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 أ

 :مقدمة

تزخر مدينة تلمسان دبعامل أثرية ترجع إىل فًتات زمنية متباينة مشلت كل العهود، اذ تعاقبت 
عليها حضارات عديدة، تركت أثاراىا قائمة إىل يومنا ىذا ربمل يف ثناياىا تراث ماضي وحضارتو 

 .ربكيو من خالل عناصره و إن كانت بسيطة

كما تعترب ىذه ادلعامل األثرية مرآة تعكس البعد احلضاري والثقايف للشعوب اليت مرت 
بادلنطقة، وللحفاظ على ىذا ادلوروث الثقايف وإيصالو لألجيال القادمة، وجب علينا رعايتو وصيانتو 

خصوصا أن ادلدينة ربوي كل  من كل أخطار الطبيعة و البشر، و استعمال خمتلف وسائل احملافظة،
أنواع العمارة من منشآت دينية، مدنية و عسكرية ربكي يف صمت عن تاريخ عريق، و بالرغم من 

لبعضها، ومع ذلك  بقائها إال أهنا مل تسلم من أعمال التجديد و التحديث باإلضافة إىل التهميش
بقيت ذات أمهية كبرية وقيمة معمارية بالغة،  إذ من خالذلا ميكن التعرف على ادلستوى الذي وصل 

إليو اإلنسان يف العهود السابقة بادلنطقة و باالعتماد عليها وعلى ما ذكرتو النصوص و ادلصادر ميكن 
التعرف على ادلستوى العمراين ولذلك فإن دراستنا اعتمدت على اجلرد كوسيلة من أجل إبراز قيمة 
ىذه ادلعامل، ووضعها يف قوائم إحصائية تثبت ىوية كل أثر مع ربرير بطاقة تعريف ذلا، فيجب أن 

 .يكون اجلرد واجب أساسي  يف محاية و تسيري الًتاث األثري من أجل بقاء ىذه ادلعامل شاىدة  

 مبنيا على عدة أسباب جرد بعض أفران الخبز بمدينة تلمسان،ولقد كان اختيارنا دلوضوع 
من بينها األمهية البالغة للًتاث العمراين والتنوع ادلعماري الذي تزخر بو مدينة تلمسان، ورغبة منا يف 
الكشف عن العناصر ادلعمارية ذلذا النوع من العمران وإبرازه ونفض الغبار عنو وكذا بعت احلياة فيو 

من جديد، و ادلسامهة يف إثراء السجل التارخيي بالتعريف بآثار ادلنطقة و جرد ىذه ادلعامل حىت ربتمي 
بظل القانون التشريعي اخلاص حبماية الًتاث الثقايف، مع لفت االنتباه و إعطاء االىتمام ذلذا النوع 
من العمران ألن أفران احلطب يف ادلصطلح ادلتداول يف حالة اندثار فهي تسري للزوال فالعينات اليت 

 .ركزت عليها دراستنا تعد على رأس األصابع
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 ب

باإلضافة إىل قلة الدراسات و ندرهتا حول ادلوضوع، وقد كان ذلذا السبب الدور الكبري و احملفز 
 القوي للخوض يف ىذه الدراسة دلا سيكسبها من أمهية خصوصا أن ادلدينة عريقة بتارخيها و ذاكرهتا

ىدف ىذا البحث جاء لتحقيق مجلة من ادلقاصد و الغايات منها التعرف على الفكر 
العمراين اإلسالمي و أىم التحديدات و التطورات اليت شهدىا، و كذا تسليط الضوء على منشآت 

معمارية جنهل عنها الكثري و ادلصادر و ادلراجع حوذلا قليلة، ليتعرف عليها الباحث و ادلسئول و 
القارئ لعلها ذبلب اىتمامهم و تلفت نظرىم، فيقوم الباحث بإجناز أحباث علمية تثري ادلوضوع، 

ويقوم ادلسئول بتصنيف وترميم ادلعامل ، و يقوم القارئ أو ادلطلع  من باب الفضول  بزيارهتا و التعرف 
 .عليها، مسامهة منو يف تنمية الوعي واحلس ادلدين بالذاكرة الوطنية و اإلنسانية

 : وعلى ىذا األساس جاءت اإلشكالية التالية

  ما هو واقع هذه المعالم في تلمسان  ؟ وكيف هي حالتها المعمارية بعد رياح العصرنة ؟ و 
 هل يمكن تدارك ما بقي منها ؟

ولإلجابة عن ىذه اإلشكاليات اتبعنا يف حبثنا عدة مناىج أوالىا ادلنهج التارخيي الذي 
تفحصنا فيو ادلصادر و ادلراجع بغية معرفة ادلراحل التارخيية للمدينة، مت ادلنهج الوصفي الذي فرض 
علينا معاينة ادلكان األثري و مجع  ادلعلومات اخلاصة بو من أجل إعطاء بطاقة تقنية لكل معلم، 
ووصفو وصفا دقيقا من حيث جوانبو ادلعمارية، باإلضافة إىل أخد صور توضيحية، و خمططات 

 .للنماذج ادلراد دراستها، لنصل يف األخري إىل عمليات حفظو

ليكون العرض أكثر تنظيما وتنسيقا غري بعيد عن اإلنسجام اعتمدنا على فصل متهيدي وثالث 
 :فصول

 . تشمل التعريف بادلوضوع و أمهيتو:المقدمة

 . تضمن ادلعطيات اجلغرافية والتارخيية دلدينة تلمسان:فصل تمهيدي
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 ج

فقمنا دبعرفة متركز األفران من خالل إبراز التقسيم دراسة عامة لألفران تطرقنا فيو إىل :الفصل األول
 .ادلعماري للمدينة مث أعطينا مفهوما للفرن وحرفة اخلباز واألدوات ادلستخدمة فيو

عرضنا فيو مفهوم اجلرد، أنواعو، شرح البطاقة التقنية مع إعطاء منوذح ماهية الجرد  :الفصل الثاني 
 عليها أما العنصر األخري  وصف عام لألفران

  من خالل ادلواثيق الدولية و الوطنية لجرد العينات المختارة و سبل حفظهاجاء :الفصل الثالث
 .مع  وضع بعض اإلقًتاحات و التوصيات

 .يف األخري أهنينا حبثنا خبامتة تضمنت أىم النتائج ادلتحصل عليها

 .كما مت تدعيم ىذا البحث دبجموعة من اخلرائط و ادلخططات والصور التوضيحية

و إلخراج ىذا العمل إىل النور  صادفتنا عدة صعوبات وعراقيل ، من بينها قلة إن مل نقل انعدام 
 .ادلصادر وادلراجع حول موضوع األفران

و يف األخري نتمٌت أن نكون قد وفقنا يف عملنا ىذا، و أن تكون لبنة جديدة تضاف إىل مكتبة 
 .     الصرح ادلعريف
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 : الجغرافي لتلمسانطاراإل .1

 مدينة تلمسان مبوقعها االسًتاتيجي اذلام، فهي تقع يف ملتقى الطرق الرئيسية اليت تربط اشتهرت
 وقد حدد اجلغرافيون وادلؤرخون موقعها يف ،الساحل الشمايل للمغرب العريب وموانِئو بالصحراء الكربى

. 1اإلقليم الثالث

عني ُتشرف تلمسان مشاال على البحر األبيض ادلتوسط ومن الشرق والييت سيدي بلعباس و
 2 كلم9020 تقدر مساحتها حبواليب ية، ادلغرب ادلملكة ومن اجلنوب النعامة ومن اجلهة الغربيةدتوشنت

. 2 034 و 15 035 وبني دائريت عرض ، غرب خط غرينتش13 02أما فلكيا تقع على خط طول 

 تقع على سفح جبل الصخرتني وىذا اجلبل ىو الطرف الشرقي لسلسلة جبال  القدديةأما ادلدينة
 حىت تصل إىل منطقة ضيقة قرب ،الريف اليت تسري مبوازاة السهل الساحلي من ادلغرب األقصى

، تعلوىا 3تلمسان، حيث اعتربت ىذه ادلنطقة احلد الفاصل بني ادلغرب األوسط وادلغرب األقصى
 .4ىضبة الالسيت وكأن ادلدينة عروسا فوق منصة والشماريخ مشرفة عليها إشراف التاج على اجلبني

أما من الغرب فّيحدىا أطالل مدينة ادلنصورة وشرقا قرية العباد، ترتفع تلمسان عن سطح البحر 
 .(01 رقم اخلارطةأنظر )5 كلم 60م وتبعد عنو حوايل 830حوايل 

 

                                     
 عامل الكتب، بريوت، ،1، ط1، ج اآلفاقنزهة المشتاق في اختراقاإلدريسي أبو عبد اهلل ادلعروف بالشريف االدريسي، - 1

. 315، ص 1979
 جامعة أبوبكر بلقايد ،، تلمسان منوذجا، رسالة ماجستري، علم اآلثار واحمليط، تأثير الرطوبة على المعالم األثريةقادة لبًت- 2

. 09، ص 2007تلمسان، 
. 25 السابق، ص صدراإلدريسي أبو عبد اهلل، امل- 3
.  9،ص1903، اجلزائر، 1، جبغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الوادحيي ابن خلدون، - 4
 للنشر، اجلزائر، فم مو،1، ج  الزياني دراسة سياسية عمرانية اجتماعية ثقافية في العهدتلمسانعبد العزيز فياليل، - 5

. 87، ص2010
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خارطة تبني حدود مدينة تلمسان : 01 رقمالخارطة

 google imagesمن موقع نقال 
 :لمحة تاريخية عنتلمسان .2

، فهي تعود إىل فًتة آفاقها جيعلها ذات أمهية قصوىذوره يف بجرب اضالعريق والإنتاريخ تلمسان 
 بصمة عماقبل التاريخ، حيث أثبتت الدراسات األثرية أن اإلنسان األول كان لو احلظ ىو أيضا بوض

 .1خمابئ ماخوخ دليال على استقرارهو بودغنوبوىناق والكيفان اتتدل على تعمريه، فكانت مغار

كما جاء ذكر تلمسان يف الكتب وادلصادر اليت حددت تطورىا التارخيي واألحداث اليت مرت هبا 
وذكر حممد عمرو الطمار يف كتابو تلمسان ، 2ادلنطقة فذكر ابن خلدون أن ادلدينة اختطها بنو يفرن

سم بومارية فكانت نقطة وصل بني إعرب العصور االحتالل الروماين للقبائل الرببرية وأطلقوا عليها

                                     
 .9، ص2010، منشورات ثالة األبيار، اجلزائر، 2، طتلمسان الذاكرةمي، سيدي حممد نقادي، انصر الدين براه- 1
تاريخ ابن خلدون ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن عبد الرزتن ابن خلدون،- 2

،  دار الفكر بريوت، لبنان،7 جر، زكاسهيل. خليل شحادة، مراجعة دذ، ضبط ادلنت ووضع احلواشي والفهارس األستااألكبر
 .24،ص 2000



 فصل دتهيدي                                             ادلعطيات اجلغرافية والتارخيية دلدينة تلمسانال
 

 

8 

أنظر )م 429وقد فرض الرومان سيطرهتم حىت القرن اخلامس سنة 1ادلغرب األقصى وادلغرب األوسط
 2.م647مث حل حملهم الوندال وبعد ذلك البيزنطيني يف القرن السادس سنة ، (01 رقمادلخطط

 
 توسع الرومان يف ادلدينة : 01 رقممخططال

 Hamma Walid, Intervention sur le patrimoine urbain acteur et:نقال عن
outils le cas de la ville historique de Tlemcen,mémoire de majestère en 

architecture ,université de Tlemcen , Tlemcen ,2011,p152. 
 (بتصرف من الطالبة يف تررتة اخلارطة)

 
مث جاء الفتح العريب اإلسالمي يف منتصف القرن األول للهجرة على يد الفاحتني أيب مهاجر 

تلمسان وذلك لدينار وعقبة بن نافع الفهري واعتنق األىايل اإلسالم خالل فتح  أيب ادلهاجر دينار 
 فتعاقب على حكمها عدة ملوك وأمراء وفيها أعلن ،3شيوخ الرببرية دون استعمال العنفال من هبتقرب

                                     
، بن عكنون، اجلزائر، ، تلمسان عبر العصوردورها في سياسة وحضارة الجزائر، الساحة المركزيةحممد عمروالطمار- 1

 .17، ص2007
 .66-62، ص 2007، 2، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، ط1، ج، الموجز في تاريخ الجزائرزيحيي بوعز- 2
 .19، ص2007، مدن الغرب، دار احلكمة، اجلزائر، 4، جموسوعة تاريخ وثقافة الجزائرخمتار حساين، - 3



