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  الناقةعين   –جمعية تراث االجيال  

  

  مجلة تراث الزیبان

  

  الملتقى الوطني االول حول: اعمال

  "اث في منطقة الزيبان"التر 
  م بقاعة الفكر واالدب احمد رضا حوحو بدار الثقافة بسكرة.2015دیسمبر  29و 28یومي 

  

  المجلس الشعبي الوالئي بسكرة وبإشرافتحت رعایة السید والي والیة بسكرة نظم 

  عین الناقة  -بالتنسیق مع مدیریة الثقافة لوالیة بسكرة وجمعیة تراث االجیال 

  

  م2016الطبعة االولى 

  حقوق النشر محفوظة.

  

  جمعیة تراث االجیال بالتنسیق مع مدیریة الثقافة لوالیة بسكرةالجهة المنظمة: 

رئیسة المدیر عن ة الثقافة والیة بسكرة ممثلة مدیریو  .معیة تراث االجیال ممثلة برئیسهاج

  .الثقافي مصلحة التراث

  د. حاجي یاسین رابح الكتابة واالمانة والمراجعة:

  االفكار واالخطاء العلمیة الواردة في الدراسة والبحث مسؤولیة صاحبها وملزمة له. مالحظة مهمة:



  اللجنة العلمیة:ورئیس  الملتقى رئیس

  .2/ معهد االثار، جامعة الجزائر  حاجيسین رابح األستاذ الدكتور یا

 

  أعضاء اللجنة العلمیة :

 2/ معهد االثار، جامعة الجزائر  دریسيد. سلیم  أ. -1

 / جامعة بسكرة. بلكحلعز الدین د.  -2

 العلیا للري البلیدة.الوطنیة / المدرسة  عماريعبد الهادي د.  -3

  فرون.، الع2/ جامعة لونیسي البلیدة  فوراليحمیدة ة. أ -4

 / جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف. تریعة. السعید أ -5

  / المدرسة الوطنیة العلیا للفالحة، الجزائر. لعریبيعبد القادر أ.  -6

  

  :اللجنة المشرفة

  .نائب رئیس المجلس الشعبي الوالئي بسكرة/  بوستةعمر  أ.   -1

  .نائب رئیس المجلس الشعبي الوالئي بسكرة / موسيعمار  د.   -2

  .نائب رئیس المجلس الشعبي الوالئي بسكرة / ضحوة رزاقعبد ال أ.   -3

  

  اللجنة التنظیمیة :

  .جمعیة تراث األجیال / هراكيجمال  السید   -1

  .جمعیة تراث األجیال / قطایةالسید رمضان    -2

  .جمعیة تراث األجیال /شعبانالسید عبد الحفیظ    -3
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  "كلمة رئیس جمعیة "تراث األجیال

  

"تراث افها  فضلت من رمز وجودها وسمو أهد 

هذه الجمعیة الفتیة وتحت رعایة كریمة من - األجیال" 

، وٕاشراف المجلس الشعبي والي والیة بسكرةالسید 

- الوالئي بسكرة، بالتنسیق مع مدیریة الثقافة لوالیة بسكرة

 م2015دیسمبر 29و 28، ان یكون "التراث" بشقیه المادي والمعنوي محور أول ملتقى وطني تنظمه یومي 

 التراث في منطقة الزیبان".": بدار الثقافة احمد رضا حوحو تحت عنوان

فهذا الملتقى یجمع بین ما خلفت األجیال السالفة لألجیال الالحقة وبین التاریخ والسفر في الجغرافیة ضمن 

ة شاهدة إقلیم الزیبان الذي تباینت حدوده من فترة إلى أخرى وبقت منجزات إنسان المنطقة المادیة والمعنوی

بحاجة إلى الدراسة والحفظ والتثمین وتوظیفها في خدمة التنمیة الوطنیة. وهذا من صمیم أهداف جمعیتنا 

 ."المتواضعة "تراث األجیال

بعد الفتوحات اإلسالمیة باسم "الزاب" وجمعها زیبان ویرى البعض  - حسب بعض الباحثین- رفت منطقتنا ع

ب على عهد العرب. وأطلقت تسمیة الزاب وجمعها زیبان على المنطقة أن نومیدیا القدیمة أصبحت تعرف بالزا

میال من الشمال إلى  40و 30میال تقریبا من الغرب إلى الشرق وما بین  125التي حول بسكرة وطولها 

الجنوب، وهو سهل منبسط من الشمال إلى الجنوب یتالشى شیئا فشیئا في الجنوب حتى یندرج في الصحراء، 

االتصال بینه وبین منخفض الحضنة وهضاب قسنطینة میسرة من خالل الفرجة التي تقوم بین ولكن أسباب 

  تالل الزاب وتالل االوراس (القنطرة). 

لتراث معنى ثري ال ینضب من المعرفة، ومصدر الهویة. لوتباینت حدود الزاب عبر المراحل التاریخیة، و 

لما غاصت وتفرعت الجذور كانت الشجرة أقوى وأثبت وأقدر والتراث في الحضارة بمثابة الجذور في الشجرة، وك

على مواجهة تقلبات الزمن. ومن الناحیة العلمیة، هو علم ثقافي قائم بذاته یختص بأحد قطاعات الثقافة، وُیلقي 

الضوء علیها من زوایا أثریة وتاریخیة وجغرافیة واجتماعیة ونفسیة، ویعنى بكل ما بقي على األرض من دالالت 

نتاج الحضارات من فترة ما «ضاریة وأطالل أثریة ترجع إلى العصور الماضیة. أما التراث الحضاري، فهو ح

 ».قبل التاریخ مرورًا بالحضارات المختلفة في مختلف المناطق وصوًال إلى ما ُیسمى الیوم فترة التراث الشعبي

ثین وأساتذة في مختلف التخصصات من وانطالق مما سبق ذكره، یسر جمعیة "تراث األجیال" أن تستقبل باح

جامعات ومركز بحث من مختلف أنحاء القطر الوطني إضافة إلى المهتمین بالتراث،  لیكون اهتمامنا بالتراث 

  .بل واقع مجسد نسعى للمساهمة في الحفاظ علیه وتثمینه ،لیس مجرد شعار تحمله تسمیة جمعیتنا

"علیة علي رئیس جمعیة "تراث األجیال  
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  رئیس الملتقى كلمة

  

بسم اهللا الرحمن الرحیم والصالة والسالم على اشرف الخلق 

سیدنا محمد علیه ازكى الصالة والتسلیم (صلى اهللا علیه وسلم) 

الى یوم الدین. اما  بإحسانامین ومن تبعه یوعلى اصحابه الم

  بعد:

حترم، السادة نواب المجلس، سیدي رئیس المجلس الشعبي الوالئي المسیدي الوالي والیة بسكرة المحترم، 

سیدي مدیر الثقافة لوالیة بسكرة المحترم، سیدي رئیس جمعیة تراث االجیال المحترم، سیداتي وسادتي االفاضل، 

  من زمالء أساتذة، وابنائي الطلبة واالعالمیین، والحضور الكریم.

االهتمام في المجاالت  یعتبر التراث من مقومات الشعوب المتحضرة حیث ُتوِلیه اهتمام كبیر یضاهي

الحیاتیة االخرى مهمة كاالقتصاد والسیاسة، و...الخ. نستطیع قیاس تحضر ووعي مجتمع ما من خالل اهتمامه 

بتراثه سواء اكان مادي او ال مادي، ابتداء من دراسته وتثمینه ثم ادراجه في الحیاة الیومیة لالستفادة منه للسیر 

اء اهللا، فدولتنا وهللا الحمد، ماشیة في هذا الخط بكل قناعة من خالل السیاسة قدما نحو التطور واالزدهار ان ش

المنتهجة من طرف الوزارة الوصیة المكلفة بحمایته وحتى وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي المكلفة بدراسته، 

افیة كهذا الملتقى، والذي لكي نتمكن من ایصاله الى االجیال المستقبلیة، من خالل اقامة المواعید العلمیة الثق

  نحن بصدد القیام به للخروج بتوصیات بناءة لخدمة العباد والبالد.

یأتي الحدیث عن التراث بشقیه المادي والالمادي انطالقا من المخلفات المتوارثة الى یومنا من جیل الى 

ریخ الى یومنا مرورا بالفترة التاریخیة جیل، اي منذ الفترات الغابرة في الزمن اي منذ فترة ما قبل التاریخ وفجر التا

بونیة ثم فترة رومانیة المتمثلة في الفترة الوثنیة والفترة المسیحیة، ثم تلیها الفترة الوندالیة ثم تلیها - من فترة لیبیة

الفترة  الفترة البیزنطیة، وصوال الى الفترات الوسیطة من فترة الفتوحات ثم الدویالت الى الفترة العثمانیة ثم بعدها

االستعماریة واخیرا فترة االستقالل. ولهذا وجب علینا نحن كباحثین وكمسؤولین وكمجتمع مدني الوقوف وقفة 

رجل واحد للتصدي للعولمة التي تعمل على محو اصولنا وتراثنا كل في منصبه ونفوذه وقدراته لحفاظ على 

الشخصیة الجزائریة االصیلة البناءة والمبدعة موروث اجدادنا الغني باالمجاد والبطوالت والتضحیات من اجل 

  على مر العصور. 
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تم اقتراح موضوع الملتقى انطالقا من واقع فرض نفسه لیحین الوقت لدراسة تراث المنطقة خاصة وانها 

تزدهر في كل مجاالت ال سیما المجال الفالحي وان اهتمام المنطقة من طرف الدولة جعلها مقصد الكثیر من 

ذي یطلبون لیس فقط المظاهر الحضاریة الموجودة في المنطقة من واحات واماكن للراحة واالستجمام الزوار ال

وانما یطلبون مظاهر ثقافیة تراثیة تعطیهم ولو فكرة بسیطة شاملة عن تاریخ المنطقة واهم اثارها المادیة كانت او 

ترات للوصول الیه. قسمنا موضوع الملتقى الالمادیة، لفهم المحیط الذین اتوا من اجله وقطعوا مئات الكیلوم

  حسب محاور تتماشى وطبیعة االشكالیة: 

ولهذا الغرض اردنا ان یكون الملتقى الوطني االول الرافد االمین الذي سیقود ان شاء اهللا االبحاث المستقبلیة 

ن في هذا المجال في مجال التراث، من احصاء ودراسة وتنمیط الهم هذه المظاهر من طرف الباحثین المختصی

لكي یتسنى للقارئ من تجسید فكرة واضحة عن الزخم الحضاري الذي تزخر به منطقة الزیبان. سنركز في هذا 

الملتقى على مواقع اثریة تحتضن ابحاث اثاریة، واخرى هي موضوع ابحاث اكادیمیة كرسائل ماجستیر ودكتوراه، 

  نطقة من عادات وتقالید وقصص وقصائد.واخرى تتحدث عن التراث الشفهي الشعبي الخاص بالم

وفي االخیر، نتمنى ان تكلل نتائج هذا الملتقى بالنجاح، ومحاولة الخروج بتوصیات سهلة التجسید تخدم 

  التراث.

  االستاذ الدكتور یاسین رابح حاجي

  .2جامعة الجزائر -معهد االثار

  

  

  

  

  

  

  

  



 

لوالیة  األمین الوالئي للمجاهدینكلمة 

  بسكرة

  

والصالة والسالم  هللا الرحمان الرحیمبسم ا

  .على سید االولین واالخرین

  ،السید رئیس المجلس الوالئي

األســاتذة و  ،والمنتخبــین ،الســیدات والســادة مــن اإلداریــین ،ورئــیس الملتقــى ،الســید رئــیس جمعیــة تــراث األجیــال

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته. ،واألستاذات الفضیالت ،األفاضل

األهــم فــي نظــري  ىالمشــاركة فــي هــذا الملتقــى الخــاص بــالتراث التــاریخي والثقــافي وبــودي التطــرق إلــیسـعدني 

  لهذا العرض أیها الحضور الكریم.

