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-    ةـدمـقـمـال  -

 

  كلمـاف ،راودينـتـ ظلت ،ذاتيةرغبة لا البحث تلبية ذهل الشعيب موضوعاالسكن اخرتت 

 بالطو من  أسقفها مساكن نتباهياشد يأصل إىل املدخل الشمايل لقرية وادي برقش  كنت

   وـاألولـــلة ـوهـــلل الصـــور  ه ذتعكـــ  هـــ حيـــث  ،ربية ـمنحـــدر قـــي اجلهـــة ال ـــ علـــ  دـتواجـــت

  .ن ـوع السكـن وي ـسيج العمرانـالن  كل من  يف ريـاهالظ ختالفاالشكل واضح ب

لـ  إين كريـا االهتمــا  ذو  ،ي الــ إىلمـر   ذاتإن فكـر  االسـتطالع  دفعتــت للتوجـ  

 ملوضـوع و صـممت علـ  السـا فيـ  حـا النهايـةو حينها تعلقت أكريـر با  نيةالسك باألمناط 

الفـــن * ، معرفـــة أ يـــة  الوحـــد  الســـكنية الـــز ترتكـــة علـــ  مركةيـــة الســـاحة* :ألســـباب، منهـــا

الـذي  نمطا الـذبـين حتـاورت معهـم ذال تعلق األشخاص *، السكن نوعالذي ميية املعماري 

ن الدراسـات األجنبيـة بـذا النـوع اهتمـا  الكريـا مـ*آباؤهم ، أجنةيعتربون  الئقا و يفخرون مبا 

ي ـو هــي الدراســات الــز وفــرت لــ يجلــو و نريرباإلمــن اجلــانبف الفــت املعمــاري و مــن الســكن  

  . ريي ـاملاد  األولية إلثراء موضوع حب
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و باجلانب الذي أتناول من خالل  املوضوع   للبحت إطارا حمددا باملكان  شكلو قد 

الريـاين بـف ين  و ـصل بــو الفـ نوع السكن ل  لتحديد ذحث و ار البـفالسكن الشعيب هو إط،

،ومن حيـث  ة عف متوشنتـواليبرقش  األورويب، و املكان هو قرية وادي املتمريل يف السكن 

تعدد اجلوانب الز ميكن من خالهلا إقامـة حبـوع علـ  السـكن الشـعيب حرصـت علـ   تنـاول 

 .جانب فت معماري ا البحث من ذه

 العربيـة اعتمـدتبالبحث والسيما بالل ة  ملصادر الز تتعلق بصور  مباشر لقلة ا اونظر 

   -   يةيـــــــــــــلكورب–سن فتحـي حــــ- *يسةـرئـ ربهتاتــمصـادر اع ةـــــــمـن ثالثاد  املـمع ـجـعلـ  

CORBUSIER   -LE فيـويل لـدي  VIOLET le duc ،  و   يف حتديـد النقـاط األساسـية للبحـث

 . نا هلم مساكسا وا يف البناء و أجنةوا ين ذلرجال الكذل  من أفواه ا

يرجـــع واجهـــت عـــد  صـــعوبات  ذإ الســـهل،املوضـــوع بـــاألمر  اذهـــ و مل تكـــن معاجلـــة

أصـحابا كمـا  تو اسـتووابا ّينة البحـث ـالـز شـكلت عـ عاينة امليدانيـة للمسـاكنللمبعضها 

  .املراجع  لةـق ع البعض اآلخر إىلـيرج
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  ذعيب و أخــــوصـــأل األجـــةاء الداخليـــة للمســـكن الشـــ تتطلـــبالبحـــث  خطـــة كمـــا أن

حيـر   ا  األمـر  كـانذربين علـ  اسـتاذان  األشـخاص و شـرس األسـباب إال أن  هــور ما يــص

تنحصــر يف كــون أن فالصــعوبات اصاصــة بــاملراجع   أمــا . يرفضــونبالتــايل  كــانوا  معظمهــم و

عيب ـتــ  ســبب  قراءهتــا تينيــة حيــث مل تكــن أال تتعلــق باملوضــوع مكتوبــة بالل ــة   أكريريتهــا الــز

و مل  ،و نتيوة ملا ذكر كنـت اشـعر أحيانـا باليـ  . بقدر ما كانت الرتمجة و إعداد البطاقات

يتم تقدمي  الوقت حاعملي يف نف   منهاو  ه الصعوباتذيكن مثة مفر من الت لب عل  ه

 .البحتا ذه

 تارخييــةالفصــل األول  قــيحيــث تناولــت ،  علــ  ثالثــة فصــول البحــث و قــد اشــتمل

يف نفــ   ج ــرايف وعلــ  أســا   املكــانه القريــة و بينــت أ يــة اختيــار ذظهــور الســكن يف هــ

صـعوبة   أظهرت إراد  و فكر اإلنسان يف إنشاء سكن يوفر ل  بعده االجتمـاعي رغـمالسياق 

 . االجتماعية واالقتصادية  الظروف كل من طبيعة املوقع و

ناقشـت البعـد التـارخيي و اإلنسـاين ملفهـو  السـكن و حـددت أما يف  الفصـل الريـاين ف 

 اء  ـنظيم فضـت و كذل بصور  دقيقة منط الوحد  السكنية بكل أجةائها و تفاصيلها 
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الياتيــــة و  تنــــاتج علــــ  أســــا  التطبيقــــا ب نــــ و بينــــت  املســــكن الشــــعيب يف وادي بــــرقش

 .املعيشية لإلنسان و العالقات املتواجد  بف األفراد

كــان املــنهج الــذي ســرت عليــ  يف كتابــة الفصــلف  يمــع بــف الوصــأل هلــذا النــوع مــن و 

 . السكن و بف التحليل الذي يعلل الوقائع و يتعرض إىل تفسا دوافعها بقدر اإلمكان

قـــد تناولـــت شـــرس أســـاليب و مـــواد   فمـــن مـــن خـــالل الوصـــأل  الفصـــل الريالـــث يف و

  . ه املساكن الشعبيةذيف مريل ه ةاملنتهو ةرياملعما يةالفن الناحيةكةت عل  ر البناء و 

 الا ذملــا : وهــوت  ـرضـــتســلال اف علــ يف بــدايتها  تبـأجــ  ،امتة ـالبحــث  ــ أهنيــت كمــا

يف املدن اجلديـد    للسكن تكون الوحد  السكنية املرتكة  عل  أسا  مركةية الساحة منوذجا

اذ  الســــكنية اجلماعيـــة و الفرديــــة النمـــ أتنــــاولمــــا جعلـــت  ، ؟ هاءإنشـــا بالدنــــا  تعتـــة  الـــز 

هــو  املســكن الــذي تنــتظم أجــةاؤه حــول الســاحة أنمث ســولت . ظهورهــااجلديــد  و أســباب 

ــــق  منــــوذ   ــــب الئ ــــا العربي ــــة حــــافةا  أراهو  واإلســــالميةة ـقيمن ا ذبــــلة ـاملتصــــ للدراســــات امليداني

 . وع ـموضـال
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  دقايـكر بلـــي بـــة أبـــجبامعــ الشــعبية  ا البحــث إىل قســم الريقافــةذـبــقد  ـو إنــت ، إذ أتــ 

 .يف صرس البحث العلمي  لبنة أكون قد وضعت أن أرجو و ،تلمسان ب

قسـم  أسـاتذ  إىلين قدموا يل مساعدهتم و ذو ال يفوتت أن أتوج  بالشكر إىل كل ال  

د ور عبـــــالدكتــــ األســــتاذ  شرفـاملــــ إىل  د  جةيــــل شــــكريـتا  ، أقـــــو يف اصــــ. الريقافــــة الشــــعبية

              .حيح ـراء  و التصـب القـتع هبدـو التوجيهات و تك اإلرشاداتعل  الميد حاجيات 

 
 0211ابريل16 وادي برقش يو  يف
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 تاريخية ظهور السكن في وادي برقش : األولالفصل 
 

 
  جغرافية  لوادي برقش تاريخية  و دراسة  - 1

     ي ـجغرافـال  عموقالـ – ا
   إنشاء قرية وادي برقش -ب 

  في وادي برقشظهور السكن    -2    
   يـاألوروبكن  ـالس  – ا  

    عبيـشـكن  الـالس – ب 

 عوقـمالتيار ـاخ  -  1 ب   

 اءـضـفـال  –  2 ب             
 نية ـسكـتلة الـكـال  -  3 ب    

  دربـارع و الـشـلا  –  4 ب             
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 :   لوادي برقشة  ـجغرافيتاريخيـة و دراسة  -1
 تنـــاو ك   1907ســـنة  مـــن طـــرف اإلدار  الفرنســـية يف   قريـــة  وادي بـــرقش  أنشـــات

   . «قاستون دومرق » آنذاك  تسم 
 : اختيار موقع وادي برقش-أ 

إحـد   مـن،وتعـد  كلم 512غرب اجلةائر  العاصمة عل  مسافة  قرية وادي برقشتقع 
حيـدها اـاال بلديـة   . كلـم 05عـن عاصـمتها مبسـافة  تبعـد حيث بلديات والية عف متوشنت

تحـدها  بلديـة فأما جنوبا  *عقب الليل*و غربا بلدية   *الساسنة*و شرقا  بلدية   *شنتوف*
مدينـة منها  القريبة الكرب   أهم املدن من .التابعة  لوالية  سيدي  بلعبا    *سيدي  دحو*

تلمسان مدينة  كذل  و    كلـم  82بعد   عل وهران  ،مدينة  كلم  42بعد عل   سيدي بلعبا 
 .1  كلم 92سافة  عل  م

املمتـد  مـن     ألتليـ السلسلة   اجلبليـة   ابهضإحد  عل   برقش تتواجد قريـة وادي
 ت رقــمحتــ  حمــدد  ،     عــن ســطح  البحــر 422علــ  ارتفــاع  تلمســان إىل ســيدي بلعبــا 

KVII 029  2  يف اصريطة  الوطنية  ملسح األراضي. 
بالتحديد   يف  اجلةائر   إبان تواجد الفرنسيف و القر     عملية إنشاء املدنمل تكن  

   أ هـــا  مـــنعلـــ  أســـا  دراســـات  علميـــة   دقيقـــة   كانـــت  بـــلبصـــور  عفويـــة أو تلقائيـــة ، 
نهج ـمليها مـــــ  يــــش ضــــرور ـرية  وادي  برقـــــقع  قــــمو ـلــــطــــرق  تالمــــا  يعــــل   ، قــــعا رافية املو ـجــــ

 . البحث 
 
 
 

                              

 
1
 .في المالحق  1958انظر  خريطة   -

 
2
 .موشنت الرقم منقول   من الخريطة   الجهوية  لمسح  األراضي  المتواجدة   لدى  مديرية  مسح  األراضي  بوالية  عين ت  -
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كــــل تتضــــمن معرفــــة  للمنطقــــة  شــــاملة ةـدراســــقريــــة لة أو ـدينــــمل  موقــــع اختيــــار يتطلــــب
من خالل  ، حيث 1 ةالباطنيو  منها االقتصادية  الظاهر  و االجتماعيةو  ة رافياجل امعطياهت
 شملـتــو   املوقــع طبوغرافيــة تظهــر الــز  نيــةبياالرســومات الخططــات و امل إعــداديــتم   نتائوهــا
نسـوت .ستقبال ـمو  املختلفة حاضرا  تاساحم و   اهاتـباجت النسيج العمراينتوسع   مراحل 

مساحات  ةثثال كل واحد منها  يربز ة بياني اتططخم حسباملدن و القر   اإلدار  الفرنسية 
 أمـــا وو علـــ  املـــد  القريـــب  ا اضـــر حاملدينـــة   إلقامـــةوهـــي ركةيـــة م تعتـــربو  األوىل : رئيســـة 
تبـف  الز الريالرية  أخاا و   فهي املساحة املخصصة للتوسع العمراين عل  املد  البعيدالريانية 
 هـــاومن  2يعــرف بالقريــة  الســـوداء   أو البنــاء  القصــديري مــاأو الــي العـــريب ألحيــاء ا  موقــع

 يـة أل حسـب نظرهتـالـ  ذو  ألسر اجلةائريةل  اإلدار  الفرنسية  اهتأجنة األحياء السكنية  الز 
اكتفت  بالسـماس لألسـر ببنـاء مسـاكنهم  بينما يف مـدن وقر  أخر  فإهنا، 3قريةال دينة أوـامل

 . ة وادي برقشيرـ ال يف قهو الما ك،4 دد  من طرفهااحمليف األمكنة  ذاتيا
 senatus consultسـيناتي  كونسـيلت  القرار السياسي الفرنسي  اصارجي  أورد   

كوهنـــا مـــن ضـــمن أولوياتـــ   عمليـــة إنشـــاء املـــدن و القـــر    1851جـــوان  16الصـــادر بتـــاري   
شــــاملة  لألراضــــي الراقبــــة  امل  يتمريــــل يف  عســــكري وهــــو لاألو  :ن ياأساســــ انتضــــمن هــــدفت
 .5  الفالحة  يضواستصالس أرا  اللـــــــعل  استيرتكة اقتصادي  فهو الرياينأما ،ةائرية ـــــاجل
 هتيمن  لكيف ـــــــفرنسيــــــــالوطف ـــــــتراع يف ــــــــسلإل سيةـــــفرنــــإلدار  الاع ـــــــــدف رــــــاألما ذـــــــــه 
 
 

                              

                             1-MARC Cote  ( une poussée d'urbanisation sans precedent ) la Ville et l’ urbanisation   

                  Revue Mensuelle REPERES  03/1977 Edition Marinor  Paris  ,p 196                                                                             

                                                                  

                            la Ville et l’ urbanisation                           CELINE Sachs  Jeantel ( humaniser la ville )  2-  
 ,p 198                                                                  Revue Mensuelle REPERES  03/1977 Edition Marinor  Paris   

3- DJAFFER Lesbet  ( les1000 villages socialistes en  algerie )                                                                             

office des publications universitaires –Syros – Alger 1984, p 18                                                            
              4- Ibid , p 24                                                                                                                                                       

5- CELINE  Sachs – Jeantel ,op cit  p 198                                                                                                                    



11 

 

الز و   1وارد  يف نف  القرار    تعليمات  و منهوية وفق  عل  النظا  االقتصاديوتسيطر 
امللكيــة  الفرديــة  أخــر  مــن جهــة قــرارال أيضــا تضــمنو  .حــق  ملكيــة  األرض  تــوجة هلــلالء 
 ، 2صـر القبائـل يف منـاطق تواجـدهم و عـةهلم عـن بعضـهم  الـبعضل  تعليمات وللمعمرين 

 . 3بينهم العالقات املتواجد  و الروابط التعويل  يف  عملية  تفكي   أس و 
 دول وفرنســـا   ىلإ املنتوـــاتاملـــواد اصـــا  و  لنقـــلاإلدار  الفرنســـية  بـــاملوان    اهتمـــت  

  دافعبـــاملـــدن  الداخليـــة  بعـــض  وبالدرجـــة األوىل   املـــدن الســـاحليةرت طـــو  حيـــث  ، أخـــر 
و مل تســتفيد  (  باتنــة  -ســطيأل  -البليــد     -مدينــة   ســيدي  بلعبــا    ) منهــا قتصــاديا

من ـدرجة ضـــا مـــا الــدافع  كوهنــا غــذمــن  هــ (و ميلــة  -مليانــة  -ندرومــة )مريــل مــدن أخــر  
 . 4  وية ـإسرتات دافأه
أصــدر  ،   1847يف يــد  الفرنســيف ســنة  فبعــد ســقوطها مدينــة عــف متوشــنت أمــا عــن 

   1851ديسـمرب  06بتـاري   "   لوي   نابليون   بونابرت"ممض  من طرف   ا رئاسيامرسوم
سـيدي ملدينـة تابعـة  اعتبارهـا مقاطعـةبو   5"عـف  متوشـنت  ب" ل تسمية   املدينـةو قبيقضي ب
شنتوف  -الساسنة  -عقب الليل   -أغالل  ) التاليةناطق املتضم ،  ناحية وهرانببلعبا  

جتمـــع  ســـكت    نشـــاءإل  مشـــروع مـــن  و اســـتفادهتا ،6(  وادي  بـــرقش -شـــعبة اللحـــم  -
  . عائلة فرنسية  005  لفائد 

 
 

 

 

                              

                                   FAROUK Benatia  (Alger : agrégats ou cités ) édition  1  SNED   Reghaia 1980, p 13 --1   

             

                                                                                                                                FAROUK benatia , op cit ,  p 33  2-            

            3- Ibid  ,p 26 

                                                                                                                                        4- MARC Cote , op cit ,  p 183  

Imprimé en AOUT 1997                                            5- SAFI moussa Boudjemaa ( Ain- Temouchent au fil du temps)  

                   sur les  presses de l'entreprise d'impression : Sidi Bel Abbes – Algerie , p 70                               
        

6-Ibid  ,  p 65/68                                                                                                                                  
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  : إنشاء قرية وادي برقش -ب

 1الضـرائب العقاريـة علـ  أراضـي الفالحـة أسهمت القبضات احملليـة اثـر انتفاعهـا مـن   
املختلفـة يف تطـوير املـدن و القـر   اقتصـاديا و تسـيا الريـروات  عل   ةاملفروض عائداتمن الو 

 عـف متوشـنتباإلدار  الفرنسـية   بـادرت تـوطف ال و بـدف سـياقا الذهـ،حيـث يف اجتماعيا 
منطقـــة   يف * DOUMERGUE GASTON * قاســـتون دومـــرق ةـاء قريــــإنشـــ إىل   1904ســـنة  
واز ـــع النـــــوقـــمتيار ـــــاخو تها يــــــ رافوــــب اصة ـــــــاص ةـــــــدراسالا   ـــل  بعد إمتذو رقش ـــــوادي  ب

 .التومع السكت 
 %12مـن   فهـي أميـال منحـدراهتا متفاوتـة بةـهضـا املوقع تواجـده علـ  ذأهم مميةات ه       

يف  ميـــــــــــــــــــــر ،   ااال و شرقا الذي حييطها عن مستو  الوادي   55 ة بـمرتفعو  .%  17إىل 
قـــق للقريـــة الـــذي حو الطريـــق الـــرابط بـــف مـــدينز عـــف متوشـــنت و ســـيدي بلعبـــا  وســـطها 

وقــد  ،حــد ا يف الشــمال والريــاين يف اجلنــوب أللمراقبــة  امــدخلف رئيســيف يف كــل منهمــا برجــ
موقــع التومــع الســكت    قــد ت تطويــق و  نســيج العمــراينمتــداد اليف البدايــة دورا امنيــا ال  لعبــا

بطبيعـــة الـــال  و هـــذارتفـــاع مـــرتين ، علـــ  ا ةشـــائكاألســـالك ال مـــنكليـــة  حبـــواجة  و ســـيا  
االسـتقرار و المايـة مـن   حتقيـق بـدف للسياسية الفرنسيةا يعك  الطابع  العسكري منوذج
 .  2أمنهم  عل   اظفالو املضار 

يف الوجــود  إذا  كانــت  منفصــلة  عــن   العــامل    االســتمرارمدينــة  ي  ال ميكــن  أل  »  
بــــف  أكــــرب  مــــدينتف  ســــيدي بلعبــــا  و عــــف  قاســــتون دومــــرق قريــــة  فموقــــع،  « 3اآلخــــر

تواجــــدهم قــــرب و  بتبــــادالهتم  التواريــــة مــــن جهــــة   القيــــا  عمــــرينعلــــ  املســــهل متوشــــنت 
 . من جهة  أخر  عليها  استولواالز  الصالة للفالحة يراضاأل
 

                              

                                                                                                                                             1- MARC Cote ,op cit, p 203   

                                               2-FAROUK benatia  ,op cit, p 22  
3
 73ص    - 1981بغداد    -دار الرشد للنشر      -( لمحات  آثارية و فنية)  عفيف  بهنسي   -  
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  صـــلة هلـــاب ســـباب  يتعلــق ال ســـتقراراال تمركـــة ولل املكــان  اذهـــأن اختيـــار   يتضــحو         

ت سست  عل    الزدن امل بعض الحكما هو    الدينية أو األحداع املفاهيمباملعتقدات  أو 
فهــي   لعوامــل  دينيــة  خضــعت  أخــر  وأيضــا  اجلبــال ات مرتفعــيف منعةلــة  وخارقــة  مواقــع

إحساســــهم  بالتعــــايل و  بســــببال  ، و  1و طبيعيــــة  علــــ  مواقــــع تعكــــ  كــــوارع ج رافيــــة
الـــدكتور     مريلمـــا يوجةهـــاشـــروط الد مـــن أهـــم  ـعـــت عوامـــل هنـــاككانـــت   مـــا ، بقـــدر الكربيـــاء

مع  ـاملوقع  يف  حد ذات   إلنشاء و باألخص الفـاظ  علـ   جتـ  ال يكفي »:   عفيف بهنسي
 .«2فر  في   أهم الشروط  و  هي  األمن  و املاء  و  الةرعت  ما مل  تتو ـسك
يف  خمتلفـة   دراسـات  عـدواأ الـذين الفرنسـيفبوضـوس أ يـة املوقـع عنـد تتبـف  هنا من 

أهنـم و  ، 3حيث است ثرت دراسـة العناصـر الطبيعيـة بالنصـيب األكـرب ، اجليولوجيااجل رافيا و 
التومـــع  قرارـستــاول  أن  ـ، و ميكــن  القــ جتمعــاهتممــدهنم و  إلنشــاء نتائوهــاادوا مــن ـاستفــ

  . املناسبة  ما توفرت الشروطبعد   ققحت قديف وادي برقش السكت 
 هـي حفـر أربعـة أبـار و بنـاء  *قاسـتون دومـرق*قريـة   جنازيف بداية اكانت أول خطو    
نبيـاء سـور  األيف مي ن الكـر آكمـا ورد يف القـر   اليـا  فاملـاء مصـدر ، 1  022اء بسعة املةان ـخ

ماء يف ــــــال واجد ــــــــــت  الو ــــــفل ،"  ؤمنونـــــــيال ــــــي أفـــــماء  كل شيء حـــــــعلنا من الـــــــوج"12 اآلية
 ري وـلل  فيكي الذي  بالقدر  وفرـندما ال يتـعفهذا التومع  السكت،تواجد ا املكان ملا ذـــه
 
 
 
 

                              
1
 178، ص  1988،  منقحة ، دار غريب للطباعة  ، القاهرة 0،  ط ( جغرافية المدن )جمال حمدان ،  - 
2
 .  27مرجع سابق  ص   :عفيف بهنسي - 
3
  010ص    ،  مكتبة  اإلنجلو المصرية ، القاهرة ،  0، ط (  أسس الجغرافية العامة )دولة  أحمد طارق و علي البنا   - 
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يف ولويــات  األمــن    ه باعتبــار ،   1«ملدينــة  ال  تلبــث  أن  تضــمحل و تنتهــياف »: اإلرواء  

 .2املوقع  و تنظيم  السكن  اختيار
أن كميـــات  األمطـــار  الـــز  تتســـاقط  بانتظـــا   علـــ   مقاطعـــة    3تشـــا املعلومـــاتو   