 فصل دتهيدي                                             ادلعطيات اجلغرافية والتارخيية دلدينة تلمسانال
 

 

9 

 مث الزعامة ادلغراوية بقيادة حممد بن حزر وعلى اثر ىذه م765قرةاليفرنّيأول إمارة سنة وأب
 ذلك ىو ىروب إدريس من ادلشرق إىل ادلغرب  سببكان، م790ت إمارة األدارسة سنة داألخريةجا

حتفى بو أىل ادلدينة إبسبب االضطهاد، فأسس بادلغرب مدينة فاس مث تقدم إىل تلمسان حيث 
م مركزا 9دوناخلوض يف حرب مع حممد بن حزر فأقام عاصمتو يف أغادير وبقيت طيلة القرن 

 .(02أنظر ادلخطط رقم ).1تابعالألدارسة بفاس

 
توسع األدارسة بادلدينة : 02المخطط رقم

 .( من الطالبةبتصرف) Hamma Walid, Op Cit,p153: نقال عن

 

م مث استعادة 179 وبعد وفاة إدريس األول توىل ابنو السلطة وعاود اإلغارة على تلمسان سنة 
الزناتيون سيادهتم اليت ختلو عنها لألدارسة عند ضعفهم وكانت الزعامة حملمد بن حزر ادلغراوي 

وعرفت ىذه الفًتة اضطرابات عديدة إىل أن دتكن ادلرابطون من بسط نفوذىم يف ، 2ه360سنة

                                     
 .15 ، ص 2004، مطبعة موقان البليدة ، تلمسان مدن الفن الشهيرةجورج مارسي، - 1
 .21خمتار حساين، ادلرجع السابق، ص- 2
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ادلغرب حتت إمرة يوسف بن تشفني ادلنحدر من قبائل صنهاجة فتلقى صعوبات لإلستالء على أقادير 
كتسبت أمهية بالغة إىذه ادلدينة اليت " تاقررات"دما دفعو إىل تأسيس معسكر حمادي ذلا عرف باسم 

مع العلم أن حكم ادلرابطني بتلمسان مل يكن مستقرا فقد تعرض لغزوات 1فاقت ادلدينة القددية أقادير
احلماديني، إال أن ذلك مل يكن عائقا أمام ازدىار احلياة الدينية والثقافية بادلنطقة لكنسرعان ما 

اهنارت نتيجة عدة أسباب منها الصراع الذي كان قائما بني ادلرابطني ومسلمي األندلس األمر الذي 
مسح بتدخل ادلوحدين فكان ذلك سببا يف اهنيار السلطان ادلرابطي وكذلك بسبب ماحدث من فنت 

وبذلك ديكن 2داخلية يف ىذه الدولة بني قبيلة دلتونة ومسوفة وانضمام ىذه األخرية إىل دولة ادلوحدين
أنظر ادلخطط  ).فريقيا واألندلسلم تدم طويالإالقول أن الدولة ادلرابطية اليت امتد نفوذىا مشال 

( 03رقم

 
توسع الرقعة اجلغرافية دلدينة تقرارت : 03المخطط رقم

 ( من الطالبةبتصرف)Hamm Walid,Op Cit,p153:نقال عن
  

                                     
1-Emercier- Notice sur les Almoravides et les Almohades. R.A 12année 
n067. janvier 1868 Alger.O.P.U.I place centrale de Ben Aknoun. p368. 

 .51حممد عمر والطمار، ادلرجع السابق، ص- 2
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م والذيبفضلو توحد 1144 مدينة تلمسان سنة وحىت قام عبد ادلؤمن بن علي ادلوحدي بغز
ادلغرب العريب واألندلس، لكن شهدت تلمسان يف ىذه الفًتة أحلك احلقب من تارخيها إذ أن 

 سنة  تغاضى عن ذلك ومبعرفتو 15ادلوحدي قرر موهتا بإجبار سكاهنا على النزوح لكن بعد مرور 
ودلا بدأ الضعف يدب إىل أركان الدولة ، 1بالدور االسًتاتيجي اذلام ذلا بادر يف تعمريىا وتشيد عمراهنا

 حيث دخل ادلغرب اإلسالمي واألندلس يف حالة م1212سنة ادلوحدية، خاصة بعد معركة العقاب
فوضى واضطرابات سياسية عسكرية تعترب ىذه ادلرحلة عامل يف تفكيك الدولة وهنش كياهنا إضافة 

 **إىل اذلزائم ادلتتالية اليت كانت سببا يف ضعفهم وضياع ىيبتهم ولعل أمهها وأخطرىا ثورة بين غانية
ادت األوضاع تفاقما وتأزما ودخل ادلوحدين يف دوامة من ادلعارك ادلستمرة، ويف فًتة من اإلحنالل فز

يار إنوواالضمحالل التدرجيي الذي شتت قوى الدولة ومواردىا واليت أدت حتما إىل 
 (.04أنظر ادلخطط رقم).2وسقوطها

                                     
 .33جورج مارسي، ادلرجع السابق، ص- 1
 -فونسو ألدارت ىذه ادلعركة بني ادلوحدين بقيادة حممد الناصر ادلوحدي وبني اجليش االسباين ادلسيحي بقيادة : معركة العقاب

الثامن يف سهل واقع أمام خمرج ادلضيق وىو سهل ملئ بالتالل الصخرية القليلة االرتفاع وتسمى العقاب رتع عقبة وىي يف 
األنيس المطرب بروض ابن أيب زرع، : م ادلوحدون شر ىزدية ، انظرز وكان النصر من حليف األسبان وهNavasاالسبانية 

 .160-158 ن ص 1972، دار ادلنصورة للطباعة ، الرباط القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس

فوا هبذا االسم نسبة إىل اسم أمهم كانت منغانة فهي غانية وكانت رينتمون إىل قبيلة مسوفة الصنهاجية وقد ع: بنو غانية - **
كثريا ، فامتلكوا جزر الباليار شرق األندلس واستقلوا هبا وأعلنوا ن ووجزتالنسبة إىل األمهات شائعة بني ادلرابطني ألن الرجالكانواي

وثائق المرابطين عبد الواحد ادلراكشي، : انظر: ةىم للعباسيني ، مث ثاروا على ادلوحدين حماولني أحياء الدولة ادلرابطيءوال
 .120، ص1997اىر، ظ، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، ال1 حتقيق حسني مؤنس، ط،والموحدين

 .149عبد الواحد ادلراكشي، ادلصدر السابق، ص- 2
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إبراز تواجد ادلوحدين  : 04المخطط رقم

 .(بتصرف من الطالبة)Hamma walid, Op cit, p154:نقال عن
 

يف ظل ىذه الظروف ظهرت دويالت مستقلة بذاهتا منها الدولة احلفصية بتونس وادلرينية 
ه واليت سطع نورىا يف 633 1235بادلغرب األقصى وبينهما الدولة الزيانية يف ادلغرب األوسط سنة 

 واختريت تلمسان ،ىذه الفًتة وتنتسب ىذه الدولة إىل بين عبد الواد أو بين زيان إحدى بطون زناتة
عاصمة ذلا نظرا لتوفرىا على الشروط الضرورية، خاصة ادلوقع االسًتاتيجي الذي كان مبثابة حصن 

وبذلك يدخل بنو عبد الواد مرحلة ، 1لسكاهنا باإلضافة إىل ادلنافع اليت جلبتها ذلم األراضي احمليطة هبا
م ىذا ما أدخلو، فجديدة بعد أن أصبح ذلم كيانا سياسيا ديثلهم وقوة يعتدون هبا يف ادلغرب األوسط

 أحسن خطة الدفاع و تصدى للجيش و كان اإلنتصار ، غري أن يغمراسنيف نزاع مع ادلوحدين
وبدأ السلطان الزياين برسم حدود 2 حيث قتل اخلليفة ادلوحدي وعدد كبري من أصحابو،حليفو
( 05أنظر ادلخطط رقم).دلدينتو

                                     
 .15-13عبد العزيز ، ادلرجع السابق ، ص 1
، حتقيق حممود بن عياد، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، تاريخ بن زيان ملوك تلمسانحممد بن عبد اهلل التنسي، 2

 . 125،ص1885
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 دتوقع الدولة الزيانية  :05المخطط رقم

 ( من الطالبةبتصرف)Hamma,Walid, Op Cit,p155نقال عن 
 

وعلى الرغم من ذلك مل تسلم تلمسان من اجلهة الغربية خاصة بعدما أخذ بنو مرين زمام 
األمور فكان صراع دائم بينهما خاصة عندما حاولوا حماصرة تلمسان يف عدة مرات والدليل على 

ذلك احلمالت العديدة وادلتكررة اليت توالت على عاصمة بين زيان حماوال فيها السلطان أبو يعقوب 
وحينما استعصت مدينة تلمسان على اجليش ادلريين قام السلطان أبو يعقوب ، قتحام أسوار ادلدينةإ

وقد ، 1حبصارىا والتضييق على أىلها فشيد بذلك مدينة غرب تلمسان مساىا ادلنصورة وقام بتعمريىا
 كل أنواع اجلوع هدام ىذا احلصارذتان سنني وثالثة أشهر كان أشد بأسا على أىل بين زيان فذاقوا يف

ومل يأت الفرج إال بعد مهلك أىب يعقوب يوسف ، 2رتفاع األسعار حىت ىلك الكثريإوالعناء و
خضاع تلمسان فأحيا هبا إم، لكن مل ينتو األمر ىنا بل دتكن أبو احلسن ادلريين بعده من 1307سنة

وبقيتعاصمة بين زيان يف أخد ورد بني الطرفني 3ادلنصورة القددية وأنشأ مسجد أيب مدين شعيب

                                     
 .130 حممد بن عبد اهلل التنسي، ادلصدر السابق ،ص -1
 دار مدين ،،مقتطف من كتاب تررتان العرب، حتقيق عبد احلميد حاجيات، تاريخ دولة بني زيانعبد الرزتان ابن خلدون-2

 .125، ص2012للطباعة،
 .141-140حممدعمرالطمار، ادلرجع السابق، ص- 3
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وبالرغم من ذلك فإن احلدود اليت وصلتها الدولة الزيانية طوال وجودىا ،فعاشت جوا من االضطراب
كان احلد الفاصل بني دملكة الزيانيني ودولة بين مرين واد ملوية مشاال إىل إقليم ،فىي التوسع غربا

أما من الناحية الشرقية فقد عرفت تطورا ملحوظا حيث ركز أغلب خلفاء يغمراسن ، 1فجيج جنوبا
 ال سيما يف عهد كل من عثمان بن ،اىتمامهمنحوتوسيع إقليم دولتهم على حساب احلفصيني

ستطاعت اجليوش الزيانية يف عهد إيغمراسنوأيب زيان و أبو زتو األول وابنو أيب تاشفني األول، فقد 
ىذين العاىلني األخريين الوصول إىل جباية وقسنطينة وعنابة وأراضي احلفصيني وبالد الزاب وىو 

كما امتدت حدودىا منالبحر ادلتوسط مشاال إىل غاية الصحراء ، 2تساع ذلا يف ادلنطقة الشرقيةإأقصى 
تلك ىي احلدود اليت استمرت عليها الدولة يف أغلب األحيان علىالرغم من تعدد اذلجمات ، 3الكربى

 ،والغزوات فال تطفأ فتنة من جهة حىت تشتعل من جهة أخرى خاصة يف عصر التفكك والفساد
حيث أصبحت عرضة لإلحتالل ومل تسلم حىت من حترشات األسبان نتيجة ختاذل أسيادىا دما أدى 

 يدم  ملم وبفضل إعانتهم ضمت تلمسان إىل اجلزائر، لكن األمر1517إىل االستنجاد باألتراك سنة 
طويال حيث قام األسبان باذلجوم على القائد بابا عروج وبقيت ادلدينة بني ادلد واجلزر يف ظل 

 كنتيجة ذلذا الضغط كانت هناية دولة بين عبد الواد وبذلك ،اإلمارتني االسبانية واجلزائرية العثمانية
ه حتت وصاية االمرباطورية العثمانية، 962م 1554انضمت تلمسان هنائيا إىل دولة اجلزائر يف عام 

 وحريتها فربزت حدودىا وعاشت حالة االستقرار والتطور 4بعد ذلك أحرزت اجلزائر وحدهتا القومية
ما غزت فرنسا البالد فوقفت مل1830ع صيتها يف أرجاء البحر األبيض ادلتوسط حىت سنة ذاين أ

تلمسان صامدة يف وجو اجليوش الفرنسية الزاحفة وحوذلا األمري عبد القادر إىل عاصمة للجهاد 

                                     
 .23 السابق، صععبد العزيز فياليل، ادلرج- 1
 .137حممد بن عبد اهلل التنسي، ادلصدر السابق، - 2

3 -Brasslardcharles, Les Inscriptions Arabes de Tlemcen, Revue Africaine 
N0:14,3eme année,1859, Alger, p321.322. 