ومـــع األخـــر نظـــرا لموقعـــه  لقـــد عـــاش الشـــعب الجزائـــري مراحـــل حیاتـــه األبدیـــة فـــي عـــراك مختلـــف مـــع الـــذات

توســـط وداخـــل مجموعاتـــه الســـكنیة المتماســـكة والمتـــآزرة الجغرافـــي فـــي شـــمال إفریقیـــا والعـــالم والبحـــر األبـــیض الم

 الونـدال والفرنسـیین وقـد اسـتقبل المسـلمون وتفاعـلو والمندمجة ضد الدخیل اإلستدماري على الخصـوص الرومـان 

وقبیلتــي  ،ثــم الهاللیــین ،معهــم ...  كالصــحابي الجلیــل عقبــة بــن نــافع الفهــري ومــن معــه مــن الصــحابة والتــابعین

وبقــوا بســاحل الجزائــر مــن الناحیــة الشــرقیة والناحیــة  ،وا فــي وجــه االســتعمار األســبانيفــریــاح والــذواودة الــذین وق

وبقــى مــن هــذا الجــیش قبیلــة تعــرف باســم الســخارة علــى مقربــة مــن  ،إحــداهما رابــط شــرق مدینــة الجزائــر .1الغربیــة

 فظة على شخصیتها وعاداتهـا الموروثـة وأسـلوب حیاتهـا.حد اآلن تعیش في هذا المكان محا ىهي إلبرج منایل و 

مـورة تعـرف اآلن عوقد بقیت منـه طائفـة م ،شارك في الدفاع عن مدینة الجزائر من الجهة الغربیة ،والجیش الثاني

  بأسم ذواودة وهي قریة تحمل إسم قبیلتهم (أذواودة) في غرب مدینة الجزائر.

الــولي الصــالح محمــد بــن عــزوز البرجــي الــذي ســافر مشــیا علــى  نــذكر أن ،فــي المجــال الخــارجي والــداخليف

الــذي قــدم مــن الجــامع األزهــر بعــد مكوثــه و  ،قدمیــه إلــى أمحمــد بــن عبــد الرحمــان األزهــري إلــى عاصــمة الجزائــر

وبعــد ســنین قــال لــه إنــي ذاهــب إلــى  ،ســنة حــامال وشــارحا للطریقــة الخلدونیــة، فــدرس وتتلمــذ بــین یدیــه 30هنــاك 

بعــد فتــرة فقــال لــه إننــي مــریض فــإذا توفــاني اهللا فاتصــل بأبنــائي فــي قســنطینة (بــاش  ،أهلــي وأرجــعقریتــي ألزور 

وبعـد تخـرج الـبعض علـى یـده كالشـیخ عبـد الحفـیظ  ،نور الصحراء اوسماه ،تارزي)، وأتم دراسته وأمره بفتح زاویة

                                                             
  .44. مذكرات الشیخ محمد خیر الدین: الجزء األول، ص - 1
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نســـیین إلــى بســـكرة ســـنة وبعـــد وصــول الفر  م،1818الخنقــي وعلـــي بــن عمـــر الــذي صـــاهره بباتنــة ثـــم تـــوفي ســنة 

وأنجـب أحـد  ،وأقـام بهـا زاویـة ،بتـونسفحارب أبنـاؤهم ثـم التحـق مصـطفى بـن عـزوز إلـى نفطـة بـالتراب  م،1844

وخالـه  ،فأنجبت لخضر الحسین الذي استطاع أن یـرأس الجـامع األزهـر ،أبنائه سماه المكي وبنت سماها السعدیة

فـالتحق بالمشــرق العربــي ثــم مدینـة اســطنبول بتركیــا الــذي  ،ینالمكـي بعــد نضــال بـالجزائر وتــونس حاصــره الفرنســی

وتـــرك الكتـــب  م،1915كلـــف بالتـــدریس ثـــم اإلشـــراف علـــى دار الفنـــون وتـــوفي ودفـــن بمركـــب یحـــي أفنـــدي ســـنة 

ورثــاره العــالم الجلیــل الشــیخ الطیــب العقبــي الــذي لــم یرثــى أي كــان إال  العدیــدة والمســاهمات التــي تزیــد عــن المئــة

ومكث ببسكرة لمـدة عشـرة سـنوات قفاهـا فـي المحاضـرات  ،طفى بن عزوز، الذي قدم من السعودیةالمكي بن مص

ثـم انتقـل إلـى نـادي الترقـي بـالجزائر  ،والمقاالت على صفحات الجرائـد وعمـل لـیال ونهـارا دفاعـا عـن اللغـة العربیـة

  إضافة إلى المكائد التي حیكت ضده.، بعدهاقبل إنشاء جمعیة العلماء و 

فأنشـأ مدرسـتین  م،1938وي محمد بن الحاج الذي تخرج من معهد بن بادیس ثم جامع الزیتونة سـنة ) بجا2

توبـع كثیـرا فنقلتـه جمعیـة  ،وبعد ستة سنوات من العطـاء .وفرقتین للكشافة ،والثانیة بطولقة ،واحدة ببرج بن عزوز

وقــد ألقـــى علیـــه القـــبض منـــذ أفریـــل  ،وبعـــدها عـــین تموشـــنت ،العلمــاء إلـــى بوزریعـــة بـــالجزائر ثـــم بلعبــاس بـــالغرب

وبقـي یـدرس فـأتم سـنة بثانویـة  م1962وخـرج سـنة  ،سـنة سـجن مـع األشـغال الشـاقة 20 ـوحكـم علیـه بـ م،1956

 .ودفـن بتموشـنت م،1992وتـوفي سـنة  ،وٕاماما متطوعا بمسجد عبد الحمید بن بادیس إلى أن تقاعـد ،اإلبراهیمي

  یكفي فخرا والیة بسكرة على ما حققته من تراث تاریخي هام.وكرموه ببناء مسجد باسمه وشارع معتبر و 

  

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتـه

  

  األمین الوالئي للمجاهدین

  السید المجاهد مدني بجاوي

 

  

  

  



  الملتقى: تقدیم

تزخر منطقة الزیبان بتراث، عریق ضارب في اعماق الزمن، نالحظه الیوم من خالل التراث 

یال السابقة في طریقة العیش وطریقة التعامل مع الطبیعة والتأقلم معها، ومحاولة المتوارث من االج

دائما وابدا التحكم فیها لحیاة افضل،  وذلك من استعمال احسن لمواد البناء وطریقة البناء التي 

تتالئم وطبیعة مناخ المنطقة، في استغالل االراضي على اقصى نطاق ممكن من خالل 

غلة وافرة تغطي احتیاجات المنطقة، ولفهم  بإنتاجوابتكار طرق ووسائل تسمح استصالحها ادخال 

هذه المیكانزمات الفعالة والتي یعود الیها االنسان اذا احس بتیه في ظل المعطیات الحدیثة من 

الذي یعتبر - عولمة اي غزو حضاري وثقافي، یرجع الجزائري االصیل الى موروثه الحضاري 

للبحث  - شخصیته وهویته الوطنیة الني تمیزه عن الشعوب االخرى من العالمالنقطة المرجعیة في 

والغوص في الماضي من خالل المواقع االثریة المتناثرة هنا وهناك. لهذا الغرض نحاول من خالل 

هذا الملتقى الوطني ابراز المكنون االثري للمنطقة عبر مواقعها االثریة، من الجانب التاریخي 

 .ثقافيوالحضاري ثم ال

كما ال یخفى الحد ان الدراسات االثریة خاصة والتاریخیة في المنطقة محتشمة على عكس 

المناطق االخرى من الوطن، هذا ال یعني انه ال توجد دراسات یقوم بها باحثون جزائریون 

جامعیون، حیث نرید من خالل هذا الملتقى جمع  شمل كل الباحثین مهتمین بالمنطقة لكي یتسنى 

  .نحن المجتمع ان نستفید من هذه الدراسات لمستقبل افضللنا 

تمتد هذه الدراسات عبر محور زمني محدد منذ فترة ما قبل التاریخ الى یومنا هذا، اي مرورا 

بالفترة القدیمة والفترة الوسیطة (االسالمیة)، ثم الفترة الحدیثة التي تضم الفترة العثمانیة وفترة 

  .االحتالل الفرنسي

ق في هذا الملتقى العلمي الى التراث بشقیه المادي والالمادي، فالمادي كل ما له عالقة نتطر 

بالملموس من تراث منقول وثابت، والالمادي كل ما له عالقة بذاكرة الشعوب والقبائل من كالم 

  .واشعار وقصص، و...الخ
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مینه، ثم صیانته ثم محاولة الحفاظ على التراث من خالل دراسته، ثم تث االشكالیة الرئیسة:

المعطیات التاریخیة واالثریة والثقافیة، ووضع اسس صحیحة لمفاهیم  واستنباطترمیمه، 

ومصطلحات علمیة جزائریة بما تخدم موروثنا الحضاري، للوصول الى هویة وطنیة متمیزة قادرة 

  .على رفع رهانات الحاضر والمستقبل

 : أهداف الملتقى

 .من نتائجها واالستفادةبراز الدراسات في مجال التراث األثري هدف علمي: یتمّثل في إ .1

هدف تاریخي: هو القراءة الصحیحة لألحداث التاریخیة من خالل شواهدها المادیة االثریة  .2

 .المتمّثلة في االرث الحضاري للمنطقة

ئج ثقافي: یرمي إلى نشر الوعي بالموروث الحضاري للمنطقة من خالل النتا-هدف تربوي .3

وذلك من خالل المساهمة في ابراز  ،الثقافي-ونشرها خاّصة في المجال التربوي ،المتوصل الیها

 .الهویة والشخصیة الوطنیة في دمجها في مناهج المنظومة التربویة

من  االقتصادياقتصادي: یتجسد من خالل في تفعیل التراث في المجال -هدف تنموي .4

  .ي إطار التنمیة المستدامةالراشد لموارده ف االستغاللخالل 

 :اهم المحاور

  .التراث الالمادي في المنطقة المحور االول:

  .اهم الشخصیات التاریخیة في المنطقة المحور الثاني:

 .دراسات تاریخیة حول المنطقة المحور الثالث:

 .الوضع الحالي لمتاحف المنطقة المحور الرابع:

 .المواقع المحمیة وغیر المحمیة فيثریة والتاریخیة دراسات حول المعالم اال المحور الخامس:

 .صیانة وترمیم هذه المواقع االثریة والتاریخیة المحور السادس:

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
:االولالمحور  

 

  .التراث الالمادي في المنطقة
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  تجربتي في جمع وبحث التراث الالمادي في منطقة الزیبان

  1أ. د. عبد الحمید بورایو

  

 وادّ ممنطقة الزیبان یتعلق بمجال التراث الالماّدي؛ یتناول ببحث میداني في  م1976قمت خالل سنة 

نطقة بسكرة؛ على فعالیات تقالید الروایة الشعبیة في م ،في رحالتي المیدانیةخالله، القصص الشعبي، اطلعت 

شبه المحترفین ونشاط الرواة غیر  وقد قسمتها إلى ثالثة أصناف؛ نشاط الرواة المحترفین، ونشاط الرواة 

المحترفین. سوف أعتني في عرضي لتجربتي هذه بوصف هذه الفعالیات وبیان طبیعتها ودورها في صیانة 

الید متوارثة، وقواعد مرعیة، یسهر على وفق تقك، وقتذا ،الذاكرة وفي تفعیل التواصل الثقافي بین أفراد المجتمع

استمرارها أهل المنطقة بإمكانیاتهم الذاتیة بدون تدخل للمؤسسات الرسمیة المعنیة بالنشاط الثقافي. لقد كانت هذه 

التقالید ساریة منذ الفترة االستعماریة، عملت على حفظ عناصر الهویة، وقامت كسد منیع في وجه الغزو الثقافي 

الستعماري، ولعبت دورها في التنشئة الثقافیة واالجتماعیة ألفراد المجتمع وكان بإمكانها أن تستمّر في ظّل ا

  الدولة الجزائریة المستقّلة لو وجدت الرعایة والتوجیه عن طریق الصیانة والنقل لألجیال الجدیدة. 