 .مم سنويا  522تواوز  تعف  متوشنت و ضواحيها  
ــــــق لمــــــل تعليمــــــات  يف تطالفرنســــــية   اإلدار تعســــــأل     ســــــناتي  كونســــــيلت  قــــــراربي

senatus consult   إقلـيم منطقـة يف  الـز تقطـن  علـ  األسـر اجلةائريـة يةسـلب وكانـت نتائوـ
 ظهـــرالبطالـــة و  تتفشـــو  االقتصـــادية و االجتماعيـــة تـــدهورت أحواهلـــا ، حيـــثوادي بـــرقش 

 فــرادو فضــل األ ،رين أراضــيهم وتوزعيهــا علــ   املعمــجــراء ســلب يف أوســاطها املــرض الفقــر و 
عمرون ــــــوجد املــــــــف ،يش ـو سـبل العـعمـل ال حريا عـن ــــواور  بــــامل  و القر  و املدنـحن ور  اهل
  تنميةـــــــــــــــل  4 الل ـــــــــــــــــالستاة ــــــــــــــسهلال العاملــــــة املناســــــبة و اليــــــد  حينهــــــا (  العمــــــلأربــــــاب )
  .تصادهم ــــاق
لـــروابط و العالقـــات املتواجـــد   بـــف  لكســـر و تفكيـــ  د آخـــر  علـــ  صـــعينـــتج  كمـــا  

الصـناعات  الرفيـة و  يف املتمريـلاالقتصـادي  هم نظـاملمسـتمر  و هـد   ، 5الواسـعة   األسر
و لـــرب  علـــ    قهـــور ماصـــر  و حم ألســـر اجلةائريـــة ا يةـغالبـــ حتف صـــب ، اريةـالتبـــادالت  التوـــ

 .ط التومعات السكنية م ادر  أماكن تواجدها و التمركة يف حمي
 نتيوـــة والـــدواجنعلـــ  تربيـــة املواشـــي و األبقـــار   املرتكـــة اآلســـر  ادـقتصـــوحـــف تقهقـــر ا    

 هلمبالنسبة  البيع  أصبح  الكألو  غالء العلألالرعي و  انعدا   فقداهنم لألراضي و
 

                              
1
 67مرجع سابق ، ص   عفيف بهنسي ، - 

 0- MOUSAOUI Abdelrahmane ,  (Logique du  sacré et mode  d'urbanisation  dans  le sud ouest algérien  )                      

            Thèse de Doctorat    E.H.E.S.S  , Paris,1996 ,  page 107                                     
  

3
  مدريرية الفالحة لوالية عين  تموشنت - 

 

                                                                                                                                  4 -DJAFFER   Lesbet  ,op cit, p 70 

 5- MOSTEFA  Boutefnouchet ,(Système social et changement social en algerie), OPU, Alger ,1984, p33       



15 

 

 
 افرصــ أوجــد للمعمــرينالــذي األمــر  ، اليوميــة ماجيــاهتحســد و  لكســبلالوحيــد  لة ـالوسيــ  
  . زهيد ب مثان  دواجنحيتاجون من مواشي و أبقار و  شراء مال

 

 : برقش وادي في السكن ظهور -2
 

مخســة و عشــرين قرنــا عهــد  الــذي يعــود إىلها تواجــديريبــت  لتمــع،و  اجلةائــر أمــة» : 
 . «1 اإلمرباطورية الرومانية القدمية مهد الضار  ال ربية الالية

جديـــد  و ال عـــذراء و لكنهـــا تتميــــة  القـــرن العشـــرين أرضـــفليســـت أرض اجلةائـــر يف ا 
، 2بـدورها شـكلتها قـد أرضايل من رسـة يف ـفهـي بالتـ ، السـنف آالف عـرب  املكتسـبةبريقافتها 
» : يف املـدن ، ان ـاإلنسـ  دـو تواجـ املاضـية  القـرونخـالل  يف هذه البالدساد العمران حيث 

 احملــــيط يف   تواجــــدامل وختلفــــة امل  البنــــاء ادمــــو   مســــتعمالمســــكن  بشــــا  الطــــرق  أقــــا قـــد  و
  .«3حسب وظيفت  من كل جةء  مشكال

أظهــــــرت   فقــــــد ،عــــــف متوشــــــنت  و ضــــــواحيهامدينــــــة يف  وحتديــــــدا  ب ــــــر الأمــــــا يف   
سـنة  52222تعـود إىل  الـز *املـاح* ةمنطق منها  يف عد  مناطقتواجد لإلنسان  االكتشافات

 كما تبف،    5سنة    15222 إىل تعود  الز *  تارقة*   منطقةيف  *سيدي  قاسم*و جبل  4
 
 

 

                              

                                                                                                                1- MOSTEFA  Boutefnouchet  ,op cit, p 9  

                                                    ville et l’urbanisation   la    ِ        2- MARC  cote ( choix d'espace ,choix de société )  

Edition Marinor ,    Paris,  p 181                                                    revue mensuelle REPERES 03/1977                                         

                                                                                                                                                                       3- Ibid , p  181     

               4- SAFI moussa Boudjemaa ,op cit ,p 8                                                                                                                   

                  

                                                                                                                                         5- Ibid,op cit, p 13                   
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لموعـــة املســـاكن   اكتشـــافالتومعـــات الرببريـــة أو الرببريـــة الفينيقيـــة مـــن خـــالل  أوىلتواجـــد 
 . 1*سيدي بن  عد  * منطقة  يفبنية من العشب و الرتاب امل

ــــذكر   ــــف  فيالقرطــــاج  متركــــة عــــن أيضــــاو ي ــــا كــــل مــــن يف    والفينيقي عــــف * طقمن
وجبـل   ، 2*رجقـون*  ليـااح تسـم  الـز *غول*جةير     و *سفات*نذاك  آاملسما    *متوشنت

و املنسـوبة  علـ  األضـرحةل ـة الكتابـات املكتشـفة  سـبح *شـنتوف*يف ضاحية   *كرولي *
    021ســـنة  *ألبــوالك*   أيضــا  عــف متوشـــنت املســما  اشــتهرت مدينــة . 3 إىل القرطــاجيف 

  نتيوــة" املدينــة البيضــاءب"    لقبــتاك يف البنــاء حيــث ذاملســتعملة أنــاد   الكلــ  ملــ بإنتاجهــا
كمنطقــة احتكــاك ثقــايف مــن جهــة أخــر   ، و متيــةت  4  هاضــواحي يفتواجــد أفــران  الكلــ   

   و تــــبعهم    724بــــف أهــــايل الرببــــر  و الالتينيــــنن الــــذين اعتنقــــوا اإلســــال   بعــــد الفــــتح ســــنة 
 . 5 زنات القدماء  و اليهود  و قبائل أبناء  الرومانيف  

   

 
 
 
 
 
 

                              

                                                                                                                     1- SAFI moussa Boudjemaa ,op cit, p 11    

                          

                                                                                                                                                            2- Ibid ,  p  11  

                                                                                                                                                            3- Ibid ,   p 16    

                      

                                                                4 -Ibid ,    p 26   

                                                                                                                                                                     ,   p 45 Ibid       5- 
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 :   السكن األوربي - أ

   تاري  ظهور  1904سنة    *قاستون دومرق قرية * اجناز التومع السكت  بداية تعد
الـز أسـندت   حتـت إشـراف  اإلدار   الفرنسـيةلـ  ذ حدعو   برقش واديالسكن يف منطقة 

كانــت ثالثــة ســنوات مــن العمــل املتواصــل  اصــواص حيــث   البنــاء إىل املقــاولف عمليــة بــدورها 
 . 1  1907  ةسنالقرية  رمسيا  سكافية الفتتا 

و تضـمن خمطـط  مسـبقا أعـدت قـد  ططـات و تصـاميمخممتت أش ال البناء  حسـب 
و مبـاين  ( الدرك الوطت  -الربيد   -البلدية)التومع السكت ستون مسكنا  و مقرات  منها 

 .ملدرسة  االبتدائية و سوق م طا  أخر   للكنيسة و ا
يف لـال تنظـيم فضـاء  األوربيـفعنـد  القريـة ميـدانيا مفهـو  ا املخططذه تطبيق أوضح

حتـدد معـايا  تنظم و  لموعة من القوانف إىلخيضع مريل  مريل خمطط املدينة  ي، الذالسكن 
و مـن  جهـة  ، مـن فيما خيص االرتفاع وشكل السقأل و الواجهـة األساسـية للمسـكن البناء

أن هنــــاك ، كمــــا  ات و املرافــــق العموميــــة و الســــاح ةاملبنيــــ لالكتــــ  اتجهــــة أخــــر  مســــاح
مسـاحات  تقاطعاهتـا   نتوت منحيث  املستقيمة  الشوارعختلأل مل حسب األ ية تفاصيل
الشـارع عـرض  ءباسـترينا    12متيـةت الشـوارع بعـرض   و قد الشكل   ةستطيلاملاملبنية  الكتل

 .  02 بـ هوالذي وحيد الرئي  ال
 
 
 
 

                              
1
  .واستصالح األراضي الزراعةعملوا عند المعمرين في ميدان  والحدث معلومات   شفهية   من أشخاص مسنين عايشوا  -

كافأت  فبعد تقاعدهم   .في الحرب العالمية   األولىجندوا  الضباط قدمن صنف هم عسكريون  اللذين توافدواالمعلومات بأن المعمرين تفيد بعض 

 .   .سنة  12 وبمسكنا حيث يتم تسديد المستحقات بالتقسيط على مدة هكتار   62 بحيازة لكل واحد  منهم بقطعة ارض مساحتها ارة  العسكرية اإلد
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ه ذهـ تشـمل   املبنيـة مربعـة الشـكل و ،كتلت رضـيأطـابق  مـن الفـردي املسـكن يتكون

،كمــا حتيطهــا )بــو  -مرحــاض-محــا –مطــب  -ثــالع غــرف ( ســكنية   وحــد كوهنــااألخــا   
 .املساحة واسعة ساحة عل   اجلانبف 

  شـــكل ،(    4.22)نـــاء الب علــومــن حيـــث بالتشـــاب  الكلـــي ســاكن امل تتميــة واجهـــات
 1.22x0.22)و النافد   (   1.42x0.52)املدخل  بابف ،األسقأل و أبواب املداخل و النوافذ 

 أألجوري اللـونمن القرميد   ءدعائم من اصشب و غطابأما السقأل فهو هرمي الشكل (   
 ا دراهنجــ عمــائر القريــة فســم  بنــاء خمتلــأليف اســتعملت الوــار   كمــا  ، -املصــنوع  مبرســيليا

مسنـــت و اإلاديت ـمـــقـــد ت تلبيســـها مبمـــةو   و  ، (  ســـم 12)  و الداخليـــة   ( ســـم 52) اصارجيـــة 
 .الرمل 

 مـنكـل  تضـمبنيـة م واحـد  كتلـةهـو عبـار  عـن  السـكنية  ت وحدب  املسكن األوريبف  
ة بـــف أفـــراد العائلـــ الوحيـــد املشـــرتك  ةءاجلـــ  هـــو و البهـــو الـــذي   مـــا ال طـــب  وامل  ـــرف وال

اصـــرو   و   و بعمليـــة مـــن جـــةء إىل آخـــر بـــداخل املســـكن همســـمح بتـــنقلي باعتبـــاره فضـــاء 
 وذفضـــاء  تعتـــربو بالكتلـــة املبنيـــة  حتـــيط فهـــي   أمـــا الســـاحة  ، الـــدخول مـــن و  إىل الشـــارع

  . األفرادكل   من طرف ستخد يوظيفة خاصة 
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 :  السكن  الشعبي - ب
ذاتيــا  أجنةتــ   قــد واألورويب الســكن  نــوع بعــد ثــاين هــو بــرقشوادي بــالســكن الشــعيب    

مــن طــرف مصــاح مكــان قــد ت حتديــده مســبقا  يف   1919ابتــداء مــن ســنة  اجلةائريــة األســر
عسكر عليــ  و ــــال ســتطالعا هولة ـــــــــاألمـت  للفرنســيف و س اجلانــبالـز ارتــ ت تـوفر   البلديـة

ـــعلــ  كــل م ـــرؤي إمكانيــة  مــن خــالل  حيط ــــــ ـــت  مــــــ ـــب نــ ـــاملراقبرجي ـــ ـــبة ــــ حــد ا يف أتواجد ـــــ
  .   ـنوبـر يف جـمال   و األخـــش
مـــن (   02)عــن بعــد   تومــع الســكت الفرنســـيلل يف الناحيــة ال ربيـــة  واجــد الســكنيت  

توســــــع عــــــمراين ـــــفرنسيف  لــــــــــــهتـــــم ال وقع ــــــــــة اململ تكـــــن مساحــــــ و الـــــذي حييطـــــ   يا  ـــــــــالس
ـــوقـ حدارهـــــالن  نظــرا ة  ــــــــمســتقبلي هلــم كــوهنم  فضــلوا   موقـــعا آخــر  مــن الـــناحية الشرقي  رب ــــــ

   .(  022) مبسافة وادي ـــــــالن ــم
لــرب  وادي بــرقش  إقلــيمةهــا يف ككانــت األســر اجلةائريــة املرحلــة مــن خمتلــأل أمــاكن متر    

مريلمــا فعلــت اإلدار   املوقــع ســلبياتأو  يابيــات ن الرجــوع إىل ادو  إلنشــاء  جتـــمعها الســكت
 . جتـمعها السكت أجنةت حف الفرنسية

 
  : عـموقالتيار ـخا  -1ب
تفصــيل  ألســر اجلةائريــة ا حيــث  توجــب علــ  حينــذاك املوقــع  حمــددا  ج رافيــا أصــبح  
ـــــوت ـــــرغ نظيم ـــ ـــــالضــــ وطات  امل مـــــ و  انية و دروبـــــسكــــ الـكتــــحقيق  ـتــــ أجــــلمــــن  حيطة  بــــمــ

 األكرير مترييال ملعرفة  فن  التنظيم و استعمال الفضاء  اجلانب  الز هي اساكنباألخص م
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مــن   XAVIER thyssen قــةايف تايســن كمــا يراهــا أو، م ـاجلماعــة و األفــراد  وفــق  ثقافتهــ عنــد 

األكريــر  متريــيال و داللــة    املســكن  هــو  املوضــوع افة  املنتهوــةـبالنســبة  للريقــ  »: زاويــة أخــر 
 .«1ملعرفة العالقة  بف اجلماعة و الفرد 

    طبوغرافيـــة الطبيعـــة  الفكـــل موقـــع  يتميـــة  عـــن  اآلخـــر بعواملـــ   الفيةيائيـــة الدائمـــة  ك  
   و املنــا   احمللــي  و اجتــاه  الريــاس  ، فهــي مــن العوامــل  األساســية    و لكنهــا   كمــا  يقــول

كمبينــات أحيانــا  البعــد اإلنســاين     ل ــي »:  الســياقيف هــذا   AMOS rapoportأمــو  رابوبــور
للموقع   بتقدمي عوامل  ثانوية ، و ذل    بدون  األخذ بعف  اإلعتبار  غا  مهملة  وحيد 

 .«2الفاعلة  الز  تظهر  بالتايل  كعوامل  مبينة االجتماعيةالقو   الريقافية  و 
للتومـع  السـكت   ال ربيـةاجلهـة  مـنضـبة هسفح عل   السكن الشعيب كانمفتواجد   

  :يج العمـــــراين لنســــيف ا قســــمفيظهـــــر  اطوبوغرافيــــ ا، يســــد بكــــل وضـــــوس اختالفــــ األورويب
يف معظــم  الــال يســكن  العرب،كمــا هــوفاألســفل  أمــا القســم  األعلــ  يســكن   الفرنســيون ف

 . 3ةـكنية  امل اربيـالتومعات الس
ـــي   ـــــهـــذا الوضـــع تبف ـــــــ ــــو قجتماعيـــة او  أثنيـــة  فرقةــ إىل فـــاروق  بـــن عطيـــة   د أشـــارـــــ
و    «4يةـثنـــاالدارك العالقـــة  ـح بتــــيسمـــ لالســـتعمالح  ـإن  جعـــل  الفضـــاء  صالـــ »  :ريلها ــــــم

ل  ــــــمتل  كـل الوظـائأل مـن  أجــــاجلـامع الـذي ي حيطـــاملكـان مبريابـة امل أن يكـونوب ــــي علي 
  .ة اء  حيا   مشرتكـإنش

 

 

 

 

 

                              

          1- XAVIER thyssen ,  ( des  manières  d'habiter dans le sahel tunisien ),  Edition du CNRS                                         

           les cahiers du CRESM N°15, Marseille, 1986 , p 149.                                                                                                              

    )                                                                                          maison 2-AMOS rapoport   ( pour une anthropologie de la    
Collection Aspect de l’Urbanisme , Dunod , Paris ,1972  , p 65.                                                                                         

      3-MOUSSAOUI Abdelrahmane ,op cit, -p 82                                                                                                                         

            

                                                                                                                                         4-FAROUK benatia , op cit,  p 110  
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هــي شــكل   مــن التومعــات البشــرية  »: املدينــة كمــا يعرفهــا  الــدكتور  مجــال محــدان ف
بالغ الكريافة و التنظيم و التعقيد كما اهنا األرحا  بف مقومات  روحية ومعنوية و مكونـات ال

وادي بــأوجــدت  األســباب أنحيــث ، « 1ماديــة لســد  لــألوىل ، و ال ميكــن الفصــل بينهمــا
موقـع أمـا   ختيـاراو بعد دراسة  ذل  للفرنسيف و هو األولفموقع  : عف سكنيفبرقش جتم
فـإذا كـان  املوقـع يف حـد ذاتـ  ال يف اختيـاره ، دون حمض إرادهتـم سر اجلةائرية لألفكان الرياين 

الظـروف الصـعبة الــز يكفي إلنشاء  جتمـع سـكت و بـاألخص الفـاظ عليـ  فيمكننـا إدراك  
 . اجلـةائرية من اجل  االستـقرار جتاوزتـها األسـر

هنــاك   شــروطا   يــب  توفاهــا  أو أن    »:  فكمـا  يشــا  الــدكتور  عفيــأل  بنســي   
تكون  متوفر    و هي  املاء  و االستقرار  و التبادل  و املقصود  هنا  التبـادل  التوـاري  و  

تةويـد األفـراد باملـاء  ـرض  ب ةأجنـةت الــبلدي  فقد  اليا  أهم شروط أما عن  ، «2االقتصادي
 ةانـاصــمــن  ابتــداءقــد ت ربطهــا بقنــا  مائيــة داخــل حــي املســاكن الشــعبية ثــالع صــهاريج يف 

ا املـورد ذمسح ملصاح البلدية أن تتحكم يف هـ مما يف الي السكت الفرنسي  املتواجد الوحيد 
 احفاظـمـن خـالل دوريـاهتم سـتمر  امل تهم راقبو مـلعسـكر ا مها  من وكان اجلانب األمت  ، 

 مـع  الماية املدنية بشكل  حمدود لألسر اجلةائرية اتوف وأمن الفرنسيف  عل  بالدرجة األوىل
بعدما أصبح معظمهم  يشت ل عنـد املعمـرين يف ميـداين الةراعـة أفرادها  مجيع  تعقب حتركات

نتوــــات للم هل  حتــــول  جتمعهــــم   الســــكت إىل جتمــــع  مســــت ذ إ ،و البنــــاء علــــ  العمــــو   
مل  حيــثممــا  يتقاضــون  مــن عملهــم اليــومي  لــ  ذو  دكــاكف الفرنســيف يفاملعروضــة ال ذائيــة 

 . اليومية   اقتصادياهتمبعض اليوانات الدجنة و مواشي تفيـدهم يف   هميبق  إال  لقليل
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تماعيـة جاو ثقافيـة  و   أثنيـة تفرقـة  فيةيائيـة و ةةلـع  املوقـعمعطيات  بالتايل  أنتوت 

جتمـــع ســـكت يبتعـــد عـــن  ســـبل   ظهـــور  قـــد ســـا ت كلهـــا يف ال  بـــديل    فضـــاء  حمتـــو  يف 
 .التطور  االجتماعي و االقتصادي 

 

  : ضـاءـفـال -2ب
مـن صـالحيات اجلماعـة حبـدوده و معطياتـ  وقع ـاملـمهمة تنظيم و تعــما  تأصبح     

املعمــاري للمســاكن  الشــعبية  و فمــن خــالل الفــن   .و األفــراد باعتبــاره فضــاءهم اصــاص 
و إبداعاتــ  دون أن   هالفــرد  مــن  منطلــق  تصــور   ينوــةهســكن  الــذي املالــز  تعــت  هنــا  

فينـــتج  مســكنا   يتوســـد  فيـــ    ،إرادتـــ   ن مــ  حتـــدضـــ وطات   وتكــون  هنـــاك  قــوانف  
   املوقـع،كظاهر   يف  نف  يتواجد  يبو عماري  أور مفن  مقابل  الفكري  و الريقايف  بعدي 

فرضـــها ملنهويـــة متـــ  طـــرق  وأن منظميـــ  قـــد حتـــرروا مـــن قـــوانف اإلدار  الفرنســـية   نقـــولف
ديـد   ج  مبقـي الفـرد  ك اذ وجـود التنظيم و أساليب بناء  املساكن، كما  أننا جنـة  بـالنفي

  . 1ال رب    عندمن   مكتسبة

بكــل تطلــع  يو ،   ت ياو ضــرور الســكن مية ـأهــ يــدركاجلماعــات  مريلــ  مريــلفاإلنســان    
ضر يف  ـحيـــ المنطقة ـالســـكن و الـــمفهـــو   فحـــف  نتحـــدع عـــن  ، جنـــاز مســـكن اإىل اهتمـــا  
 فكارنــا و حركاتنــا  العاديــة و طبائعنــا  امل لوفــة  ، و إمنــا  أيضــا  ك فقــط  تلــ  األبعــادأذهاننــا 

  2 . « ودهـوج  الل ـمن خ  اإلنسان ريبتـي ذيـان الـاملك  » : كما  يقول   الدكتور موساوي
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لــ  ، حيـث تصــبح  مســاحت  األفقيــة  بتخصصــ  الـذي وجــد  تميةـيــ مكانـالـف إذن           

 . عنصره املكون لفضائ   حددـامل
 مميـــةات فيـــ   املاديـــة يف مكـــان مـــا جتعـــل  نجنـــازات اإلنســـااالـــوادع الطبيعيـــة و إن    

علـ   الـةمن    شـواهده  وية عناصره  األساسعندئذ و تصبح   خصوصيت تتبلور يفخاصة 
أن املكـــان  هـــو قطعـــة  مـــن  فضـــاء،   »:  العالقـــة بـــف املكـــان و الفضـــاءو تكـــون املفـــارق 

 1.« فهذا  اجلةء  من  الفضاء  هي الوعاء الذي ين ر   يف املكان كي يلسس 
 ، الــز اختــا هلــا   يصــبح قطعــة  مــن فضــاء  لــرد  ات صوصــي  أوفاملكــان  اصــيت      

 .  حدوده حا حدود  فضاء  قطعة  أخر   متتد
فنســتنتج  ممــا ذكــر  أن  قريــة  وادي بــرقش كمكــان  هــي  فضــاء  شــامل مكــون  مــن    