  .225، ص حممد عمر والطمار، ادلرجع السابق- 4
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والبطوالت طيلة عشر سنوات ومل يتمكن ادلستعمر الفرنسي من اإلستالء عليها إال يف عام 
 .1م1842

                                     
 .225حممد عمرو الطمار، ادلرجع السابق، ص- 1
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 :التقسيم المعماري لمدينة تلمسان -1

يلعب ادلوقع اجلغرايف للمدن وزليطها الطبيعي دورا بالغا يف تطور عمراهنا وقد أوىل رجال الفكر 
العمراين اإلسالمي اىتماما كبَتا هبذا اجلانب، تعكسو الشروط اليت أوجبوا مراعاهتا عند اختيار مواضع 

 على توفَت احلصانة الطبيعة للمدينة وادلقومات وادلستلزمات دلعيشة  يف رلملهاادلدن وىي شروط تؤكد
، وإن بقاء مدينة تلمسان إىل زماننا ىذا وتطور عمراهنا على مر 1سكاهنا وراحتهم اجلسدية والنفسية

. العصور مند الفًتات القددية إمنا يدل على مدى مالئمة موقعها 

، وراعت تلمسان 2قد استندت ادلدينة اإلسالمية سواء كانت يف ادلشرق أو ادلغرب على تقسيماتو
ت إىل أجزاء متميزة بعضها عن م فقس،فق للشروط ادلعروفة لبناء ادلدنوىذه اخلطة العمرانية احملكمة 

 .3البعض من خالل النسيج العمراين ادلعتمد ومن حيث الوظيفة ادلنوطة لكل قسم

 :(الشارع الرئيسي  )القسم المركزي للمدينة  .أ 

، مركز ادلدينة دير بادلسجد اجلامع وإىل جواره 4ىو مسة سبيزت هبا ادلدن اإلسالمية عموما
 حيث تتنوععلى ،ادلدارس الدينية ىذا يعترب من الوحدات الطبوغرافية البارزة وادلشًتكة يف ادلدن

، 6ويتألف احلي ادلركزي بتلمسان من ادلسجد الكبَت مشاال.5أساسها الوحدات السكنية واألسواق
فهو منبع رئيسي للتصميم الفٍت وادلهارات احلرفية يف العمارة اإلسالمية ويعد أبرز أنواع ادلباين اليت 

                                     
  يف، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه1،جمدينة قسنطينة خالل العهد العثماني دراسة عمرانية أثريةعبد القادر دحدوح،- 1

 .130، ص2009اآلثار اإلسالمية، جامعة بوزريعة، اجلزائر، 
، 2001، شركة ادلطبوعات للتوزيع والنشر، لبنان،1، ط، دراسات في تاريخ المدن العربية اإلسالميةعبد اجلبارناجي - 2

 . 27ص
 .42، ص2011، مؤسسة الضحى للنشر والتوزيع، اجلزائر، 1، طفنادق مدينة تلمسان الزيانية دراسة أثريةعمر بلوط، - 3
 .31ناجي عبد اجلبار، ادلرجع السابق، ص- 4

5-W.Marçais :l’islamisme à l’urbaine in comptes rendus des séances Academiques 
des inscription et belies ,1928,p86-100. 

 .26نصر الدين براىامي، سيدي زلمد نقادي، ادلرجع السابق، ص- 6
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رسخت السمات ادلعمارية العامة للعمارة العربية اإلسالمية، فكان ادلسجد أول ما خيتط يف 
 احلسن  وادلدرسة يب، وادلشور جنوبا وادلدرسة التشفينية ومقر القضاء شرقا ومسجد أ1ادلدينة

 .2اليعقوبية غربا

 : (حي النشاطات التجارية والحرفية )القسم االقتصادي  .ب 

صمم ىذا القسم بأسلوب عمراين ديكن للمرء من التمييز بُت جزئُت أساسُت من القسم 
 اليت ،3االقتصادي وىو احملاذي للقسم ادلركزي خيتص بالعمليات التجارية وحيتوي على األسواق

جند الراقية منها تكون حوايل ادلسجد أما ادللوثة حيث كانت زبضع لنظام متدرج حسب نوعيتها 
، وقد روعي يف تصنيف ىذه األسواق أال تؤثر على حركة ادلرور 4ركزمن التعتكون أبعد زيادة 

 أىل التجارة أو احلرفة دبا جاورىم من ذبارات أو حرف يتأذىبشوارع ادلدينة وطرقاهتا وأال 
 يف ىذا التوزيع عدة عوامل من أمهها العامل الديٍت الذي يرتكز على قاعدة ت، فتحكم5أخرى

كما أن ىناك بعض احلرف تؤثر على السكان وتلحق ضررا " رار وال ضررال ض" تتمثل يف مبدأ 
بادلدينة لذا وجب تركها خارج األسوار مثل صناعة الفخار، األجر، ادلذابح ومن السلع كاحلطب 

 .6والتُت وغَتىا من ادلواد الثقيلة

                                     
 .149، 143، ص2007، دار ادلناىج للنشر والتوزيع، األردن، 1،طتاريخ العمارة عبر العصورقبيلة فارس ادلالكي، -1
 .26نصر الدين براىامي، سيدي زلمد نقادي، ادلرجع السابق، ص- 2
 .43عمر بلوط، ادلرجع السابق،ص3
 دراسة نظرية 1830/1999التاريخي للتطور العمراني لمدينة الجزائر خالل الفترة مابين علي حجيج،سعيد مفتاح، ادلسار 4

 .9، ص2011تطبيقية حول التنظيم العمراين، مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع، اجلزائر، 
، دار الدجلة، 1، طتخطيط المدن في المغرب العربي دراسة تراثية حتى مطلع القرن الرابع هجرياياد عاشور الطائي،- 5

 .45، ص2010عمان، 
، رللة فصلية ثقافية التوجهات الدينية في عمران وعمارة مدينة قسنطينة خالل العهد العثمانيعبد القادر دحدوح، أثر - 6

 .75، ص2011، 27تصدر عن وزارة الثقافة، العدد
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 1والفنادق والنقابات احلرفية ادلختلفة *ةيراباإلضافة إىل القيس
فهو 2 للقسم السكٍت وىو مقر احلرفيُت ومركزىم اإلنتاجياحملاذيأما اجلزء الثاين وىو 

اجلزء الذي ينتج مواد سلتلفة ويقدم خدمات أساسية للسكان ومنو تنتقل تدرجييا إىل احلي 
، لذا عرفت بعض 3ن خاصة هبا داخل ىذا اجلزءكالسكٍت، ولقد ازبذت بعض احلرف أما

 .4الدروب باسم احلرف أمثال درب احلجامُت، درب الصباغُت
 :القسم السكني .ج 

 فهو ،5 الداخلية إلىأسوار ادلدينةاتوىو حيتل أكرب مساحة مبنية ديتد عمقو من الساح
فية وللوصول إىل األحياء ريشكاللدائرة الكربى بداخلها دائرة ثانية سلصصة للنشاطات احل

السكنية ال بد من العبور على ساحات عمومية سلصصة للتعامل ادلباشر مع ىذه األحياء 
 مثل السويقة وساحة ادلدرس وحىت يتم عزل ىذه األحياء عن حركة ادلرور وضعت رموز ،السكنية

مثال وضع قوس أي ال وجود للدكاكُت وىي ،منشأهنا إخبار األجانب باقًتاهبم من حيسكٍت
ديكنك ال  والسقيفة إن كان ذلا قوس فالدرب غَت نافد و،داللة على أنك حبي خاص للسكٌت

 .6االنتقال إىل درب آخر
  

                                     
لفظ مأخود من اللغة الالتينية وىو مشتق من كلمة قيصر أحد أباطرة الرومان وتعٍت الكلمة مدينة قبصر ويف االسم : اريةسالقي-*
 :روبا يف االستعمال الشائع استبدت الصاد سينا،أنظروحياء بأن البضائع ادلعروضة داخل ىذا السوق ادلسور مصدرىا دول أإ

 .53،ص2013،الخطة العمرانية لمدينة تلمسان وداللتها اإلجتماعية،سيدي زلمد نقادي
 .27نصر الدين براىامي، سيدي زلمد نقادي، ادلرجع السابق، ص- 1
 .43 عمر بلوط، ادلرجع السابق،ص-2
 .51سيدي زلمد نقادي، ادلرجع السابق،ص- 3
 .84، ص2009، منشورات احلضارة، واجلزائر، 2، جتاريخ الدولة الزيانية األحوال االقتصادية والثقافيةسلتار حساين، - 4
 .44 عمر بلوط، ادلرجع السابق،ص -5
 .28نصر الدين براىامي، سيدي زلمد نقادي، ادلرجع السابق، ص- 6
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 :األفران -2
لقد تواجدت األفران يف اجلزء الثاين احملاذي للحي السكٍت وخيتلف سبركزه وتعدده حسب 

وقد ذكرت كتب احلسبة أهنا كانت تأمر احملتسب بأن يفرق الفرانُت 1حجم احلي السكٍت
 فال ،2ليهمإ واحملال وأطراف البلد دلا فيها من ادلرافق وعظم حاجة الناس ،واخلبازين على الدروب

 .زبلو أي ساحة منهم نظرا ألمهيتهم البالغة
 :مفهوم الفرن  .أ 

وىو الذي خيبز عليو الفرين واجلمع أفران والفرينة اخلبزة ادلستديرة العظيمة، منسوبة إىل الفرن 
 مسلكة مضمومة اجلوانب إىل الوسط، يسلك بعضها يف بعض مث خبزةلفرين طعام يتخذ، وىي او

 .4، واحلكمة الفرن لفظة عربية وردبا تكون لفظة شامية3تروى لبنا و مسنا وسكرا
عرف الفرن لدى اإلنسان منذ القدم لكن ال توجد دراسة متخصصة يف معرفة أبنية ولقد 

األفران اذلندسية، فإن البعض من الدارسُت يرجح أن األفران احلديثة على شاكلة سابقتها يف 
 كانت بكل منزل وىي األفران ادلنزلية يت ولقد تنوعت األفران يف ادلدن، فمنها ال5العصور الوسطى
 . ومل تكن نستغٍت عنو العائالت7وىو نوع من الكوانُت خيبز فيو6ادلنزلية أو التنور

                                     
 .95صسيدي زلمد نقادي، ادلرجع السابق، - 1
 .75، ادلرجع السابق، ص...أثر التوجيهات عبد القار دحدوح، - 2
 ادلكتبة التوفيقية، القاىرة، مصر، 10، رلدي فتحي السيد، ج  أبو شادي ربقيق ياسر سلمانلسانالعرب،ابن منظور، - 3

 .279ىـ، ص630-71
نشر، ل دار الوفاء لدنيا الطباعة وا،الكامل في المصطلحات العمارة اإلسالمية من بطون المعاجم اللغويةسامي نوار،- 4

 .133، ص2002اإلسكندرية، 
 1984 ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، األواني الفخارية اإلسالمية دراسة تاريخية فنية مقارنة،زلمد الطيب عقاب، - 5

 .62ص
، العمران والعمارة من خالل كتب النوازل بالمغرب العربي دراسة في فقه العمران والعمارة اإلسالميةو، حمزلمد بن - 6

 .369، ص2011 جامعة اجلزائر، ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، اآلثار اإلسالمية
 .64، ادلصدر السابق، ص2ابن منظور، ج- 7
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إىل الذي ىو موضوع دراستنا مث ظهرت على أثر ذلك األفران ادلتخصصة يف طهي اخلبز 
 .1جانب أنواع أخرى منها أفران الفخار وأفران القرميد

  :أفران الخبز .ب 
وىيعبارةعن حوانيت أو دكاكُت مل تكن كلها ملكا للتجار بل كانوا يستأجروهنا من أصحاهبا مثل 

 ،2(ادلساجد أو ادلدارس)ما ىو عليو احلال اآلن وجزء من تلك الدكاكُت كانت ملكا لألوقاف 
كما اشًتط يف احلانوت اخلباز كمايقول الشَتازي ينبغي أن ترتفع سقوف حوانيت اخلبازين وتفتح 
أبواهبا وذبعل يف سقوف األفران فتحت واسعة خيرج منها الدخان وجيب أن ترتفع ادلداخن بالقدر 