ي، والذي تندرج فیه اهتماماتي البحثیة، سوف أتعرض في مداخلتي للتحدیدات العامة المتعلقة بالتراث الالماد

وما قمت به من أعمال جمع وبحث ودراسة لها صلة بتراث منطقة الزیبان. أنتقل بعد ذلك للحدیث عن هذه 

الفعالیات كما تعرفُت علیها في منتصف السبعینیات من القرن الماضي، وما آلت إلیه بعد ذلك بفعل إهمالها 

  لألجیال الجدیدة.وعدم وضع خطة لحفظها ونقلها 

  تحدیدات لما ُیقصد بالتراث الالماّدي .1

من حیث اندراجها فیما سّمته ي نحن بصدد الحدیث عنه، تحدید طبیعة المواّد الت یجدر بنا قبل كّل شيء

فاقیة من االت 2 حسب الماّدة و، وهة هذا التراثأن نذّكر بطبیع وبالتالي البدّ االتفاقیات الدولیة بالتراث الالماّدي، 

  الدولیة بشأن صون التراث الثقافي غیر الماّدي، والمعنونة "التعاریف": 

ُیقصد بعبارة "التراث الثقافي غیر الماّدي" الممارسات والتصّورات وأشكال التعبیر والمعارف والمهارات  -1«

عات، وأحیانا التي تعتبرها الجماعات والمجمو  - وما یرتبط بها من آالت وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافیة–

األفراد، جزءا من تراثهم الثقافي. وهذا التراث الثقافي غیر الماّدي المتوارث جیال عن جیل، تبدعه الجماعات 
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والمجموعات من جدید بصورة مستمّرة بما یّتفق مع بیئتها وتفاعالتها مع الطبیعة والتاریخ، وهو ینّمي لدیها 

ویعّزز من ثّم احترام التنّوع الثقافّي والقدرة اإلبداعّیة البشرّیة. وال یؤخذ اإلحساس بهوّیتها والشعور باستمرارّیتها، 

في الحسبان ألغراض هذه االتفاقّیة سوى التراث الثقافي غیر الماّدي الذي یّتفق مع الصكوك الدولّیة القائمة 

واألفراد والتنمیة  المتعّلقة بحقوق اإلنسان، ومع مقتضیات االحترام المتبادل بین الجماعات والمجموعات

 المستدامة.

) أعاله یتجّلى "التراث الثقافي غیر الماّدي" بصفة خاّصة في 1على ضوء التعریف الوارد في الفقرة ( - 2

  المجاالت التالیة: 

  التقالید وأشكال التعبیر الشفهّي، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبیر عن التراث الثقافي غیر الماّدي.  ) أ(

 اء العروض.فنون وتقالید أد  ) ب(

 الممارسات االجتماعیة والطقوس واالحتفاالت.  ) ت(

 المعارف والممارسات المتعّلقة بالطبیعة والكون.  ) ث(

 المهارات المرتبطة بالفنون الحرفّیة التقلیدّیة.  ) ج(

ویقصد بكلمة "الصون" التدابیر الرامیة إلى ضمان استدامة التراث الثقافي غیر الماّدي، بما في ذلك  - 3

اث وتوثیقه وٕاجراء البحوث بشأنه والمحافظة علیه وحمایته وتعزیزه وٕابرازه ونقله، ال سیما عن تجدید هذا التر 

 .2»، وٕاحیاء مختلف جوانب هذا التراثطریق التعلیم النظامي وغیر النظامي

ي انطالقا من هذه التعاریف یمكن القول بأّن "التراث غیر الماّدي" یتعّلق بعّدة مجاالت للنشاطات البشرّیة ف

حیاتها الیومّیة والعاّمة، ونذكر هنا التصنیف الذي وضعه خبیر الیونسكو في التراث الالمادي عبد الرحمن 

  :3أیوب؛ ویتمّثل في

  الفعل.  - أ

 القول.    -  ب

 اإلدراك.   -  ت

 . التجسیدات   -  ث

                                                             
ر في باریس بتاریخ  -  2   م.2003أكتوبر  17نص االتفاقیة، الُمَحرَّ
  م.2007ي، نواكشوط، موریطانیا، عبد الرحمان أیوب، دلیل مسیر أنظمة الكنوز اإلنسانیة الحیة بالمغرب العرب -  3
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وهي جمیعا ممارسات إنسانیة تتعّلق األولى (الفعل) بما تتقنه األیدي من مهارات تنتقل عن طریق التعلیم  

والتكرار والممارسة الیدوّیة المستدامة وتكون المواّد التي ُیمارس علیها التشكیل والقولبة متمّثلة في المواد الطبیعیة 

  من خشب وحدید ونحاس وجلد وصوف وقماش وصلصال الخ...

وعواطفه  وتتناول الثانیة الممارسات اللسانیة وخاصة اللهجات في تنّوعها وتفاعلها وتعبیرها عن حیاة اإلنسان

وتصوراته، وكذلك فنون القول الشعبیة والمسماة باألدب الشعبي مثل الشعر والحكایة والمثل واللغز الخ.. 

وتتمحور الثالثة حول ُمْدَرَكات الذهنیة الجمعیة للعوالم األخرى وهي ُمْدَرَكات تتعّلق بتصّور اإلنسان لعوالم موازیة 

ل القول (التعبیر اللساني) وتفعیل مواّد الطبیعة إلنتاج الروائح (البخور لعوالمه، فیلجأ في التعامل معها إلى فع

واألدخنة مثال) والتقّنع بهیئات حیوانّیة وممارسة ألعاب تنّكرّیة في إطار طقوس دوریة أغلبها یتعّلق بالحیاة 

ّیة (المتعلقة بألعاب المنافسة الزراعّیة. الخ.. أّما الرابعة فتتجّسد خاصة في العالمات (أو الرموز) واألداءات اللعب

والتباري). یمكن تقسیم العالمات التي لها دالالتها في حیاة الناس وفق مجاالت متعّددة من بینها طبیعة المواد 

التي تحمل هذه الرموز والمناسبات التي تظهر فیها وطبیعتها الثقافیة(وشم، حروف، خطوط متقاطعة أو معقوفة 

 ضیب بالحناء وفق أشكال معینة لمواقع جسدیة بشریة أو حیوانیة الخ..) أو الطبیعّیةوأشكال هندسیة مغلقة، تخ

وأشكالها البشریة (كصور أعضاء الجسد مثل َاْلُخْمَسة وَاْلَعْین وغیرها) أو الحیوانیة (من مكونات جسد  (الكونیة)

ما التجسیدات اللعبّیة فتتمثل في أ الشعر الخ..) أو النباتیة أو الكونیة الخ.. الحیوان كالناب أو الظفر أو

الممارسات بقصد الترفیه وتزجیة الوقت وشحذ الذكاء العملي وتربیته، والتعبیر عن الطاقة الجسدیة وعن إتقان 

  المهارات الحركیة وتحقیق الذات من خالل التباري ولفت انتباه اآلخر والتواصل معه.

من طبیعتها الفكریة ومرتكزاتها النظرّیة، وبهدف تسهیل  تّم الفصل بین هذه المجاالت بغرض فهمها انطالقا

عملیة التصنیف والدراسة، ویجدر أن نشیر إلى تداخلها فیما بینها، وممارستها تكون عادة بالجمع فیما بینها؛ 

تعبر عن مدركات تصورّیة، وتصاغ الُمدَركات في قوالب  فالقول كثیرا ما یصحب الفعل، والتجسیدات الحركیة

  لغویة ورمزیة الخ..

  :. تجربتي البحثیة في منطقة الزیبان2  

بالممارسات الثقافیة الثانیة في  4یتمّثل التراث الذي اعتنیُت به في تجربتي المتعلقة بالقیام ببحث میداني

كان الهدف من العمل المیداني جمع التراث  "القول".الترتیب المشار إلیه آنفا والتي تنضوي تحت عنوان 

                                                             
: 2م، ط1986: المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1نشرت نتائج البحث في كتابي: القصص الشعبي في منطقة بسكرة، ط -  4

  م.2008وزارة الثقافة، الجزائر، 



5 

 

القصصي في منطقة بسكرة التي كانت تضّم حینها إلى جانب منطقة بسكرة منطقة وادي سوف. تركزت عنایتي 

برواة المأثور السردي، غیر أّن طبیعة العمل المیداني وظروفه وقتذاك دفعتني إلى االهتمام بأصناف أخرى من 

  ي الشعر الشعبي ورواته وممارسي إبداعه. "القول" تمثلت ف

  :رواة القصص الشعبي في سیدي خالد .1.2

م عددا هاما من رواة الحكایة من مختلف 1976وجدُت في بلدیة سیدي خالد (دائرة أوالد جالل) في سنة 

ة ومنهم األعمار، والمنتمین ألوساط اجتماعیة متنوعة، بعضهم یمارس الفالحة وبعضهم اآلخر یمارس التجار 

الشیوخ المتقاعدین والتالمیذ في المدارس. منهم المتعلمین ومنهم األمیین؛ كنُت أجمعهم من حین آلخر في 

فضاء بیت للمرحوم أحمد دلول في الدشرة، التي كانت تمثل نواة المدینة وحّیها القدیم، وأطلب من بعض 

تاریخیة تتعلق بالمنطقة أو بحیاة أسالفهم وخاصة الحاضرین روایة حكایة خرافیة أو أحداثا كانوا یعتقدون أنها 

حكایات  - 1قبیلة بني هالل التي ینحدر منها عدد كبیر من سكان المنطقة. سجلت مرویات صنفتها إلى:

  حكایات بطولیة. -3حكایات خرافیة. و-2شعبیة. و

قت من الیوم، وفي أي تمثل الحكایات الشعبیة الصنف األكثر بروزا والذي یمكن أن یرویه الجمیع، في أي و 

مكان وال یتطلب حضور جمهور، بل یمكن أن یرویه شخص آلخر من أجل ضرب المثل أو بهدف التسلیة 

وتزجیة الوقت، وهو یتناول موضوعات الحیاة الیومیة، وله صلة وطیدة بفلسفة الحیاة والنظرة إلى العالقات 

مع، وله صلة كبیرة بالمعتقدات. یتمیز بالقصر أو بالطول االجتماعیة والقیم التي یقتنع بها الناس ویكرسها المجت

المتوسط، وینتقل عن طریق الروایة الشفویة. یعّبر عن الحیاة النفسیة والعالقات االجتماعیة، ال یخضع إلطار 

  نمطّي مثلما هو الحال بالنسبة لألنماط األخرى.

تقابل بین عالمین؛ عالم بشري وعالم آخر تعكس الحكایة الخرافیة رؤیة أسطوریة للكون وللوجود البشري و 

مسكون بالوحوش الخرافّیة والكائنات الخفیة، محّملة بالرموز التي تقابل بین ما ینتمي للطبیعة وما ینتمي للثقافة. 

