، املطبعة الشعبية الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المومن بن عليعبد اهلل عالم اهلل،  -
 .2117اجلزائر، 

 .0890، دار النهضة، بريوت، 2، ج(المغرب الكبير)العصر اإلسالميعبد العزيز سامل،  -

 .2117، موفم للنشر، اجلزائر، 0، جتلمسان في العهد الزيانيعبد العزيز فيال يل،  -
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، املطبعة الشعبية الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المومن بن عليعبد اهلل عالم اهلل،  -
 .2117اجلزائر، 

 والتوزيع للنشر احلضارة دار 2 :،طتطبيقية علمية رسة ا د الحفائر علم العزيز الشناوي ، عبد -
 .2111،مصر

، بريوت، لبنان 0، دار الفكر اللبناين، طمنهج البحث األثري و التاريخيكامل حيدر،  -
0889. 

 والنشر اجلامعية رسات ا للد محادة مؤسسة ، اآلثار علم إلى المدخل ، الكايف عبد زيدان كفاين-
 . م   2111،األردن والتوزيع

          دراسة تارخيية -، األندلس في عهد المنصورالموحديالمغرب و ليلى أمحد جنار،  -
 . 2، ج-وحضارية

، املؤسسة الوطنية للكتاب ، دار  2،جتاريخ الجزائر القديم و الحديثمليلي، امبارك حممد بن  -
 الغرب اإلسالمي اجلزائر.

 ، دار احلضارة.0ط ،2، جاألحوال االقتصادية و الثقافية –تاريخ الدولة الزيانية ، خمتار حساين -

 .2117، اجلزائر عاصمة الثقافة العربية، الجزائر في العصور القديمةحمفوظ قداش ، - 

  ، ديوان املطبوعات اجلامعية0، جالجزائر في ظل االحتالل الرومانيحممد البشري شينييت،   -
 اجلزائر.

، دار احلكمة 1ج ،-مدن الغرب-موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائريةخمتار احلساين،  -
 .2117اجلزائر، 

 .لبنان عويدات،بريوت، رت ا منشو شعبان، هبيج:تر ،اآلثار علم تاريخ ضوجورج،-
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-الطمارحممد، تلمسان عبر العصور دورها في سياسة و حضارة الجز ا ئر، ديوان املطبوعات 
.2117ئر ا زاجل اجلامعية،   

 .0886، دار النشر، تونس، في اآلثارالمبتدأ فوزي و احلرازي نور الدين،  ظو فحم   -

 .2112، دار هومة، اجلزائر، أضرحة الملوك النوميد و الموررابح حلسن،   -

،الطبعة االوىل، معهد ترباست  ،   ثري ومشكالتهمناهج البحث األ،رودريغو مارتني غاالن- 
 .0889دمشق  

 .0886مصر، القاهرة، مدبويل، مكتبة ، والتطبيق النظرية بني اآلثار علم ، حممد عاصم رزق-

 
 الرسائل الجامعية:

رسالة  -دراسة تاريخية أثرية–المنشآت المرابطية في مدينة ندرومة فيسه ،  رابح حممد -
 .2111ماجستري يف اآلثار اإلسالمية، معهد اآلثار، اجلزائر، 

 المعاجم :

 .0878للطباعة و النشر بريوت،، دار صادر و دار بريوت  1،ج معجم البلدان ياقوت احلموي، –

،   القاموس المحيط ،نعيم العرقوسي تح حممد،جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي -
 .2111 ، بريوت : لبنان9، طمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

،لبنان، بريوت املشرق، دار ، املعاصرة العربية اللغة يف املنجد ، انطوان ل ا غز و مأمون احلموي -  

 . م 2110

 لمقاالت و المحاضرات:ا

 .0881، م ع ت ث ع، املنامة، المسح األثري في الوطن العربيالصادق بوعزيز،  -
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 . 2119،معهد اآلثار ، اجلزائر، مدينة هنين تاريخها و آثارهاعبد العزيز حممود لعرج ، -

و دوره   ، شخصية عبد املومن بن على الكومي املوحدي هنين ماضيها و حاضرهاحيي بوعزيز،  -
 ، ملتقى وطين، وهران.0061_ 0181يف إقامة الدولة املوحدية

 المراجع باللغة الفرنسية :

-  Djilali sari , Honaine passé et transformation en cours, 
office de publication universitaire,  Alger. 

-  Mortimer Weller, archéologie_ la voix de la terre, édition 
oxford France,1989. 

- Bouruiba(R), l’architecteur militaire de l’Algérie 
médiévale, o.p.u Alger, .1983. 

- Demoule (j – p) et landes (ch) la fabrique de l’archéologie 
en France Edition la découverte, paris, 2009. 

  _  Khalifa (A), Honaine ancien port de royaume de 
Tlemcen   édition dalma , Alger, 2008 . 