: حيث حدد الفقهاء مسببات الضرر يف ثالثة أنواع، 3الذي جيعل دخاهنا مرتفع عن الدور اجملاور
 وينقسم فران اخلبز بصفة عامة إلىأربعة ىي ،4الدخان والرائحة الكريهةواألصوات ادلزعجة: أنواع

 ومل يقتصر الفران على صناعة اخلبز بل 5ستقبال اخلبز وسلزن احلطبإالكوشة، الدكانة، أرضية 
 ،ةنديف،  احللوة، طنجيةةاحللويات واللحوم وأطباق أخرى عرفت هبا مدينة تلمسان كالبطاط

ادلارة ادلنزل ليأخذه باب  فكانت األم تضع اخلبز على لوحة خشبية أمام ،6باإلضافة إىل الفلفل
ن وكانت ىذه العادة يف األحياء الشعبية بادلدينة القددية ومن االستحالة على أي شخص افرالإىل 

ه لوحة خبز مث يتابع طريقو غَت مبال بل الواجب والًتبية  بأن دير من أمام باب منزل وضعت
كانت كل عائلة أو دار ذلا طابع أو رشم خاص يف ، و 7حيتمان عليو أن حيملها إىل فران احلي

                                     
 .369زلمد بن محو،ادلرجع السابق، ص- 1
 .217، ص 2013، دار اذلدى للطباعة، عُت ميلة اجلزائر، 5 حساين سلتار،تاريخ اجلزائر الوسيط، ج -2
 .95، ادلرجع السابق ص ...حساين سلتار،تاريخ الدولة الزيانية -3
 .190 قبيلة فارس ادلالكي،ادلرجع السابق ، ص -4
 .95سيدي زلمد نقادي، ادلرجع السابق، ص -5
 .11:30، الساعة 18/03/2015، أستاذ جبامعة أيب بكر بلقايد، مقابلة مع سيدي زلمد نقادي-6
، دار السبيل للنشر 1عز الدين ميدون، فران خبز الدار بندرومة،سلسلة من تراثيات مدينة ندرومة العريقة،ط-7

 .5-4،ص2011والتوزيع،
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اخلبز يعرفو الفران فهذا يرشم بثالث ثقب يف اجلانب وواحد يف الوسط وآخر يرشم بواحدة يف 
 .1"مول الفران"الوسط وثالثاَ يف اجلانب وىكذا لكي يتعرف عليو

 :والصناعةالخباز أحرفة  -3
 ومسيتاحلرفة ألن ،2إنالصناعة ىي كل عمل أو فن مارسو اإلنسان حىت ديهر فيو ويصبح حرفة لو

صناعة  وربدد نوع احلرفة وأصحاهبا بادلواد األولية ادلستخدمة مثال ،3اإلنسان ينحرف إليها أي دييل ذلا
احلديد تسمى حرفة احلدادين واستخدام العطور تسمى حرفة العطارين وصناعة اخلبز تسمى صناعة 
. اخلبازين

واحلرفة ىي وسيلة للكسب فيقولون صنعة فالن أن يعمل كذا أو حرفة فالن أن يفعل كذا كما كان 
يد العاملة ال يف زبطيط ادلدن توفَت فاشًتطوارجال الفكر العمراين اإلسالمي واعُت هبذه الضرورة 

ألرى الرجل  ينإوكانت للحرفة أمهية بالغة حيث روى عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو أنو قال 
 .4فيعجبٍت، فأقول ىل لو حرفة؟ فإذا قالوا ال سقط من عيٍت

 :والصناع أو احلرفيون ثالثة أصناف 
 .يكون صانع خاص: األول 
صانع مشًتك حبيث يستقبل الزبائن يف دكانو أو متجره يصنع ذلم حاجاهتم وذلك :الثاين 
 .مادة األوليةلل الزبون جبلب

 5الصانع ادلتجول مثل صانعاألواين احلديدية : الثالث 

                                     
 .10، صعز الدين ميدون، ادلرجع السابق- 1
، رسالة ماجستَت الصناعات والحرف في اليمن في القرون الثالثة األولى من الهجرة الشرجي، الووفاء عبد اذلادي عبد - 2

 .20، ص2007أداب يف التاريخ اإلسالمي، جامعة عدن اجلمهورية اليمنية، 
، ادلكتبة الوطنية اجلزائرية، ة اجتماعية اقتصاديةبمقار1830-1700الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر غطاس،ةعائشى- 3

 .106،ص2007، عاصمة الثقافة العربية، ANEPمنشورات 
 .20وفاء عبد اذلادي عبد الو الشرجي، ادلرجع السابق، ص- 4
 .84، ادلرجع السابق، ص...تاريخ الدولة الزيانية سلتار حساين، - 5
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وقد انتشرت عدة حرف دبدينة تلمسان كغَتىا من ادلدن اإلسالمية وازداد اإلقبال والتنافس عليها، 
يوجد ثالث عمال يأخذ كل واحد إسم وذلك حسب مستوى و اخلربة ادلهنية ففي حرفة الفراين مثال 

 :وىي
 :لمعلم ا .أ 

 فيختص باستقبال اخلبز وتسليمو ،1وىو الذي بلغ درجة عالية يف اكتساب ادلهارة
 ويعد على مستوى ،2شبابو طراحايف ألصحاهبويقدم لو شبن اخلدمةومن ادلرجح أنو كان 

يف إقامة مشغل خاص فيو صناع ربت قالورشة أواحلانوت دبثابة الركيزة فهو وحده الذي لو احل
كما ذلمكانة اجتماعية مرموقة داخل احلي ورأيو مسموع خصوصا عند البحث عن ،3شرافوإ

. 4"عن الولد اسأل صاحب الفران "سَتة شاب يف سنالزواج حيث يقول مثل زللي 
 :الطراح أو الصانع  .ب 

يقوم الطراح خبدمة الكوشة فيلقب 5ىو من حيسن الصنعة لكنو مل يكتسب مهارة ادلعلم
تو نن أن موي ويكون زلط سخط العائالت عندما يفسد اخلبز، فيعتقد الكثَت،"الكواش"ـب

اهلل جيعلك كالطراح، وجهك للنار "م الطراح  فيذاليقمذمومة عند الناس فهناك مثل زللي 
 .6"وظهرك للعار

 :المتعلم .ج 
بالصنعة فتعطى لو األشغال البسيطة كًتتيب اخلبز، الكناسة، ئ فهو صغَت السن ومبتد
. 7نوجلب حاجيات الفرا

                                     
 .90،صادلرجع السابق،...تاريخ الدولة الزيانيةسلتار حساين، - 1
 .99سيدي زلمد نقادي، ادلرجع السابق، ص - 2
 .154، ادلرجع السابق، ص سعائشة غطا- 3
 .100سيدي زلمد نقادي، ادلرجع السابق، ص- 4
 .154، ادلرجع السابق، صسعائشة غطا- 5
 .100سيدي زلمد نقادي، ادلرجع السابق،ص- 6
 .100فسو، صادلرجع ن- 7
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ودبرور األيام شهدت احلرف على اختالف أنواعها وانتشارىا فيذلك الوقت تطورا بالغا تقنيا 
حرفة الفران أصبح ذلا أمينيتم انتقاؤه من قبل رفقائو ادلّعلمُت الذين يتسمون دبهارات ،فوفنيا

: عالية على أساس شروط أبرزىا
  األخالق احلسنة .
  ادلعرفة الواسعة ألصول احلرفة .
 حسن ادلسؤولية الذي ديتلكو ادلقبل على اكتساب ىذا ادلنصب .
  يها جودة البضائع فاإلتقان يف العمل، إضافة إىل ادلتابعة وادلراقبة للصنعة دبا. 
 وتنظيم العالقة بُت السلطة ، كما هتدف مهمتو إلىاحلرص على محاية ادلستهلك من جهة

 .1وأىل احلرفة، وبُت احلرفيُت فيما بينهم من جهة أخرى
 : في الفران ستخدمة األدوات الم -4

عادة لكل حرفة أدوازباصة هبا يستخدمها احلريف تساعده يف مهنتو وتسهل لو العمليستخدم 
صاحب الفرن أو اخلباز أدوات عدة ومتنوعة بسب احلاجة وذلا خاصية أهنا ذات صنع خشيب 

 :وبالضبط من اخلشب الصلب وتصنع حسب الطلب من عند النجار أمهها

 :المطرح .أ 

ساعد اخلباز يف طرحو وعلى ىذااألساس مسي ادلطرح يعترب أداة ضرورية يف عملية اخلبز حبيث ي
 بعود  مرتبطةألنو يطرح اخلبز يف الكوشة يف شكلو عبارة عن لوحة خشبية كالصحيفة بادلقدمة

" الستار" عن طريق مسامَت لكن قدديا كان يطلق عليها إسم  أمتار3خشيب يصل طولو إىل 
 (.01أنظر الصورة رقم )تصنع من اخلشب

 تكمن يف توصيل ادلادة ادلراد طهيها إىل الكوشة ادلشتعلة بدرجة احلرارة قوية، ة ادلطرحمهم
يساعد احلريف يف تسهيل عملية اخلبز عموما بعيدا عن اللهب 

                                     
 .147-145 ، ادلرجع السابق ، ص، سعائشة غطا1



 الفصل األول                                                                                  دراسة عامة لألفران        

 

 
25 

 
 توضح أداة الطرح       :01الصورة رقم

 : أو عود العافيةرعود النا .ب 
أما  (02رقمأنظر الصورة  ) يصنع من اخلشب على نوعُت، األول أداة بسيطة يف شكلوووه

وىو من " ؟" عالمة اإلستفهامالثاين فيختلف شكلو من خالل رأسو الذي يأيت مثل

بنفس مقاس  ومها  داخل الكوشة احلطب علىتحريكنعمال،ي(03أنظر الصورة رقم)ادلعدن
 أمتار صنعا بغرض تسهيل قلب وربريك احلطب لكي 3األداة السابقة أي الطول ال يزيد عن 

 .ذلبي
 

 :02الصورة رقم 
 توضح الصورة عود النار من اخلشب

 
 

 :03الصورة رقم 
 توضح الصورة عود النار من ادلعدن
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 :الكناس .ج 
 يعترب أداة مهمة للتنظيف وىو عبارة عن عودطويل يوضع يف رأسو كيس يلف وىو نوع من 

بغية تنظيف الكوشة من الشوائب ، األوساخ ، البقايا بعد " اخليش " القماش اخلشن يسمى 
  .(04أنظر الصورة رقم  )طهي اخلبز

 
 :04الصورة رقم 

توضح أداة تنظيف 
 الكوشة 

 
 :الحوال .د 

تأيت سائل تقليدية للخبز حبيث كان يعتمد على أداة خشبية وقدديا كان الطراح يستعمل 
ساعد على قلب  وتصنع من عود العريب يستخرج من الدردار فهو مطاطيي الشكلمصفحة

 اخلبز كان يوضع على أرضية كوشة مباشرة، أما اآلن قلم ألناخلبز دون احلاجة إلخراجو، 
تعد احلاجة إليو يف األفران ألنو استبدل بالصينية اليت توضع مباشرة على األرضية الكوشة 

. حىت يتم النضج 
 (06،05أنظر الصورة رقم ):الكراط .ه 

اِعد خشيب طويل بنفس مقياس األدوات السابقة لكن يف رأسو توضع صحيفة خشبية سلو 
 ويستعمل ، تصنع من ماديت اخلشب و ادلعدنتثقب يف الوسطو عمودية على العود 

 .1لتكريطالرماد عند مخود النار
 
 

                                     
 08:30، الساعة 30/03/2015مقابلة مع بومدين سليمان، يعمل كواش يف فران حارة الرمى، 1
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 :05الصورة رقم 

 صورة توضح الكراط من اخلشب
 
 
 

 :06الصورة رقم 
 صورة توضح الكراط من ادلعدن

 
 

 (07أنظر الصورة رقم ):الحطب .و 

ز ادلنبعثة من األفران فقد كان ينتقي أنواعا خاصة من احلطب بللحفاظ على الرائحة الزكية للخ
 مثال ألهنا تفرز دخانا كثيفا "الكرمة"تُت مثل شجرة الزيتون ويتجنب استعمال أنواع أخرى كال

 حلويات، وىذا عكس من و أكال أ،لتصاقو دبا يوجد يف الفرن سواء كان خبزاإإضافة إىل 
نبعاث احلرارة من خالل استغالل بقايا احلرق األخرى إديتلك احلمامات واليت كان مصدر 

خارج أسوار إلحضاره  ومشقة جلب احلطب كانت تصل إىل اللجوء ،..كاجللود، النجارة
ستغاللو أو إ بغرض ،1انادلدينة حبسب طاقة وربمل ادلقر ادلخصص لتخزين احلطب يف الدك