السـكن   يحـويفميريـل فضـاء خاصـا ، أمـا  الريـاين  والسكن الفرنسـي   حيوي األول  : جةأين
 عليــ  و  ، خــرعنــد بدايــة حــدود  اآلاحــد ا دود ـ، تنتهــي حــ متميــة عــن األولو هــو العــريب 
 .كلي بف اليف ال نفصالالا  ارـاالعتب بعف  ن خذ 
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 : ةـة السكنيـالكتل – 3ب
و هـي وحـد  مـن وحـدات  الـي  مـن املنظـور التعمـاي ب هنـا   السـكنية تعرف الكتلـة  

و تضم لموعة من ، جوانبها  كلمن   مساحة مبنية و حماطة بالشوارع و الدروب عبار  عن 
عـدد مســاكنها   خـاللمـن  تهــا تـربز أ ي  حيـث ،  سـاكن املتالصـقة و املتالمحـة فيمــا بينهـاامل

 املخططــــاتيف بيانــــات المــــن أهــــم ،و تعتــــرب مــــن حوهلــــا  األفــــراد  حركــــة تنقــــلو ســــكاهنا و 
ـــة شـــكل  منهـــاتوضـــح مجيـــع املعطيـــات  باعتبارهـــا دن و القـــر  املـــتوســـعات الاليـــة ل العمراني

الشــوارع كــل مــن و أشــكال    مقــاييو  و املرافــق  العموميــة أو عموديــا التوســع إن كــان أفقيــا 
 . الز تعد شرايف  االتصال  بف خمتلأل األجةاء  املبنية  الرئيسة و الريانوية  

الرومانيـة      سيما  يف املدن   اإلغريقيـة  كانت الكتل املبنية  يف العصور القدمية  وال  
  الريانويــة  ولة  و ذلــ    توازيــا  مـع   الشــوارع  الرئيســة  ت خـذ   أشــكاال  مربعــة  أو  مسـتطي

، أمــا  كمــا هــو حــال التومــع الســكت الفرنســي يف وادي بــرقش     1املســتقيمة و املتعامــد    
تناسـبا ل غـا متوانسـة  و ذلـ  ا شـكفهـي بيف  املدن  العربية  القدمية  مريل  ب داد و فا  

بالدرجـة  هـداف عسـكرية  و أمنيـةأل نكسـر  امل يـة ولتو املالشوارع و الدروب   سارات م مع 
صـــاح ملتـــدخل  وخمطـــط ســـابق دون   لـــذو  الســـكن  الشـــعيب  يحـــيف  بـــرزت مريلمـــااألوىل 

لألفـــــراد   ادي ــــــــــاملو  عملـــــيالنــــاتج  الالــــز ظهـــــر مــــن خالهلـــــا  تنظيم ـــــــــــــال عمليــــة البلديــــة يف
ميةهم ـــــــإىل وعـاء فضـائي ي مكان حـيهم  نفـــــــالل سخ ن حولواالذي فاملشاركو  فنظمــــــــــامل
ــــــباح ــــــل توائ  ــــ ــــــع  نسيجـــــ ــــــت  يعكـــــ  مراينـــ ـــــز  تــــ ــــــصوراهتم و دالئلهـــــم  و رمـــــوزهم  ال ظل ــــ
يف   يتضـمن  التنظـيم ال  ا ذهكان إن   و حا ،  نسبة هلم  شاهدا عل  الةمن  املفارق ــــــــبال

 جهد   رغم ب و اجلةائريةاألسر ف   ، معف  انب عمراينعن ج م مفاهينظر البعض 
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حققـــت لنفســـها   ،1فـــراد األعلـــ   سياســـتهاو جتســـيد  تطبيـــق لالتعســـفي  اإلدار   الفرنســـية 
 . مائة و سبعة و ستف مسكناأجنةت  وسكنية   لةكتإحد  و عشرين  

يدانية م  معاملكالريالثة  صهاريج وال املياه نا ـــــــقواجد ـــــــت تعماـــــاليف بداية األفراد  خذـــات  
   لــ  ذكــان و يتوســط   القنــا  مســار جعــل  مســار الشــارع الــرئي  مــن خــالل ددحيــث حتــهامــة 

 أصــبح عــرضوعليــ  عــن القنــا   ســتة أمتــارجبعــل اجلــدار األمــامي لكــل مســكن علــ  مســافة 
ـــــالشــــارع اثــــت ع ـــــشر  مـــــ دورا يف قــــرب املســــاكن منهــــا هاريج ، كمــــا لعبــــت أمكنــــة  الصــــ رتاـــــ

 .باعتبارها نقاط التةود باملاء 
 القرابــة  و العالقــات ةدرجــ  علــ  أســا فيمــا بينهــا  ســاكناملوتالصــق  تالحــم ارتكــة       

،  حيث اختذت الكتل  السـكنية  مـن أمسـاء العـائالت  تسـميات هلـا    بف األفراد املتواجد  
  كريـــر قـــد ميةهتـــا صــفات الوحـــد  و  التقـــارب و   كبـــا  تكـــتالت   أســرية    لـــ  ذو نــتج عـــن 
ـــةاور    اآلخـــرون عنـــد تالصـــق  مســـاكن أفـــراد  األســـر  الواحـــد   تعـــت  طريقـــة   كـــنتمل  .الت
 االجتماعيعل  املستو   كانت هناك بل    مبينه فقدان الوحد  و بف  األسر فيما   التنافر

 و أ هـا الـز  بـرزت أثنـاء األسـر و األفـراد  خمتلـألالتعاون بـف   و مسات االلتحا   اجلماعي 
ـــمــن منــاطق  بعيــد   بالــز توافــدت العــائالت  هم و حــا ســاكنماز  إجنــ حريا عــن االســتقرار ــ
 كتـل سـكنيةمسـاكنا هلـم يف   إلنشـاءدت إليهـا يـد  املسـاعد  مـن طـرف املتواجـدين  ــــقد مــــــف
قاءات  و الةيارات   بـف  األسـر  و اجلـاان   و  تقارب املنازل  يوفر  ظروف  اللـــــف،وارهم جب
: كما أن، 2فقد بعضهن   البعضــــــتةاور  و  تـــــسيما سرت  الرمة   عند حاجاهتن   إىل  الال

وحدون ــرباء   و يـــــــــالدروب  أصبحت آمنة  يلعبون  فيها  األطفال منتوف   جوا من  ال  »
 .«3اءــــــشاعر  اآلبـــن  مــــبي
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مريلت الدروب امللتوية و املنكسر   نتيوة مفهو  التكتل العائلي و الطبيعة الطبوغرافية 
الصـــخرية للموقـــع  فواصـــال ال يةيـــد عرضـــها عـــن أربعـــة أمتـــار بـــف خمتلـــأل  الكتـــل املبنيـــة الـــز  
تةايدت فيها  مع مرور الوقت أعـداد  مسـاكنها بصـور  غـا متوانسـة  حيـث ظهـرت متباينـة  

شــكال و املســاحات و قــد بقــي  يف عمــق بعضــها  أمكنــة دون اســتعمال  فتوجــب علــ  األ
األفراد  إنشاء ممرات بعـرض مـرتين يصـلون مـن خالهلـا  إىل منـازهلم و يف الـاالت هـي ممتـد   

 .كمخر  حنو درب آخر 
فتلعــب الكتــل الســكنية املتقاربــة و دروبــا  امللتويــة  يأمــا مــن حيــث اجلانــب الفيةيلــوج

ا هامـــة يف حفـــك املســـاكن املنوـــة  مـــن الوـــار  و مـــن الطـــوب مـــن قـــو  الريـــاس خاصـــة  أدوار 
نتيوة انكساراهتا و أيضا من امللثرات اجلوية  بتوفر أجواء رطبة يف عمق الارات األمر الذي  

 .يساعد يف هتوية املساكن و الساحات و الدروب
مـن  مل يكونـوا  والتقليـد    مل  ترتكـة علـ عند اجلماعة التعماأن ثقافة  من الواضح  

،إمنـــا قـــدراهتم الفكريـــة و التصـــورية املنصـــهر   يف معـــارفهم  ا امليـــدانذيف هـــ ختصـــاصاالأهـــل 
ـــتهم  يشـــكلون فضـــاء االجتماعيـــةالدينيـــة و  وهـــو يصـــلح لبنـــاء مســـاكنهم  و العالقـــات جعل

لــــي  نســــيج  عمــــراين  و  نتــــا    عم هــــوبالتــــايل فضــــاءهم  اصــــاص و املميــــة ، فهــــذا الكــــل 
منــط     االعتبــارماعــة حســب بعــدها  اإلنســاين  و الريقــايف  ، متخــذ    بعــف  للوتشــكيلي  

حياهتا  و قيمها   االجتماعية  و العالقـات   املتواجـد    بـف  األفـراد ، و اعتربتـ     الـنمط  
 . املعرب عن  نظرهتا لتحقيق األمن  و االستقرار و االحتماء
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 : بدر ــوال ارعــالش -4ب
 ،اجتماعيــــاو   اقتصــــادياي نيجتمــــع ســــك مدينــــة أو وحــــده لتطــــوير ملوقــــع يكفـــي ال  

ســــتمر  متــــنقالت  تبــــادالت جتاريــــة بينهــــا ويلةمــــ  بعيد   ـعلــــ  املــــدن ااــــاور  و الــــ فاالنفتــــاس
طبيعــة فالربيــة ، االتصــاالتالطرقــات دورا حيويــا يف تلعــب   ، حيــثلألشــخاص و البضــائع 

 و ساســـيةاأل  اتولويـــاألمـــن  هذو هـــتعبيـــدها و تـــوفا األمـــن فيهـــا توســـيعها و يـــب  الـــال 
ــــ، إمنـــا ت و اصاصـــة  لوظائفهـــا اهلامـــة الضـــرورية نظـــرا  ــــال ادوار  ختلأل ـــ شوارع و الـــدروب و ــــ

 مـن  مكـان  إىل آخـراألشـخاص  حركة  تنقـلــــتسـمح بتبارها ــــــه األخا  باعذعن ه ة ــــــاألزق
   . كان  مع سكتـــــجت أي  داخلـــب
و        و بصــفة  عامــة  فالشــوارع  املختلفــة  و الــدروب  متريــل  شــرايف  اإلتصــال  »   

تعتــــرب  أفضــــل   :رتباطــــا عضــــويا  يف صــــور   هيكليــــة إالــــربط   بــــف لموعــــة  مــــن األمــــاكن  
ـــيم   ثقافـــة   مدينـــة كشـــفت   الدراســـات  األثريـــة  مـــن حيـــث الوظيفـــة   ف ،  «1األســـ   لتقي

  الضار   املصرية  القدمية  أ يـة  الشـوارع الـز  تـلدي إىل  معابـدها و الـز  تـربط  بـف لد
 . 2ارتبط تصنيفها  بالطقو   و املراسيم يف تل   العصور حيث  وحداهتا  املختلفة

إن فكــــر   الشــــوارع  املســــتقيمة  املنتظمــــة  الــــز  تقطعهــــا الشــــوارع  عرضــــية  تواجــــدت   و » 
ار  املصــرية القدميــة و تبلــورت يف املــدن اإلغريقيــة و اختــذت  شــكال  تطوريــا أصــال منــذ الضــ

نظا  ل رو ظهمنية األربية  و ال كان للدوافع كما   .  «3عند الرومانيف حسب  النظم  املتبعة
ـــــلاو  هاقاييســــممدن  يف  الشــــوارع  مــــن  حيــــث ـالــــ حتصــــف و إنشــــاء األســــوار عنــــد  ئهاتواــــــــ

 شوارع  و ــــــيق الــــــــ، ففي مضمون ض و القاهر  مريال    يف ب داد   ميكن معاينت  امواب ـــــــأب
 
 
 

                              
1
 . 18 ، ص(  مدينة اإلسالمية ال) ،،  محمد عبد  الستار عثمان - 
2
 18 ، ص  نفسه  - 
3
 . 171،  ص   نفسه -  
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إن  جــل  الدراســات االثريــة و الضــارية  و التارخييــة    » : حمـــمد عبــد الستـــاريقــول    االلتــواء
   1.«  للمدينة  اإلسالمية  وصفت  شوارعها وصفا أتسم بالتعميم

دورا  إيابيــــا  قــــد لعبــــتيف وادي يــــرقش  الــــدروب الضــــيقة و امللتويــــة ميكــــن أن تكــــون       
الوصول إىل مساكن  مقصود    للراحـة و  يف  ساهم يف حتركات سرية و آمنة للمواهدين و

و تعيــــق  التحركــــات الســــريعة  عربــــاتالال  تســــمح  مبــــرور   االتصــــاالت و التمــــوين  كوهنــــا 
تشـــكلت بصـــور   تدرييـــة  مـــع مـــرور الســـنف   الـــز يف عمـــق  الـــارات للوـــيش  الفرنســـي 

منتوة نسيوا  عمرانيا  عفوي  يرتكـة علـ  املنظـور  الـوظيفي لكـل جـةء مـن أجةائـ  فكانـت 
 عـن الـز فصـلت لمـوع  الكتـل املبنيـة   هناك  الدروب واملسال  املتفرعة من الشارع الـرئي 

ا علـ  األقـدا  و مسـتعملف   مشـي  مسحـت حبركـة  األفـراد كشرايف االتصال   بعضها  البعض 
من  حار  إىل أخر  عرب مساراهتا امللتويـة و الما و الب ال  لنقل حاجاهتم  و مستلةماهتم  

الــز كانــت  بســبب ميــول هــلالء  لفكــر  التكتــل  العــائلي ، فقــد جعلــوا مســاكنهم   املنكســر 
نيـات املسـتو   نتيوـة  متالمحة و متالصقة و غـا بعضـهم  اجتاهاهتـا  و أجنةوهـا عموديـا ملنح

طبوغرافية  املكان املتمية باالحندار إال أهنم حافظوا  علـ  عـرض  الـدرب  املتعـارف عليـ   و 
ـــيناذ تــــــــح. (  4.22) هــو  ـــه الــدروب إىل عبذحولت هــــــ ـــار  عــن مــ لســد   ماديــا مــن مرات  ــــ

و  وقـــد انعـــدمت فيهـــا  النوافـــذ  تـــارز ترتفـــع  حـــوايل  ثالثـــة  أمــــــدران املســـاكن الــــــــــخــالل ج
أل ـــــــعـد  كشل لـ  ذراد و ــــــــكمـا أرادهـا األف  ةتنا كبـــــور  مــــها يف صـــــل كمنافذقيت األبواب  ــــــــب
علــــ  االحــــرتا   ة ـــــــــدالل و هــــي رو   ـــــــــخــــــــــناء الــــدخول و الــــــــــثأفضــــاء داخلــــي  أي  رمةــــــــــــــح

 ممر من خالل وظيفت  الز  تسمح   ــــــــــتسب الــــــــأك . واانــــــــــالأبعاده بف بكل القائم 
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 بتنقــل أشــخاص معينــف للوصــول إىل مســاكنهم و الســيما إذا كــان  املســل  منتهيــا يف عمــق

  هــي الــدرب فالركــة يف ،قلــة الركــة أو شــب  انعــدامها أحيانــا يف بعــض األوقــات صــفة  الــار ،
 .من حار  إىل أخر   مستعمل للتنقل  ئ أكرير بكريا من املمر باعتبار فضا

 طويلــةملــد  زمنيــة   ل الظــقــي تــوفا ال دور ضــيق  الــدروب لف  فيةيــائي  منظــورو مــن  
و يف الساحات    لهاداخبرطوبة  نوعية  نتج ي ماشعة الشم   أل تقلل من تعرض  اجلدران 

 . ارا  صيفامبنا   بارد  شتاء  و حمتية كون  
الـدروب و املمـرات يف الـي الشـعيب طـابع التعـاون  والـتالحم االجتمـاعي يـربز تنظـيم    

فمــن هنــا   تكــون لألفــراد و قــد نســووه بطريقــة وظيفيــة   األمــن  و الطم نينــة  الــذي حيقــق 
 تشـابا لـبعض  أن هناك و السيما حف جند طريقتهم   ب وصأل تصفة  العفوية أبعد من أن 

 .املدن العربية و اإلسالمية  قدمية املتواجد  يف  مع تل   دروب هذهت يةامم
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 كنـل المسـم و تفصيـتنظيال:  اني ـالثصل ـالف
 

 
 نـسكـهوم الـفـم – 1

 
 نيةـسكـدة الـوحـال – 2

 ة  ــاحـالس -  ا               

  ةـرفـغـال – ب         
 خ ـبـمطـال  - ج         
 ذ ـنوافـو  ال األبـواب - د          
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 : مفهـوم السكـن -1
ــــ ـــــت ت ـإن أول بي ـــــعلــــ  وجــــ ب    الــــذيت ســــيدنا آد  عليــــ  الســــال   ـ  األرض هــــو بي

ــــي دمــــيف ضواحـــ يتواجــــد ـــدكتور  بــــو يقـــ ،1 اتـشق  يف قريـــة  بيـــت أبي إنـــ    « :نسي ـول  ال
ع   إىل  أحـد  عشـر   ألـأل سـنة   مـن  ـ،  و لكـن  هـذا البيـت  الـذي يرجـ  بيت  آد   حقـا

ة  بيــت  مــن  الطــف  املــدعم   ـا   معماريــا   جتلــ   يف  إقامـــيومنــا  هــذا  كــان  قــد  شــهد  رقيــ
ب عمد   الور  و النخيل   املشرب  بواسطة   قـدو   مـن  الصـوان   و املللـأل  مـن  غـرف   

 . » 2م طا   بةخرفة  هندسية   ملونة   باألمحر  و األسود و واسعة   دائرية  الشكل
فالوظيفــــة األساســــية للبيــــت هــــي تــــوفا الراحــــة  و االســــتقرار و إخــــرا   الــــذات  مــــن    

»فالبيــت  يــدل علــ   الليــل و اصــوف و العــامل   اآلخــر  « :اهليوــان و القلــق ،
، و يقــول     3

ة  لعلم  النف   و علم  النف   االجتماعي  ،  بالنسب « :  XAVIER Thyssen  زافي تايسنق
محايـــة   لنفســـ  يضـــمنكـــي البيـــت عبـــار  عـــن  فضـــاء  متواجـــد  يســـع   اإلنســـان  إىل ت يـــاه  

 ا ذهـــ و األمـــن ، لـــ وفر ـاء  يــــضــــشاء  فـل أمـــا   العـــامل  اصـــارجي  حبيـــث يصـــل  إىل  إنــــأفضـــ
4عترب عــاد  ذات بعــد  تــارخيي  ـيـ

مــن  ءحتمــااالو  راحــةال  الــذي يــوفر ، فالبيــت هــو امللوــ   »
مبريابة  املكان  املفضل  و األحـب  إليـ   إذ يتخذه اإلنسان  األمطار و الربد والرار  و الرياس 

 .   و طم نينت   و سكينت   ـأمن  ي ـفحيث 
 
 
 
 

                              
1
 .   19ص مرجع  سابق ،  ، عفيف  بهنسي - 

- 
2

 .  04نفسه ،  ص    
-1 MOUSAOUI Abdelrahmane   , op cit , p 155. 

                          
-4 XAVIER Thyssen  , op cit , p 33.                                                           
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  » ينـمـلد االـو هـذا البـ «: من سور  التـف   1يف االية  يف القرآن الكيم منذكر األو 
علنا  ـو  إذ  جــــ «:مــــن ســــور  البقــــر  105يف االيــــة  ،  و  مكــــة  و املقصــــود لبلــــد  اآلمــــن أي ا

امنا و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى و عهدنا الى ابـراهيم و اسـمعيل ان ناس و ـابة  للـالبيت مث
 .  » طهرا بيتى للطابفين و العكفين و الركع السجود 

ع  ـديث  مجــــذا الــــَنُة  يف  هــــو اأَلَمـــ  «:األثـــا   و يقـــول   ابـــن  منظـــور  نقـــال عـــن   ابـــن   
 . »1كـأمف  و هو  الاف

أن طمــ ن معــى علــ  القلــب  ، التهــذيب  يف   «:الطم نينــة  فيقــول  الةجــا   عــن أمــا  
ــــي ــــت نفســــ  و هــــو  مطمــــان  إىل  كــــذا  و ذلــــ    :الريالث ــــ  إذا ســــكن، و أطم ن أطمــــ ن قلب
يموا   ـنتم فأقــأنــإذا  اطمـفـ «:مـا جـاء يف قـول ات  تعـاىل و إسحاق عن ـو يقول أب ،» 2مطم ن

و    3يء  ســــكنـ ن  الشـــــعى  إذا  ســــكنت   قلــــوبكم ، و يقــــال  إذا  اطمـــــمبــــ   » الةـالصــــ
كن  ـيل  ســسـكن الرجـل  سـكت  ، و قـ «: ول  ابـن  منظـورـيقـ  و ، كون  ضـد  الركـةـالس

و عــن  أبــو  عبيــد نقــال    ،  4 »حركة ـعد  الـــهدوء   بـــيف  معــى  ســكت  و الّســكون  هــو الــ
معى  مــا   متنــع  بــ    مــن  ـكان  مــا  تســكن  بــ   الســفينة بــأن  الّســ  «:عــن  ابــن منظــور  
5الركة و  االضطراب

«. 
ألهنــــا  تســــكن   (و أصــــل  الكلمــــة  ســــكن  ) مسيــــت ســــكينا   «:و يقــــول األزهــــري 

سكن    :ات  فقد  سكن  ،  و يضيأل  الذبيحة  أي  تسكنها  باملوت  ، و كل  شيء  م
6باملكان  يسكن  سكى  و سكونا  أي  أقا 

«  . 
  

 

 

                              

  
1

 01ص  ، 1994، دار صادر  ، بيروت  ، 0، ط ( لسان العرب )ابن  منظور ،    -
2
 .  078  نفسه  ، ص -  
3
 .078  نفسه  ، ص -  

    
4
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5
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-  
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يقـــال  لـــ    فيهـــا    ،و الســـكن  أيضـــا  ســـكى   الرجـــل  يف  الـــدار    «:يـــاين  ألو قـــال   

جعــل  لكــم "  و قولــ  تعــاىل املنــةل  و البيــت  ،ســكن أي ســكى ، و الســكن  و املســكن  
 . »1 يسكن إليها  ن املرأ   أل  :السكن   و،  " الليل سكنا 

الســكن  املســكن   ، يقــال   لــ   « :و عــن املهــدي  نقــال عــن ابــن  منظــور يقــول  
املسـكن   الـذي  يسـكنها  الـةو   إيـاه ،  :سكن و سكى  مبعى  واحـد ، و سـكى  املـرأ   

ة  علي   السكينة ،  و يف  حديث  قيل أن النيب صل  ات  علي  و سلم  قال هلا  يا مسكين
 .»2 أراد هلا الوقار و الوداعة و األمن ، و يقال رجل وديع وقور ساكن هادئ

  حقيقهاـلتـ كادحـا  الز  يسع املادية أهم  املكتسبات  لإلنسان من ملسكن بالنسبةفا   
غيابـ   مـن  أشـد  إن  «:حي ـحسـن  فتـ يألـو يضـ  أوالده نشاة ـتـزوجت  و  إسكان   من اجل
مــن  » 3عريأل  العــائليـماء  و التـــاهري  لالنتـــريل  الرمــة  الظـــال ضــب  ، حيــث  ميــ  أســباب
حامال اصشوع يف لة ـشخصية العائل يرمة   الشاهد الدائم لوجوده و الذيابة ـمبري هوو  ،جهة 
"  :القائـــل  املريـــلو أصـــبح يـــرتدد يف اللــــ ة  العاميـــة   .ر ـهة أخــــن  مـــن جــــائ  و تكويــــاية بنــــهنــ

أن املسـكن هـو قبــل   «: يطبـق أساسـا علـ  املـرأ  مـا يبـف إذ" قـربك  يف  الـدنيا  هـو مسـكن 
  .» 4إال للراحة و املبيت طويال  يف البيتميكث باعتبار أن الرجل ال  لهالومكل شيء 

 
 

 
 
 

                              

- 
 . 010، ص   ابن منظور ، مصدر سابق 1

    
2
011، ص  نفسه  - 

 
. 