تحمل قیما اعتقادیة بائدة تعود إلى عصور موغلة في القدم. تنتصر لإلنسان وتشید بذكائه وقدرته على ترویض 

ویلها لخدمته، تعكس رهبته ومخاوفه من قساوة المحیط الطبیعي ومن المجهول. تشید بالقیم الطبیعة وتح

االجتماعیة السائدة وبالعالقات األسریة المسیطرة على األسرة الذكوریة (البطریاركیة)، وتنبذ القیم المخالفة لها 

في البیوت لألطفال. غیر أن بعض الرجال  (المتعلقة بقیم األسرة األموسیة "الماطریاركّیة"). ترویها عادة النساء

یروونها للتسلیة في األماسي. لها طقوسها النمطیة بحیث ُتَؤدَّى لیال ویحضرها األطفال ویستمتعون بها، وینامون 

  على روایتها.
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قصص البطولة البدویة. - قصص البطولة الدینیة. ب- تتفرع حكایات البطولة إلى نوعین رئیسیین هما: أ

قصص الزهاد واألولیاء بینما الثانیة ُیقصد منها السیرة -المغازي. ب- لى في نوعین فرعیین هما: أتتجسد األو 

البطولیة، وقد عرفت منطقة الزیبان سیرتین بطولیتین كانت روایتهما منتشرة فیها هما سیرة عنترة وسیرة بني 

  هالل.

العبسي وقصص األولیاء  ما كان یروى في سیدي خالد بخصوص قصص البطولة سیرة خالد بن سنان

المحلیین، أما بقیة األنواع فقد سجلُت بعض اإلشارات إلى وجود أدائها سابقا عندما كانت األسواق ُتقام ویأتیها 

من شهر رمضان، وهي ذكرى  26الرواة المحترفون من كل صوب (المداحون)، وخاصة بمناسبة سوق یوم 

(سنویا) یشكل مناسبة مرور ركب الحجیج بالبلدة في هذا التاریخ، وق د أصبحت هذه المناسبة موعدا دوریا 

  اقتصادیة وثقافیة لها مكانتها في حیاة منطقة الزیبان.

  في منتصف السبعینیات من القرن الماضي: . ممارسة الروایة المحترفة في والیة بسكرة2.2

ة بتنوعاتها، وقد استمعت إلیه یروي عادة الرواة المحترفون أو من یسمیهم المجتمع "المّداحین" قصص البطول

في أسواق بسكرة وطولقة ووادي سوف. كان المداحون یترددون على سوق "الحشیش" في ضاحیة بسكرة القدیمة، 

وكان من بینهم مداحْین یحمالن نفس اللقب، وهو " بن علي"، أحدهما كان ضریرا، وكانوا یجمعون حولهم رواد 

ار، وكثیرا ما كانوا یتناوبون فیما بینهم في أداء الروایات ویتقاسمون ما حلقاتهم في الفترة الصباحیة من النه

یحصلون علیه من هبات أثناء الروایة في لحظات التوقف عن األداء وحث الناس على المساهمة في دفع مقابل 

ص البطولة عملهم. أما في وادي سوف فقد كان "قدور السوفي" الملقب بــــــــ"بوحباكة" یؤدي لوحده روایة قص

ویرفقها بالغناء وبروایة قصص الحیوان وأشكال أخرى من الروایات السردیة واألحادیث، وكان یلقى إقباال كبیرا 

  من جمهور الشباب واألطفال.

كان المداحون في ممارستهم لروایة القصص یستخدمون اآلالت الموسیقیة فیؤدون بعض المسرودات القصصیة 

بة والبندیر على الخصوص. وقد دّلني البعض على راٍو كان معروفا في وادي سوف غناء. كانوا یستعملون القص

لكنه اعتزل األداء في السوق وأصبح یؤم حّیه في الصلوات الخمس في المسجد بالصحن، وهو المسمى "العید 

له النوبلي"، وكان ضریرا، فقصدته في بیته وسجلت منه عددا من المغازي والقصص الدیني الذي كان یحم

ویرویه، وكان ینشط األعراس في حّیه بالمدینة عن طریق روایة قصة سیدنا یوسف أمام النساء، وكان عازفا 

جّیدا على آلة الربابة (كمنجة مهّجنة ُتستخدم فیها أوتار آلة الربابة القدیمة یتم تثبیتها على هیكل كمنجة حدیثة) 

 التي تصاحبه في أداءاته الفنیة.



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:الثانيالمحور    
 

  .أهم الشخصيات التاريخية في المنطقة
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  بسكرة عروس الزیبان

  1أة. حبة ربیعة العدویة

 

  تعریف الزاب: 

جاء في كتاب "لسان العرب" البن منظور بخصوص كلمة الزاب أنها تعني الُزْبَیة أو الَزاِبَیة التي ال 

" أطلقت على مناطق في العراق وبعض الزاب، كما أن هناك بعض الروایات تقول أن كلمة "ماءیعلوها ال

كما یعرف بأنه نهر بأرض المغرب  ،ویعرف "الزاب" على انه الكورة الكبیرة، وأنهار ببالد المغربجهات 

(بین مدینة تلمسان ومدینة سجلماسة بالمغرب)، لذا یتضح لنا مما سبق أن التسمیة "الزاب" أطلقت على 

  .2بل األوراسإما لكثرة نخیلها ونباتها أو لغزارة میاه وادها الذي ینحدر من ج ،مدینة بسكرة

"الزیبان" فهي ربما تحریف لكلمة الزبیان أو الزوابي ولقد اختلف الجغرافیون القدامى في ، أما كلمة 

، قفصةو ، طولقةو ، قسنطینةو ، توزرو ، فحسب "یاقوت الحموي" فالزاب یشمل مناطق: بسكرة ،تحدید نطاقه

على طرف الصحراء فسمیت بالد أما في كتاب "االستبصار" فذكر أن بالد الزاب تقع  .3نفطة وبادسو 

ل أن بالد الزاب هي مدینة من مدن بالد الجرید في إفریقیا، أما المقدسي قاالجرید غیر أن "القلقشندي" 

 بنو ، جمیالو ، طولقةو ، تهودةو ، بادسو ، بسكرةو ، طبنةو أن مدینة الزاب تبدأ من مسیلة وتتبعها مقرة، ل قا

  أدنة أشبیر.و ، طیوس

"دیوان العبر" كماوقد عرف العالمة  بأنه وطن كبیر یشتمل على قرى " یلي: ابن خلدون في كتابه 

ثم تنبه إلى أن كل قریة یطلق علیها  "وقد سبق له أن أوصل عددها مئة قریة ،متعددة متجاورة جمعا جمعا

  لفظ الزاب إضافة إلى الرسم الخاص بها ثم عدد ابن خلدون من الزیبان ما یلي:

وبسكرة ام  :لقاثم  ،زاب بادس، و زاب تهودةو ، زاب بسكرةو ، زاب ملیليو ، ولقةزاب طو ، زاب الدوسن

ولم یقتصر ابن خلدون على ذكر الزیبان السنة فقط بل انه ذكر عدد من قرى بسكرة . هذه القرى كلها

" وهي القرى المندثرة فقد كانت موجودة في عهده واندثر اغلبها او تغیر اسمها فأول تلك القرى "تنومة

وما تزال الى حد اآلن  قریة صغیرة من قرى الزاب الشرقي تدعى القصر  ،قرنها ابن خلدون الى بادس

وهي من  ،وهي ما زالت قائمة الى حد اآلن ،ثاني القرى هي قریة ملیلي .فلعلها هي تنومة ،مجاورة لبادس

 ،وثالثا تلك القرى قریة حباس. اها ابن خلدون زاب ملیلةقرى الزاب الغربي وربما هي نفسها القریة التي سم

                                                             
  التراث بمدیریة الثقافة لوالیة بسكرة.رئیسة مصلحة  - 1
  .1803-1799، ص ص. دار المعارف ،لسان العرب ،نظورابن الم - 2
  .123. ص ،م1979 ،بیروت ،دار صادر ،معجم البلدان ،یاقوت الحموي - 3
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إال أن الشیخ عبد المجید حبة أبدى احتماال مفاده أنها قد تكون قریة  ،ویبدو أن هذه القریة قد اندثرت

وقد وصفها ابن خلدون بأنها ملتصقة بمدینة بسكرة وهي  ،ورابع تلك القرى قریة ماشاش فلیاش الحالیة.

الحالي  ظن أن محلها حي لبشاش ،غیر أن الشیخ عبد المجید حبة .ال یعرف محل آثارهاو  ،الیوم بائدة

. وهي ال تزال قائمة في طلیعة الزاب الغربي ،وخامس تلك القرى قریة أوماش. أحد أحیاء بسكرة القدیمة

وهناك بلدة أخرى تعرف باسم ، إحدى قرى الزاب الظهراوي حالیا ،أما سادس هذه القرى هي قریة فرفار

  .  4غریبوا وهي من الزیبان البائدة التي تفرد ابن خلدون بذكرها

  تعریف بسكرة:

ى أن أفمنهم من ر ، التسمیة الحقیقیة لمدینة بسكرة محل خالف بین المؤرخین العرب واألجانب ظلت

والبعض اآلخر ، التجاریة"" الرومانیة والتي تعني "المحطة VESCERAیرة كاسمها ینحدر من كلمة "فیس

"سكرة" بنیة لحالوة تمورها رأالذي منهم مثل زهیر الزاهري  ى أن أصل التسمیة من كلمة بسكرة هي 

وهي  "Ad piscinam ینامكبیس أن التسمیة الحقیقیة لها هي "أد ،كما یعتقد البعض اآلخر .وعذوبة میاهها

  .5الیا حمام الصالحینكلمة رومانیة أیضا تعني "المنبع المعدني" المسمى ح

  الفتح اإلسالمي لمنطقة بسكرة:

عقبة بن نافع فتح إفریقیا من ضمنها والیة بسكرة  القائداألول الهجري تمكن /في القرن السابع المیالدي

تحالف  بعد ،هـ63شهیدا سنة  314مع  هذا القائدوشاء القدر أن یستشهد ، وطرد الحامیات الرومانیة منها

تهودة قرب مدینة سیدي عقبة التي تحمل اسمه وبها ضریحه وتبعد  منطقة قریةكسیلة مع البیزنطیین في 

مي عدة دویالت منها (زاب وقد تعاقب على هذه الوالیة في العهد اإلسال .لمك 18على عاصمة الوالیة بـ 

  . سیاسیا)

، )هـ296/ 182( الدولة األغلبیة  :او الدویالت، وهي حكم الوالة في زمن الفتحكانت بسكرة في فترة 

/ م626الدولة الحفصیة (، و )هـ668 /م524الدولة الموحدیة (، و )هـ363/ م296الدولة الفاطمیة (و 

لدولة اوأخیرا،  .6كانت تنحاز في بعض األوقات إلى دولة بني زیان ،في القرن السابع هجري، فهـ)981

  .هـ)1844/  م1541العثمانیة (

  

                                                             
كتاب العبر، ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان  ،ن خلدوناب - 4

  .108 .ص ،13. ج ،األكبر
  .م1965، بیروت، 1ج. لعام، اتاریخ الجزائر  ،عبد الرحمان الجیاللي - 5
في االثار القدیمة غیر منشورة، معهد  رسالة ماجستیر ،ةنشآت الري القدیمة بالتخوم األوراسیة الجنوبی، السعید ،عةیتر  - 6

  .م2009االثار، جامعة الجزائر، 
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  بسكرة في العهد االستعماري:منطقة 

بعد مقاومة شدیدة وعنیفة  م1844لم تتمكن القوات الفرنسیة من احتالل مدینة بسكرة إال في مارس 

حیث قامت عدة ثورات شعبیة محلیة ، ولم تتمكن أیضا من إخضاع المنطقة لسیطرتها، من طرف األهالي

سنة  في ثورة سیدي الصادق بالحاجو  .ة الشیخ بوزیانبقیاد م1849سنة  في نذكر منها: ثورة الزعاطشة

بقیادة  م1849سنة  فيثورة الشیخ عبد الحفیظ الخنقي و  .قیادة الشیخ سیدي الصادق بالحاجب م1849