. ستعمالو يف عملية اخلبزإ
 :07الصورة رقم 

 توضح الصورة احلطب 
 ادلستعمل أمام باب الفران

                                     
 .11:30، الساعة 18/03/2015 مقابلة مع سيدي زلمد نقادي،أستاذ جبامعة أيب بكر بلقايد، 1
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 :مفهوم الجرد -1
  :لغة

جرد الشيء جيرده جردا،أي قشره و أزاؿ ما عليو،وجرد اجللد أي نزع منو الشعر ويقاؿ 
 .1رجل اجرد أي ال شعر لو ويقاؿ ثوب أجرد،أي بُت القدمي واجلديد

 :اصطالحا
 يعترب الدليل العلمي للتوثيق ، كماإف عملية اجلرد شيء ال بد منو ألنو غاية يف األمهية

 .2وادلعيار لتحديد ىوية ادلمتلك
رض احلماية بغفهو القياـ جبمع ادلعلومات عن ادلعامل وادلواقع واللقى األثرية وذلك 

والتثمُت،فيتم إعدادجذادات ذلذه ادلمتلكات الثقافية انطالقا من الئحة بيانية ربددىا 
ادلصاحل ادلختصة لدى السلطة احلكومية ادلكلفة بالثقافة،تشكل ىذه الالئحة وسيلة تقنية 
وإدارية تتمثل غايتها األساسية يف معرفة األمهية والقيمة الًتاثية ذلذا ادلمتلك حيث تثبت 

على أساس معرفة علمية وتقنية من مؤىلُت يف ىذا ادليداف كاحملافظُت على الًتاث أو 
 .3ادلكلفُت باحملافظة أو أمُت ادلتحف أو مدير احلفرية

على أنو إحدىأنظمة احلماية بالنسبة يف ادلادة العاشرة 04-98وقد ذكر قانوف 
للممتلكات الثقافية اليت تكتسي أمهية من وجو التاريخ،علم اآلثار أو العلـو أو 

 .4األنثروغرافيا أو الفن والثقافة وتستدعي احملافظة عليها
 

  

                                                           
 21ص، 2ابن منظور،ادلصدر السابق،ج- 1
 .7،ص2012،باريس،6 الدليل اخلاص حبماية الًتاث الثقايف،اجمللد ،حماية التراث ذي الطابع الديني وأمنهاليونسكو،- 2
 .17ػ16،ص1993 ، تونس،،ادلنظمة العربية للًتبية والثقافةالمسح األثري في الوطن العربيالصادؽ باعزيز،- 3
 .10ادلادة ، 98/04قانوف،44اجلريدة الرمسية،العدد - 4
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 :أنواع الجرد -2
األوىل طريقتها تقليدية ألهنا يدوية، أما : تتم عملية اجلرد بإحدى الوسيلتُتإذ ىناؾ نوعاف 

 .اآلالت العصرية تعتمد علىالثانية حديثة ألهنا
 :الجرد اليدوي .أ 

األثري ووصفو من خالؿ الكتابة باليد حبيث يتم ادلعلم يبدأ اجلرد اليدوي بتسجيل 
 ،فيما بطاقة تعريفية خاصةمعلمالنظاـ والًتتيب فنجعل لكل ميز بجردادلعلومات بطريقة تت

 :1يتضمنمحتواه
                       ػ التاريخ  ظيفةػ رقم اجلرد                      ػ الو

                     ػ البيوغرافيا  لوصفػ التسمية                       ػ ا
يكوف رىن التصرؼ "بطاقة اجلرد"الغاية من ىذه العملية الًتتيبية تشكيل ملف خاص 

 من ادلوادادلكونة للمعلمإليو وقت احلاجة،فتسهل طريقة احلفظ والًتميم والتحكم يف أُ يُلج
طرؼ الباحثُت وادلختصُت كما يشًتط عدـ تغيَت الشكل ورقم اجلرد وزلاولة إبقائو على 
العامل الصورة اليت وضع هبا كما ديكن التقاط صور أو وضع مناذج فوتوغرافية بغية التعامل مع 

 .من جهة واحلفاظ عليها من جهة أخرى
 :(اآللي )الجرد الرقمي  .ب 

ىو طريقة حديثةتستخدـ فيو اآلالت العصرية وادلتطورة للتسجيل بواسطة احلاسبااللكًتوين 
 .International Busines Machines2) )أيIBMعلى صفحات 

فهذا خيدـ التحف األثرية ويعمل على ترقية اخلدمات ادلتحفية ويقدـ تسهيالت تتسم 
 .بالسرعة والعناية أكثروحفظ كل ما ىو أثري نادر

                                                           
 .07،ص1944، 4 ط ،،حوليات ادلتحف الوطٍت لآلثاراستخدام الحاسب اآللي في المتحفأمحد الرفاعي،- 1
 .20 ص، جامعة القاىرة،،ذبربة معهد اخناتوفعمال التنقيبأاستخدام الحاسب االلكتروني في سيد توفيق، -2
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إضافة إىل مجع كم ىائل من ادلعلومات بقدرة استيعاب كبَتة وبطريقة منظمة يسهل الرجوع 
إليها عند احلاجة كما ديكن أف تكوف يف متناوؿ اجلميع لالطالع على خصوصيات كل ربفة 

وخباصة الباحثُت والدارسُت وال نستثٍت ادلهتمُت أيا كانت اجلهة اليت ديثلوهنا يف إطار تثمُت 
 .الًتاث زيادةإىل اذليئة ادلتحفية اليت ذلا دور كبَت يف التعامل مع ادلخزوف ادلتحفي

ذبهيز وتزويد ادلتاحف بكل ىذه الوسائل لرقمنو التحف ىو مجع بُت األصالة إف 
وادلعاصرة،ومن ادلميزات اليت ديكن ذكرىا يف ىذه العملية أنو ال يتطلب مستوى عايل يف 

اإلعالـ اآليل،فلو إمكانية التصنيف والًتتيب مع سهولة إدخاؿ ادلعلومات والعثور عليها عن 
 .1سم التحفة أو الصانع أو موقعهاإطريق وضع 

 :ةـة التقنيــشرح البطاق -3
 شامال وسلتصرا لكل ادلعطيات اخلاصة بادلواقع وادلعامل وحالة حفظها وقد دليالتعد البطاقة التقنية 

اعتمدنا خالؿ عملية اجلرد على بطاقة تقنية ربتوي على رلموعة من ادلعطيات ديكن شرحها 
 :كاآليت 

 تلمساف : الجردرقمTLM 
 Fاألفراف

 2015السنة اليت مت فيها اجلرد
 01  الرقم التسلسلي للمعامل يف ادلذكرة

 حالياإبراز النشاط الذي يقـو بو ىذا ادلعلم :وظيفته. 
 ذكر البلدية والدائرة والوالية اليت يقع على نطاقها ىذا ادلعلم:محيط التواجد. 
  ذكر الطبيعة القانونية اليت يوجد فيها إف كانت عامة تعود للدولة أو تعود :الطبيعة القانونية

 .ألشخاص أو مسجلة يف الوقف
 ذكر إمسالكواش الذي يعمل بو حاليا:إسم العامل . 

                                                           

.08أمحد الرفاعي، ادلرجع السابق، ص-  1
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 ونتطرؽ فيو إىل الطريق اليت تقودنا للمعلم:المنافذ الموصلة إليه . 
 ديكن فيو ربديد وشرح عاـ للمعلم:وصف المعلم . 
 ربديد الفًتة اليت ينتمي إليها ادلعلم إذا وجدت  :الفترة التاريخية 
 إبراز احلالة اليت ىو عليها إف كانت جيدة أـ العكس:حالة المعلم .
 نذكر ىنا إذا كاف ادلعلم مصنف أوموضوع يف قائمة اجلرد اإلضافيأو مل :مجال التصنيف 

. يتعرض لكالمها
 تبيُت درجة التلف اليت تعرض ذلا ادلعلم:حالة الحفظ  .
  نذكر إذا استفاد ادلعلم من ترميمات من قبل:الترميمات .
  ربديد العناصر ادلرشلة وإبرازىا:العناصر المعماريةالتي مستها عملية الترميم .
  نذكر ىنا من كاف ادلشرؼ على عملية الًتميم :المشرف على الترميم  .
  نذكر فيها أىم ادلراجع والوثائق ادلكتوبة واليت ذلا عالقة بادلعلم من قريب او :البيبليوغرافيا 

. من بعيد
  ذكر اسم احملرر للبطاقة :محرر البطاقة التقنية . 
 تذكر السنة،الشهر،اليـو: تاريخ تحرير البطاقة .
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 :نموذج من بطاقة الجرد 
TLM/F/2015/01 رقم الجرد: 

 سم المعلمإ 
 وظيفته 
تلمسان : بلدية
تلمسان  :  دائرة
 تلمسان: والية

 محيط التواجد

 الطبيعة القانونية 
 العامل بهاسم  
 المنافذ الموصلة إليه         
 وصف المعلم 
 الفترة التاريخية 
 أهمية المعلم 
 حالة المعلم 
 مجال التصنيف 
 الترميمات المنجزة 
العناصر المعمارية التي مستها  

 عملية الترمـيم
 المشرف على الترميم أو التغيير 
 حالة الحفظ 
 بيبليوغرافيا 
 تاريخ تحرير البطاقة 
 إسم محرر البطاقة 

  



 الفصل الثاين                                                                                          ماىية اجلرد
 

 
34 

 :الوصف العام لألفران -4
تواجدت األفراف بادلناطق السكنية باعتبار اخلبز مادة ضرورية و يومية، على ىذا األساس 

يوجد فرف يف كل رلمع سكٍت أو درب وذلك حرصا على خدمة ادلنازؿ ادلوجودة، حبيث يتحكم 
عدد الدور يف عدد األفراف ويكوف حجم الفرف حسب ادلوقع ادلتمركز بو أو الساحة ادلخصصة 

لو، ومن ادليزات اليت ديكن ذكرىا أف الفراف يعترب من العالمات البارزة و ادلهمة للمجتمع احلضري 
 :، و الفرف يف اجململ ال خيلو من العناصر ادلعمارية األساسية ادلتمثلة يف 1إذ ال وجود لو بالريف

 :قاعة إستقبال الخبز .أ 
 ىي هبو الفرف العنصر األكرب بو يكوف الدخوؿ إليو مباشرة من الباب الرئيسي صمم 

الستقباؿ الزبائن و إستعاب األطباؽ أو األلواح ادلملؤة  باخلبز، وىي ذات مستوى واحد مع 
 .أرضية الكوشة

 :مخزن الحطب .ب 
 يعد من الضروريات اليت يعتمد عليها صاحب الفرف و تستلـز زبصيص جزء كبَت بداخل 

 .الفرف ليخزف فيو احلطب وىذا لتفادي وضعو خارجا و تضييق ادلسالك للعامة
 :الدكانة .ج 

ىي لفظ ادلصطبة كانت تصنع من اخلشب أو تبٌت من اآلجر ترتفع عن األرضية بػحوايل 
واحد مًت، يقتصر دورىا يف استقباؿ ما خيرج من الكوشة بعد نضجو مت إىل أصحابو مباشرة، 

 .يستغل الطراح ادلكاف ادلوجود ربت الدكانة لوضع الوسائل اليت حيتاجها يف عملو اليومي
 :الحفــــرة .د 

وىو عبارة عن خندؽ يصل إىل خصر الطراح، حيفر أماـ باب الكوشة مباشرة، خصص 
لوقوؼ الطراح بداخلة حىت يتمكن من العمل براحة و أخذ اخلبز دوف إحنناء ودفعو للكوشة 

 .بال عناء
                                                           

 .95سيدي زلمد نقادي، ادلرجع سابق، ص- 1
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 :الملقف .ه 
يوجد يف مقدمة كل كوشة وىو عبارة عن بناية شكلو شكل ادلدخنة ديتد إىل خارج سقف 

الفرف، يكمن دوره يف إمتصاص الدخاف ادلتسرب من فتحة الكوشة للتهوية ،و هبذا فهو 
 .يلطف اجلو بقاعة الفرف

 :التنفيسة .و 
 ىي عبارة عن فتحة صغَتة على قياس آجورة تعلو باب الكوشة، تفتح فقط يف حالة  وجود 

 .دخاف كثيف بداخل الكوشة لتسهل إنبعاث الدخاف مباشرة إىل ادللقف منو للخارج
 :الكوشة .ز 

تعترب أىم مكاف يف الفرف إذ تتم فيها آخر عملية يف ربضَت اخلبز، وىي تفتح على باب 
سم، أما يف مظهرىا الداخلي ذلا شكل بالتقريب دائري على 60صغَت ال يتجاوز عرضو 
 سم أما يف ما خيص 50 إىل 40 مًت و إرتفاعها من 3 إىل 4العمـو يصل قطرىا من 