         3- HASSAN Fathi  ( construire avec le peuple ) Edition 1                                            

                 traduit de l'Anglais par Yana Karnel , laminère de Pierre Bernard, Bibliothèque Arabe Sind-bad,1977, p 72    

                              4-FAROUK benatia   , op cit ,p 32   
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 أي  حــرمناها الةوجــة و منهــا كلمــة ـرمي  و معـــكلمــة حــ «:و يشــا حســن فتحــي إىل 

الكــرب   ت ـب  يــ مية ـاملتــائلة و ـكن  العـــان الــذي تســـباملكــ ريبـســكن العــيف ال مــا يعــرف :املــرأ  
ا ذهــ ويــدر  ،  » 1ز  حيتويهــا ـرمة  األنريويــة الـــضاء و الـــا الفــذعــد  كســر هــتتضــمن  الــز 

مكـان  خيـص املـرأ   و هـو ذي معنـاه املسـكن ـر  و الـالفضاء أو الل   ذاملفهو  باعتبار أن 
دار ـهو  كلمـــة الــــاســـتعمال مفـــ  ة  العاميـــةـيف اللـــ ح متـــداوالبحيـــث أصـــ «:عملهـــا و لقاءاهتـــا 
     . 2 »ةوجة ـللداللة عل   ال

مـن  بنفسـ  حيققـ  اإلنسـان تارخيي  األول  : ين متكاملفبعد ربط بفالمن هنا ميكن 
مــن خــالل  يتحقــق  إنســاينهــو ف الريــاين أمــا ،االحتمــاء األمــن و  لــ  يــوفرســكن ء مخــالل بنــا

    لكــور بيــةي   اــل قــول  د ـو قــ  ،املســكن ذاك  اء ـفضــ تطبيقاتــ   الياتيــة مــع  وا ـانســ

lecorbusier جةء قدميا مريقال و املسكن  مل يعد« :  اإلنسان و مسكن  االرتباط املتواجد بف
مــن زمــان  و طـمرتبــ أيضــا من رســا يف األرض ب ساســات عميقــة مشــيد  بصــالبة بقــدر مــا هــو

 ة  ـمقولتنطبق ، إذ  3  » ... لعائلية و العرقيةبوجود الطقو  ا
املسـاكن   الرجـال يصـنعون« :  علـ  هـذا املفهـو  متامـا    jean pierre cabrol جون بيار كـابرول
عد  ارتكـاز  يتبف  و من جهة أخر  ،  عل  هذا املفهو  متاما  4 » الرجال  واملساكن تصنع

  عنصر أساسـي للعالقـة العائليـة أو الفـرد مـع لكن عل و« : فقط عل  دوره الوظيفي السكن
فالعالقـــة املســـتمر  مـــع احملـــيط بإطـــاره  ،وســـط  االجتمـــاعي الـــذي هـــو وســـط ثقـــايف وحضـــاري

 5وع اإلنسان ـج نـايل و الوظيفي أي كان ينتـالتارخيي و اجلم
« ، 

                              

                                                                  1- HASSAN Fethi   ,op cit, p 107.  

   2- BRAHIM  Benyoucef  ( M'Zab : les pratiques de l’espace  )                                                                 

          Entreprise National du livre , Alger, 1986,  p 10. 

3- Le Corbusier  , (vers une architecture), Edition Arthaud, Paris,  1979 ,   p 193.   

                           

4- voir notes PAUL pandolfi ( l’habitat du hoggar entre tentes et maisons ; la hutte )  

         Publié sous l’égide du centre d’études sur l’histoire du sahara ,Carhala ,Paris, 1994 ,p 38 

                                

5- FAROUK bénatia   , op cit , p 301.  
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أرض  ســاحةلــرد م معـــلومة خياليــة أو  ي  ـلــذي يعــيش فيــ  اإلنســان ـالفضــاء الــ ألن وذلــ  
أي حسـب ثقـافتهم   ق نظـرهتم للحيـا ـراد وفــة  ينظموهنـا األفــة مميــ، بـل هـي حقيقـ ية ـبدون مـ

ذلـ  الكـل املركـب  « :يف مضمون تعريفـ   edward taylorإدوارد تايلور الز هي كما حددها 
الــذي يشــمل املعرفــة و العقائــد و الفــن و األخــالق و القــانون و العــرف و كــل املعتقــدات و 

 جنــــد  أن  ، فبالتــــايل « 1 عضــــو يف ااتمــــع كونــــ  ادات األخــــر  الــــز يكتســــبها اإلنســــان  العــــ
 يقـول  عـامل االناسـة كمـا عنـد جـاإعوابـا مةدو  أيضـا تـوفر   الـز تعكـ  ثقافـة البشـرساكن امل

باعتبارهــا تســاهم يف إعطــاء املنــاظر خصوصــياهتا الــز   و ذلــ  «:  philip waner فليــب ونــا
معــــاين االحتكــــاك املركــــب بــــف املواهــــب الريقافيــــة و املقــــايي  و الظــــروف و  جتســــد ومتيةهــــا 

 هممساكن شعوب العامل ظروف تعك  بوضوس عل  واستخدا  املواد الطبيعية يف لال البناء 
   ،  «2يوهلم و ملهالهتم الريقافيةـم  مـربز   الطبيعية اصاصة مبحيطاهتم

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            

                                

 
1
  0، ص1989، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية، ( طريقة الدراسة األنثروبولوجية الميدانية ) أنظر محمد  حسن الغامضي ،  -  

voir notes COLETTE petonnet (espace , distance et dimension dans une société musulmane )                        -0 

            L'homme volume  XII, Cahier II  ,  Paris Seuil, 1972,   p 28.    
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 : ةـدة السكنيـلوحا -2

 وكيفيــة تنقــل تنظيمهــا  أجةائهــا  و طــرقعــدد  حيــثمــن  الســكنيةات الوحــدلــأل ختت  
رف و ـال ــو تشــمل أي وحــد  ســكنية  ،كن ـبــداخل  فضــاء املســاألفــراد مــن جـــةء إىل آخــر 

 .  هوـمر و البـو الما  و امل  ـاملطب

خمطـــط  - اســـمب  مـــافضـــاء مســـكن ل   ندســـية و بياناتـــاهل  رســـوماتب  املخطـــطيعـــرف  
 ط اليـــا  ،ـمنـــ  عا  فضـــائي و اجتمـــاعي يشـــمل بـــالطبـجـــةء مـــن نظـــ « : و يعتـــرب ، -املســـكن

 يـربزكونـ  ،   «1ةائ   و أقسـام ـسـكن  بكـل أجـللمتصـور   هـوتقرير يف اسـتخدا   الفضـاء ـالف
فية ـكيــــ  دقيــــق  بشــــكل ح ـوضــــي و  ســــكنيةال  وحــــد ال منــــط  بطريقــــة  فنيــــة  يف نفــــ  الوقــــت

طـابع  الشخصـية   «: ه حف اجنـاز  الذي يعك   مط  اليا ـن وفق املسكن  فضاء ستعمال ا
 .« 2 االجتماعي  هو تقدير العائلية  و الفرد 

العالقة  بف اإلنسان    فظلت مناذ  الوحدات السكنية و مهما اختلفت و تعددت 
وهنـــــا  تطوريـــــة هتـــــدف إىل  تـــــوفا األمـــــن  والطم نينـــــة  و لكو مســـــكن   ثابتـــــة عـــــرب العصـــــور 

علـ  باستعمال  املواد  الطبيعـة   يف البنــاء  املختلفة  املناخية من مجيع  امللثرات    االحتماء
ة ـوحــد   سكنيــإيــاد ابية يف ـبصــور  إيــأســهمت  و الــز  تقنيــة و تطبيقيــة   رفاعــمأســا  

يـــربز مـــن  حيـــث ، اليـــومي االســـتعمالذات   األجـــةاء  إظهـــار  وظيفتـــ  م معـــف  ـذات حوـــ
 يف  يتمريــــل و مضــــمونا  ة  شــــكال ــــــــســــكن ذو  وظيفم الفــــت العملــــي  النــــاتجذا ــــــخــــالل ه

ـــب ـــب : ســيفأسا عدين ــــ ـــحيث يكــون يف األول  الـ ـــفنيـــعلــ  القيمــة الألفــراد  العائلــة    حكمـ ة  ــ
 ، أما يفمعربين عن احملسو    ئهاعيشون  بداخل  فضاــباعتبارهم  يكنية ــــوحد  الســــلل

 

                              

  1-EKAMBI  schmidt  jesabelle , (la perception de l'habitat), Edition  Universitaire, Paris ,1972 , p 96 .                         

   MOSTEFA  Boutefnouchet  , op cit , p 27 .                                                                                                   -2 
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و ملسـكن ا لظـاهر علـ  القيمـة الفنيـة  إىل كـل  أفـراد ااتمــع    لكما جع ا ـف الرياين 

ضاء خاصـا و ـف مكان ـده يف الـتخذ من تواجـاملسكن ي أن  ميكن القـول ـ، و عليالتعبا عن  
عــن سان ـإراد   اإلنــ وفكــر  هــو نتــا  مــادي مركــب مــن حمســو  و ظــاهر    كإبــداعميةا   ـمــ

 .لت   بتواجده  كعنصر  يف ااتمع ـلور  فيها خميـتتب الزية بداعاإلمارسة  امل طريق 

 ت ـام اء ـباسترينـ رغـم اخـتالف ثقافاتـ   ابتـثـ اتـلد   ااتمعـ مفهو  السكنيبق  و    
ط ـمنـ »:الوحد  السـكنية  الـز  هـي  منطـق  اإلنسـان  و بـاألحر    شكل و نوع  هو يدـوح

  .« 1ريلة  يف األحاسي    و املشاعرحيات   و  تصورات    املختلفة   املتم
هي ذل   الكل  املركب الـذي يشـمل   العلـم  و الـدين و  الزالريقافة  ليست تل    

إبـداع   يف سـبب وحيـد مـن منظـور  القـيم  و عـادات  ااتمعـات   الفن و املعارف الشـعبية 
 مـنذلـ   يف  دورأيضـا    للقـدرات  العلميـةبـل ،  عديد  مـن  الوحـدات  السـكنيةال مناطاأل

و  بعيـد  يط أو  املستورد   مـن  أمـاكن  احمليف   املتواجد   املواد الطبيعية ست الل  ا  خالل
  .العمائر  استعماهلا  بصور    دقيقة  يف  

املواد  الطبيعية  املتوفر    يف حميط   كالوار   و اصشب منذ القد  استعمل اإلنسان 
  مبسطة وأحوا يف  أشكال  ولكنمستعملة  حا اآلن  ةالت ال و يف بناء مسكن و الطوب 

،كما أسـهمت  ائل الديرية ـو األدوات و الوس اآلالت دور  بفضلاقة  ـناأل  باصفة و تتمية 
 واملســــلحة  اصرســــانةك ابتكــــار مــــواد جديــــد  تســــتعمل يف البنــــاء  العلميــــة  يف  راســــاتالد

   . د متطور  بتقنيات ج و اصشب  ديدـال  يتماد استخدا  
 
 
 

                              

EKAMBI  schmidt jesabelle  , op cit , p 167.                                                                                                            -1 
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     حتولــــت مث بشــــكل أفقــــي  يف البدايــــة  دن و القــــر للمــــ التوســــعات العمرانيــــةكانــــت 

ر  ـفكـــتبلـــورت فالصـــالة للبنـــاء  إىل  املســـتو  العمـــودي   األراضـــيوقلـــة  نتيوـــة غـــالء العقـــار
 مـن حيـث تنظيماهتـااملتميـة  وحـدات السـكنية  ال خمتلفـة مـنإبداع أمناط  حولتنظيم الفضاء 

  خصوصـــــيات بالتـــــايل و يف نفـــــ  الوقـــــت   فقـــــدتالداخليـــــة  و رموزهـــــا و مـــــواد بنائهـــــا  و 
 كليـــا النوافـــذ    انفتحـــت  و  هـــاو رموز ركةيتهـــا مب ةالســـاحانعـــدمت حيناـــذ  ، ةـكن الفرديـــا املســـ

  االتحول يف كـل مــوتمع  فنـ نتج هذا  ف ،و أصبحت أبواب املداخل متقابلة  عل   الشارع 
......  و العريب  و الرتكـي املسكن  األوريب  و  الياباين   مريل رموزه من خالل  مييةه يا عمار م

ااتمــع  و  متوارثــا   ذاك منوذجــا  اجتماعيــا يبقــ   حيــا  يف  ذاكــر   مــنهم  كــال ميريــل   إذ، إخل
  .عرب األجيال 

نتيوـــة    ، يف لـــال الســـكن قفـــة  تطوريـــة خـــالل القـــرن العشـــرين دول العـــامل  تشـــهد  
 ،  لالزمــةاالجتماعيــة الــز ظلــت تنتظــر حلــوال  هاإلســكان شــرائح 1 عديــد سياســية  بابأســ
 ة ســـريعبـــوتا   العمـــراينان الـــذي  انشـــ ل جاهـــدا  بـــالتطور ـداهـــم اإلنســـقـــد  يضـــار حركـــب ب
هر علـــ  اريع و  متويلهـــا  و الّســـباإلشــراف علـــ  املشــ دلـــ   وقتصــادية اسياســـية و   ايــاتل
ــــجنا ـــدانم هااز ـــ ــــف  ، ايي ــــملي بـالعـــ اتجـالنـــكان ـــ ــــع الـ شكـــالعمـــارات ب روزـــ شاب  ـــــــتد  و دون ـــ
  العمـــــائرموعات مـــــن وـــــــما  ـإلنتـــــ لمعمـــــكشارع  ـــــــــــال داـنا بـــــــــــــهمـــــن  . الســـــكنية  اوحـــــداهتل
يف وحـــدات ســـكنية  حتاجف ـاملـــضــمنت إســـكان مـــا أمكـــن مــن الـــز   تتالية و املتشـــابةمــــــال

يف  تهـــا الــــز جندهــــا و رمةيالعائلـــة  صيةـية  هلـــا وهـــي  شخــــأهـــم مـــ التـــايلب فقـــدت تكـــون قـــد 
 دالالت   و ــــس رز في ـــــــــــبال تـد ـط سكت واحـــــــــحتول  الكل  إىل منإذ  ، املسكن الفردي

 
 

                              
1
للدول عالقات  الدول، إال أن  تنامي االديولوجيات الفكرية و االقتصادية   والعالمي  م لالس فيهيئة األمم  المتحدة دور لفي أواسط القرن  العشرين، كان  - 
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الــدول الشــيوعية  و   تاعتــرب  عنصــري التشــاب  و التتــايل، يــا تملــا اســتوجب  .ائدـالنظــا  الســ

 ظهــــر ي أشــــكال العمــــارات و عــــدد طوابقهــــا  إبــــداع فــــت جديــــديف اخــــتالف الشــــرتاكية أن ا
ة  الــدول ـمــا مل يســتقر عليــ  الوضــع  يف  أغلبيــ ، االجتماعيــة تها و عــدال هــاو تطور   هــاجناح

 متمــاية   وحــدات  ســكنيةإبــداع يكمــن  يف    آخــراالرأمساليــة   الليرباليــة الــز جســدت تصــورا 
ل  واجهــات العمــائر ـالّســهر علــ  جعــ و مــن جهــة  تنظيمهــاو طريقــة  تاحيــث املســاح مــن

   .اقة ـاال و أنـأكرير مج
و  أشـــكاهلا فبـــاختالبنـــاء  املســـاكن  مــن وراءاألســـباب و األهـــداف   تنـــفمهمــا كا   

 السـكنية  الوحـداتمـا فقـدت  نتيوـةالت يا الذي لق  باإلنسـان  إال أن األهم هو  أنواعها 
،مةاحـا عـن دوره مبتكـر  حضـاري وسـط   يفمع مـرور الـةمن  أساا  أصبحكون   وانبمن ج

املشـاركة و إبـداء الـرأي عن الفنية اجلديد  الز  هتم  و مبعدا حا  اإلبداعاتعل  كحكما 
باعتبـار   هو ال كيـأل يفهـم ظـاهر  احملسـو  يف مسـكن   يعـرف كيـأل يـد  ملفحيناذ  ، فيها 

متامــا مــن ثقافتــ  و   هجــرد و قــد مفاهيمــ  و تقاليــده علــ   أن كــل مــا حيــيط بــ  هــو  دخيــل 
 . من  هويت  و عبقريت   أفرغ

 بتواجــد   يســمح مــايف اختيــار منــط وحدتــ  الســكنية دورا أساســيا   تلعــب حريــة الفــرد  
ميكــن ذكــر  و كنتيوــة ، الياتيــة   تــتطبيقا و   ســكنم فضــاء و انســوا  بــف  توافــق عالقــة 

ضـــاء مشـــرتكا ف و امركةيـــ كوـــةءفيهـــا الســـاحة   تعتـــرب  الـــزبـــرقش يف وادي الســـكنية    وحـــدال
يعكـ    باعتبـاره  طـوال السـنف الـنمط ا ذفضـل األفـراد هـحيـث  ،نتظم حول  باقي األجةاء ت

 الذي مل  يظهر  ل  أثر  تقليد  السكن األورويب منوذ   يال عن بد  اجلانب احملسو 
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النقــل   التقليــد يعــت ال »:يقــول حســن فتحــيفكمــا ،علــ  بعــد عشــرات األمتــار عنــدهم وهــو 

و لي  بكريا  نقـل أسـلوب البنـاء لقـو  آخـر أو ملنطقـة أخـر ، إمنـا  ميكـن   الكامل  لإلبداع،
مــن كــل رواســب األمنــاط اصاصــة و مــن  كــل  صفيتهاـتــبناء و لكــن يــب ـتعمال طريقــة  الـــاســ
كل الظـاهري  للمسـكن  شـالد يـتقل ادية حـال دونـ،رمبـا افتقـار األفـراد لإلمكانيـات املـ« 1جةء

  .عل  الشارع  هذـتيوة انفتاس نوافـن انب  الوظيفيتما  جبـمل يكن لديهم اه إمناالفرنسي 
هـي ، املسـاكن يف بنـاء  ااسـتعماهل اتتطبيقـلو للمواد  الطبيعيـة   ، العلمية املعرفة إن 

مرياليــا ال فنــا معماريــا  »:  تيــاراالخ حريــة مــع بــالتوازي تنــتج وأهنــا عــرب األجيــال  متوارثــةثقافــة 
 منظــــور مــــن  فقــــط وحــــد   ســــكنية طــــيطال يقتصــــر  ختفــــ ، «2يتواجــــد  إال يف  العــــاد  اليــــة

  هاعناصــــر ة ـقاومـــم إلظهـــار التقـــت و الفيةيـــائي  ظور ـو يف آن واحـــد علـــ  املنـــل ـبـــ عمـــاريم
  الطبيعيـــة و واداملـــو  ناخيةـاملـــ   طبيعـــة  املوقـــع و ظروفـــ مـــا تتطلبـــ   لـــ  حســـبذو اهليكليـــة 
 . الفيةيلوجياالجتماعي  و  فانبـج مجع بف  هناك بالتـايلكون يف ، ئهابنا أساليب

هـــــي  ... (  ، املعــــارف التنظــــيم االجتمــــاعي ، الـــــدين )و الريقافيـــــة  االجتماعيــــةقو  ــــــــفال
   بـف  اإلنسـان   و العالقـات املتواجـد :سكن و اسـتعمال  ــــي تشكيل  املــــعباا فـــــــــــاألكرير ت

 وساويــــــــــقول الـدكتور مـــــي (ة ـالقنادسـ)ورار  ـــــــــــــــــــق أل مسـاكن ـوص يــــــــــففمريال  ، 3سكن ـــــــم
 قــد  و لــي  فقــط  علــ املفهــو   م علــ الفضــاء  الــداخلي  للمســكن   قسيم ـتــيرتكــة  » :

     ذيــــــــةايب  الـــــــــــو كذل  املسكن امل ، « 4الضرورية  و املوضوعية  االحتياجات أسا  
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سـواء كانـت يد  ـمـن  زاويـة  وحـ  ومن  دراسـت   حسـب  شـكل   املعمـاري  » :ظهرـي
، دفاعيـة،  اقتصـادية )اعية  ـجتمـإأو    ( مواد و  تقنيات  البناء ، املوقع ، االحتماءاملنا  ، )مادية  

يف القيقـــة  ملـــا   نت مـــل    »:و   ، « 1مـــا هـــو ظـــاهريكـــل تعقيـــد   اســـتبعاديـــربز  فيـــ  ،  (يةـدينـــ
التخطـيط    يف ملشـاركة مـن اراد  الذين مل  يتمكنوا  ـاملساكن الز  تبى  و يسكن فيها  األف

الرمة   ال يصون   عائقا رتطو د ـأن اهلـياة  املخططة  قأحيانا  الحظةاملمكن ـ، ي البناء يف  و
كلمـــا  ، إذ  « 2  بطريقـــة  ظـــاهر   موتمع  التقليـــدي  ـعلـــ  الـــحســـب الـــدين  يـــدل  الـــذي
   .جتماعياإىل طابع   طبيعة الال ـب فتقرـاملسكن  خاصية من خصوصيات   ي يفقد
و لكــن   ثقــايف  أساســي  نتــا املســكن  و بنائــ   هــو  خمطــطأن  ميكــن القــول مــن هنــا  

الشــمولية  الريقافيــة   املنفــرد     ئمــاداضــار  يف العقــل حستااليســتوجب  »:و إن  تناولــ   معقـد 
 نتــــواز ال املســــاكن الشــــعبية كوهنــــا حتقــــق  و الــــز مل ختلــــو منهــــا  بالت كيــــد  ،  « 3و  الظرفيــــة

  .ي النابع من إراد  و ثقافة األفراد جيلو فية الو  وظيفيال
 : ةـالساح - أ
 
ء كوــــة  يف كــــل الوحــــدات  الســــكنية  يف وادي  بــــرقش تواجــــدهابتكتســــب الســــاحة   

مـــع  الشـــارع  أو  املتصـــلالـــذي  اجلـــةء الوحيـــد  األوىل باعتبارهـــا  : أساســـيتف  ميـــةتف مركـــةي
تــتم   الــز و اجلــدار األمــامي  يف بــاب  املــدخل   مــن خــالل فتحــة   بصــور   مباشــر  الــدرب

 نقلــــــتحركة ـــــــيسمح ب اشرتككوهنا فضاء ما الريانية  ـــــــ، أمعملية  الدخول و اصرو    هامن
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 رف  املرأ  ـاألكرير  استعماال من ط عتربتو أفراد العائلة من جةء إىل آخر بداخل املسكن 

و هلــدا اختــذت صـــفة  أنريويــة و ألـقـــت برمةيتهــا علــ   واجباهتــا املنةليــة الــز تــلدي فيهــا معظــم 
بصور   رزـبر وت بالتايل يف فضائ  طابعا من  االحرتا  و التقديـف نت  باب  املدخل و عتـبت  