الثورة ثم  .بقیادة محمد بن یحي بن محمد م1876سنة  فيثورة العامري و  .الشیخ عبد الحفیظ الخنقي

شاركت الوالیة في سدس التفجیرات األولى لیلة الفاتح نوفمبر  م1954أول نوفمبر  في التحریریة الكبرى

العقید محمد و ، العربي بن مهیديو ، فأنجبت العقید سي الحواس، بتفجیر وتخریب المنشآت الفرنسیة

 07الف المواطنین مدة وحدثت بها عدة معارك طاحنة واستشهد آ، شعباني ادریس عمر عاشور زیان

 .صفسنوات ون

  :حواضر الزیبان

استشهد بها القائد عقبة ابن نافع ، تقع في خط اللیمس الروماني (موریة) مدینة بربریة تهودة: ·

  مجاهد.  314الفهري  بمعیة 

وهي منعرجات ومضایق  ،تقع في المدخل الثاني للوالیة بها رائعة من روائع الطبیعیة القنطرة: ·

   .والجسر الروماني اقدم جسور إفریقیا ،جبل متلیلي المصنفة الدشرة الحمراء

بها مسجد  ،یل والسالطین العثمانیینختعتبر منبر للعلم والعلماء مدینة الن خنقة سیدي ناجي: ·

    .والعدید من الزوایا والمعالم التاریخیة العلمیة "مسجد سیدي مبارك"عتیق 

التاریخي قصور صنهاجة ضریح ابو قصبات الأهم المناطق األثریة بالوالیة بها موقع  أورالل: ·

  .شالالت أوراللو ، زاهر بن جرین

   .بها العدید من السواقي وكذلك قصر وجامع عتیق سیدي مسعود وضریح اللة الصافیة شتمة: ·

كلم بها مسجد وضریح عقبة بن نافع الفهري الذي أصبح  18ــ تبعد عن بسكرة ب سیدي عقبة: ·

  .من أضرحة الصحابةاألثري والعدید  ةناآلن مركب إسالمیا وبها تحفة باب طب

كلم بها مسجد سیدي خالد  107من البلدیات الكبیرة والهامة بالوالیة تبعد عنها بـ  سیدي خالد: ·

  الذي یعتبر أهم المعالم التاریخیة والمواقع األثریة كذلك ضریح حیزیة ملهمة الشعراء والمحبین.

تقع ضمن سلسلة جبل احمر خدو تبعد عن مقر  الشيءكلمة امازیغیة بمعنى البحث عن  جمینة: ·

 وهي منطقة مصنفة تراث وطني ثقافي. ،كلم بها اثار لقریة قدیمة ومناظر طبیعیة خالبة100 ـــــالوالیة ب



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:لثالثاالمحور    
 

  .المنطقة  حولتاريخية  دراسات  

 

 

http
s://

alb
ord

j.b
lo

gspot.c
om



12 
 

التحوالت المجالیة والطبونیمیة لبالد الزاب من الفتح اإلسالمي إلى نهایة القرن الثامن 

  الهجري/الرابع عشر المیالدي

1عالوة عمارةأ. د.   

  

  

القرن  أواسطبعد سلسلة من الحمالت والعملیات العسكریة التي عرفتها الجهة الشرقیة من بالد المغرب في 

روف األول الهجري/السابع المیالدي، انخرطت منطقة الزاب تدریجیا في الفلك السیاسي للخالفة األمویة في ظ

قطیعة مجالیة مع الماضي الروماني في المنطقة بعدما فقدت نومیدیا  جاء هذا الحدث بعد حدوثغامضة. 

اإلشارة إلى بعض المدن والحصون في بالد  مركز ثقلها في الشمال (قسنطینة) لینتقل إلى طبنة تحدیدا. فبعد

"الفتح"دالزاب على غرار أ ، سرعان ما طغى طبونیم الزاب على المنطقة الممتدة من 2نة وتهودة في روایات 

دون أن نعرف سر اختفاء كلمة نومیدیا وحلول الزاب مكانها وبادس خرائب هاز غرب المسیلة إلى غایة تهودة 

 Zabi)قعة جنوب جبال األوراس. فهل استمد الزاب تسمیته من المدینة البیزنطیة لكن للداللة على مناطق وا

Justiniana)  الواقعة بالقرب بالمسیلة؟ من الصعب اإلجابة على هذا التساؤل خصوصا إذا علمنا أن نفس الكلمة

التقسیم اإلداري  مستعملة للداللة على إقلیم واقع بالعراق. كل ما في األمر أن كلمة الزاب وجدت طریقها في

نة وبسكرة. شكلت بالد الزاب نقطة داألول وأصبحت مقاطعة إداریة بقاعدتها طبنة وبمدنها خصوصا نقاوس وأ

وسط انطالقا من  بسط نفوذهارتكاز أساسیة إلبراهیم بن األغلب عند وصوله لقیادة والیة إفریقیة، حیث نجح في 

  باضیة نكاریة بصفة خاصة.اتنتشر به جماعات 

  3لزاب من الداخل: شهادة الیعقوبيا

باضیة والصفریة العرفت كلمة الزاب استعماال للداللة على مقاطعة إداریة في الروایات المتعلقة بانتشار ا

، وهذا تزامنا 4وصراعهما ضد السلطة األمویة بالقیروان في الربع األول من القرن الثاني الهجري/الثامن المیالدي

                                                             
   البرید االلكتروني: .قسنطینة –استاذ التعلیم العالي/ جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة  -  1

amara.allaoua@yahoo.fr 
، فعرض له كسیلة بن لمزم في منها ما نقله ابن الحكم: "فانصرف (أي عقبة) إلى إفریقیة... فأخذ على مكان یقال له تهوذة -2

جمع كثیر من الروم والبربر، وقد كان قد بلغه افتراق الناس عن عقبة، فاقتتلوا اقتتاال شدیدا، فقتل عقبة ومن كان معه، وقتل أبو 

لدینیة، المهاجر وهو موثق في الحدید..." ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، تحقیق علي محمد عمر، القاهرة، مكتبة الثقافة ا

  .226 .، ص1995
في تغییر البنیة االجتماعیة لبالد الزاب"، مجلة اآلداب والعلوم  أثرها"الهجرة الهاللیة و سبق وأن نشر معظم هذا النص في مقال  -3

  .27-09 .ص ، ص2009 ،10اإلنسانیة، 
م. خلیفة بن 741/ه124في عام  باضیة ضد كلثوم بن عیاضالأول إشارة إلیها كان في معرض الحدیث عن ثورة الصفریة وا - 4

  .230 .، ص1995خیاط، كتاب التاریخ، تحقیق مصطفى نجیب فواز وكشلي فواز، بیروت، دار الكتب العلمیة، 

mailto:amara.allaoua@yahoo.fr
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وهذا التحدید الجغرافي نجده أثره بارزا في النصوص الوصفیة والفقهیة، والتقسیم اإلداري لوالیة إفریقیة األمویة. 

على غرار ما ذهبت إلیه الكتابات الفقهیة التي نسبت للفقیه محمد سحنون عملیة تحدید مجاالت إفریقیة بطرابلس 

اریا إلفریقیة، رغم هیمنة الجماعات الزناتیة على مجاالتها شرقا وطبنة غربا، مما یضعنا أمام مقاطعة تابعة إد

 الریفیة.

لیس بحوزتنا نصوص مباشرة عن مقاطعة الزاب خالل القرن الثاني الهجري/الثامن المیالدي والنصف األول 

القادم من بغداد العباسیة هي أول معین لنا  5)م897/ه284( من القرن الموالي، ولعل شهادة الجغرافي الیعقوبي

من الناحیة البشریة، هناك ففي معرفة الخریطة المجالیة والبشریة لمقاطعة الزاب خصوصا الفضاء البسكري، 

الزاب، حیث یبرز بصورة جلیة االنتشار الواسع  بقصور ومدنتعدد كبیر في العناصر والجالیات المستقرة 

وهذه المعلومات ومدن وواحات بسكرة. (Bagai, Vagaia) وباغاي  (Thubunae)ة لألفارقة والروم بمدن طبن

ستمرار األفارقة كبقایا للثقافة الالتینیة بمسیحیتها الرومانیة كشاهد على حجم تغلغل تترك انطباعا واضحا با

تواجد للجالیات . في المقابل، هناك 6الثقافة الرومانیة في منطقة الزاب واعتناق بعض العناصر المحلیة لها

البیزنطیة المعروفة باسم الروم في األدبیات الیونانیة والعربیة، مما یعطي فكرة مهمة عن األهمیة التي أعطیت 

تحمل اسم (أو بشلیقة عند البكري)   (Zabi Justiniana)للمنطقة، خصوصا وأن إحدى مدنها زابي جستنیانا

إمبراطور القسطنطینیة، صاحب مشروع إحیاء مجد روما القدیم في الحوض الغربي للبحر المتوسط. لقد شكل 

العنصر العربي والفارسي الوافد في صورة قبائل الجند المركب البشري الثالث لمدن الزاب كما یشیر إلى ذلك 

لبشریة والدیانات في مواجهة ریف محلي (بربري) الیعقوبي، مما یعطي لنا في النهایة مدن متعددة العناصر ا

كما یدل أیضا على عملیة سیطرة بالقوة لهذه معتنق إلسالم إباضي مرتبط أساسا باألئمة الرستمیین في تاهرت. 

  الجماعات مما یدحض فكرة "الصلح" التي دافعت عنها بعض الكتابات الفقهیة.

لمعظم الطبونیمات القدیمة مع عملیة تعریب لها على غرار  من الناحیة الطبونیمیة نالحظ استمراریة واضحة

، مما یعطي لنا مؤشرا على استمراریة االستیطان (Bades)وبادس  (Thabudeos)وتهودة  (Vescera)بسكرة 

  البشري في هذه المناطق رغم الهزات التي تعرضت لها. 

م)، 973هـ/363 محمد بن یوسف الوراق (قرن بعد ذلك یأتي كتاب "مسالك إفریقیة وممالكها" ألبي عبد اهللا

ممالك" مع تطور في المسالك و ال") في كتابه الموسوم بم1094/ه487الذي نسخه الجغرافي األندلسي البكري (

للطریق الرابط بین مدینة القیروان وقلعة أبي طویل (أي قلعة بني  الداللیة والثقافیة. فخالل وصفه المعطیات

حماد)، تطرق إلى العناصر االجتماعیة المستقرة بمدن الزاب انطالقا من سلسلة جبال األوراس بإشارته لمدن 

                                                             
  . 350 .، ص1992، فرانكفورت، معهد تاریخ العلوم العربیة اإلسالمیة،  M. J. De Goejeكتاب البلدان، نشر  - 5
 MARÇAIS, G., « La Berbérie au IXe نقاش كبیر من حیث المدلول في عدد من الدراسات منها: لقد كان لمصطلح األفارقة -  6

siècle d’après d’El-Ya’qoûbī », in R.Af., 386-387, 1941, pp. 48-49. ; VONDERHEYDEN, M., La Berbérie orientale 
sous la dynastie des Benoû l-Arlab (800-909), Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1924, p. 66.; Mario 
Dall’arche, Scomparsa del cristianesimo ed espansione dell’islam nell’Africa Settentrionale, Rome, Edizioni Fiamma 
Nova, 1967, p. 09. ; DJAÏT, H., « L’Afrique arabe au VIIIe siècle (86-184/705-800) », in Annales, Économies, Sociétés 

et Civilisations, année 28-3, Mai-Juin 1973, p. 613. 
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العرب  قدیمة منها باغایة، ومسكیانة ونقاوس، ثم وصوال إلى مدینة طبنة قاعدة الزاب والتي كتب بشأنها "یسكنها

. ثم یعدل البكري من معلوماته الخاصة بطبنة عندما 7والعجم وبینها االختالف والحرب ویسكن حولها بنو زقراح"