أرضيتها فهي مهيئة دبواد بناء استعملت خصيصا لتحمل احلرارة العالية كالرمل، ادللح، اآلجر، 
، لًتتفع عليها جدراف باآلجر السميك وعادة ما تبٌت ىذه اجلدراف (احلمري)والًتاب 

باستعماؿ قالب على شكل نصف دائري من اللوح مت يفرش عليو التنب مث يرتب فوقو اآلجر 
بادللح و الًتاب جلعلو متماسكا و قابل للمقاومة احلرارية، ليأخذ شكل قبة، يف ادلرحلة األخَتة 

 أياـ متتالية كمرحلة مهمة يف ظبط 4 أو 3بعد جفافها يتم إحراؽ أو إشعاؿ النار فيها دلدة 
سباسك و صالبة السقف وبعد ذلك يقـو بإخراج الرمل وتنظيف كل الشوائب و الًتبة الزائدة 

 (.01أنظر الشكل رقم)هبذا ديكن القوؿ اهنا جاىزة للعمل 
ومن ادلعروؼ أف الكوشة تنقسم إىل ثالث أقساـ األوىل باجلهة اليسرى أين يوضع 

احلطب و تسمى بادلستوقد أي مكاف إيقاد النار، والثانية اجلهة الوسطى أي القريبة للنار 
حيث تكوف درجة احلرارة عالية فيوضع هبا خبز الشعَت مثال أما الثالثة فهي اجلهة اليمٌت 

 .فتكوف هبا درجة احلرارة منخفظة قليال من ادلعتاد و ضع خبز الدقيق أو الفرينة
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 :السدة .ح 
و تسمى أيضا بالغرفة أو احلجرة تأيت صغَتة احلجم تتمثل يف الفراغ ادلوجود بُت سطح 

الكوشة وسقف الفرف يتم الصعود إليها عرب سالمل من الدرج، يستغلها صاحب الفرف 
كمستودع إضايف لوضع حاجيات الفرف شريطة أف تكوف خفيفة لكي ال تؤدي إلهنيار 
الكوشة مثل وسائل قطع اخلشب كمنشار الفأس ،األدوات ادلستخدمة يف طرح اخلبز و 

 .ادلذكورة سابقا
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 :جرد العينات المدروسة -1

أبدع الفن ادلعماري اإلسبلمي وتطور وازداد التنافس بُت احلرفيُت وادلعماريُت عرب التاريخ 
فاختلفت ادلخططات حبسب الفنيات و الذوق،وقد وقع اختيارنايف ىذه الدراسة علىمجموعة من 

 (02أنظر اخلريطة رقم)لؤلفران مبواقع متنوعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضح دتوضع األفران مبدينة تلمسان: 02اخلارطة رقم

 HAMMAWALID, op cit, p162عن 

 بتصرف من الطالبة
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 :فران الصالحين .أ 

 :الحدود الجغرافية

يقع الفران يف اجلهة الغربية للمدينة يف مكان يطلق عليو إسم درب احلجامُت قد أخد ىذا 
االسم عن احلرفة احلجامة اليت كانوا يزاولوهنا يف القدمي، ػليط بالفران من اجلهة الغربية 

 .مسجداحلي سيدي زايد أما من اجلهات الثبلث األخرى مباين سكنية

 :الوصف العام للفران

، بٍت (08أنظر الصورة رقم )م1.05م وعرضو 1.80نلجإىل الفران عرب مدخليبلغ ارتفاعو 
أساسو باحلجارة أما اجلهة العلوية فباآلجر ينفتح الباب للداخل وىو معدين ذو لون أبيض 

أنظر الصورة  )م36.26يؤدي إىل رواق طويل يصل بنا لقاعة مستطيلة الشكل تبلغ مساحتها
، يوجد يف جهتها اليمٌت الدكانة موضوع فيها الدقيق، و ادلواد اليت ػلتاجها الكواش، (09رقم

أما على اليسار فنجد غرفة صغَتة احلجم بدون باب هبا موقد لتسخُت ادلاء ويف اجلهة الشمالية 
للقاعة صلد الكوشةيف نفس مستوى األرضية، ذات شكل دائري من داخل طول قطرىا 

م، تعلوىا ادلدخنة ذات شكل شبو منحرف و يف أسفلها احلفرة اليت ختفض على األرض 3.72
سم، 24درجات عرض الواحدة منها 6م،أما يف اجلهة اليمٌت للمدخنة ؽلتد سلم من 0.6بـ

م، وفيما 2.49وإرتفاعها 2م16.68و اليت تبلغ مساحتها" السدة"يوصلنا إلىالقاعة العلوية 
بالآلجر و اجلَت 2011ؼلص السقف كان باإلمسنت و مت إستبدالو أثناء الًتميمات ادلنجزة يف

 (.06أنظر ادلخطط رقم)على شكل أقواس صغَتة متتالية
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 :08الصورة رقم :                                      09الصورة رقم 

 فران الصاحليُت من الداخل                            ادلدخل الرئيسي لفران الصاحليُت
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 :بطاقة الجرد

TLM/F/2015/01 رقم الجرد: 
 سم المعلمإ فران الصاحلُت

  الحاليةوظيفته ، الفول سودايناحللويات، ادلأكوالت
تلمسان : بلدية
تلمسان : دائرة
 تلمسان: والية

 محيط التواجد

 الطبيعة القانونية وقف لدى الشؤون الدينية

 اسم العامل به عيسى بومدين
 المنافذ الموصلة إليه         درب احلجامُت

 وصف المعلم 
 الفترة التاريخية /

 أهمية المعلم أثرية معمارية
 حالة المعلم متوسطة

 مجال التصنيف غَت مصنف
 الترميمات المنجزة 2011

العناصر المعمارية التي مستها عملية  طبلء اجلدران، السقف ، الدكانة، األرضية
 الترمـيم

ACOGERالمشرف على الترميم أو التغيير  مكتب الدراسات 
 حالة الحفظ متوسطة

 بيبليوغرافيا صاحب الفران
 تاريخ تحرير البطاقة 2015 ماي 10

  البطاقةإسم محرر نور حكيمة
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 :فران العبد .ب 

 .نسبة إىل الكواشالذي إشتغل بو وقد كان أسود البشرة فسمي بو الفران" العبد"أخد إسم 

 :الحدود الجغرافية

يقع فران العبد يف اجلهة الغربية للمدينة ال يبعد عن مسجد أوالد اإلمام سوى بضعة أمتار 
يف درب يطلق عليو سيدي عمران، ػلده من اجلهة الشرقية درب سيدي عمران الذي ينفذ 

إىل زقاق ضيق يؤدي إىل مسجد أوالد اإلمام من اجلهة اجلنوبية،و شارع الرائد جابر من اجلهة 
 .الشمالية، أما من اجلهات الثبلث فيحده مباين سكنية

 : الوصف العام

م بو عقد حذوي 1.70م و عرضو 2.65يتم الدخول إىل الفران عرب رواق مسقف طولو 
، مدخل الفران (10أنظر الصورة رقم)يؤدي إىل مدخل سكٍت و إىل مدخل الفران من اليمُت

يودي إىل قاعة  ( 11أنظر الصورة رقم)م1.29م وعرضو 1.91بسيط الشكل طول ارتفاعو 
 كانت هبا على اليمُت دكانة من اإلمسنت مت نزعها أثناء الًتميمات سنة 2م20.19مساحتها 

 و نافذة فوقها مغلوقة وموضوع جبانبها خزان للمياه معدين، يتم رف احلطب باجلهة 2011
اليسرى، أرضيتها مفرشةحديثابالببلط يتأتيفي الواجهة مباشرة جدار مبٍت ػلمل ادلدخنة 

سم واطلفاضها على 72ذات شكل نصف دائري بأسفلها احلفرة اليت يبلغ عرضها " ادللقف"
سم و 39، و بينهما باب الكوشة الذي يبلغ ارتفاعو(12أنظر الصورة رقم)م1.04األرض بـ

م، تأيت فوقها 1م و إرتفاعها 3.63سم، أما الكوشة فشكلها دائري طول قطرىا 40عرضو 
م يتم ادلرور إليها عرب باب 1.83م أما إرتفاعها فهو 3.42م وعرضها 3.52طوذلا " سدة"

 (.07أنظر ادلخطط رقم)م 1.53سم و ارتفاعو 71علوي عرضو 
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 :11الصورة رقم :                               10الصورة رقم 

 الصورة توضح ادلدخل ادلنكسر ادلؤدي لفران العبد               الباب الرئيسي لفران العبد 

  

 

 

 

 

 

 

  الصورة توضح فران العبد من الداخل وشكل ملقفو ادلقوس:12الصورة رقم 
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 بطاقة الجرد

TLM/F/2015/02 رقم الجرد: 
 سم المعلمإ لعبدفران ا

  الحاليةوظيفته ، فول سودايناحللويات، ادلأكوالت
تلمسان : بلدية
تلمسان : دائرة
 تلمسان: والية

 محيط التواجد

 الطبيعة القانونية خاص لعائلة الديبملك 

 اسم العامل به 
 المنافذ الموصلة إليه          طريق الرائد جابر–درب سيدي عمران      - درب أوالد اإلمام    -

 وصف المعلم 
 الفترة التاريخية /

 أهمية المعلم أثرية معمارية
 حالة المعلم متوسطة

 مجال التصنيف غَت مصنف
 الترميمات المنجزة 2011
العناصر المعمارية التي مستها  اجلدران

 عملية الترمـيم

 المشرف على الترميم أو التغيير  BetHaniche, Algerمكتب الدراسات 
 حالة الحفظ متوسطة

 بيبليوغرافيا /
 تاريخ تحرير البطاقة 2015 ماي 10

  البطاقةإسم محرر نور حكيمة



 الفصل الثالث                                                                جرد العينات ادلختارة وسبل حفظها
 

 

47 

 :فران بن سلكة .ج 

 :الحدود الجغرافية

 يقع الفران يف اجلهة الشمالية للمدينة يف الدرب ادلعروف بدرب بٍت مجلة و الذي ػلده من 
اجلهة الشمالية، أما من اجلهة الشرقية فـطريق بن عبو عبد القادر ادلعروف يف فًتة االستعمار 

 .، أما من اجلهتُت اجلنوبية و الغربية منازل سكنيةRue belle vue:بـ

 :الوصف العام

مبو بوابة 1.42م و ارتفاعو 1.22يتم الدخول إىل الفران عرب مدخل بسيط عرضو 
 Lسم تودي بنا إىل فناء الفران على شكل45، مث تليو درجة عرضها (13أنظر الصورة رقم)خشبية

 لو أرضية منخفضة و تزيد حدة إضلدارىا كلما اجتهنا ضلو 2م43غَت منتظم مساحتو اإلمجالية 
الكوشة، ػلتوي على دكانة يف اجلهة الشمالية و مكان سلصص لتخزين احلطب من اجلهة اجلنوبية، 

م 3.6م و إرتفاعها3.44أما من اجلهة الشرقية فبها الكوشة دائرية الشكل من الداخل طول قطرىا 
م، فوقها مباشرة مدخنة ذات شكل شبو منحرف و يف أسفلو احلفرة 63هبا بوابة صغَتة عرضها 

م بو 1.30سم، مث يليو جدار ارتفاعو 47م و إطلفاضها عن األرض1.24سم و طوذلا 42عرضها 
م و طوذلا 4.66عرضها " سدة"، تعلو الكوشة (14أنظر الصورة رقم)م1.5عقد حدوي إرتفاعو

 (.08أنظر ادلخطط رقم).م5.35

أما بالنسبة لسقف فقد فرشت فيو القصبة كاحلصَت مت توضع أغصان الطّاقا متعامدة عليها 
 (15أنظر الصورة رقم).ويضاف إليها القليل من الًتاب والطُت لتتماسك
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 :14الصورة رقم:                    13الصورة رقم
 الباب الرئيسي لفران بن سلكو                      الصورة توضح الفران من الداخل

 
 
 
 
 
 
 

 

  توضح الصورة السقف اخلشيب للفران وعناصر تدعيمو:15الصورة رقم
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 بطاقة الجرد

TLM/F/2015/03 رقم الجرد: 
 سم المعلمإ بن سلكة

  الحاليةوظيفته طهي اللحوم
تلمسان : بلدية
تلمسان : دائرة
 تلمسان: والية

 محيط التواجد

 الطبيعة القانونية خاص لعائلةملك 

 اسم العامل به مريٍت عبد القادر
 المنافذ الموصلة إليه         درب بٍت مجلة–طريق بن عبو عبد القادر -درب اليدون-