 .الدروب خفة و حركة  تنقل  الرجال يف  يف خاصة 
ـــ مـــن  جـــةء كـــلعلـــ  أســـا  وظيفـــة  الشـــعيب  م املســـكنـتنظيـــقـــو  ي   كســـب   يو  أجةائ

من  حيـث  اهلـدف الـوظيفي   »:  XAVIER Thyssen قةايف  تايسن  إلي  يشامميةا ، كما  فضاء
  آن واحــــد اط  ثقافيــــة  متريــــل  يف  يتطــــور علــــ  أســــا  أمنــــ ،نتــــا   الســــاكن  املســــكن هــــوف

تطبيقـــــــات  و رمـــــــوز  ختـــــــص ااتمـــــــع  و التنظـــــــيم   العـــــــائلي  و األدوار  و لموعـــــــة  مـــــــن  
البعـد   علـ  اين إمنا أيضاـنساإلبعد  العل  أسا  يتحدد فضاء الساحة فال    ، «1التناقضات
حة هــــي الــــز  متيــــة  إن  الســــا »: نة ـالدجــــ تربيــــة  اليوانــــات ينحصــــر يف الــــذي   االقتصـــادي

العـــائلي  علـــ    االقتصـــاد  يرتكـــة حـــفســـيما ، و ال مســـكنا  ريفيـــا عـــن مســـكن  حضـــاري
إذ  ، «  2و األغنـــا   و الـــدجا   لألبقـــار  أمـــاكنتكـــون   حتـــوي     هـــاالفالحـــة  فـــإن  أبعاد

و كوهنا  من خالل مركةيتهاتتول  في  اليا  العائلية و االقتصادية لألفـراد  فضاء جامعا تعـترب
سـاحات املسـاكن  الشـعبية يف وادي  مريلمـا هـي عليـ   ،3  بنيةـسا   الداخلية  املـملتق   األق

ذلــ  حســب أفــراد كــل عائلــة و العالقــات  و عــدد أجةائهــا   الــز تتبــاين مــن خــالل   بــرقش
 مريلـكن  يتــإن السـ »:  COLETTE petonnet  كوليت بيتويناملتواجد  بينهم كما توضـح  أيـضا 

 الفضاء  ألغراض  استعماليف  تشكيل و 

ون  اجلماعـة  و ـريقافة و قانــالل  الــمـن خـ طورـتت ،بنية حسب ظروف  و أوقات  اعتيادية ـم
 .« 4انةـد   و بالديـالقات  املتواجـائ   و بنوع  العـأعض

                              

   XAVIER Thyssen  , op cit , p 34 .                                                                                                                         -1 

               .                                                                                                                  15, p   voir notes Ibid -0      

3- Ibid , op cit , p 21 .                                                                                                                    

                                                                                                                   .  171  COLETTE petonnet , op cit  , p-4 
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ـــــ ألبعـــــاد حتقيـــــقملســـــكن الشـــــعيب  ا  طريقـــــة تنظـــــيمعكـــــ  ت       جتمـــــاعي و اع  ـذات طاب
اد كــل مــن ـإبعــ إن :هامــة فيةيائيــة  أهــدافاملخـــتلفة أجةائــ  حتديــد أمــاكن  و إن يف ادي قتصــا

 وفر ـيــ أمــر ضــروري عــن مقدمــة املســكن و إدراجهمــا يف عمــق الســاحة املرحــاض و املطــب   
ف ـدرجتــب اخنفــاض  ينــتج كمــا ،  ار  و نقــاء فضــائـلل ــرف و يــلمن  طهــ ويةـال هتـــبطبيعــة الــ

 يف يلعـب دورا الـذي  تــيار اهلــواء املسـتمر  بينهمـا ركـة بفعـل حالشارع و   ةالساححراريت  بف
 إىل األعل  ح ـالروائ  بفعل تصاعد ئ هوائها و نقا لطاف تكتسب الساحة إذ،   رفالوية  ـهت
ـــــمنطقــــ  باعتبــــارهارع ـالشــــ مــــن مث إىل  و  يعطــــي مــــا ، 1ي   ـ ط فـــــوة ارتفــــاع الضـــــنتيــــ فريغـة ت
  السـاحةف » :احلـسـالده عنـد سـكان   ـ، و مريـل ذلـ   جنـة عنـد األفـراد ـاصـية  خـمـ ائهفضال

قلــب  "  اســم  هايـيطلقــون  علــ  فــإهنم كن ـيف املســعـــند األفــراد   ضلـاملفــ فضـــاءالباعتبـــارها  
حيث  القلب  هو   العضـو  املركـةي  و اليـوي    ،و هي مقولة  لازية و عكسية " املسكن 

 .«2 ذي   و  ضامن   حيات ـ م ان ـيف  جسم   اإلنس
ــــأفكـــارهم ال هم وـإرادتـــمنطلـــق األفـــراد مـــن  أوجـــدها كمـــا ، نذإحة افالســـ ريقافية و ـــــــــ

ـــاهل رمــوزهم   ،داخــل املســكن يف عيش ـهم بالــــــسمح لــــــــــــعماري يـــــــــن مـفــــــــد لـوسيــــــــهــو ت امةــــــــ
ـــــــإذ ي ـــــــصبالتــــــايل  ك عــــــــ ـــــــور  مـــــــ ـــــــشيــــــــــي  ملــــــاريالية ــــــ ـــــــإلير ـــــــ ــــــور  ــــــــ    rapoport رامــــــوس رابوب

RAMOS: «   ف ــــــــــولكــن الداللــة و العالقــة بقط ـفــ عماريـعى املــــــــــــكن املـة الســـدراســال ختــص 
عنـ  مـن  عـربيولكـن مـا  ذاتـ ى يف حـد ـاألسـا  يف املبـ و لـي  ، متبعةـالـ  افت ـاإلنسـان و ثقـ

 عظم ـميف الساحة    قا ــــــــتيث ـــــــ، ح 3  «لهاـد ألجـالز وج استعماالت يم  و ـظـخالل تن
 
 
 

                              
1
 . 142مرجع  سابق ،  ص    محمد  عبد الستارعثمان ،   - 

PH .Antoine et A. Dubresson , ( Abidjan : Coté cour  ), Edition Carthala , ORSTOM , Paris, 1987 , p 143.         -0  

             3- voir notes ,  COLETTE petonnet , op cit  , p 34.                                                                                            
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تتخـذ أيضـا كمكـان للولـو  و لقـاءاهتم   و  لألفـراد  و الياتيـة   املعيشية التطبيقات

ضــمن تواجــدها  مــا ت ــا مكــان  إذاوظيفــة  الســاحة  و تت ــا  .األكريــر اســتعماال هــي اجلــةء ف
حســـب التحلـــيالت للنســـيج ف ديـــد  ،جبتصـــميم  ســـكت منـــط فيظهـــرتنظـــيم أجـــةاء املســـكن 

يعيشـون يف مسـاكن تعـرف  نف املـواط ريرـأكـ فـان  فوارـكـوت ديـعاصمة   أبيدجان العمراين يف
منفصــلة  هــيبــل  كوــةء مركــةي   يف مســاكنهم  تتواجــد الســاحة ال حيــث، 1* ذات الفنــاءبــ*

 . بنية الكتلة  امل  عن
إذا أتبعنــــا مريـــال جــــون  »:املســـاكن الــــز تنـــتظم حــــول الســـاحةمنـــد القــــد    تواجـــدت

مسـاكن السـاحل يف تـون  يف دفـاتر الفنـون و    1911من سنة  دسيموا الذي وصأل ابتداء
ففــي معظــم  ،التقنيــات لشــمال إفريقيــا ميكــن اقــرتاس وصــأل دقيــق نوعــا مــا للمســكن التونســي

ه ـذفهـ ،   يبـى املسـكنـو هـو الفضـاء املركـةي الـذي مـن خاللـاألوقات ينتظم حـول السـاحة 
اين ينســوم حــول فــرا  ـالســاحة  ليســت ميــة  خاصــة بالعــامل العــريب فاملســكن اليونــاين و الرومــ

يف  اأساســـي اعنصـــر  منــــذ أقـــد  العصـــور الســـاحة تعتـــرب» :املضـــمون و يف نفـــ   ، 2 « داخلـــي
 حولـ  مـن  يت س  عل  الساحة كفضاء تتشـكلفين ا املنةل العريماـأم  ،ختطيط املنةل الشرقي 

  3.«  بالل ة الالتينية Uال رف يف شكل حرف 
 منـوذ  هو  الساحة عل  أسا  مركةية  الشعيب  املسكن أن تنظيم  استنتا  ميكن و 
يـــدركون جيـــدا منـــط   ينذالـــ  لألفـــراد  بالنســـبة األكريـــر مجاليـــة و األوفـــر توظيفـــا و  ياختيـــار 

ــــاهتم  و يشــــعرو  يــــلهلهم  للعــــيش  ك ســــر   مســــلمة       ، ل  مــــن  منظــــور  حمســــو ذبــــ نحي
 .عتقداهتا و طقوسهامل سد ـظة  عل   قيمها  و لـحماف
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 :  ةـــالغرف -ب

 

 تنفـتح   و، أشـكاهلا مربعـة بصـور  متقابلـة  يف مقدمة املسكن الشعيب   رفال  تتواجد 
يف معظـم املسـاكن  سـم 42الوار  بسم  ،جدراهنا مبنية من عل  الساحة  و نوافذها بواباأ
عناصــر هيكليــة كمــا أهنــا   بــنف  الســم  ،و مــن لبنــات الطــوب يف الــبعض األخــر فهــي  و

ال ـرف  املتالصـقة  تمسـاحا أيضـا جتسـد و ،امللثرات اجلوية و ريقل مقاومة الاصية   تتمية 
ائلف املــانبيــ  جب رتفــع وبوســط  امل املتميــة  و طــ  بطبقــة مــن الطــوب امل واحــدالســقأل الحتــت 

تتحقق هتوية ال رف من خالل األبواب و النوافـذ بفعـل جتـدد  .  األمطار ياهـلتسريع جريان م
األجـةاء الـز تنـتج بعيـدا عـن اهلواء الناتج مـن حركـة التيـارات املسـتمر  بـف السـاحة و الـدرب 

 .الروائح و الدخان كاملطب  و املرحاض 
فــراد العائلــة و تعــد كــل غرفــة فضــاء خــاص يكتســب يناســب عــدد ال ــرف احتياجــات أ     

–غرفــة  األوالد –تســمية حســب  الفــرد أو  األفــراد الــدين يعيشــون بداخلــ   ك رفــة الوالــدين 
ه املفــاهيم الــز   حتــدد  ذ، وهــغرفــة البنــات و أحيانــا غرفــة االبــن املتــةو  إن كــان يقــيم معهــم 

كتســبة مــن القــيم م أهــداف صــيلة  اســتعمال خمتلــأل األجــةاء بــداخل  املســكن مــا هــي إال ح
تطبيقــاهتم الياتيـــة و  تماشــ  مـــع  ت أفــراد العائلـــة  لـــد  ات دو املعتقــ الدينيــة و األخالقيـــة 

    .املعيشية 
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 :  خــبـمطـال -ج

الطعــا    فضــاء مشــرتكا بــف مجيــع أفــراد العائلــة و تقــا  فيــ  عمليــة   إعــداديعــد املطــب    
هـــو  إن ســـبب  تواجـــده  يف عمــق الســـاحة  بعيـــدا عــن ال ـــرف  و، يةذاتيـــة و ســر الــز تعتـــرب 

  مباشر  حنو السماء  الطب الناتج من استعمال الدخان  و طهي الروائح إمكانية تصاعد 
عالقـة  تواصـل  بالنسبة  للمرأ   هناك  من جهة أخر  ناحية مقدمة املسكن ، ادون انبعاثه

عكــ    و هـذا   واجباهتـا  املنةليـةيم فيهمـا  جــل بـف فضـائي  املطـب  و الســاحة  اللـذان تقـ
 . لتحركات  العادية أو لواجبات ختص  فضاء   الساحة منالرجل الذي  يتخذ 

الظـــروف املعيشـــية الصـــعبة تبقـــ  عمليـــة إعـــداد الطعـــا  بالنســـبة للمـــرأ  شـــاقة  نتيوـــة   
كــان يعتــرب  الفــرن  ثحيــاألدوات املتاحــة  يف املطــب    الوســائل و  قلــةل أو  نعــدا اللألفــراد 

  احتقيقـ  و  مكسـبابالنسبة للعائلة  الذي  يتوقد  بالبرتول يف  الريالثينيات من القرن  املاضي 
  لينحصــــر األكريــــر صــــونا واملنةليــــة   أهــــم معــــداهتا  الــــز تتخــــذه مــــن  رأ للمــــ خاصــــةو ماديــــا 

 .  سي يف ال ذاءأسا كون  ايـيومصبة اعداد إال إلاملتواجد بداخل الساحة  الطب استعمال
لــ  املبــى مــن الوــار  يف معظــم املســاكن و يف بعضــها األخــر مــن  ذال ميريــل املطــب   ،      

الطوب بشكل   املربـع وسـقف  املائـل و الـذي ينفـتح علـ  السـاحة  مـن خـالل بابـ   املصـنوع 
ـــمــن ال ـــقطع الـــــــ ـــخشبية املــــــ ــــلصقة فيمــا بينهــا باملســاما و تلــ  الـــــــ ـــفتحة يف احــــــــ ـــد جــــــ وانب  ـــــ

يف   1 اتقليــدي افرنــالــز  تســاهم يف عمليــة  التهويــة و اإلضــاء  ، فضــاء حمصــورا إمنــا بتواجــد 
املفتـوس الـذي يتـيح  للمـرآ   املــراقبة و االطـالع  علـ  يصبح تكملة لفضاء السـاحة   حميط  

 تقشر اصضر  املسكن  يف  غيابم  اليومي و هي جالسة   حتركات  أفراد العائلة و ت مف 
 

                              

الخبر بما ينتجه من جمر، و يتواجد في معظم األحيان قرب المطبخ على  شكل  يحرق الحطب في داخل الفرن التقليدي لطهي  :الفرن التقليدي   -1   

سم يتم من 42م ،مبني من ممزوج الطوب مع األشواك و يتميز بفوهة دائرية تتواجد في أسفله   قطرها 1.52م و قطر قاعدته 1.02مخروطي  ارتفاعه 

سم و التي  تغلق بعد حرق الحطب للحفاظ على الحرارة بداخل 12سم  قطرها  82تفاع خاللها إدخال  الحطب و العجين و بأربع فوهات جانبية على ار

 . الفرن 
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ي  ـل  فـــانا يـــمكـا الفضــاء ذيكـون هــانا ـو أحيــ، هي ـو ت سـل األواين أو تنتظــر  انتهـاء  الطــ

 .لتناول ال ذاء خاصة يف فصلي الربيع  و الصيأل  فراد األ
 »:   و الســــــيما يف تنظــــــيم فضــــــاء املســــــكن جتماعيــــــةانفســــــية و   وانــــــبجو إن حمــــــ  

وســيلة  تتفاعــل  مــع األســاليب   مــن بــدال  كملوــ فهــو  الســكن  مالعتبــارات ماديــة  جتســد 
   االشـــرتاكيةر  القـــ املســـاكن  املنوـــة   يف إطـــار برنـــامج  أظهـــرتحيـــث ،  املعيشـــية  للســـكان

عـد   السـكان عنـد  ما  أنتج  ،املبنية  واجد  داخل  الكتليت الذي  تقلصا  لوظيفة  املطب 
يكون حف   حيناذ إشار   الرضايبدي اجتماعي و ثقايف   هراظفالفضاء املبت ك، 1« الرضا 
 التطبيقــاتعــد   توافقــ  مــع    إن يفو الدقــة  يف تعريــأل  الوظــائأل و  علــ  التقريــر   مرتكــةا

الشــركة يف  املســاكن   املنوــة   مــن  طــرف    »: ،  مــا  يتضــح نفــورا مــن طــرف املســتعملف 
طــاب   و حتويلهــا  إىل غــرف و  للم،  الــز  شــهدت  هوــران   (SNIT)لإلســكان  ةالتونســي
 .2« يف  الساحة  أخر بدال  منها    إنشاء 
 الت يـا  سينحصـرء  إلعـاد   اجنـاز املطـب  ما توفرت  مواد البنـا إذان  أو ميكن القول        

 . لن  يةاس من مكان   األصلي  لكنشكل و البعاد و األ يف
 
 

                              

  .                                                                                                                         DJAFFER  Lesbet  , op cit , p 174 -1 

.                                                                                                                             XAVIER  Thyssen , op cit , p 74 -2 
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 :    األبواب و النوافذ -د

و  ـة  متشـابف أو خمتلفـف  بـف  مكـانف يف آن واحـد املتصل  والباب هو الفاصل 
يف حـد  هـو مكـان ل كـإذ   ،  وصل و اتصال بينهما مـن خـالل عمليـة  الـدخول  و اصـرو 

  .  وظيفت  ات حسب خصوصي  متيةهفضاء   ذات 
الوقـت    يف نفـ فهـو الـد   »:  يتعبـا أكريـر منـ    رمةي معى أيضاالباب  و حيمل 

فهـو     ،و الشـر  بـف  اصـا  ، الضعألو   بف القو   ، هو ممنوعما  ما هو مسموس و  بف
يف ، إذ  يتمريــــل   اتـخصوصيــــ عرفة ـاملكــــان و مــــدارك ـبتــــمح ـذي يســـــالــــ  «1املنفــــذ  الفضــــائي

أما  الريانية   ، يف الفضاء الذي يكون في  لإلنسان هي األمامية الظاهر    و األوىل :واجهتف 
مكن تصــوره حســب  رمةيــة  ـيــو الــذي ا مرئــي  ـيف فضــاء آخــر غــ املتواجــد  هــي  اصلفيــة  ف

 .منها  املقد  و  املدن   مريال  ة خمتلف فاهيممعل  أسا    األفراد ة قافـث والباب 
ظـل  أثرهـا  يف   و »: أمنهـالعبت البوابات دورا هاما يف ختطيط  املدن و الفاظ علـ  

ـــربط  بـــف    االمتـــداداتختطـــيط   و    التوســـع اجلديـــدالعمرانيـــة  واضـــحا  عنـــدما   يـــتم   ال
ثرا مباشرا بتخطـيط األسـوار املدينة القدمية الز ت ثر ختطيطها و توجي  شوارعها و مقايسها ت 

البوابـــات عنـــد مـــداخل املـــدن  الرومانيـــة و  اســـتعلمتو بصـــفة عامـــة  ،و القـــالع و البوابـــات
 . 2«  اإلغريقية و اإلسالمية بدف أمت للسيطر  و التحكم  يف حركة  املرور
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 يطلقـون    القنادسـةفسـكان      ، خـاصمفهـو   فللبـاب اجلانـب املعمـاري   أما مـن 

 باعتبـار أن مـن خـالل فتحـة الفـم   و هو  معـى   رمـةي (فم )عل  أبواب مساكنهم  لفك  
 .1يدخل   املرض   و من ذاهتا اجلسم يتم متوين  

 و  ةمتنـا كبـيف  صـور   هي  برقش  واديب املساكن الشعبية داخل مأبواب   وكما أن
:    منهــا  وحرمتهــاب ا مــ شخصــية  عائلــة ميريــل كــل واحــد منهــا حيــث  هلــا  منافــذك  تظهــر

نـــاتج  ثقـــايف    كشـــأل خصوصـــيت  ، وهـــذا املفهـــو  بطبيعـــة الـــال  هـــو  ال يـــب فضـــاء خـــاص
خاصـــة  يف الـــدروب     و حيـــول دون جلوســـهم واســـتقرارهم عنـــد عتبـــات األبـــوابعنـــد األفـــراد 

م يتصـور هلـملـا  ا الكـل نتيوـة ذهـ و ، اصفـة و السـرعةب املتميـة  م  هتنقالالز هي مسـال  لتـ
(  أي املســكن)  و عتبتــ  دخلمــبــاب كــل يف حــدود  لفضــاء خيــايل و غــا مــادي   مــن تواجــد

التطبيقـات  مـن خـالل  تظهرالز  ريقافيةالفاهيم  امل تل   حسب وما ميريل  من رمةية خاصة 
  همعنـا  الـذي "   رمحـ" لفـك   هـامن  و ، الفضـاء تفصـيل   وقـت اهتاتعك  خصوصـي الز 
يف  الل ـة  العاميـة  للداللـة  علـ   "  الـدار" و كلمـة  ة يف  املسكن العريب العائل إقامة  كانم

ـــق و ،  2الةوجــة   فضــاء واحــد كونــ  ف أكريــر بعــدا خياليــةصــور    يف  اعتبــار الــدرب د جتلـــــــ
ات ــــــــعـــرب عتب نريويـــة األية  ـــــــــــــم مــن  املتالصـــقة  جـــدران املســـاكنمـــا ترمـــة إليــ    علــ  امتـــداد

ـــــــــأب ــــايل يكتســــبوابا ـــ ـــــال مية ــــــــــذه الفهمــــا هلــــ عنــــد األفــــراد بالت جعــــل    علــــ   وربهم ـــــــــز تـــ
م ـــــــمن أهوار و ـــــــــــحاق الضرر بالـــــــــفادي إلــــــقابلة و ذل  لتـمت هادال منـب ةمتنا كب األبواب 

ــــت ــــطبيقاهتم وقـــــــ أبعـــد مـــا   أيضـــا   حبيـــث يكـــون تـــ  دود عتبيف حـــعلـــ  البـــاب  وف الطـــارقـــــــ
 .واور  ــــــــمـــمكن عن عتبات األبـواب  الـــــــي
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المية   حتــت  ســبالشــارع يف املــدن اإل االرتفــاقو لعــب احملتســب القــائم علــ  شــلون  »  

لــو  يف درب أو حــانوت  أو غــاه،  بــل  يف   قارعــة   وصــايا القضــا  ،مبنــع  الرجــال مــن اجل
  . « 1،وكذل  منعت النساء  من اجللو  عل   أبواب  بيوهتن  يف طرقات الرجالقالطري

للمسـكن األمـامي  داراجلـاملتواجـد يف  خل ،فرمةيـة بـاب مـدبالنسبة ألفـراد العائلـة أما 
ـــةو  باعتبـــاره الفتحـــة الوحيـــد    محـــايتهم   تهمو طمـــ نينأمـــنهم وسد ـتـــ ،أمتـــار املرتفـــع بريالث

وذلـ  نتيوـة مـا كما هناك لكل باب داخلـي رمةيـة  اصاصـة ،   ارجيالفضاء اص املتصلة مع 
 بالتــايل فضـــاء خاصـــا فتصـــبح  ها مــن خصوصـــيات مـــن خــالل مســـتعمليغرفـــة كتســب  كـــل ت

 احدهم عند الاجة من فضائ  اصاص إىل فضـاء آخـر تنقل إذ يستدعي :يعلم  أفراد العائلة 
و ال مسيـا  بـاب   بـاب الادا  أوال مث  طـرق مريل املنـبينهم تداولة استعمال بعض اإلشارات امل

األســر   اجلةائريــة   لــد و الطاعــة   االحــرتا  ويرمــة إىل ربوبيــة   العائلــة  الــذي غرفــة الوالــدين 
صاحب  قرارات  النظا    و السـلطة  علـ  مجيـع أفـراد  العائلـة  مبـا  فـيهم    هو حيث األب
 . من  املتةوجف