. 8یعوض مصطلح العجم بالمولدین. هؤالء یستنجدون بإخوانهم "المولدین" من أهل بسكرة و"ما واالها"

یرة" متمیزة بإنتاج النخل والزیتون وبسكانها وبخصوص بسكرة، فیجعل منها البكري قاعدة لـ"كورة فیها مدن كث

المولدین المعتنقین إلسالم على مذهب "أهل المدینة" وبتشكل مجالها الریفي من مجموعات بربریة: سدراتة وبنو 

  . 9ومغراوة

والذي جمع كل الجماعات السكانیة التي  ،هو تبني التصنیف الذي انتشر في تلك الفترة ،وما یمكن مالحظته

المعروف في األدبیات الالتینیة إلى غایة  البربر مسمىتحت قبل الفتوحات اإلسالمیة ببالد المغرب  تتواجد

 وأیضا األفارقة ،(Maurus)والتخلي التدریجي عن مصطلح المور  ،Barbarius القرن الثالث المیالدي باسم

في نفس الدائرة  جمیعال إلدماجوالروم لفائدة كلمة جدیدة أطلقت على هذه الجماعات تحت اسم المولدین، تمهیدا 

  .10وهذا بعد القرن الرابع الهجري/العاشر المیالدي وهي البربر ،البشریة

وطولقة  (تاجمونت) من عدة مدن منها جمونة كما ورد في كتاب المسالك والممالكتتشكل كورة بسكرة في 

  وملیلى وبنطیوس، والتي وصف أهمها عند تطرقه إلى وصف الطریق الرابط بین وهران والقیروان:

بنطیوس: "وهي ثالث مدن یقرب بعضها من بعض، وفي كل أول الطبونیمات التي تستوقف الدارس هو 

اضیة، إحداهما یسكنها قوم من بامدینة جامع، فاالثنان ألهل السنة، والثالثة لقوم من الخوارج یعرفون بالواصلیة، 

  .11الفرس یعرفون بني جریح...والثانیة یسكنها المولدون، والثالثة یسكنها البربر"

طبونیم بنطیوس المعرب عن الالتینیة یطرح إشكاال بخصوص داللته اللغویة، كما أنه یشمل ثالث مدن إن 

المخادمة وبنطیوس  لمراكز التاریخیة لقصورفي ا ارؤیتهیمكن بتعبیر البكري، لكن في الواقع هي ثالثة قصور 

قرب زاویة األخضري وأورالل، وهذه المواقع تتمیز باستمرار الحیاة البشریة بها منذ الفترات القدیمة نظرا لتواجد 

إّن الحفریات هي الكفیلة وحدها تحدید طبقات أثریة متنوعة لعل أقدمها یعود على األقل إلى الفترة الرومانیة. 

إن الجدید في ل من البنیان الحجري إلى الطوب ومدى استمراریة االستیطان البشري في المراحل الالحقة. االنتقا

یوناني الحظ في تمسكه بإحداها، - كان فیها للعنصر الالتینوثقافیة –هذا الوصف هو هذا التشكل لمدن إثنیة

  .والحنبليعلى المذهبین المالكي ولكن بتخلیه عن دیانته المسیحیة لصالح إسالم 

                                                             
  .228 .، ص2 .، ج2003البكري، المسالك والممالك، تحقیق جمال طلبة، بیروت، دار الكتب العلمیة،  - 7
  .229 .نفسه، ص - 8
  .230 .نفسه، ص - 9

10 -  AMARA, A., « L’évolution du discours sur les Berbères dans les sources narratives du Maghreb médiéval (IXe-
XVe siècle », in Actes de la journée d’étude sur les Berbères entre Maghreb et Mashreq, Madrid, Casa de Velazquez, 28 

juin 2013 (sous presse). 
  .254 .نفسه، ص - 11
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تتكرر في وصف البكري لطولقة عندما كتب بأنها  ،للداللة على طبونیم واحدالثالث المتقاربة المدن فكرة 

ثالث مدن متقاربة محاطة بأسوار من الطوب تسكنها ثالثة جماعات: "إحداهما یسكنها المولدون، والثانیة 

الثالث المدن . إن المعطیات األثریة المیدانیة الحالیة تسمح لنا من تحدید 12یسكنها الیمن، والثالثة یسكنها قیس"

والتخلي عن البنایات الحجریة لفائدة المنسوبة في هذه الجغرافیة إلى طولقة، وكلها تشترك في الماضي القدیم 

یة تحولت إلى فرفار ولیشانة. وكل هذه األسماء ذات األصول النومیدو وهي المركز التاریخي لطولقة، الطوب 

 توسط المعلم الدینيفي الالتینیة ثم إلى العربیة بتحریفات مختلفة، وتشترك في نواتها القدیمة المتمثلة خصوصا 

، وهو ما یمكن مشاهدته خصوصا في فرفار بعد عملیة إعادة بناء المسجد الحالي. إن العنصر للنسیج الحضري

  ة بعدما اعتنق إسالم سني كذلك. المولدي یشترك في سكناه "لمدینة" من مدن طولق

ویواصل الجغرافي األندلسي الحدیث على مدن كورة بسكرة معرجا على مدینة تهوذا، مركزا على "أولیتها" 

وبسكانها المنتسبین لجماعات قرشیة على مذهب أهل العراق والتي تحیط بهم جماعات محلیة تتكون من هوارة 

. ویشكل قبر عقبة هي أیضا الجماعات التي ستصنف في خانة البربر، و 13للمذهب اإلباضي ةومكناسة المعتنق

قدسته بتقادم الزمن متأثرة التي  الروایاتحامال معه مجموعة من  ،مكان للذاكرة الجماعیة للمدینةبن نافع الفهري 

جامع . وفي نهایة الوصف یتطرق البكري إلى بادس المشتهرة بتوفرها على حصنین و إلى حد ما بعقیدة الخالص

  .14وأسواق وخصوصا بإنتاج القمح مرتین في السنة

تدل المعلومات التي وفرها لنا البكري عن التركیبة البشریة للزاب في القرن الرابع الهجري/العاشر المیالدي 

والمذاهب داخل نفس الدائرة، بمعنى القصور المشكلة  ثقافاتبالقول بأن المنطقة كانت متعددة اإلثنیات وال

الواحدة. فباإلضافة إلى الجماعات الالتینیة والیونانیة (الروم) والمحلیة، انضمت جماعات عربیة وفارسیة للمدینة 

إلى هذا النسیج خصوصا في المناطق الشرقیة للزاب على غرار تهودة وبادس. كان هناك نزاع وتصارع بینها 

المذهب المذهب الحنفي، الذي كان مالكي و المذهب ال انطالقا من الفوارق اإلثنیة والمذهبیة خصوصا بین

. إن حالة الزاب هنا مرتبطة أساسا بمدن معتنقة لدیانات رسمیة لقوى سبق الرسمي للدولة األغلبیة في السابق

وأن هیمنت على حكم إفریقیة وعلى أریاف مرتبطة بمذاهب معارضة لسلطة المدینة مثلها خصوصا المذهب 

  .15بشقیه النكاري والوهبي اإلباضي

  

  

                                                             
  .254 .نفسه، ص - 12
  .255-254ص.  صنفسه،  - 13
  .257 .نفسه، ص - 14
 AMARA, A., « Entre le massif de l’Aurès et les oasis : apparition, évolution et راجع دراستي:تعن إباضیة الزاب،  - 15

disparition des communautés ibâḍites du Zâb (VIIIe-XIVe siècle  »,  in  Revue  des  Mondes  Musulmans  et  de  la  
Méditerranée, 132, 2012, pp. 115-135. 
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  :قاعدة الزاب األسفلبسكرة 

مع بناء مدینة المحمدیة المعروفة شعبیا ومحلیا باسم المسیلة على ید علي بن حمدون المعروف بابن 

كلم، بدأت مقاطعة  35ناء قلعة بني حماد في شمالها الشرقي على بعد بثم  16،م973هـ/315األندلسي في عام 

- م1055/ه454- ه447األمیر الحمادي بلكین بن محمد (بعدما سیطر علیها الزاب تعرف تحوالت مجالیة 

. كان ألهمیة بسكرة في 17) خالل حملة عسكریة ناجحة قتل خاللها متولیها جعفر بن علي بن رمانم1062

التحكم في طرق التجارة العابرة للصحراء واشتهارها بإنتاج التمور وبتحكمها في فضاء تنتشر فیه جماعات 

ا األمیر الحمادي إلى إخضاعها وتعیین أحد عناصر نفس األسرة أي بنو رمان على اباضیة مناوئة دافعا لهذ

م) 1088- م1062ه/481-ه454(رأسها، إلى غایة تمرده، وهو ما دفع باألمیر الحمادي الناصر بن علناس 

واعتقال أعضاء من  بدفع جیش تحت قیادة وزیره خلف بن أبي حیدرة إلى بسكرة، حیث تمكن من استرجاعها

إلى  بالد الزاب نتج عنها تقسیم. و أعدمواسرة بني جعفر وبعض األعیان واقتیادهم إلى قلعة بني حماد حیث أ

مقاطعتین إداریتین وذلك باستحداث الزاب األعلى بقاعدته الجدیدة نقاوس والزاب األسفل بقاعدته بسكرة. فإذا 

لزاب األسفل أسندت إدارته لعائالت محلیة نافدة كانت األولى قد منحت حصرا ألحد أبناء العاهل الحمادي، فإّن ا

  أو من الجماعات الزناتیة المتحالفة، حیث كانت أسرة بني سندي أشهرها. منحدرة في أصولها من بقایا الالتین

 مصادربخصوصها جرة الهاللیة، التي تنقصنا تزامن هذا التنظیم المجالي الجدید مع حدث هام وهو اله

معاصرة، وهو ما أدى في النهایة إلى توظیف الهجرة الهاللیة ألغراض إیدیولوجیة منذ البدایات األولى،  إخباریة

على أساس أن الكتابة التاریخیة الصادرة عن البالط البادیسي في المهدیة (ابن شرف القیرواني، ابن أبي 

ة. لقد ضخم الدور التخریبي الهاللي بتقادم الصلت) تربط بین تراجع الثقافة العمرانیة بالقیروان والحركة الهاللی

الزمن إلى غایة استغالله بشكل مباشر من طرف المؤرخین االستعماریین بتصنیفه في خانة "الكارثة الهاللیة" أو 

الترجمة الحرفیة لكلمة "القطیعة بین عالم الحضارة وعالم البداوة" في تاریخ المغرب، وهذا اعتمادا باألساس على 

. إن إعادة 18بالعرب ولیس بالبدو أو غیر الخاضعین للسلطة المركزیة ابن خلدونأعراب" في كتابات "عرب" و"

قراءة النصوص التاریخیة ووضعها في سیاقها المعرفي ستؤدي بنا إلى مراجعة عدد من األحكام التي أطلقت 

  على الهاللیین من طرف المؤلفین في فترات سابقة.