 وصف المعلم 
 الفترة التاريخية /

 أهمية المعلم أثرية معمارية
 حالة المعلم سيئة

 مجال التصنيف غَت مصنف
 الترميمات المنجزة /
 العناصر المعمارية التي مستها عملية الترمـيم /
 المشرف على الترميم أو التغيير /

 حالة الحفظ سيئة
 بيبليوغرافيا 
 تاريخ تحرير البطاقة 2015 ماي 10

  البطاقةإسم محرر نور حكيمة
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 :فران حارة الرماة .د 

مسيت حارة الرماة نسبة إىل صانع آلة الرمي بالنبال أي السهام على القوس و ىذه احلارة ال 
 وىي باحلافة 1تزال حتمل ىذا االسم لكنهم ال ينطقون بالتاء ادلربوطة و إظلا يقولون حارة الرمى

ػلدىا باب الزير من الشمال الشرقي  (هنج ادلوحدين حاليا )الشرقية اجلنوبية بالنسبة دلدينة تلمسان 
 .(شارع سيدي حامد حاليا)وسويقة إمساعيل يف الشمال وسوق اخلراطُت من ناحية الغرب 

 :الحدود الجغرافية

يف اجلهة الشمالية،أما اجلهة الغربية و اجلنوبية  (الطحطاحة)يقع الفران بالساحة الداخلية 
وحدات سكنية واجلهة الشرقية زلل لتصليح األحذية والذي يفصلو عن مسجد اللة روية، يتم 

الوصول إليو عرب ثبلث منافذ رئيسية عبارة عن زقاق، األول هنج اإلخوة بن شقرة،أما الدربُت اآلخرين 
فهما النهج الذي يفضي إىل باب سيدي بومدين وهنج بن أشنهو مراد يف ظهر مسجداللة روية 

 .مؤديا إىل محام بن إمساعيل

 :الوصف العام

يظهر ادلدخل الرئيسي بسيط الشكل وصغَت احلجم مقارنة مع العينات السابقة حيث يصل 
، وقد حولت نافذتو القدؽلة إىل باب معدين ينفتح للخارج (16أنظر الصورة رقم)م0.90عرضو إىل 

 .بعد أن مت حتويل اجلهة اجلنوبية من الفران اىل زلل لتصليح األحذية

، على ؽلُت ادلدخل مباشرة 2م9.078يفضي بنا الباب إىل قاعة شبو منحرفة تبلغ مساحتها 
توجد الدكانة ادلصنوعة بالزليج وىي تقع يف الناحية الشمالية للقاعة،تتصدرىااحلفرة اليت يصل ارتفاعها 

سم تعلوه مباشرة 50م، أما باب الكوشة فهو مربع الشكل يصل عرضو إىل0.8م وعرضها0.93إىل 
أنظر ادلخطط ).م1.04م على األرض و عرضها 1.20التنفيسة مث ادلدخنة اليت ىي على إرتفاع

 (.09رقم
                                                           

1
 .332الحاج محمد ابن رمضان شاوش، باقة السوسان في التعريف بحضارة تلمسان، ديوان المطبوعات الجزائرية ، الجزائر، ص- 
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أما السقف فهو ينقسم إىل جزئُت سقف القاعة وىو مبٍت من اإلمسنت و سقف آخر خشيب 
انظر الصورة )مدعم بسبائك احلديد، فهوعلى شكل سدة يأيت بعد ادلدخنة مباشرة يوضع فيو احلطب

 (.17رقم

 

 :16 الصورة رقم

                                                                   الباب الرئيسي لفران حارة الرمى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :17الصورة رقم 

 توضح الصورة الفران من الداخل
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 بطاقة الجرد

TLM/F/2015/04 رقم الجرد: 
 سم المعلمإ حارة الرمىفران 

  الحاليةوظيفته ، الفول سودايناحللويات
تلمسان : بلدية
تلمسان : دائرة
 تلمسان: والية

 محيط التواجد

 الطبيعة القانونية خاص لعائلةحوباية سيد أمحدملك 
 اسم العامل به سليمان بومدين

درب ادلؤدي لباب سيدي - هنج اإلخوة بن شقرة–هنج ابن آشنهو مراد-
 بومدين

 المنافذ الموصلة إليه        

 وصف المعلم 
 الفترة التاريخية /

 أهمية المعلم أثرية معمارية
 حالة المعلم سيئة

 مجال التصنيف غَت مصنف
 الترميمات المنجزة /
العناصر المعمارية التي مستها  /

 عملية الترمـيم
 المشرف على الترميم أو التغيير /

 حالة الحفظ سيئة
 بيبليوغرافيا  مقابلة مع صاحب الفران 

 تاريخ تحرير البطاقة 2015 ماي 10
  البطاقةإسم محرر نور حكيمة
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 :سبل الحفظ -2

تتطلب محاية ادلمتلكات الثقافية واحلضارية بصفة عامة وادلعامل وادلواقع األثرية بصفة خاصة، 
السَت يف اجتاىُت حلمايتها األول مادي ويشمل الصيانة الدورية وإعداد الدراسات االستكشافية 

لسهر على محاية التوثيق واوالتحليلية من طرف ادلصاحل ادلتخصصة باإلضافة إىل رلال احلفظ و
ىذه ادلمتلكات الثقافية وتوفَت العناصر البشرية ودعمها باألموال ادلطلوبة للقيام بدورىا، أما 

 التشريعات القانونية من أجل احلفاظ على تلك تطبيقاالجتاه الثاين فهو قانوين ويتعلق بإصدار و
 :ادلمتلكات و احلرص على سبلمة ادلواقع األثرية منها

 :المواثيق واالتفاقيات الدولية .أ 

شغل موضوع احلفاظ على الًتاث بكل مكوناتو زلط اىتمام دويل ويتجلى ذلك من 
خبلل االتفاقيات الدولية وادلؤسسات ادلهتمة وذلك راجع باألساس إىل مكانة الًتاث باعتباره 

ملك حضاري لئلنسانية مجعاء متجاوزا بذلك البعد احلدودي لكل دولة وىذا ما حاولت 
 من ،1ادلنظمات الدولية ادلهتمة هبذا الشأن إبرازه من خبلل تكثيف حضورىا جبميع الدول

 :بينها

  ميثاق أثيناCharte de Venise :
 اليت مت فيها إبراز األسس الرئيسية لسياسة احلفاظ والًتميم للممتلكات الثقافية 1931سنة

بأنواعها، والتعريف بسبل التعاون الدويل حلمايتها، وتعترب ىذه الوثيقة البداية احلقيقية إلنشاء 
احلركة الدولية يف ىذا اجملال، كما أهنا حددت ادلبادئ اليت مت على أساسها صياغة وثيقة 

األثرية،فقد كان ذلذاادلؤدتر عظيم 2 اخلاصة بصيانة وترميم ادلعامل وادلواقع1964البندقية لسنة 

                                                           
 .72، ص2005، القانون الدويل اخلاص،حماية اآلثار وعناصر التراث الثقافيوليد زلمد رشاد،- 1

 .26، ص2005، دار العادلية للنشر والتوزيع،قانون حماية اآلثار والمواثيق الدولية والقوانين المصريةأمحد إبراىيم عطية، - 2
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األثر يف محاية وصيانة الًتاث فاعترب احلفاظ عليو لؤلجيال القادمة مسؤولية مشًتكة ومن 
. 1الواجب إيصاذلا ذلم وىي زلتفظة بغناىا الكامل

 ميثاق اإليكوموسICOMOS: 

 والذي أعطى الطريق األمثل لتسَت الًتاث 1990اجمللس الدويل للمباين وادلواقع األثرية سنة 
األثري فقد أوجب محاية ىذا الًتاث وجعلو مسؤولية اجتماعية مشًتكة تكون بتبٍت تشريعات مبلئمة 
وبتمويل فعال لربامج الصيانة مع ضمان الوسائل، فهذا التشريع أراد أن يؤسس فكرة أن الًتاث ىو 

 . 2مَتاث كل البشرية وال ؼلص شعب معُت أو أمة لوحدىا

 إثفاقية اليونسكو UNESCO: 

 ادلنعقدة يف 1976سنة " منظمة األمم ادلتحدة للًتبية والعلوم والثقافة"ىي اختصار لًتمجة 
نَتويب حيث مت اإلعبلن فيها عن التوجيهات ادلتخذة يف محاية اجملتمعات التارؼلية، كما تعمل 

اليونسكو على إغلاد الشروط ادلبلئمة إلطبلق حوار بُت احلضارات والثقافات والشعوب، وتتصدر 
ادلساعي الدولية حلماية الًتاث ادلادي والغَت ادلادي رلهزة بذلك موظفُت خاصُت وآخرين مراسلُت عرب 

 .3العامل، رلتمعُت يف أجهزة عادلية والدين يتدخلون بطلب من الدول

 : كما أن ىناك عدة مواثيق أخرى منها
 اإليكرومICCROM: 

 1956ادلركز الدويل حلماية ادلمتلكات الثقافية وترميمها أنشأهتا اليونسكو يف عام 
 بربامج يف رلال البحوث والتوثيق وادلساعدة االضطبلعتتمثل مهامها النظامية يف 

. 4التقنية هبدف تعزيز احلفاظ على الًتاث الثقايف

                                                           
 .64، ص2003، مصر، للنشر، دار الفجرحماية وصيانة التراث الحضاريعبد احلميد كفايف،أمحد إبراىيم عطية، - 1

2- Charte ICOMOS , pour la gestion du patrimoine archéologique,1990. 
3- UNESCO, Stratégie à moyen terme 1996-2001 n 123, 1996 ,Paris, p13. 
4- www.ICCROM.org.com 
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 :القوانين الوطنية .ب 
كانت للمواثيق الوطنية ىي أيضا دور كبَت يف احلفاظ على الًتاث ومحايتو فلم ختتلف 

. يف رلملها عن القوانُت الدولية يف العناية باإلرث الثقايف
 القانون ادلعمول بو خبلل الفًتة 1962فقد زكت احلكومة اجلزائرية فور االستقبلل 

، والذي ؼلص احلفاظ وصيانة النصب 62/157الفرنسية مبقتضى ادلرسوم القانوين رقم 
التارؼلية وحرصت على توسيع رلال تنفيذه عرب كامل الوطن فقامت بتفصيلو ونشر أول 

 مادة  138 أبواب و 6، يصم ىذا ادلرسوم 1967طبعة كاملة سنة 
تعزز فيما بعد ميدان احلفاظ على الًتاث بنصوص إضافية خاصة بإنشاء بعض 

: ادلؤسسات منها
 .26/01/1981مؤسسة خاصة بًتميم الًتاث أنشئت بتاريخ  -
 .10/01/11987الوكالة الوطنية لآلثار ومحاية ادلعامل والنصب التارؼلية يف  -

 27 ادلوافق 1401 شعبان عام 24، ادلؤرخ يف 81/135من بعد ذلك جاء مرسوم رقم
 1967 ديسمرب 20 مؤرخ يف 67/281 يتضمن تعديل األمر رقم 1981يونيو سنة 

. 2ادلتعلق باحلفريات ومحاية األماكن واآلثار التارؼلية والطبيعية
 يونيو سنة 15 ادلوافق 1419 صفر عام 20 مؤرخ يف 98/04مث صدر قانون رقم

 والذي ينص على التعريف بالًتاث الثقايف لؤلمة وسن القواعد العامة حلمايتو 1998
. 3واحملافظة عليو وتثمينو ويضبط شروط تطبيق ذلك

اعترب ىذا القانون احلماية النهائية للممتلك العقاري من خبلل تثمينو وادلطالبة حبقوقو 
وتطبيق العقوبات على من يعتدي عليو وأطلق عليو اسم أنظمة احلماية وىي ثبلثة أنواع 

                                                           
 .151،ص 2011، دار النشر دحلب،من وحي التراث المعماري والحرفي في الجزائرصلاة عروة، - 1
، رسالة (دراسة قانونية- والية تلمسان)،واقع وأفاق الحماية القانونية للتراث المادي األثري في الجزائرحبيبة بوزار، - 2

 .22، ص 2008ماجستَت،شعبة الفنون الشعبية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،
 .01ادلادة ، ادلرجع السابق، اجلريدة الرمسية- 3
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 تسجل ادلمتلكات العقارية يف قائمة اجلرد :التسجيل يف قائمة اجلرد اإلضايف 
اإلضايف إذا مل تستوجب تصنيفا فوريا واليت تكون تكتسي أعلية من وجهة التاريخ 