بســيطة كاملطرقــة ال ألدواتباســتعمال ا ا مــن طــرف األفــرادحمليــوالنوافــذ  تصــنع األبــواب 
   عرضــو     0.22 عمومــافطــول بــاب املــدخل   القطــع اصشــبية إللصــاقواملنشــار و املســاما 

  .       1.22وبعرض   0.22فهو   رفـلأبواب اطول كل باب من  أما   1.02
مربعــة الشــكل و طــول    للبــاب  تنفــتح كــل غرفــة بنافــذهتا علــ  الســاحة و هــي مالصــقة     

 .وظيفتها  التهوية و اإلضاء     1.22ال يتواوز ضلعها 
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وظائفهــا  فنيــة كوهنــا مصــنوعة مــن القطــع اصشــبية إال أن األبــواب والنوافــذ حتفــا ليســت       

و نستخلص أن انفتاس أبـواب األجـةاء املختلفـة أكرير قيمة منها مادية ، رمةيتها كستائر جتعل
انعكـ  علـ  مجيـع    الـذي فـن املعمـاري للمشـرتك هـو صـور  واحـد    فضـاءعلـيف املسكن 

األفـراد مـع  طبيقـاتانسـواما كليـا لت حتقق من خالل  الذي  وبوادي برقش  ةكن الشعبيا املس
 .عالقات أسرية  أساسها الرمحة  و التآلأل  و االحرتا  و نشوء املعيشية هتم ياحمنط 
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 الثالثالفصل 
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 بناءـواد الـب و مـأسالي : لثل الثاـالفص
 
 

  معماريالفن ال - 1
 م ــالتنظي  -  ا           
 رار ـلحظة الق –ب           

 المسكن مراحل انجاز  - ج      
  األولم ـالقس  - 1ج             
  م الثاني ـالقس  –2ج             

   البناء طرق و أساليب - 2 
 بناء الجدران - أ            

 بناء الجدران من الحجارة  -1 أ                   

 بناء الجدران من الطوب   -2 أ                  
 اضـالمرح  -ب     
 قفـاألس  -ج     
 درانـبيس الجـتل  -د      
 أرضية  الغرف و الساحة  -ه      
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 : ماريـن المعـفـال -1

حسـب  بـوادي بـرقشاملنوة  الشعبية  املساكنل  لت"  عماريالفن امل " مفهو  دديتح
و لــي    رغبــاهتم ،و  هتم احتياجــا الــذي يناســب  اليوميــة حيــاهتمإطــار  كونــ  األفــرادثقافــة  

 هــيباســتمرار مريلـ  مريــل العـاد  الــز  يتطــور الفن  املعمـاريفــ . صـيلالختصابالضـرور   إنتــا  
  مبريابــــة  هــــومبــــدعا  يف  أنشــــاء  مســــكنا اإلنســــان  نتيوــــة  التقليــــد  لــــ   فيخضــــع ،وســــيلة ال

غـا مقصـود بعضها   كوني أحيانا و يف التفكا و التطبيق   عاداتمن اإلطار العا   اموعة 
ـــاتج  ثقـــايف و  يعـــيش بداخلـــ   جتعلـــ ، و  واع و غـــا مفهـــو   ضـــمن مســـاحة  ينظـــر إليـــ  كن

 واألشــكال  أفكـار عـن  فيـ  تتبلـور كمشـروع   ئ فضـا ل متخـذا تفاصـيالواسـعة مـن الريـة يف 
 .عادات االجتماعية لل كلها   املساير و التصورات وز الرم

 تكــون فــاهيم علميـة م  فيهـا تتوســدتبلـور و ت تلــ  الـز و نعـت  بريقافـة فنيــة معماريـة 
  ئ فضايف املبت  و  املسكنيف  النمط اليايت لإلنسان و بإلاس   االعتبارقد  اختذت بعف  

تســـع     امتواجـــد  امكانـــاالجتمـــاعي بالنســـبة  لعلـــم  الـــنف   و علـــم  الـــنف    الـــذي يعتـــرب
مـن العـامل  اصـارجي  و التوصـل  حيناـذ    هلـا ممكنـة محايـةأكريـر تـوفا قصـد اجلماعة  لت ياه  

ربز يـ   » :تـارخيي  عدـكب التقليد  عل  أساسها  يظهر عناصر  وقائية  و أمنية   في  لإلضافة 
، «1ضــمن  الفضــاء  احملــدود   ســلوكيات األفــرادمــن خــالل  مضــمون  العالقــات  املتواجــد   

  أكاديمي  سثميد و ذولوبا  و فارين أعمال إن» :  قزافي تايسنيف نف  املضمون يقول  حيث
تتخذ مستو  من التخفيض  حبيث  يظهر  أحيانـا  إل ـاء  هي أمريلة   :يف السكناملتخصصة 

  و احملدد قرباملفضاء ال الناتج  املادي املتواجد  يف  خاصيت نحصر يف يو  الجتماعياللبعد 
 .2«الماية  أما    العامل  اصارجي توفا  اجلماعة  يف  رغبةالذي  يربز هندسيا  
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 جعـلمـا  ةعـرب القـب الةمنيـة املتالحقـ من غايـات اإلنسـانبناء املسكن ظلت عملية 

ــــمـــ ذيـالـــ « 1املســـتعولة     االحتياجـــاتأحـــد   مـــن  رياملعمـــافن  ـالـــدومـــا  »:  »:  ـن خالل
 «2يف الناتج املادي  التطبيقات و الرمةية  االجتماعية و التنظيم  العائلي  و  األدواروسد تت
  .ئهابنا  أساليب وواد  املتطبيق لتقنيات يتطلب فيما بعد  و، 
البشـر محايـة  مـن العوامـل الطبيعيـة   حنن  حيطنا  اإلنساينـمل  وفرمهو الذي فاملسكن   

ضـ وطات   كـل حسـبواد  الـز  تسـمح  ببنائـ    ـمالـعرفة  ـبالتايل م علينا ، يفرض 3املضر  
أن  علــ  أســا  علــو   املــاد   هــي الــز  تســمح  بتصــور  املســكن   أن حيــث  »:فيةيائيــة  

 املسـاكن الشـعبية عل ملفهو  ا  اذه ينطبق و،  «4 التقنيات  ال  تكفي  لشرس  نوعية  البناء
و  مــن مــاديت  الطــوب  و  الوــار  و دلــ  حســب ثقافــة  األفــراد  وادي بــرقش يف  املنوــة 

مســاكن  البشــر  توظــأل  إعوابــا  مةدوجــا  عنــد  عــامل    فــإن   »: ،اتف املــادتف هلــ معــرفتهم 
خصوصـــياهتا   مناظر ـفمـــن حيـــث أهنـــا  تســـاهم  أكريـــر  عمومـــا   يف  إعطـــاء    الـــ اإلناســـة، 

مواهب   الريقافيـــة  و ـمعقد بـــف الــــالـــ  لالحتكـــاكوسمة ـاملميـــة ،  فهـــي  كـــذل    معـــان  مـــ
 .  «5ةـيـمواد الطبيعـية   للئبف  الظروف  و  القدرات   اإلنشا ومقايي ، ـال
 
 
 
 

                              

 1-Lecorbusier , op cit, p 05 .                                                                                                                                         

de l'espace ; étude des  relations entre                    2-N. R  Haumond  et  H . Raymond  ( Habitat et pratique 

          interieur et extérieur du logement ) introduction , Institut de Sociologie Urbaine  

p 01 .              Ministère l'Equipement et du Logement Paris , 1973 ,  

 

                                                                                                                                                 3- Ibid , p 01 . 

   

                 4- P. donnadieu et  J.M. Didillion  ,  op cit, p 111.                                                            

p 8  .                                                                                                                                 5- PAUL Pandolfi   , op cit,  
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 :   ظيمـتنـال -أ
أمــــا  العـــــامل    أمـــــنيا لألفــــراداحملصـــــور طابعــــا  ئهافضــــا ة يفـالشعبيــــمساكن ـالــــتعكــــ   

التنظيم  بـمتمية ـتقليد مـن خـالل  فنهـا  املعمـاري الــالبعـد التـارخيي  للـ لـ ذظهـر ياصـارجي  و 
  .للعادات  االجتماعية و األشكال  و الرموز   ااسد   ،و التطبيق  

عاداتــ   بنطق اإلنســان ـتقدمي مـــبــتســمح و  وظيفــة  ذســكن نتــا  مإل فالبنــاء هــو عمليــة  
جتــد فضــاء مــلهال  حــا ( املشــاعر –اصــواطر   -األفكــار -األحاســي )  : مختلفةـالــصورات  ـو تــ
ظــاهر  و المنظــور  مــن   معمــاريعرب   عــن فــن ـ ة مـــللــامريابة ـتنفيذها و ظهورهــا  يكــون بـــلــ
ـــ فيــ   الــذي  ، ناء  هــو نشــاط  إبــداعيـالبــ»  :   حســن  فتحــيكمــا  يقــول  ف،  محسو ال

يها ـفــ تشــكيل   يف  اللحظــة الــز  ت خــذ للاإلبــداع  و لظــة   طــورات لتاســم  حلظــة  قــرار 
 .« 1ة ـدقـة  بـتـابـاألشكال املبدعة    ث  ةلموع تكونالفكر   شكال  حيث 

 :  قرارـحظة الـل –ب 
ظـة مسـكن  ل بناء  يف بدءالقبل من خالل تصورات   و  أطروحات    عند الفرد   نتجـت  

ريقافية  ـيت  الــعــتتحقـق  فيهـا  مرج  أنوب ـيالز   الريمر  كون    هواز ـيفية  إنـتتمريل  يف كقرار  
  و  جتماعيــة تنســوم   مــع   كــل مــن تنظيمــ   العــائلي و دور كــل فــردا  يــةرمة  علــ  املرتكــة  

   .  منط االستعمال
فضـاء    تنظـيمعلـ    تشـرف باعتبارهـا من تـدبا اجلماعـة  هوفمكان املسكن   إمنا  اختيار  

  ذ،  مـــا جعـــل قراراهتـــا  نافـــ علـــ   الفـــرد  ةمهيمنـــ يف هـــذه الالـــة  هـــي و   ن الشـــعيبالســـك
  بعض البناءون  و لكبار االوجهاء و تضم   تستوجب  عل  الفرد إتباعها و احرتامها كوهنا

 
 

                              

55 .                                                                                                                                  1-HASSAN Fathi    , op cit, p 
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ايل  ـبالتـــ  كـــان مســـاكن    و يف ظهـــور حـــي ســـكت  حباراتـــ   و دروبـــ أســـهمت بالفعـــل  و قـــد 

 . امجاعي ا وداعيـإب  اقافيـث اوـنات
 حبيــثبناء  ـالــنظيم الســكن و ـتــ حســب  ثقافتهــا  العاملــة علــ   دور اجلماعــة يقتصــر   

املسـاكن فيمـا تالصـق  كيفيـة منـ    مميةا   تكون  الواجهات األساسية   خاضعة لفن معماري
هــذه  تســتدعي  ، إذ  بالــدر خصوصــيات   احــرتا و   هاداخلمــتقابــل أبــواب و عــد  بينهــا  

عند كل مرحلة من مراحل  إجناز  لوقفة  قرار  كل فرد   تعماية  قوانف الز هي توجيهات ال
   .   سكنم
 :  مراحل إنجاز المسكن -ج 
و  شـــمل فضـــاء الســـكنت األوىل   : مـــرحلتفبنـــاء املســـكن يف  خطـــوات حصـــر ميكـــن  
فصـــيل الفضـــاء ضم تتــــف ةأمـــا الريانيـــ التعمـــا ،ختـــص  القـــوانف  مـــن  تضـــمن تطبيـــق لموعـــةت

    .العائلةمن صالحيات أفراد الداخلي للمسكن الذي هو 
 : ىاألول المرحلة-1ج 

لــ  ذ و    لبنــاء مســكن اكانــمتعــد املوافقــة املبدئيــة للوماعــة أساســية  ليختــار الفــرد  
مـن العـائلي  االلتفـافو  األسري  التقارب تطبيق مقرتحاهتا الز تشمل عموما لرصها عل  
مــن جهــة  بصــور  طبيعيــةاملســاكن  وتالحــم  تالصــق جلوانــب املعماريــة أ هــا جهــة و بعــض ا

 : ما يلي   قيف هدا السيانذكر و ،أخر  

هم بصــــاحب  الــــذي و تــــرحيب  اجلــــاان جديــــد رضــــا ســــكنمل بنــــاءتســــتوجب كــــل عمليــــة   -1
و   االســتقرار لــ   رون وفيــ و  مســكن   جنــازا هتم لــ  يف مســاعدمــودهتم و  يكتســب عندئــذ 

 .يف وسطهم  حسا   باألمن و  المايةاإل
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  طبيعـــــة  العالقـــــاتتعكـــــ  ارتفاعـــــات اجلـــــدران  الفاصـــــلة بـــــف ســـــاحات  املســـــاكن    -0

و     1.52 بعضـهاارتفـاع  ، إذ ال يتعد  األفراد خالقياتأل إدراك  و اجلاان  بفاملتواجد  
 .    ل  باعتبار أن وظيفة اجلدران هي الفصل املادي بف الساحات ذ
من اجـل إبعـاد  بـاب مـدخل مسـكن   عـن بـاب املـدخل  ةالالزمالفرد كل التدابا  يتخذ -1

فاصــل ال كونـ  العائلــة    شخصـيةلرمــة  هـو للمســكن ةاألماميـالواجهــة دار وـللـذي يقابلــ  ، ف
  .الداخلي و الفضاء  اصارجي  املتمريل يف الدرب أو الشارع ئ فضا حرمةبف 
بصور  عامة  وهي     0  112إىل    0 122كن الشعبية  ما بف  ترتاوس مساحات املسا   

طبيعـــة املوقـــع  نتيوـــة  تنـــتج يف معظـــم األحيـــان عوائـــق  فيةيائيـــة  مســـتطيلة الشـــكل ، و قـــد 
ال ا األمـر ذو هـ،  مسـاحت  لو شـكاملسـكن  جتـاهات يا فقط فرض يالذي   املتمية باالحندار

 ية تفيد هتوية ال رف من خالل أشعة الشم  فلسـاحت  اختيار  اجتاه  الشرق ل ا الفرد يدفع 
ـــــة و اإلضـــــاء   ـــــز ينـــــتظم حوهلـــــا مجيـــــع أجـــــةاء مســـــكن   دورا  يف التهوي يكـــــون  إال أن  ،  ال

   .مبكة املكرمة ( بيت ات  الرا  )االجتاه  حنو  القبلة   هو ديت  و  أسا االهتما   عل  
 :  يةالثان  المرحلة -2ج
ـــد  ملرحلـــة الريانيـــةا طـــواتختعتـــرب     ختضـــع  كوهنـــا ال  األوىل خطـــوات مـــن اأقـــل  تعقي

تنظـــيم ل    الفـــرد  ةشـــاركم دورهـــا يف حيناـــذ  نحصـــري الـــز  بصـــور  مباشـــر  لقـــرارات اجلماعـــة
عـارف م تشـمل ثقافيـةعلومـات م عبـار  عـن هي   أراءقرتحات و   مبملسكن الداخلي ء فضاال

 تشـــاب  كلـــي تواجـــد رهاـإثـــعلـــ   إذ طوب ،ـالـــب و   وار ـالـــب   البنـــاءختـــص أســـاليب    تقنيـــة
 . السكنية و طريقة اجنازها  اتنظيم وحداهت من حيث للمساكن الشعبية
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 .، أبوابــا  يف صــور  متقابلــة  يف مقدمــة املســكن تواجــدها دائمــا علــ  اجلــابف:  الغــرف  -1

غرفــة و  لــألوالدغرفــة  والوالــدين غرفــة   :العائلــةأفــراد احتياجــات  حيــدد  عــدد ال ــرف حســب
و يف نفــ  الوقــت حتــدد أمكنــة  أهلــ ،املاكــث مــع  و غرفــة للولــد املتــةو تعــف  كمــا  للبنــات،
   .إضافية للضيوفاإلمكانيات املادية تبى غرفة  حف تتوفر للتوسع و

مكان املطب   إما مالصقا لل ـرف أو  يف عمـق السـاحة  أفراد العائلة يعف  :  طبخـالم – 2 
تستعمل  املرأ  ألداء واجباهتـا املنةليـة فينب ـي أن  أنريوي فضاء  األول كون املطب    ; ارينالعتب

الناجتــة مــن روائح لــا يتواجـد  بعيــدا عــن مقدمــة املســكن أمــا الريـاين فلكــي ال تصــل إىل ال ــرف 
 . نتيوة استعمال الطبالدخان املنبعث  وطهي الطعا  

فمـــن هنـــا  يــــتواجد املرحـــاض   ، اطـــاهر  امكانـــ ســـكنمقدمـــة امل  األفـــراد يــــعترب :المرحـــاض –1
 من  خـالل بـاب املـدخل يـمرئ غا  و    رف و املطب ـعن البعيدا يف عمق الساحة  دائما 

بابــ   اتـواهيا ـت ـهناك ضرور  ل صبحـتل  ذب  هاأو شكل احةـساليق ـض  سمحيال و حف  ،
  . ) ةـقبلـال ( قشر ـال نـاحية ا  ـذه األخـه تكون  ة أن الـشريط
جبانـب املطـب  الـذي  تواجـدي  أنبصور  عامة   ميكن القول:   الدجنة  أماكن  الحيوانات -4

....  املواشــي ،  الــدجا  ،)هــو فضــاء  خــاص  بــاملرأ   مكانــا  لرتبيــة  بعــض اليوانــات الدجنـــة 
 .تها اقتصاديا فتسع  لتفيد عائل  من اهتماماهتاه األخا  تعتربها أيضا ذه أنكون   (اخل 
 ذات ممفــاهيبيق ـتطــلمية ـدر  تنظيـــقــ متريــل كــل التصــورات الفكريــة  للوماعــة و األفـــراد   إن 
ن الشــكل اصــارجي ـيــد  و تقنيدـحتــ    يهــدف مــن ورائهــا  ن املعمــاريـو بالفــتعما ـالــلة بـصــ

 باحملسو داخلي ما  يعرف ال  لتنظيم  و إبراز  ، عند اجلماعة  رف بالظاهرـللمسكن ما يع
      . تطبيقاهتم  الياتيةالذي تتحقق من خالل  فضاء  ال و هو مبريابة  عند أفراد العائلة 
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  : بناءال طرق و أساليب  -2
 ويكليـة اهل هعناصـر يف املسكن الشـعيب   الوار  من املبنية من الطوب و متريل اجلدران  

حوريـــة علــ  شـــكل أســـرية  اهتاأساســـ الســكنية، تـــ  وحدنفـــ  الوقــت تفصـــيل  جتســد يف
 فوقهــا وتســمح بتريبيــت اجلــدران     ســم 52 هاو عرضــ ســم 62عمــق ب األرضم روســة يف 

   .ثقلها و ثقل السقأل معا بتحمل قو   منعها من الركة و
  :الجدران  وظائفو  أنواع -أ

يـة   ال يقتصر  فـقط تـصور أشكال اجلدران و أبعادها عند األفراد وفـق وظائفهـا الفيةيائ
كوهنا عناصر إنشائية مقاومة  مع مــرور الــةمن جــل العوامــل الطبيعيـة  إمنـا أيضـا علـ  أسـا   

أجةائــ  ، و مــن هنــا  مبختلــأل لفضــاء املســكن   الــداخلي التفصــيل ضــمن  مــا جتســده ماديــا 
 . ميكن تصنيفها إىل ثالثة  أنواع 

 : الجدار  األمامي  للمسكن -1
اجلدار األمامي للمسـكن أكريـر ارتفاعـا  ممكنـا تــماشيا مـع أهــميت  يهتم األفراد يف جـعل      

شخصـية   واحـد آنيف  يسـدالـذي   العنصـر املـادي باعتبـاره و دوره  ، إذ يعد معلمـا رئيسـا 
للمســكن  و  الــداخلي  الفضــاء  الفاصــل بــف  كونــ   مــن املضــار املســكن أمــنالعائلــة   و 

. رب فتحـة بـاب املـدخل الفتحـة الوحيـد  يف اجلـدار  تعتـ حيـث،  املتمريـل يف الشـارع    ارجخ
أمــا املبنيـــة مــن الطـــوب         1.62  و     .1.2مــا بـــف   إىل  يــرتاوس ارتفـــاع اجلــدران الوريـــة

 .        1.22  إىل     0.72فهي من  
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 :  الجدران  الجانبية و الداخلية -2

مريبتـة اإلنشـائية للمسـكن فهـي ناصـر عال تعد اجلدران اجلابيـة و الداخليـة مـن ضـمن   
ة للقـو  الطبيعيـة مقاومـ املتعـامد  قــو بـفعل تقاطعاهتا  تكتسب الوار  وفوق أساسات من 

التنظـيم الـداخلي يف  املـادي  ها جتسـيديـدخل  ، حيث  السقأل تتحمل ثقلامللثر  كما أهنا 
أيضـــا     هـــا ع حمـــدود باعتبار تتميـــة اجلـــدران اجلانبيـــة  بارتفـــا .  ء املســـكن خمتلـــأل أجـــةا ا مـــربز 

لألفــراد فــاجلاان هــم  بالدرجــة   امنيــاالــز ال متريــل هاجســا   بــف  املســاكن  ااــاور  تفصــل مــا
 لفواصـو تعتـرب  مماثـل   عفهي بارتفـا  الداخلية  من كل مضار ممكنة ،  أما  هلم األوىل  محا 

و       0.62يــة إىل  مــا بــف  يــرتاوس ارتفــاع اجلــدران  الور . ســاحات ال ــرفمل حمــدد  ماديــة  
         0.62إىل       0.42أما املبنية من الطوب فهي من       0.82
 :  الساحة  المطبخ و جدران -1

    0.02ارتفاع       و  0.52الذي ال يتعد  ضلع    ربعل  املبشك املطب  عموما  تميةـي

مـن الوـار   أساسـاهتا ـة امللثــر ، مقاومــة  لقـو  الطبيعـ كليـة هيو  أساسـيةعناصر   جدران ،
معظمهـا مبنيـة مـن  ، هاثقـل سـقف سـو   ال تتحمـلكوهنـا     سم 12ولكن بعمق ال يتواوز  

  .الوار   و جندها يف بعض املساكن من الطوب 
املسـاكن  املتوـاور  و  فهي الفواصل املادية بف خمتلأل ساحات  الساحة  درانج أما
امت و   ف أن دورها لي  يب ما    1.72 تتعد   و الز  ال  توسطةامل ارتفاعاهتا ، املتالصقة

 غـــا متواجـــد  أساســـا بـــف ســـاحات   يهـــف  للســـاحاتادي مـــجتســـيد وقـــائي بقـــدر مـــا هـــو 
 . مساكن األفراد من عائلة واحد  
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  : من الحجارة بناء الجدران  - 1أ
يف  قـد يعـود السـبب  الـرئي    و استعمل اإلنسان منذ القد  الوار  يف بنـاء مسـكن   

 . نتيوة تواجدها يف حميط  وفق تقنيات ممية   اتعلم منطية خاصة الستعماهلكون  
 "قصـر معاويـة اصضـراء  "هـويف اإلسـال  بـت وحنن نعلم من األخبـار املدونـة أن أول قصـر » 