بالهاللیین في النوازل الفقهیة المعاصرة لبدایة الهجرة إلى بالد المغرب أو التي  لقد أثیرت عدة قضایا تتعلق 

وطردها  زراعیةجاءت متأخرة عنها وكلها تجمع على ظاهرة تشكل ما یشبه بمغتصبات بعد اقتسامها ألراضي 

                                                             
16 -  AMARA, A., « Les Fatimides et le Maghreb central : littoralisation de la dynastie et modes de contrôle des 

territoires », in Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée (A paraître en 2016). 
  .172 .، ص6 .العبر ودیوان المبتدأ والخبر، بیروت، مؤسسة جمال للنشر، جابن خلدون،  - 17
عالوة عمارة، "الهجرة الهاللیة وٕاشكالیة انحطاط حضارة المغرب اإلسالمي الوسیط: قراءة في نقاش تاریخي"، مجلة  :یراجع - 18

 VOGUET, E., Le monde :یراجعتها عن ترجمة األعراب واستعماال؛ .75-31 ص. ، ص2004 ،4اآلداب والعلوم اإلنسانیة، 
rural du Maghreb central (XIVe –  XVe siècles), Constructions juridiques et réalités sociales, Paris, Publications de la 

Sorbonne, 2014, pp. 314-323.  
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رثت أجیال عدة هذه . لقد تواالمناطق المفتوحة بإفریقیة بما في ذلك بالد الزاب، خصوصا في 19لسكانها المحلیین

إخضاع الهاللیین لعدد من الجماعات ب. كما تسمح لنا تلك النوازل واسع فقهي جدلالمغتصبات وأثیر حولها 

السكانیة المحلیة من خالل جمع المغارم، وهي تشترك في ذلك مع األسر المحلیة الحاكمة في شمال بالد 

الغازیة إلى لعب دور الجهاز السیاسي والمالي في الوسط  المغرب، مما أدى في النهایة بهذه المجتمعات القبلیة

، قبل وصولها إلى تشكیل جهاز سیاسي مهمته إدارة مجاالت جغرافیة واسعة على غرار الریفي لتلك المناطق

  .بني مزني ببسكرة

شهادة واردة في "نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق" لإلدریسي، وٕان كانت متأخرة  بالنسبة لبالد الزاب، تقدم لنا

الوضعیة في المنطقة، بمعنى آثار التواجد الهاللي بعد قرن من وصول بأكثر من قرن على وصول الهاللیین 

  :جماعات ریاح إلیه

طن والحنطة والشعیر وعلیها سور "وطبنة مدینة الزاب وهي مدینة حسنة كثیرة المیاه والبساتین والزروع والق

من تراب وأهلها أخالط وبها صنائع وتجارات وأموال ألهلها متصرفة في ضروب من التجارات والتمر بها كثیر 

وهو  "حصن بادس، وهو في أسفل طرف جبل أوراس...وفیما یخص شرق الزاب:  "20وكذلك سائر الفواكه

  "21من الخروج عنه إال بخفارة رجل منهمحصن عامر بأهله والعرب تملك أرضه وتمنع أهله 

"فأما مدینة باغاي فمدینة كبیرة علیها سوران من حجر وربض علیه سور وكانت األسواق فیه، وأما اآلن 

وكانت لها بواد وقرى وعمارات  فاألسواق في المدینة واألرباض خالیة بإفساد العرب لها وهي أول بالد التمر...

ولها عمارات برابر یعاملون العرب وأكثر غالتهم الحنطة والشعیر وقبض معاوینها واآلن كل ذلك قلیل فیها وح

  ."22وتصرف أحوالها ألشیاخها

إن ممارسة سلطة الغلبة لیس مقتصرا على الوافد الهاللي في "جغرافیة" اإلدریسي وٕانما مرتبط أساسا 

ماعي بعینه. فاإلدریسي یعطي لنا مثال بحضور قوة المجتمع الریفي الحربیة التي ال یمكن ربطها بأي مركب اجت

"ویتصل بها وعلى أمیال منها جبل  عن الجماعات البشریة الساكنة بجبال األوراس قبل تغلغل الهاللیین به: 

  "23أوراس وطوله نحو من إثني عشر یوما وأهله مسلطون على من جاورهم

                                                             
محمد حجي  .في المعیار العرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افریقیة واألندلس والمغرب للونشریسي، تح فتوى السیوري -  19

  .593 .، ص9 .، ج1981وآخرون، بیروت، دار الغرب اإلسالمي، 
  .263 .، ص1 .نشر، القاهرة، عالم الكتب، (ب ت)، ج -20
  .264 .نفسه، ص -21
  .276 .نفسه، ص -22
  .277 .نفسه، ص -23
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  :من الزاب إلى الزیبان

دل على بسكرة وواحاتها الشرقیة والغربیة حصرا، ت بحت الكلمةأصعرفت بالد الزاب تحوالت مجالیة جدیدة و 

بعدما تحولت بالد زناتة إلى بالد ریاح ویظهر مصطلح جدید للداللة على المنطقة الغربیة من الزاب وهو 

هذا التغیر في الحضنة، التي تحول االستیطان البشري فیها لصالح ریاح على حساب جماعات زناتة. واكب 

تنظیم المجال، إعادة تنظیم شبكة الواحات انطالقا من بسكرة وما حولها، تحت مسمى الزاب الشرقي بقاعدته 

مع بسكرة كقاعدة له لكل الزیبان، وكان هذا التحول مرتبط بادس والزاب الغربي بحاضرته طولقة والزاب األوسط 

ماعات ریاح بما تبقى من لواتة ومكناسة ومزاتة وزناتة، كان فیه بإعادة تشكیل الخریطة االجتماعیة بعد امتزاج ج

الغلبة للعنصر الریاحي كما سنرى، حیث سیطر أوالد محمد وأوالد سباع على الزاب الغربي وأوالد محمد على 

وفي خضم هذا التحول المجالي، تنذر المعلومات الزاب األوسط في حین هیمن أوالد ثابت على الزاب الشرقي. 

  تاریخ المنطقة ما عدا بعض الشواهد التي كتبت بأقالم من قدم من الحواضر الشمالیة. عن

ابن الحاج النمیري الموسومة بـ "فیض العباب وٕافاضة قداح اآلداب في الحركة السعیدة رحلة  فمن ذلك نص

 م1358ه/758م في عاأبي عنان  ة العسكریة للسلطان المرینيالحمل واكب فیهاإلى قسنطینة والزاب" والتي 

 الفصلغطي لنا فترة زمنیة مهمة من تاریخ بالد الزاب، انطالقا من القنطرة ووصوال إلى بسكرة وطولقة. ففي یل

، یطرح بنظرة منحازة "لألمان المریني" لما 24الخاص بـ "ذكر الحركة إلى الزاب وانجاف الخیل إلى بالده والركاب"

والمفاوز" في محاولة إلخضاع منطقة خارجة عن سلطته، یتحكم  "العرب المنافقون في الصحاريسماه بتوغل 

في مصیرها شیوخ هاللیین، كان أشهرهم عثمان بن علي بن أحمد الریاحي، صاحب القصر المعروف باسمه 

والذي وصفه ابن الحاج بـ" قصر بدیع به دور حسنة وجنات، بناه بالحجارة المنحوتة، "وكانت بداخل القصر 

إن معلومات هذا المؤلف على انحیازها تؤكد لنا حصول عملیات اغتصاب ألراضي  25.ناء"دیار محكمة الب

"ولم یزل به جدید اإلنس ناعم البال، جانیا قبل الجماعات المحلیة كما حصل للواتة مع هذا الشیخ الریاحي: 

مشتدا على لواتة الذین  ثمرات الحدائق وثمرات اآلمال، متظاهرا بالرباط، نازعا فیما یزعم عن الهیاط والمیاط،

ولكن وعكس ما یتوقع ابن الحاج من قرائه، فإن  .26غصب أرضهم، وانبسط في أرجائها بالبناء فأعظم قبضهم"

نص الرحلة یبین بوضوح الدور البناء للعنصر الهاللي الریاحي من خالل تشییده لقصور "قبلیة" محصنة سمحت 

یة المحلیة الخاضعة. إن الدور المریني في الزاب المرتكز على بممارسة سلطة ریفیة على بعض الجماعات البشر 

األسرة المزنیة تمیز بالمقابل بطابع التخریب العمراني بعدما أقدم السلطان المریني على تهدیم قصر األمیر 

. إن ضمان الجبایة لبیت مال السلطان 27الریاحي وقصبة طولقة التي تحصن بها صاحبها الشیخ عبد الرحمن

                                                             
ابن الحاج النمیري، فیض العباب وٕافاضة قداح اآلداب في الحركة السعیدة إلى قسنطینة والزاب، تحقیق محمد بن شقرون،  -24

  .429-410 ص. ، ص1990بیروت، دار الغرب اإلسالمي، 
  .413 .نفسه، ص -25
  .415 .نفسه، ص -26
  .444-430 ص. نفسه، ص -27
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ني وحلفائه ساهمت في تخریب النسیج العمراني لبالد الزاب من خالل تسویة قصور وحصون مناوئیه المری

  باألرض.

حضور العرب واألعراب كان بشكل ملفت في نص ابن الحاج النمیري الخاص بحملة أبي عنان إلى بالد إن 

ن العربان، وتقدم إلیه بالوعید على الزاب "وأوعز أیده اهللا لشیخ الدوسن أن یثقف جمیع ما بتلك البلدان من خزی

إضاعة الحزم في ذلك الشأن. وكذلك صدرت المراسم ألهل بالد الزاب، یتثقیف ما یكون بكل بلد منها من 

أمالك األعراب، واعتصارها مدى األحقاب، ورفع غالتها في جملة المجابي السلطانیة، وٕاضافة رسومها إلى 

مما یعني في النهایة اختفاء الدور السیاسي والعسكري للجماعات المنتسبة ، 28المختص المنوط بالدولة العنانیة"

  .وزناتة لفائدة جماعات ریاح لمكناسة ولواتة

ق األمر بعبد الرحمان بن خلدون الشهادة الثانیة هي ألحد المقیمین ببسكرة في عصر بني مزني ویتعل

ات" الهاللیة في إفریقیة وبالد الزاب وعدد من ظاهرة "المغتصب م)، حیث یشكل تأكید على انتشار1406هـ/808(

عبارة "وغلبوا على الضواحي بالزاب والمغرب األوسط وعجزت زناتة عن بتكراره لالمناطق المفتوحة وهذا 

. إن هذا االنتشار الهاللي كان على حساب الجماعات المحلیة الزناتیة خصوصا مما جعلهم یتحكمون 29الدفاع"

، محدثا تغییرا عمیقا في التركیبة البشریة للمناطق الریفیة للزاب، ولم تسلم حتى المدن في فضاءات ریفیة واسعة

من هذه الظاهرة. لقد نتج عن هذا االستقرار الهاللي في صورة الغزوة إلى تشكل مجموعة من التجمعات البشریة 

العناصر الزناتیة  المحصنة المعروفة باسم القصور والتي عرفت بأسماء من اختطها أو جددها بعد طرد

. لقد شكل األثبج الجماعات الهاللیة األولى التي سرعان ما تراجعت لفائدة العناصر الریاحیة، 30والمكناسیة

خصوصا الذواودة الذین تمكنوا بفضل سیوفهم من التغلب على منافسیهم: "فاعتز الذواودة على األمراء والدول 

  .31لوا قرى الزاب وقعدوا عن الطعن وأوطنوا بالقرى واآلطام"وساء أثرهم فیها وغلبوا بقایا األثابج فنز 

لقد كان لتدخل قوى الشمال دور كذلك في توطین عدد من الجماعات الهاللیة خصوصا كرفة، أحد الفصائل 

األساسیة لألثبج حیث تحصلوا على إقطاعات في المناطق الشرقیة من جبل أوراس وكثیرا من بالد الزاب 

محالتهم الشتویة. إن ظاهرة تشكل األوطان القبلیة الهاللیة تواصلت خصوصا في المناطق  الشرقیة حیث كانت

الشمالیة لبسكرة إلى الجنوب من األوراس خصوصا بعد تمركز أوالد فارس وأوالد عزیز وأوالد ماضي من  بني 

غربا إلى مواطن غمرة  قرة األثابجیین "فموطنهم بسفح جبل أوراس المطل على بسكرة قاعدة الزاب متصلین كذلك

. لقد شكلت بالد الزاب الغربیة بقاعدتها طولقة مجال آخر لتشكل 32وهم في جوار ریاح وتحت أیدیهم"

                                                             
  . 452 .نفسه، ص -28
  .19 .، ص6 .ابن خلدون، كتاب العبر، بیروت، مؤسسة جمال للنشر، ج -29

  .21 .، ص6 .نفسه، ج - 30
  .22 .، ص6 .نفسه، ج - 31
  .25 .، ص6 .نفسه، ج - 32
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"المغتصبات" الهاللیة بعد اقتسامها بین أوالد محمد وأوالد سباع ، فیما تقاسم ضواحي الزاب األوسط بقاعدته 

  .33وقاعدته بادس، تركزت ممتلكات أوالد نابت بسكرة أوالد محمد. وفي الجانب الشرقي من الزاب

  :ظهور خریطة اجتماعیة ومجالیة جدیدة

إن مسألة تشكل خریطة اجتماعیة جدیدة ببالد الزاب لم تلغ نهائیا الجماعات المحلیة، بل إن ابن خلدون 

ة الغالب یدعم معلومات ابن الحاج النمیري حول بقاء جماعات محلیة تنتسب للواتة وزناتة، خاضعة لسلط

بیزنطي أو العربي الفاتح، ولعل بقاء -الهاللي، كما حافظت بعض المدن على عناصرها المنتمیة لإلرث الالتینو

  عائلة بني رمان في بسكرة لدلیل قوي على ذلك.