_ Basset (H), Nedroma et les traras , Paris ,Leroux, 1901. 

-Sari  (Djilali) ,  le  méchouer  un  symbole  ,un monument , 

une histoire, N :02, revue d’architecture et d’urbanisme 

  « habitat    tradition  et  modernité »,  éditionssarl arcoo , 
Algérie , 1988. 
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_  Guide touristique de Tlemcen et sa région, Tlemcen, office de tourisme de 
Tlemcen ,1994. 

 الرسائل الجامعية باللغة الفرنسية:

_ Nora yahiaoui , les confins occidentaux de la Mauritanie 
césarienne , sujet de doctorat, 2003 . 

 التقارير باللغة الفرنسية :

- contarczyck(J) et d’autres, rapport de la mission à 
Honaine, sous-direction des beaux-arts, Alger, 1972. 

- khalifa( A) et d’autre, restauration des sites historiques 
de Honaine rapport de mission par UNESCO , 1977. 

- Plan du directeur d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de Honaine , par le bureau d’étude " NEJMA 
ALIA " 

 الجرائد المقاالت باللغة الفرنسية:

- Marçais (g) , Honaine , revue Africaine, 1928.  

-  Honaine passé et présent , colloque nationale place égide 
l »assemble populaire de wilaya de Tlemcen, université d’Oran , 
louis décelais ,1985. 

- Hocine( S), Honaine une ville avorté , journal el watan,  
2008. 



  101 

 

 فهرس المخططات  :

97( يبني موقع املدينة القدمية................................... 10رقم املخطط )   

01( يبني موقع احلفرية بلنسبة ملوقع احلفرية........................10)املخطط رقم    

  00( يبني كيفية تقسيم املوقع إلجناز احلفرية........................10)املخطط رقم 

00( يبني القطاع األول من احلفرية................................10)املخطط رقم   

00( يبني القطاع الثاين من احلفرية................................10)املخطط رقم   
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  فهرس اللوحات:

  00( متثل جتسيد للحفرية ............................................10)اللوحة رقم 

08( متثل غرفية.....................................................10)اللوحة رقم   

09قنديل.................................................... ( متثل10)اللوحة رقم   
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  فهرس الصور :

07( متثل قطعة من فخار مزخرف.........................................10صورة رقم )ال  

71( متثل قطعة فخار من اللون الربتقايل و األخضر.........................10)الصورة رقم   

70( متثل قطعة فخار بأشكال هندسية....................................10)الصورة رقم   

70 ( متثل قطعة فخار بالون األخضر......................................10)الصورة رقم   
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 إهداء..................................................................................
 شكر و عرفان.............................................................................

أمقدمة....................................................................................  

 الفصل التمهيدي: اإلطار الجغرافي والتاريخي لمدينة هنين..............................70

  80 ....................................................:اإلطار اجلغرايف ملدينة هنني-1      

80املوقع..........................................................-أ                          

80التضاريس....................................................-ب                         

80...املناخ.....................................................-ج                         

11...................................................:اإلطار التارخيي ملدينة هنني-2        

11أصل التسمية.................................................-أ                         

11.........................................:أهم مراحلها تارخييها-ب                        

11الفرتة الفينيقية......................................-1-ب                                

11.........الفرتة الرومانية..............................-2-ب                                

11الفرتة اإلسالمية......................................-3-ب                                

 الفصل األول :  التعريف بالحفائر عامة.............................................11

10.........................................................................توطئة-       

10.............................................................. :مفهوم احلفرية-1      

10لغة............................................................  -أ                      

18إصطالحا........................................................-ب                     
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  22:......................................................مناهج البحث األثري-2   

11أهداف التنقيب احلفرية ومبادئها...................................-أ                     

11أنواع احلفائر األثرية...............................................-ب                    

12مناهجها.........................................................-ج                    

 الفصل الثاني : البطاقة التعريفية لحفرية هنين..........................................33

  13إطارها الزمين................................................................-1    

33:...............................................طريقة التنقيب املتبعة باحلفرية-2      

 10......................................التنقيب باملوقع......... كيفية-أ                    
18مناذج عن التوضع الطبقي يف احلفرية..............................-ب                         

  11..............................................:....أهم املكتشفات األثرية باحلفرية-3    

  11الثابتة................................................. املكتشفات -أ                   

 13اللقى املنقولة....................................................-ب                    
الفصل الثالث :  جرد القطع األثرية ....................................................10 

 10مفاهيم عامة حول اجلرد األثري ................................................. -1     
  32دوره يف علم األثار الوقائي......................................................-2     

30ثرية املكتشفة......................................................جرد اللقى األ-3        

23خامتة.................................................................................  

20املالحق.............................................................................  

20املخططات....................................................................... ملحق  

03.........................................................................اللوحات ملحق  
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