قامــ   مــن  مــن الطــف أوال مث  نقضــ   و أ أقامــ الــذي ،    665ســنة يف جنــويب اجلــامع الكبــا 
مادت  اإلنشائية بل يف ت يا   إىلالوار   حيث ال يرجع  سبب إعاد  بنائ  من، « 1الوار 

يشــا   كمــا ، طبيعيــة  يف احملــيط و اســتعمال مــا يتواجــد مــن مــواد  لتفاصــيل  إىل ت يــا كلــي 
أقيمــت  املســاكن  و القصــور   يف دمشــق  مــن  الوــر  و مــن اآلجــر  : محمــد عبــد  الســتار

طريقـــة  البنـــاء يف  دمشـــق    تومـــانشـــرس   . ملنضـــب  بـــف  مـــدامي   البنـــاء  باصشـــب امللـــنا
شــرحا  وافيــا  و هــي يف  لملهــا طريقــة  لــدعم  اللــن  ب عمــد   خشــبية  أشــب   باإلطــار  مث  

ك أو بــاآلجر و تكســ   هــذه  اجلــدران  بــالطف  و الكلــ   أو  تبــى  اجلــدران  بــالطف  الــدّ 
كمــاد    إنشـائية  ضـرورية  إلقامــة   املـدامي   األوىل  للوـدران   و لت طيــة    يـدخل  الوـر

   2.  و إلقامـــــة  إطـــــارات   األبــــواب  و النوافـــــذ   الداخليـــــة  و اصارجيـــــة بعــــض الواجهـــــات 
واد مــ لااســتعمإمكانيــة  إنشــاء األســقأل و القبــاب يف العمــائر  بأظهــرت التقنيــات املختلفــة  

 مسحـت نتـائج  مقاومتهـاخصوصـياهتا و  أظهـرت و الز ب و اصشب  بناء كالوار  و الطو 
إال أن  دون الاجــــة إىل عــــدد كبــــا مــــن الــــدعائم ، بالصــــول علــــ  اكــــرب مســــاحة م طــــا  

 -  هيكليــة  ثقيلــة -قــل عــن تــوازن بــف تال نتيوتــ  كــون ت : مــواد متعــدد  يف البنــاء اســتعمال
ايف   ـارتكــــاز  كــــ - و   العوامــــل اجلويــــة   قأل مريقــــل بــــالطوب ملقاومــــةـســــ ويكة  ـمـــــجــــدران س

  3. - نـاومة  الةمـملق

                              
1
 . 82، مرجع  سابق ، ص   عفيف بهنسي  -  
2
 . 57، ص  نفسه    -  
  .                                                                                                      112 P .donnadieu et  J.M. Didillion  , op cit ,  p -3 
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هـذه   باستخدا  فقط تسمح  إمنا شكل املسكن و حتدد  اد  ال تبفـاملا يعت أن ذه

حســــب   تصــــوره      لــــ ذو الفــــرد  اختيارهــــا مــــن صــــالحيات   يبقــــ إذ ،  أو تلــــ   التقنيــــة
 ت اسـتعماهلا  أول مـاد  قـد هـي  بـ ن  الوـار  يـب  القـول »:   ه لالـة ذهيف  يتضحمريلما 

املســاكن  و القصــبات القدميــة  ،  إال أن مــن  جــراء  نــذرهتا   أوائــلتشــهد  يف  لكســور كمــا  
فتواجــد الوــار  بكميــات وفــا   يف إقلــيم  1. « كــان  التســارع  حنــو اســتعمال  لبنــة الطــوب

 .ء مساكنهم   وادي برقش دفع  األفراد  لنقلها و استعماهلا يف بنا
 :   الجدار  األماميبناء – ا

معــامل اجلــدار  هــي تـــحديد  ملســكنا دران جــ خمتلــأل  عــدواق بعــد اجنــازية ـطو  أولـــأهــم خــ
حيـــث و نقـــاط تقاطعاتـــ  مـــع  اجلـــدران اجلابيـــة و الداخليـــة و مكـــان بـــاب املـــدخل  األمـــامي

علـ  مسـ  باسـتمرار  افك حي توعل لمرنة تريبت عل  األوتاد   اخيوطل  ذيف البّناء ستعمل ي
  .عموديا و أفقـيا    تاستقام و يدرك  سم 42 اجلدار 

مث مةجـ    املفصص إىل قطع صـ ا  جـدا التن  من الطوب أملدك و  خليطيتم إعداد 
 يفيســهل اســتخدامها جةيااهتــا متماســكة   بنســبة معينــة مــن املــاء ليصــبح عبــار  عــن عوينــة 

لـ   أن يكـون ذالز يتم فرزها مسبقا و تريبيت الوار  ات و لسد الفراغخمتلأل اجلدران  بناء
 .للحور  جانب أكرير تسطيحا و حوم  متوسط 

  تناســــــــبة تقنيـــــــ مهـــــــار  و تطبيقــــــــات البنّــــــــاء  مـــــــن  يتطلــــــــبلوـــــــار  باجنـــــــاز االإن 
ريقــل فحــف  تكــون اله املــاد  الــز تتميــة  بالصــالبة و بقــو  حتمــل ذساســية هلــاألصوصــيات اص

 توازنا كليا للودار حيث أن كرير  حتقق  فإهنا البعض فوق بعضها كمة بصور  حممريبتة 
 
 

                              

1-MOUSSAOUI Abdelrahmane  , op cit , p 14 .                                                                                                              
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ل  اهتةازات مسـتمر  تـلدي ذو بالتايل ينتج عن تفقد الوار  توازهنا  في   الفراغات 

يـــاه األمطـــار  إىل لنفـــد ميف أجـــةاء مـــن اجلـــدار فتكـــون عرضـــة  وـــار للح انفصـــالنشـــوء   إىل
مـــن   األخــا ه ذهـــ أ يـــة فيةيائيــة  تســـمح  بتريبيــت تقاطعـــات اجلــدرانلكمــا .داخــل ال ـــرف 

 ككتلــة ماديــة واحــد    ملتحمــةو جعلهــا  علــ  بعضــها الــبعض   ها و ارتكازهــا امــدتعخــالل  
، قـو  الريـاس  امريقلة و متةنة  غل  األرض متكنها  من  حتمل خمتلأل  القـو  املـلثر  و السـيم

فراغـا  نـاء و ابتـداء مـن  القاعـد   تـرك أثنـاء عمليـة الب يـب  جـدارين  عفعند كل نقطة تقاط
 الحـــق  ســـمحي  ســـم 42و بعـــرض    اجلـــدار منتصـــأل مســـ إىل يصـــل عمقـــ  طـــويل بشـــكل  

  . مع  العمودي ل   لتريبيت   بإدخال حوار  اجلدار اجلديد 
 :  الجدران الجانبية و الداخلية  -ب  

متعامــد  مــع اجلــدار  بشــكل  ااــاور املســاكن  الــز تفصــل بــفاجلانبيــة اجلــدران  تبــى
ــــنقـــاط التقـــاطع  و تريبـــت فيـــ  مـــن خـــالل األمـــامي  متريـــل الفراغـــات و الـــز محدد  مســـبقا ال
 و الوـم مشـرتكة املتوسـطة مـن الوـار  باكعدد   جعل عل  البّناء حيرص  حيث  العمودية
  ليةـاجلـــدران الداخـــكـــل لـــ   ذبعـــد  تنوـــة . ثباتـــالتكـــون أكريـــر  اجلـــدارينفيمـــا بـــف متداخلـــة 

وتنفــتح كــل ،    4املكونــة  ملختلــأل ال ــرف املربعــة الشــكل عمومــا و طــول ضــلع كــل منهــا  
  .و التهوية  باإلضاء و نافد  تسمح  باب عل  الساحة من خالل  واحد  
 ه ذمع ه تعامدان  املدر كل  اجلإمنا    يتساو  ارتفاع اجلدران اجلانبية و املقابلة هلا       

لتشــــكل جوانــــب مائلــــة   و متســــاوية     ســــم 42حبــــوايل يف الوســــط   األخـــا   تةيــــد ارتفاعاهتــــا
  .مبريابة ركائة السقأل  تكون
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 :   جدران   المطبخ و الساحة -ج

تــدابا  حتتــا  إىل  ال كوهنــا بالنســبة للبنّــاء  عمليــة قليلــة التعقيــد املطــب   جــدران جنــازإميريــل 
 أبعادهـا لـ   لصـ ر  ذ و التقاطعط اـديد نقمال اصيوط املرنة و حتـأولية كوضع املعامل و استع

دون الاجـة إىل أساسـات  سم  12بسم   ه األخا  مباشر  من الفرذيتم إقامة  ه، حيث 
السـاحة  منفـتح علـ املطب  مربع الشكل . قوية باعتبارها ال تتحمل سو  ثقل سقأل ص ا 

  .  ص ا  بدف التهويةذجوانب  ناف أحدالباب و يف من خالل 
 12مسكهــا  وزهنــا،تتحمــل ســـو  ثقــل  هــي الفليســت هيكليــة و  دران الســاحةجــأمــا    

 .  سم  12،تبى مـباشر  بعد حـفر األسرية  بعـمق  دود حم  ارتفاعهاو  سم 
 إمنــــاالوــــم  ال يســــتدعي اجنازهــــا فــــرز خــــاص للحوــــار  املتوســــطة اجلــــدران ه ذمريــــل هــــ          

 .ناملكاما يتوفر يف  كل  ل ذيف  يستعمل
 :  بناء الجدران من الطوب –2أ

 كمـا وظفـتبنـاء مسـاكن البشـر   كمـاد  إنشـائية رئيسـة يفمنذ القد    ستعمل الطوبأ
 .اجلدرانخمتلأل تلبي   وت طية األسقأل لض الاالت ـيف بع

قريـــة يف  مصـــر   4222عـــن ســـلال يتضـــمن كيفيـــة إعـــاد   بنـــاء  حســـن فتحـــيو ييـــب 
عـود  للعصـر تسـكن ريفـي  مليف صور  غرفـة  متواجد ابة إن اإلج »:قائال  بدون مقابل مادي

بنيــت    بأصــوان   احمليطــة  ر يف  القــ املتواجــد  أمريالــ   مــناــات امل وهــذا املســكن ف،  النــوبي
 ال حديدية  و   أو  ةخرسا نيماد     أيعلي  ، و أهنا ال حتوي ادون صرف قرش
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أن تضــيف    ميكـن  عـن مـانتســاءل  هـذا  ، يعلنـاتواجــد  يف املكـان املواد  مـاد  مـن املـ

 مـن مسـاكنهم   أجنـةوا قـد النوبيينإذا كانت هذه الصور  أكرير تعباا حيث أن   قورنة جتربة  
ختتلــأل ج رافيــا  عــد   يف منــاطق ، و ال يرجــع ســبب اســتعماهلا  1« ســنة  6222طــوب منــذ ال

ملـلثرات اجلويـة ا ةقاومـمل يائيـة فية  تخصوصـيا بـ  مـن  ميـةتت ملـا إمنا أيضـا  فيها  متوفر كوهنا 
مسود رسـول )يف  اإلسال    أول مسودأن  نذكرو  ،كاألمطار و الرياس  و حرار  الشم  

املســاكن يف نيوايــا  مبنيــة   معظــمو أن  ، مــن الطــوب  بــتقــد  (يف املدينــة  املنــور  (  ص)ات 
 الســـاحلدول    يف  مـــاد   الطـــوب  كـــذل   كمـــا تعتـــرب  ،2 التـــن ممـــةو  الطـــوب مـــعمـــن  

ــــر اختيــــارا  اإلفريقــــي   هتا يف صــــور  لففــــة   ب شــــعة  الشــــم أحيانــــا  و الــــز تســــتعمل األكري
و مريـــل هـــده  3لبنـــات   لتشـــكيلها يف صـــور  التـــن مـــع متـــة  بعـــض  املـــرات  يفو  األصـــلية 

  .اللبنات قد  استعملت يف بناء عدد كبا من املساكن الشعبية  يف وادي برقش 
 
 : ةـتمهيديالالمرحلة  
إىل الطــوب مــن ضــفاف الــوادي و نقلهــا  التمهيديــة اســتخرا  مــاد لة ـاملرحــ تســتدعي  
إلنشـــاء اللبنـــات و إلعـــداد املمـــةو  الـــذي   تكـــون كافيـــة البنـــاء ودلـــ  بكميـــات كبـــا  موقـــع

خطو  ـريل هـده الــتصـبح مشـاركة األفـراد يف مـيستعمل يف البنـاء و أيضـا لتلبـي  اجلـدران ، و 
و  الركـــة و التنقـــل ةلصـــعوب ذه النشـــاطات و ذلـــ هلـــعائقـــا  األيـــا  املمطـــر  مريلـتـــ .ضـــرورية 

 الــذي تلــــعب نظــرا للــدور فصــلي الربيـــع و الصــيأل  األشــخاصضل ـإذ يفــ اســتخرا  الطــوب،
 .ها تشكيل تسهيليف جتفيأل املاد  و حرار  الطق  
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 18و بعـرض  سـم 42إطار من اصشب  قاعدت   مسـتطيلة  بطـول يف طوب ـبنة الـشكل لت
حيـث  أن  يف هـده العمليـة  لإلسـراع  منهـا قـد يهيـ   عـددا مناسـبا  وسـم    02و ارتفاعـ   سـم

التــن مــاديت  مــن معينــة نســبة  مــعالطــوب أملــدك يـــمة   .وحــد   06مــرتا مربعـــا واحــدا يلةمــ   
 اللتــــان تســــا ان يف جعــــل مــــاد  املمــــةو  متماســــكة بعــــد إضــــافة كميــــة  املقطــــع  و األشــــواك

   صلبة و ملتحمة فيما بينها  ةيااتج مناسبة من  املاء و اصلط  فتنش  
قطعـة  ضربات خفيفة بواسطة   مع استخدا  القالب  داخل  يفو دكها ها تسمح بوضع

و تسـويتها بشـكل مسـطح الفراغـات كـل سـد  إلخرا  فقاعات اهلواء من داخلهـا و  خشبية 
يف مكاهنـــا بفعـــل أشـــعة  ةلتوـــأل اللبنـــ  صشـــيبميكـــن نـــةع اإلطـــار ابعـــد عشـــر دقـــائق    إذ ، 

 .الشم  
 :  ان  الغرفدر ج  -ا

 البنـــاء طريقـــةمريلمـــا تـــوفره واحـــد  جـــدار زجنـــاإ لبنـــات الطـــوبالبنـــاء بة ال تســـمح تقنيـــ
تداخل طبقـات الطـوب فيمـا بينهـا عنـد كـل  إىل حتمية يعود ذل   يف سببال و ،ار  والب

تعاقبـة و متواليـة ابتـداء مـن القاعـد  حـا األعلـ  ،    نقطة تقاطع جلدارين متعامـدين بصـور   م
و تريبيـت  يساهم يف خلق تالحم كلي للمـاد  اإلنشـائية   فيةيائيادورا ه اصصوصية ذحيث هل

الورية الز تكون مجيعها  مستوية  أفقيـا  بالشـكل الـذي يسـهل  عناصرها عل  األساسات
ــاءعلــ   عنــد يــة فــوق بعضــها الــبعض لبنــات  املتواالفــاظ علــ  أفقيــة مجيــع صــفوف  الل  البّن

، حيـث حتـدد نقـاط تقـاطع جـدران ال ـرف املتالصـقة و فتحـات يف أن واحـد  ناجنازه جلداري
 ةستقامـــــا يف اســــتدراك   مرنــــة تفيــــد خيــــوطلــــ  ذو يســــتعمل يف   أبوابــــا فــــوق األساســـــات

  . االرتفاع زاد عموديا  و أفقـيا كلما اجلدران 
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 جــدارين متــوازيف مــن منشــاة  ســم 42بســم   بنيــة مــن لبنــات الطــوب ن املار داجلــ إن 

  طـولب  الواحـد  الـز  هـي ة،ف بعاد  اللبنـسم   4فرا   بينهما  سم 18عرض كل واحد منهما  

يف كــل تطبيــق  تقنيــة جةئيــة   هــي علــ  أســا   )ســم  02 رتفــاعبا و  ســم 18 عــرضو بســم  42
 توضــع  -طوليــا- لبنــة   بصــور  متنــاظر  ل حــائط علــ  كــ تريبيــتلــ   بذالطبقــات املتواليــة و 
و تالمحــــا   نــــاتواز  يكتســــبان ا الشــــكل ذبــــو   تالقيهمــــا   -عرضــــا-ثالريــــة فــــوق الــــائطف    

 .ملقاومة قو  الريقل و امللثرات اجلوية 
 :   الساحاتجدران المطبخ  و   -ب

بنيـــة مـــن  املتلـــ   بعـــاداألو  الشـــكلمـــن حيـــث   مـــن الطـــوب املنوـــة  طـــاب  املتشـــاب  
فـــوق أساســـات مـــن الوـــر    ســـم 18فهـــي تقـــا   مـــن حـــائط واحـــد  فقـــط  عرضـــ  ، الوـــار  

، حيـث تريبـت  أفقيـا  تسـوية األساسـاتتعيف املعامل و  هي ضرورية  رحلة متهيديةمستدعي تو 
أمــا   . اجلــدران  مــن خــالل تــداخل اللبنــات فيمــا بينهــا بصــور  متعاقبــة و متواليــة عنــد األركــان

باعتبارهـــا ال  اكبـــا   اال يشـــكل اجنازهـــا اهتمامـــفـــ  دوداحملـــ ااهتـــســـاحة املتميـــة  بارتفاعجـــدران ال
أساســات مــن  تبــى مباشــر  بعــد هتياــة األســرية دون الاجــة ،حيــث تتحمــل ســو  ثقــل وزهنــا 

 . الوار  
 :  المرحاض - ب

مــن الوــار   دران ـجـ  ،    1.52   و عرضــ    0.22  رفق مســتطيل الشـكل طولـــهـو مــ
  عــنارتفاعهــا  ةيـد يال و  طوب ـاملســاكن الشــعبية سـواء املبنيــة مــن الوـار   أو مــن الــ لكـيف  

  مكعبــة  حفــر   داخل املرحــاضبــ تنوــة  ر ذصــرف امليــاه القــو لعــد  وجــود قنــوات  .    0.22
  سم  02بسم  الوار     منمبنية  هابوانجدران ج،    1.52 هاضلع طول شكلال

 
 
 



72 

 

 
دور  لعــب  مكنها مــنـيــ  مــا لبي  ـرتك دون تـــتــو بــالطوب  هاـتــفراغا سدـال تــحيــث 

ما تكـون ـل تركيةا  مــاملياه  القذر  إىل  عمق األرض بصور   اق  تسريبمصفا  للفضالت و 
حيــث  املرتكــة  علــ  اجلوانــب  قويــةال غصــانمــن األ موعــ مبوأوال  الفــر  هــده   ط ـتــ. عليــ 

ت طــ  بطبقــة  مــن  الطــوب املمــةو   مــع التــن و ومــن مث  ســم    05تــرتك ثقبــ   دائريــة  بقطــر 
 .  سم 15الشوك  مسكها  

  : فـقـاألس – ج
  أو كن  مســبنــاء يف منــذ القــد   كمــاد  رئيســية و هيكليــة   اصشــباإلنســان  لاســتعم   
ملتمركـةين يف أراضـي جبليـة  كريـا  ا اآلريـفإن فـ  »:  ،سـقأل لأل  بعـض عناصـره كـدعائم يف 

  يف اجتــاهو تتعمــق  اــاال     *برااــا  بــوترا*أعلــ   اهلنــدو  حــا   مــنتــد  ال ابــات و الــز مت
أخشــاب  هــذه ال ابــات  و   اســتعملوا ،بــال  آلتــاي جل الــدود  ال ربيــةأعــايل التيبــت  حــا 

ال  يكلـأل   احملـيط مـاتواجـدها يف إمنـا ل و لـ  لـي  اختيـاراذو  ،1« بوفر   لتشييد  مساكنهم
ســبب  اختيــار كــون يقــد مــن جهــة أخــر    ، كمــا أمــاكن بعيــد  اإلنســان شــقاء جلبهــا مــن

 تتقنيــا عنــد األفــراد الــز تتضــمن  العاملــة  ريقافــةمــاد   معينــة  تتواجــد يف احملــيط هــو نتيوــة ال
ـــاء  ااســـتخدامه ــــإذا مـــا وجـــد ب »: ، و لكـــن يف البن ــــول دـــــــــــ، و ق شرـــــ ــــدوا  يف  إقــ ليم كريـــا ــــــ
ـــاصشــب و ات حتولــوا   إىل  مكــان  آخــر  خيلــو  مث  ،املــاد   ه ذبــ اداهتم  البنــاء عــمــن خذوا ـ

ــــيلـــةمهم ح و  ةعوفنـــم  يصـــبحونفمنهـــا ،  ــــو هـــم يســـتعملون ال ، إذنا يناذ مســـاكنــــ مواد  ــ
هر  و مظــا أشــكال تمريل يفــــــــــي، نظيما حيتفظــون بــ  ــــــــــــــــــكون  لــديهم تــــــــيمتوفر   ــــوديد  الــــال

 .« 2شبيةـــــــــــاص  مساكنهم
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ـــة  يف اليابـــان  خاصـــة يوناملعمـــار  وناملهندســـ يســـتعمل   مـــن  أصـــل نبـــايت   املـــواد الطبيعي
لــي  بكــل  بســاطة   ، و ذلــ  اجلــب   و الوــار   و القرميــد  كــذل و  جنــاز مســاكنهم  ال

   يوضــح، فكمـا  حمـيطهم  يف  يتـوفرا ممـ االسـتفاد   دف أهنـا حامـل  ل طـاء  مييـةهم و إمنـا بــ
ارل تر ك ي خمتلأل  البنايات  الز زرهتا إبان  عطلز  يف اليابان   ال  تعطي    إن  »:     ب

إن  هذا  الفن  بقـي  لـديهم منـد الطفولـة  " املعماري      همللقارئ   فكر   كبا    عن  فن
داخلهــا  أو حاجياهتــا    مــن حيــث  ســواءا هــي عليــ  يف أوربــا ملــبنايــاهتم  موازيــة   فليســت، "

 ، من هنا ميكن  1«  منوة  من  اصشب غلبيتها ف،  أو أشكال تالمحها
أســاليب  يةيائيتها وــــــــخص فـفيمــا يــ مواد الطبيعيــةـالــملميــةات  تقنيةــــــــــــالمعرفة ـقول بــ ن الـــالــ

ـــهــي  ســبب م اســتعماهلا ـــيف ب باشر الختيارهــاــــ ـــو ل ناء املســاكنـــــــــــ ـــي  بالضــرور  مــا يـــــــ وفره ـــــــ
يف الصــحراء  "  قنادســة قصــور " يف  مصــر  و"  قورنــة"قريــة    كــل مــن حيــث ، محيط  ــــــــــــال

 اد  مـن  ـند األفـراد يف االستفـــــــــــــمة عـافة العالــــــــــريقـدور التربز ،  أمريلة "  ساحلــــــــال"اجلةائرية و 
  .لوار  اديت   الطوب و ام

تـتشاب  أسقأل املساكن الشعبية يف وادي برقش املبنية من الوار  و من الطوب من         
يضــم الســقأل لموعــة مــن ال ــرف املتالصــقة وهــو  .إنشــائهاحيــث شــكل و مــواد و أســاليب 