و علم اآلثار،العلوم اإلثنوغرافيا،أو اإلنًتوبولوجيا أو الفن و الثقافة وتستدعي 
 .احملافظة عليها

 يعترب احد اإلجراءات و الذي من خبللو يستوجب العناية بو وإسناد :التصنيف 
مسؤولية احلفظ إىل الذي لو احلق يف فتح إجراءات التصنيف فيًتتب عليو أشغال 

 .احلفظ والًتميم والتصليح و التهيئة
 يعترب نظام من أنظمة احلماية اليت نص :استحداث يف شكل قطاعات زلفوظة 

 1عليها القانون
. ومن جراء ىذا القانون ظهرت عدة مراسيم تنظيمية تعمل على توضيح ما نصت عليو مواده

 :مقترحات وتوصيات -3
  من خبلل ىذه ادلعاينة تبُت ندرة األفران وىي سَت االندثار نظرا ذليمنة الوسائل ادلتطورة،هبذا

يلزمالعناية وإحياء ما بقي من الًتاث من خبلل رد االعتبار لؤلماكن ادلتواجدة هبا أفران 
احلطب واجلمع بُت األصالة وادلعاصرة لتكون يف قالب أو منظر غللب السواح بطابعها 

 .التقليدي
  كخطوة أساسية غلب توثيق ىذه ادلمتلكات الثقافية ألهنا عملية حفاظية على تراث

 .األجداد، كذلك ادلعامل ادلوثقة ستظل شاىدا يف الذاكرة اإلنسانية حىت ولو طمست بالكامل
  تفعيل ذلك التوثيق مبشروع مدونة أو كتاب ػلوي بُت دفتيو كافة ادلعامل مع نبذة تارؼلية

سلتصرة عنها، مزودا باخلرائط والرسومات والصور، لتكون نافدة علمية للقراء من األجيال 
 .احلاضرة والقادمة

                                                           
 .8،15،16،17،43،44،45ادو، املنفسو- 1
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  إهناء عمليات اجلرد األثري للممتلكات الثقافية الثابتة وضرورة اصلاز اخلارطة األثرية الوطنية
، وىذا العمل يتطلب رصد إمكانات مادية معتربة وحشد  (الورقية واالفًتاضية  )بنوعيها 

 .طاقات بشرية كبَتة للعمل جنبا إىل جنب على مدار عقود طويلة
  فتح اجملال على مصراعيو للطلبة الباحثُت وادلتخصصُت يف علم اآلثار من أجل إجراء دراسات

 .أعمق وأكثر نفعا يف ىذا اجملال
 عقد ندوات وملتقيات وطنية ودولية من أجل دراسة احلرف التقليدية والتعريف هبا. 
 إنشاء دراسات وحبوث حول العناصر ادلعمارية لؤلفران وتاريخ تطورىا عرب األزمنة. 
  تشجيع احلرف التقليدية وتداوذلا وبالتايل احلفاظ على اذلوية الثقافية للمنطقة وإعادة إنتاج

 .ادلوروث الثقايف
  النمط العمراين لؤلفران ىو تقليدي بطابعو لكنو شليز واقتصادي إضافة إىل ذلك الطهي يف

 ادلأكوالت تأيت شهية بالرغم من أهنا تتطلب وقت مقارنة بادلأكوالت ،فرانمثل ىذه األ
السريعة اليت يتم طهيها باآلالت احلديثة فهي تعرب عن الًتاث احلضاري لؤلمة وما حتملو من 

 .أصالة
  احلفاظ على األفران ىو امتداد للنمط العمراين اإلسبلمي مبا ػلملو من شليزات معمارية

 .وخصائص بنيوية
 فتح زلبلت خاصة لبيع حلويات أو اخلبز من الفران التقليدي. 
  تصنيف األفران كًتاث ثقايف لبلستفادة من مصادر التمويل وكذا إخضاعو لقواعد وشروط

 .احملافظة
 تطبيق القوانُت حبذافرىا  
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 :الخاتمة

من بني ادلعامل اليت حتوي احلرف والصناعات التقليدية وتزخر هبا مدينة تلمسان العريقة اخًتنا 
ىذا ادلوضوع ليس على سبيل احلصر ولكن لفت انتباىنا دلا تعانيو ىذا النوع من ادلعامل باخلصوص 

احلرف اليت طغى عليها النسيان حىت بدأت تنمحي تدرجييا ىذا ما دعانا إىل دق ناقوس اخلطر 
وإعادة االعتبار إىل ما ديكن أن يكون لبنة اقتصادية حقيقية تساىم يف اإلنتاج،من جهة أخرى وجدنا 
متعة ديكن القول أهنا علمية، متعبة لكنها مفيدة من خالل جتوالنا للعينات اليت قدمناىا و حواراتنا مع 

 أصحاب األفران فهي جولة استكشافية قادتنا إىل عمق التاريخ

فقد كانت دراستنا لألفران وخمتلف ادلعطيات اليت قدمناىا على تنوع جوانبها ملخصا أن جرد 
األفران ىو موضوع مميز ذو أمهية كبرية، لو أثره يف حياتنا اليومية ألنو جزء من حضارتنا وأصالتنا وتعبري 
حي عن تقاليدنا وعاداتنا فهو يعترب نافذة أثرية حيمل قيمة تارخيية متتد جبذورىا إىل يومنا ىذا فأعطت 

 .عنوانا للجمع بني األصالة وادلعاصرة

ماجيدر ذكره يف ىذا ادلقام ويلفت انتباه اجملتمع ادلدين على اختالف فئاتو من مهتمني، 
دارسني وباحثني، إضافة إىل السلطات أن مثل ىذه ادلعامل األثرية يف طريقها إىل الزوال وقد يسري هبا 
احلال إىل االندثار بسبب اإلمهال، وعدم االىتمام بالرغم من أمهيتها ودورىا البارز يف حياتنا اليومية 
فهي تتطلب إمكانات بسيطة فيما تقدم بادلقابل مأكوالت ليس فقط شهية، ولكن صحية مقارنة 

لذا كان لزاما علينا تسجيلها كنوع من احلماية . بادلأكوالت السريعة اليت تنهك صحة ادلستهلك
إلبقائها يف الذاكرة اجلماعية وإعطائها القيمة اليت تستحقها،فهي إرث ال يستهان بو من خالل منطها 
العمراين، بإعادة إحيائها كصناعة أو حرفة ذلا مكانتها وبإمكاهنا منافسة الصناعات احلديثة األخرى 

نظرا لدورىا ليس االستهالكي فقط بل السياحي، يف ا براز اليد العاملة احملًتفة اليت تسعى لتنمية 
اقتصادية حقيقية، حيث بقيت قلة من احملافظني على ىذا الطابع التقليدي يف الصناعة واحلرص على 

 .نقلو إىل األجيال الالحقة بالرغم من عزوف الفئات الصاعدة دلثل ىذه احلرف
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تعترب الصنعة من أىم األمور اليت حرص عليها ديننا ورلتمعنا حىت ال يبقى اإلنسان عالة 
يف . وبالعملولكن مهنة الفران مل يصبح ذلا صناعون لضنهم أهنا مهنة مهينة،قددية وليس ذلا قيمة

حقيقة األمر جيب التمسك باحلرف والصناعات التقليدية وإعطاء الدفع وادلساعدةباحلفاظ عليها 
إلعادة إحيائها وتغيري الدىنيات ادلوجودة لدى الفئات الصاعدة ادلولعة باحلديث فهو يقضي على كل 

 .ما ىو أصيل
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 29.......................................توضح متوقع األفران مبدينة تلمسان: 02اخلارطة رقم 

 فهرس المخططات: 
 8..................................................توسع الرومان يف ادلدينة :01ادلخطط رقم 
 9..................................................توسع األدارسة بادلدينة . 02ادلخطط رقم 
  10.................................................  توسع ادلرابطيني بادلدينة03ادلخطط رقم 
  12................................................. إبراز تواجد ادلوحديني . 04ادلخطط رقم 
 13....................................................متوقع الدولة الزيانية . 05ادلخطط رقم 
 41....................................................خمطط فران الصاحليني 06ادلخطط رقم

 45.......................................................خمطط فران العبد 07 ادلخطط رقم 
 49...................................................  خمطط فران بن سلكة08ادلخطط رقم 
 53.................................................. خمطط فران حارة الرماة09ادلخطط رقم 

 فهرس الصور : 
 25...........................................................توضح الطراح .01الصورة رقم 
 25.............................................. توضح عود النار من اخلشب 02الصورة رقم

 25..............................................  توضح عود النار من ادلعدن 03الصورة رقم 
 26..........................................................  توضح الكناس04الصورة رقم 



 الفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس
 

 

73 

 27.................................................توضح الكراط من اخلشب05الصورة رقم 
 27................................................  توضح الكراط من ادلعدن 06الصورة رقم 
 27................................................. توضح احلطب ادلستعمل 07الصورة رقم 
 40........................................... ادلدخل الرئيسي لفران الصاحليني08الصورة رقم 
 40..............................................فران الصاحليني من الداخل . 09الصورة رقم 
 44.......................................ادلدخل ادلنكسر ادلؤدي اىل فران العبد10الصورة رقم 
 44.................................................الباب الرئيسي لفران العبد 11الصورة رقم 
 44.................................فران العبد من الداخل وشكل ملقفه ادلقوس12الصورة رقم 
 48..............................................  الباب الرئيسي لفران سلكة 13الصورة رقم 
 48......................... ........................توضح الفران من الداخل 14الصورة رقم 
 48............ ............................السقف اخلضيب و عناصر تدعيمه. 15الصورة رقم 
 52........................................... الباب الرئيسي لفران حارة الرماة16الصورة رقم 
  52.............................................فران حارة الرماة من الداخل : 17الصورة رقم 
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 فهرس الموضوعات
 كلمة شكر

اإلهداء 
أ ...................................................................................مقدمة

 5.........................المعطيات الجغرافية والتاريخية لمدينة تلمسان: الفصل التمهيدي
 6..........................................................اإلطار اجلغرايف دلدينة تلمسان-1
 7..........................................................حملة تارخيية عن مدينة تلمسان-2

 16......................................................دراسة عامة لألفران: الفصل األول
 17.......................................................التقسيم ادلعماري دلدينة تلمسان-1

 17............................................(الشارع الرئيسي)القسم ادلركزي للمدينة . أ
  18...............................(حي النشاطات التجارية واحلرفية) القسم اإلقتصادي  . ب

  19..................................................................القسم السكين. ج
 20........................................................................مفهوم الفرن-2

 20......................................................................أفران اخلبز . أ
 21..............................................................حرفة اخلباز أو الصناعة-3

 22...........................................................................ادلعلم . أ
 23................................................................الطراح أو الصانع . ب

 23..........................................................................ادلتعلم. ج
 24.........................................................األدوات ادلستخدمة يف الفران-4

 24..........................................................................ادلطرح . أ
 25....................................................................... عود النار . ب

 25.........................................................................الكناس. ج
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 25...........................................................................احلوال. د
 26............................. ............................................الكراط. ه
 27............................ .............................................احلطب. و

 29.............................................................ماهية الجرد: الفصل الثاني
 29.........................................................................مفهوم اجلرد-1
 30..........................................................................أنواع اجلرد-2

 30....................................................................اجلرد اليدوي . أ
 30..............................................................(اآليل)اجلرد الرقمي  . ب

 31..................................................................شرح البطاقة التقنية-3
 33............................................................منوذج من بطاقة اجلرد . أ

 34.................................................................الوصف العام لألفران-4
 34...............................................................قاعة إستقبال اخلبز . أ

 34....................................................................خمزن احلطب . ب
 34.........................................................................الدكانة. ج
 34...........................................................................احلفرة. د
 35................................................ ..........................ادللقف.ه
 35.........................................................................التنفيسة. و
 35................................................. ........................الكوشة. ز
 36..........................................................................السدة. ح

 37.....................................جرد العينات المختارة وسبل حفظها: الفصل الثالت
 38................................................................جرد العينات ادلدروسة-1

 39...................................................................فران الصاحلني . أ
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 43.......................................................................فران العبد . ب
 47................................................................ ...فران بن سلكة.    ج
 51............................................................. ....فران حارة الرمات.    د

 55.........................................................................سبل احلفظ-2
 55...................................................................ادلواثيق الدولية . أ

 57...................................................................ادلواثيق الوطنية . ب
 59................................................... ........... ..مقرتحات وتوصيات-3

 61.................................... .................... ......................خاتمــــــة
 65. ...................................................................قائمة البيبليوغرافيا

 72.........................................فهرس اخلرائط و األشكال و الصور و ادلخططات 
 74......................................................................فهرس ادلوضوعات 

 