مرتفــع يف الوســط و جانبيــ  املــائلف  بــنف  الدرجــة و متســاويف يف املســافة  ، و يتكــون مــن 
السفل  و هي هيكل السقأل  مـنشاة من أغصان األشوار و الــخشب املصـّنع ،  :طـبقتف 

 أما العليا  فهي غطاؤه  الواقي من األمطار و الرياس و أشعة الشم  
الناتج من  فرش عوينة من  ممةو   الطوب أملدك مع نسبة معينة  من التن املقطع بسم   

 . سم15إىل   سم 10يرتاوس من 
 

 
                              

 .                                                                                     1-voir notes   P .donnadieu et  J.M.Didillion  , op cit ,  p190 
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جعـل  إىل الكوارع الز حتدثها قو  الرياس و سيالن األمطار من ألفراد ختوف ا  دفع

ميكن حصر اجلانب  الفيةيائي  للسقأل  حيث ، األسقأل أكرير ثقال و ارتكازا فوق اجلدران
مــن حيــث فهــي الريانيــة  أمــا  شــكل   ختــص ديناميكيــة  هــي األوىل  :يف  خاصــيتف أساســيتف

 .  تةانا كيفيةطريقة إجنازه و  
 :  الخاصية  الديناميكية  - 1

أهنـا  عموديـا حبيـثعليـ   حمصلة قو  الريـاس املـلثر    للمسكن يتحمل اجلدار األمامي
 يف احــدمباشــر   تصــيب  بصــور التخــوف مــن الــز  إمنــا يبقــ ال حتــدع أي خلــل يف الســقأل 

 .الضرر بيكلت  تلحق فيةيائية  جانبي  حمدثة إشكاالت
واحـــد  كوســـم حـــواف اجلـــدران   يفالســـقأل  هيكـــل أخشـــابأطـــراف  مجيـــعت ـــر   
قــو  الريــاس علــ  فحــف تــلثر  ،بطبقــة مــن الطــوب يتــ  بالكامــل ت طيــتم  و مــن مث متماســ 
تعمــل عاكســة كقــو  مال ــا املتــ ثر   نتيوــة تواجــد اجلانــب اآلخــرف هنــا تتضــاءل  فانباحــد اجلــ

  . يضل متةنا  عل  عد  حتري  السقأل و بالتايل 
 

 : التوازنخاصية   -0
ـــيكتســب ال  ـــت سقألــــــــ ـــعارتكــاز مــن خــالل   وازنـــــــ ـــاإلنشــائية  علــ  ال ناصرهـــــ ودران  ـــــ

 يـ تبارها  أيضا  هيكلية  تتحمل مجيع القو  امللثر  و منهـا ثقـل طبقـة الطـوب الـز ت طـــــــباع
   :رحلتفـــــــــــازه عل  مــــــــتم اجنـــــــــي و
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ومتريل إنشاء هيكل خشيب عموما  من جذوع األشوار ب قطار ترتاوس مـا  : رحلة األولىالم( ا
ابــتداء مـن اجلـدارين  سـم 72و الز توضع متوازية ومتباعـد  فيمـا بينهـا بــ سـم  02سم إىل   15بف 

نظــرا الســتقامتها و األخشــاب  شــراء  بعــض األفــراد فضــل  وقــداجلــانبيف حــا  وســـط ال ـــرفة 
 بشـــكل عمـــودي للوـــذوع  و متقاربـــة  مث ت طـــ  ال رفـــة كليـــة ب غصـــان متماســـكة ،صـــالبتها 
 . األخشاب األساسية تقوية  وظيفتهاسم   28سم إىل   26ما بف   أقطارها ترتاوس

 مةو ـــــــم مـن سـم 8 هـا حـوايل مسكليـة طبقة أو ـــــــــــــب لسـقألا  طيةــــــتوهي  : المرحلة الثانية( ب
ــــال ــــال مـــعطوب ـــــــ ــــتن الـــــــ ــــالفراغـــات املكـــل  ســـدل مفصصـــ  األغصـــان و فيمـــا بـــف  تواجد ـــــــــ
جتـأل  أنبعـد ف .للوـدران اصارجيـة  الـواف حيث ت طي هذه األخا  مساحات ال ـرف وـــب

سـم إىل    20يرتاوس مسكهـا مـا بـف   طبقة ثانيةتضاف فوقها الشم   بفعل أشعة  هده الطبقة 

ــــممـــن  ســـم   24 اهر ـظـــ تســـويةل ماء ـع بالــــمشبـــــــــــــال رملـالـــمدك جيـــدا مـــع ـألـــالطـــوب  مةو  ـــــــ
 طوبـــــــــــمــع الرمل ـــــــــال حبيبــاتمــا تنتوــ  بفعــل ة انــــــــــو متة صــالبب ســتتك ها ــــــــكون ســقألال

  مـــامقاو  يـــاه األمطـــار ومل عـــازال   غطـــاء تصـــبح مبريابـــة  و متماســـكة  ا  ــــــــــصجةياـــات  مـــن
  .عة  الشم  الار  ـلرياس و أشل
ـــــت  ـــــحدع علــــ  مـــــ ـــــت د  الســــنفــــ ـــــيف الطبقشققات و تصــــدعات ــــــــ بفعــــل  ة العازلــــة ـ
ـــــيمــــا   نكمــــاشاالتمــــدد و ال صــــيانة النتةاعهــــا ككــــل و اســــتبداهلا بــــ خر  و   األفــــراد دفعــــــــ
  . ل ذضرور  ـــــــكلما  اقتضت السقأل  ــــــــــال
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   : تلبيس  الجدران - د  

  أ هـــاو  مناســـبةمناخيــة  ظروفـــا تســـتدعي هنائيــة رحلـــةم دراناجلـــتلبــي   عمليـــة تعتــرب   
املبنيـــة مـــن اجلـــدران  تلـــأل تلبـــي ،و خي مـــاد  الطـــوبجتفيـــأل  تســـرع يفأشـــعة  الشـــم  الـــز 

 .  او مكوناهت   طبقات من حيث مس الوار  عن الز هي من الطوب 
 : الجدران الحجرية تلبيس -1

 : مــن الطـــوب بطبقتــفاجلــدران املعرضــة ألشــعة الشـــم  و لرطوبــة اجلــو  كــل   ت طــ 
كميـات كبـا  مـع  مـن الطـوب وهـي مـن ممـةو   لتسوية سطح  اجلدار أفقيا و عموديـا  األوىل
 تنوة بسم  و   اكـمتاس أكرير  املاد  ل عجلصص واألشواك ـتن املفـمن ال

و   ســم 0 إىل ســم 1مــن   يــرتاوس مسكهــاف الريانيــة أمــا  ،ســم   4 إىل ســم 1 مــا بــف راوس ـيتــ
لتقـاو  خمتلـأل املـلثرات اجلويـة بفعـل  رمـل  الـوادي مـع الطـوب أملـدك ممـةو  من  مكونة هي 

  . جةيااهتا الدقيقة الز تكسب غطاء  اجلدار صالبة و متانة و سطحا  أملسا 
 : الطوبيةالجدران تلبيس  -0

ـــــت ـــــالداخليــــة  لل ــــرف  و ال اجلــــدران كــــل ط   ـــــــ ـــــالخارجية ـــــــ ـــــمعرضة ألشعـــ ة الشــــم  و ـــ
ـــة مـــن  درانيف اجلـــمتاثـــل الطبقـــة الريانيـــة صـــلبة و عازلـــة  واحـــد طبقة ــــــــــــوو  بـــــلرطوبـــة ال املبني

 . من حيث مكوناهتا و مسكها  ار الو
يد بـــف ـجـــتالحـــم   إضـــافة التـــن واألشـــواك و الرمـــل إىل الطـــوب الصـــول علـــإن يف 

 مــن   حســب  وظيفتــ متكنــ  مميــةات جديــد  كــل ممــةو    كتســبلي املختلفــة املــواد  ةياــاتج
و تســـرب ميـــاه  الرطوبـــة ضـــدر اوـــدلل أفضـــل محايـــة اتـــوف و مـــن حتمــل خمتلـــأل القـــو  املـــلثر 

  . العوامل  املناخية هاو التصدعات الز حتدث األمطار 
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جتــرب األفــراد علــ  تصــدعات  تشــققات وإىل تتعــرض قشــر  الطــوب  مــن جهــة أخــر 

ديد ـ طيتها مــن جـــو تــطوب األوىل ـالــة بقـطــ ةـلــ  بإزالــذو ضرر ـدود مكــان الـــصــيانتها يف حــ
  .ل ـممةو  مماثـب

 : أرضية  الغرف و  الساحة -ـه      

بعتبــة البــاب  الـــز  و تكــون البدايــة  ة غرفــ ة كــل أرضــيبعــد  تلبــي  اجلــدران تســو  
  بـــعنــ    نخفض أرضــية ال رفــة تــو    الســاحة مســتو  عــنسـم   02 بارتفــاع   لوــار مــن اتنوــة 

 من يرتاوس سم بمن ممةو  الطوب مع التن و األشواك أوىل  بطبقةرضية األ ت ط  . سم  12
 تفرش  جتأل و يتبخر ماؤها متاما بفعل الرار   بعد أن ، و سم  12إىل  8

بنســــب الطـــف مــــع الطـــوب أملــــدك ممــــةو  ن مــــ ســـم1 ال يتعـــد  مسكهــــا طبقـــة ثانيــــة ب
املضـر   أرضـية ال رفـة الـز ال تكتسـب الرطوبـة حو تسـوية سـطريقـوب السـد  اوظيفتهـمتساوية 

  .كماد  عازلة ال تسمح بنفاد املاء بفعل تواجد   لصحة اإلنسان 
علـ  أسـا  مسـتوياهتا ت طـ  أرضـية و تسرب ميـاه األمطـار إىل ال ـرف   تباتـعال متنع    

بطبقة مماثلة لطبقة ألرضية  حتديد مسار مبيل يسمح جبريان املياه ابتـداء مـن  عمـق  حة السا
 . الساحة إىل منفذ يتواجد جبانب باب املدخل و من  إىل الدرب
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 ة ـمـاتـخال
بشـــقيها النظـــري و التطبيقـــي إىل مجلـــة مـــن النتـــائج  توصـــلنا مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة

  :نوجةها فيما يلي 
تضـــمن الشـــارع والـــدروب والـــارات الســـكنية  الـــذي ن الشـــعيبســـكالجتمـــع  إن - 1

 ومعربا عن رضاهاهلا اعتربت  الئقا و واملساكن هو نتا  ثقافة مادية ختص اجلماعة الز أجنةت  
 .أمنها  و الستقرارها  اموفر و 
 و يبقـ  لـ  ولعائلتـ  اسـكنمجتمـاعي يسـع  جاهـدا لتـوفا اال طبع ب اإلنسانإن  -0  
 ا املسـكنذهـ ، حمـوال ...طقـو  العائليـة والعرقيـة والدينيـةعن الفي   الذي يعربرتبطا باملكان م

 وبعـده يف نف  الوقت  و تبف مبريابة املرآ  الز تعك  هو و وظيفة طبيعيةذمادي  إىل إجناز
التــارخيي  حميطــ  بإطــارهصــور  مســتمر  مــع ب خمتلــأل أدواره بعائلتــ  و عالقتــ مــن خــالل   وســط
  .مايل والوظيفيواجل
ينطبق   » الرجال يصنعون املساكن واملساكن تصنع الرجال « برولجون بيار كا إن قول-1 

والــدروب والــارات الســكنية يف الشــعبية املســاكن  وجــدوا أين ذالــ األفــرادبصــور  عامــة علــ  
 إمنـا تظـل ،أحيـاء ليشـهدوا علـ  مـا جسـدوا    اليـو  كلهم  او ليسو   1919 وادي برقش سنة 

 .و عل  مواهبهم الريقافية  تواجدهم ا عل  شاهداملساكن 
الفــــن  متكــــاملف أوهلمــــا قــــو  علــــ  أســــا  عنصــــرينيســــكن الشــــعيب امل إن اجنــــاز-4 

 .الطبيعية املعماري وثانيهما تقنيات البناء واستعمال املواد
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فضــاء لل يــةبالفعــل عمليــة تنظيم يســكنية هــالوحــد  للاســتحداع منــط  فكــر إن  -5 
علـــ   داللـــةك مـــن خالهلـــا يـــربز املســـكن ، الفكريـــة والتصـــورات املعيشـــية ســـب التطبيقـــاتح

 .و احملسو    الظاهر
تقســيم وتنظــيم  مــن خالهلــا املعماريــة مــا هــي إال الوســيلة الــز يــتم الفنيــة  فالدراســة-6 

  .الياتية موتطبيقاهت   يمستعمل مع ثقافة الذي ينسوم الفضاء بالشكل 
بصـــور  خاصـــة   مهيـــ  كـــان اذإ إال إبـــداعيا   اجناحـــ الفـــن املعمـــاري قـــد ال يعتـــرب -7 
تتشـاب     ــتثقاف ر ـــوتمع آخــيف م مقبوال  أحياناو  يكون  ، كان والةمانــــتمع معف يف املــا
 بريقتــــان قـدو مضـمونا  ا وشـكالــــة فنــــختلفاملعديـد  البـداعات اإلف ، صور  عامـةـباألول مع 

ـــــــة متريلـــــــت يف ظ مـــــــن خالهلـــــــا ــــــــتعريفـــــــات لتمعي ـــــــاين والرتكـــــــي ــــ هور املســـــــكن األورويب والياب
 كليـاتختلأل  ــــــي مــــــعية للبحوع األكادمييـة فـــــأصبحت مضامينها  مرجو ،  اخل....ريبــوالع
 . معمارية يف العامل ــون الــــــلفنا

ــــــش       ــــهد الــ ــــقرن املــــــ ــــــقفــــةات ت يف معظــــم دول العــــامل اضيــــ ـــــوعيـو ن طوريةــ ـــــإلس ة ــــ  كانــ
 ةوس ســـــكانــــــــــــون هور  الداخليـــــةــــــــــلتيوة اـــــــــــن متواجد  ـــــــــالشرائح االجتماعيـــــة ـــــــــــختلأل الـمـــــ

الث إىل الـــدول ــــــمـــن دول العـــامل الري األفـــراد هوـــر كـــذل   واملـــدن الكـــرب  حو ـــــن األريـــاف
يت  ـــــــي مـــحيطها  مســـــلتومعــات ف هورــــــظالعــامل    يف ريا ـــــــدن كـمــحيــث شــهدت  ، األوروبيــة
ماعـات  اجلنسـوتها (  les  bidonvilles   –  les ghettos--األحيـاء القصـديرية-)  اتـــــــــحــسب الل

 ابا ـــــرها كــــــثأ و كان  ، لة االقتناءـــطبيعة والسهـــــمتواجد  يف الـــال اإلنشائية مواد ــمختلأل الــــب
 يث ـــــحسكان ـــــة بالــكتظـةدمحة ومــــــريالث الز أصبحت مــــــعامل الـال واصمـع يف
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يف  وكالكيتــا( مصـر) يف  القـاهر -سـبيل املريـال  و علــ   سـبة عاليـةن السـكانية تهاريافـكـل ت  ـبـ
 . (كوت ديفوار)يف  وأبيدجان( اهلند)
املراقبــة التقنيــة واملتابعــة امليدانيــة ملختلــأل  و موينبــالتاجلةائــر مبوضــوع اإلســكان اهتمــت      

  (السكن االجتماعي والسكن التطوري وبرامج القضاء عل  السكن القصديري)املشاريع 
وظيفيـــة ومتشـــابة بالدرجـــة  جلعـــل املســـاكن أمناطـــا اقتصـــاديةالنصـــوص والقـــوانف حـــددت و 

وحــد  ســكنية مناســبة وب قــل كلفــة  علــ  إيــاد املعمــاريف بالتــايل املهندســف قيــدتف األوىل،
 إذ . ( F3 )غـــرف  ةثالثـــذات   أخـــر  و  ( F2)  غـــرفتفذات وحـــدات ســـكنية متريلـــت يف  ممكنـــة
كانـت فيف القـر   أمااملختلفة شكال و حوما ا بعماراهتاملدن لتومعات السكنية يف متيةت ا
رور الوقــت  و بعــد أن سـكنتها العـائالت   و مـع مـ ، خلفيـةبسـاحات سـكنات أرضـية هنـاك 

كنية مـــع ـد  توافـــق الوحـــد  الســــبـــدأت عالمـــات ومفـــاهيم عـــد  الرضـــا  يف الظهـــور نتيوـــة عـــ
سكن بالنســبة ـق املــيــالتطبيقـات املعيشـية والياتيـة هلـلالء السـكان، و كـان أهـم عنصـر هـو ض

 .أشخاص   راد األسر  اجلةائرية هو سبعةـتوسط عدد أفـعرف أن مـللعائلة و حنن ن
 املختلفـة العلو  اإلنسـانيةذات الصـلة املباشـر  بـ عـايااملإدرا   عـد  وـة تبـف ه النتيذه

  يفاملعمــار  فهندســمل يكــن يف وسـع امل ،حيـثاتجناز ه االذملريــل هــ الدراسـات الــز أعـدتيف 
 إال االجتهاد ضـمن نفـ  التعـاليم واملقـايي  املشـروطة املشاريع  ه ذهحتقيق يف  اركو شاين ذال

مفهــــو  التشــــاب   إل ــــاء قصــــد  واجهاهتــــا وإضــــافة الشــــرفات  العمــــارات وأشــــكال يف ت يــــا 
 . جنازاهتمإعن  راضفغا   هم رمبا  و،  والتطابق
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و   فرديـةال أحيـاء التوةئـة من جهة أخر   أمناطـا خمتلفـة  لوحـدات سـكنية يفظهرت 
رغبــات  حســب و مــواهبهم ومهــاراهتم وفــقيف العديــد منهــا  يوناملعمــار  وناملهندســ أبــدعقــد 

   دخيلة عل الشكال األو  رموزال تفاصيل وتوظيأل بعض الب األفرادومتطلبات 
الدينيـة  تالـز تتضـح مـن خـالل املمارسـاااتمـع   عقيـدل دون انعكا   الريقافة احمللية

 . املعارف الشعبية  سبل إقامة األفراس و االقراس عل  ضوء  طقو  املختلفة والو 
 املعمــاري الفـت نظـور املمــن  البحـثا ذهـ يف هـائأجةا حــددناإن الوحـد  السـكنية الـز 

غــا الئــق  وك هنــا نوعــا تقليــديا الســارية االجنــاز اإلســكان  أمنــاط بقيــت دون تقليــد يف خضــم 
علـ  السـاحة بوصـفها فضـاء  الذي يرتكة منط  الشعيب ملسكن ا فمريل هذا .للحيا  املعاصر  

 أن جنـد بينمـا ، ت جتاوزه يف التصاميم الاليـة قد رية يتوافق مع عادات و تقاليد األسر  اجلةائ
و أمـر قـد أثـار الكريـا مـن اجلـدل و النقـاش السـكنية  الوحـد هـذه  حـول  لحربا كرياا قد سـا

قواعـد ثابتـة   إلرسـاء، لكـن مل يفـض هـذا النقـاش إىل التفكـا كريـا  لد  الفاات االجتماعية  
تطبيقاتـ  مـن الفـن املعمـاري العـريب اإلسـالمي إلدما  هذا النوع مـن السـكن الـذي يسـتوحي 

 .املدار  املعمارية  يف  كتخصصاألصيل  
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 المالحق 
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  1591سنة  – السياسية للجزائر  خريطةال
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ون ـدية قاستـبل فيها ظهرـتالتي   1591سنة   سيدي بلعباس و عين تموشنت تي نطقـلم السياسيةخريطة ال
   -حاليا وادي برقش–  gaston doumergue دومرق
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بنى البريد م على اليمينتظهر  صورة
 لمدرسة االبتدائية ا اليسارعلى و 

 في التجمع السكني الفرنسي 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

تظهر الكنيسة و بجانبها  صورة 
في التجمع السكني  مبنى البريد

  نسيالفر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 السكني الفرنسي في التجمع لمسكن فردي نموذج
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 لشوارع المتعامدة للمسكن فردي و  نموذج
 .في التجمع السكني الفرنسي 

 
 
 

 
 
 

 صورة تظهر تالصق المساكن الفردية
في التجمع السكني  و استقامة الشارع   

 . الفرنسي
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 222صورة لخزان الماء بسعة 
 متر مكعب يتواجد بداخل التجمع السكني الفرنسي

 
 

 
 صورة لبرج الحراسة المتواجد في

  شمال التجمع السكني الفرنسي 
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للتجمع صورة 
 السكني لشعبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للتجمع السكني صورة 
 الشعبي
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 لتجمع افي  الرئيس شارعللصورة 

 عبيالسكني الش
 
 
 
 
 
 
 
في عمق الحارة السكنية  وكيفية  اهر دربصورة تظ 

  .تالصق المساكن الحجرية 
 

 
 
 
 

 

في المبنية من الطوب المساكن بعض هر صورة تظ
 التجمع السكني الشعبي
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  .السكنية في عمق الحارات  لممرورة ص
 
 
 
 
 
 
 

  . غرفةب الب صورة  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 . و النافذة في جدار غرفة  بابالتظهر  صورة 
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 . لباب خشبي في جدار إحدى الغرفصورة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .دخلمالباب لمسكن و  أماميدار ج صورة تظهر

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 لمسكن أماميدار جباب مدخل في  صورة تظهر 
 .من الحجارة 
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 .الطوب من صورة لجدار غرفة مبني 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

بالطوب و شكله المتميز سقفا مغطى  تظهرصورة 
 .جانبيه  ميلفي الوسط و   عباالرتفا 
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 سكنم في أماميدار جلصورة 

  .من الطوب

 

 

 

 

 

   
من صورة تظهر تالصق ساكن 

 .  ممرعلى جانبي الطوب 
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و  بالطو  جدران منصورة تظهر 

  .سقفاأل لشك
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  . هيكل  سقف تظهرصورة 
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 .الساحة  رضيةأل صورة 
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 RACTTABS                                    ةاالنجليزيالملخص باللغة 

 
      This research is architectural study of popular homes  in Oued          

    berkeche inspired in form and essence from their culture which has     

    created a  spatial  organization   that depends of individual  practices  

    and methods. 

The key words : home – security –space  - architecture – art - traditions. 

 

 

 LE  RESUME                              الملخص باللغة الفرنسية

      Cette recherche   est  L’ étude  architecturale sur l’ habitat populaire 

   a Oued Berkeche  qui s’ inspire  dans  sa  forme et son éssence de la   

   culture des individus qui ont crées one organisation de  l’ espace selon 

   leurs pratiques et mode de vie. 

Les Mots clés : habitat--sécurité –l ’ espace –l’ architecture—l’ art—tradition. 

 
 

 
 الملخص باللغة العربية

  نابـع ية  للسكن  الشعبي  بوادي  برقش  من  منظور  فني  معمار ـا البحث  هو  دراسذه

فضاء  المسكن  حسب  ل ايمـجت   تنظـراد التي  أنتـافة  األفـه و جوهره  من  ثقـفي شكل

 .ة  ـمعيشيـياتية  و الـالح  تـهمتطبيقا

 .التقليد—الفن—المعمار—الفضاء—األمن—السكن:   الكلمات المفتاحية     
 

 
     