إن استقرار العنصر الهاللي بالزاب نقل المنطقة من خصوصیتها المتعددة األجناس إلى وسط عربي ریفي 

وم القبیلة بمعناها التقلیدي، مما جعله معقل أساسي لجماعات متنافسة ال تعرف إال لغة "الغلبة غلب علیه مفه

الجدید أربك إلى حد بعید النسیج  نظیم المجاليوالسیف". إن سیادة كلمات "أوالد" و"وطن" و"أحیاء" في هذا الت

یة" إذا ما استثنینا فترة حكم بني مزني االجتماعي والعمراني للمنطقة، وجعلها تعیش خارج مجال "الدولة التراث

الذین تمتعوا بحكم بسكرة ومناطق بشریة تدین بالوالء الضریبي ال غیر، وهذا بمساندة ومباركة "دول" شمال بالد 

  المغرب.

إن عملیة تهجیر الجماعات المحلیة "البربریة" أو إخضاعها بقوة السیف كان له األثر البارز في تحول أریاف 

زاب من تركیبتها االجتماعیة المحلیة إلى تركیبة اجتماعیة مشرقیة تتمیز بالدور المحوري للقبیلة في منطقة ال

تنظیم النسیج االجتماعي. إن هذا التغییر الریفي العمیق واكبه كذلك نهایة الزاب كمعقل إباضي بعد نزوح عدد 

  من الجماعات االباضیة نحو منطقة وارجالن ووادي میزاب.

تنظیم المجال البشري والجغرافي لبالد الزاب وحصرها في منطقة بسكرة هو نتاج التأثیر العمیق إن إعادة 

للقوى القبلیة واألسریة التي رسمت تاریخ المنطقة، فبعدما سیطرت عائالت بني سندي وبني رمان ذات األصول 

أصولها بدقة بعدما ربطت نفسها  رومانیة، انتقلت الزعامة المحلیة إلى بني مزني، والتي یصعب تحدید-الالتینو

تحول  جنیالوجيبأصول عربیة هاللیة، وهي المعلومة التي تحتاج إلى بحث عمیق، خصوصا وأن الخطاب ال

إلى أیدیولوجیة حقیقیة في نهایة الفترة الوسیطة، كأداة لتبریر شرعیة سیاسیة أو اجتماعیة. إن العنصر الهاللي 

فساد، وٕانما لعب دور بناء من خالل اختطاط القصور وممارسة سلطة ال یمكن ربطه فقط بالتخریب أو ال

اجتماعیة تقلیدیة قائمة أساسا على الوالء الضریبي. إن الحضور الهاللي ربط منطقة الزاب بفلك الثقافة السائدة 

 Une)ة المعتمدة أساسا على المذهب المالكي واللغة العربیة، مما أدى في النهایة إلى حدوث نوع من المثاقف

acculturation)  ساهمت في تشكل هویة زابیة محلیة. لقد كان لألفكار الصوفیة دورا مهما في الربط التدریجي

للمنطقة بالشبكات الصوفیة، خصوصا انطالقا من "دعوة سعادة" الثوریة مما نتج عنه تجدر الوالیة الصوفیة في 

                                                             
  .36-34 ص. ، ص6 .نفسه، ج - 33
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سیدي عقبة، في مقابل تجدر الطبونیمات القبلیة عدد من الطبونیمات، كسیدي خالد أو سیدي ناجي أو حتى 

  .من المناطق منها أوالد جالل على سبیل المثال الهاللیة في عدد

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

:الرابعالمحور  
 

  .الوضع الحالي لمتاحف المنطقة
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 دور السكان في حمایة التراث المادي نماذج من مواقع اثریة بالزیبان

1تریعة السعید أ.  

  

  

في عدد من المواقع االثریة  -المنقولو  تالثاب– سكان الزیبان دورا مهما في حمایة التراث الماديلعب 

عمل تخریب وهدم الى صورة  وتحول االنسان من الصورة النمطیة السلبیة المرسومة بانه ،الزیبان بأقالیمالمنتشرة 

مختلفة وخالل في مناطق  تتمثل في السهر على حمایة االثاریجسدها بعض االفراد تستحق التقدیر ایجابیة 

  واحیانا بالتوارث من االب الى االبن.، فترات مختلفة

  

   :التراث المادي

ن والمكان في عالقته باإلنسان یعتبر التراث والتراث المادي بصفة عامة منتوجا بشریا أفرزته خصائص الزما

حیث یعتبر جزءا ال یتجزأ وحلقة أساسیة وحجر الزاویة في تاریخ وحیاة  البشریة. فقد شغل بال المتتبعین منذ 

یعبر ، عقود مضت حیث أضحى االهتمام والحفاظ علیه من األولویات لما یشكله من صون للذاكرة من النسیان

عن حضارات الشعوب ونتمكن من سبر أغوار ثقافاتها وسلوك  بهاعرف نت التيهویة ال التراث المادي عن

 .3وتزخر منطقة الزیبان  بتراث ثري یمتد في اعماق الزمن .2تمیزه عن غیره لإلنسانمجتمعاتها إنها كالبصمة 

  لماذا نحمي التراث؟

   في عّدة مجاالت منها: لتحقیق اهدافنحمي التراث ونهتم به 

 دراسة وتطور تساعد على المخلفات الحضاریةف، ثقافیة وتحقیق التنمیة الشاملةخدمة قضایا األمة ال-

فهي تؤلف  .االقتصادیة الحضارة والفنون، ومادة للبحث العلمي وٕانماء المعلومات التاریخیة، ومنها خدمة الحیاة

صیانتها من خالل بها  واالهتمامفي المنطقة مادة هامة للصناعة السیاحّیة فكثرة اآلثار والمخّلفات الحضاریة 

فائدة لبالتالي یرجع هذا و  للقیام بجوالت سیاحیة، نفاق ما یدخرونه من أموالإل ،وترمیمها تشجع أفواج السیاح

  لقد غدت المداخیل السیاحیة أساسیة لكثیر من البلدان في العالم العربي كمصر وتونس وغیرها. .للبلد والزائر

                                                             
   triaasaid@yahoo.frالبرید االلكتروني:  استاذ مساعد "أ" جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف. -1 

  .23، ص. 1993 لثقافي العربي، بیروت،محمد عابد الجبوري، نحن والتراث، المركز ا - 2
  .04وراسیة، باتنة، بدون تاریخ، ص. حول تراث منطقة بسكرة والتخوم األمحمد الصغیر غانم، مقاالت  - 3

mailto:triaasaid@yahoo.fr
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یتجلى في كونها تراثًا أصیًال یتصل بشخصیة  ،الهتمام بهاوا اآلثار الفوائد التي نجنیها من حمایة منو 

ویعطیها الطابع الممیز ویعّبر عما تتمتع به من حیویة وقدرة على حل المشاكل الخاصة بالحیاة، كما  ،األمة

فة إلى األمم كاب ،ودرجة تقدمها في العلوم والفنون. وقد دفع ذلك ،والحس اإلبداعي ،یحدد مستواها في الذوق

ال یخص أمة من األمم بعینها إنما  ، حیثوقد أصبح الیوم هذا التراث في ُعرف األمم .االهتمام بالتراث وحمایته

  .4تضم سبعة مواقع مصنفة ضمن الترتیب العالمي لمنظمة الیونسكو مثال الجزائرفهو ملك اإلنسانیة جمعاء، 

 واقتصادیة، وتوثیقیة، وتاریخیة، أثریةتحف تملك قیما إال  ،التراث المادي في مجمله ما هو في نهایة األمر

إنسانیا وجب تثمینه وصیانته  .. وٕارثا.ورمزیة وجمالیة، وفنیة، معماریة،و  ،وثقافیة ودینیة وسیاسیة، واجتماعیة،

  وتسخیره في خدمة البشریة.

  ؟بالزیبان ماهي االخطار التي تواجه التراث

 ،لمباني التاریخیة واألثریةمن بینها ا، الضرر للشواهد المادیة هناك عدد كبیر من األخطار التي تسبب

ویمكن إجمال تلك  ا.تآكلها تدریجیمما یعني  ،وبالتالي تتسبب في خرابها والتوقف عن استخدام تلك المباني

   األخطار في األمور التالیة:

 والعوامل ،األمطار والسیولو  ،واعقالزالزل والص  التي تسببها الطبیعة ومن بین تلك األضرار: األضرار أوًالـ

  .الخ... تهودةو ، بادسو ، القصبات :كما هو الحال بالنسبة لعدد من المواقع االثریة بالزیبان مثل. الجویة

هناك عدد من األمور التي تحدث والتي یكون مصدرها اإلنسان   األضرار الناتجة عن سلوك اإلنسان: .ثانیاً 

تعرض عدد من المواقع  ،خالل الفترة االستعماریةف  .والتهریب الهدم والتخریبمثل: الحرائق والحروب وأعمال 

وترك االثار معرضة للمختلف العوامل  غیر منهجة من بینها القیام بحفریات؛ االثریة بالزیبان لعدة اخطار بشریة

التحف االثریة  یضاف الى هذا سرقة الكثیر من. 5الطبیعیة والبشریة كما حدث في معسكر جیمیالي بالقصبات

  یات من عایشوا هذه الحقبة.ادته رو كأ خالل تلك الفترة حسب ما

على القیام بأعمال تؤدي  الوصیة، المؤسسات طرف شجع ضعف المراقبة أحیانًا كثیرًا منوبعد االستقالل 

للجهل بالقیمة هذا راجع  أبنیة جدیدة،رغبة في تجدیدها أو إزالتها لتقیم مكانها  ،إلى هدم المباني التاریخیة

وتم خالل سبعینات القرن الماضي سرقة الكثیر من العناصر  .التاریخیة للبناء أو عن عمد في بعض األحیان

  .6المعماریة واالثریة تحت غطاء ترمیم جامع عقبة بن نافع العتیق بسیدي عقبة

                                                             
  .قلعة بني حمادو  تیبازة،و جمیلة، و  تیمقاد،و اثار واد میزاب، و ناجر، اللي یالتاسو قصبة الجزائر،  -4
5-  BARADEZ, J., « Gemellae, camp d'Hadrien et ville des confins sahariens », in CRAI, 1948, pp. 390-395.; 

Id., « Gemellae, un camp d'Hadrien et une ville des confins sahariens aujourd'hui ensevelis sous les sables », in 
R. Af., 93, 1949, pp. 05-24.; Id., Fossatum Africae, Recherches aériennes sur l'organisation des confins 

sahariens à l'époque romaine. Paris, 1949, 377, p. 275 ill., 02 cartes. 
  .یات السكان المحلیین بمدینة سیدي عقبةاحسب رو  - 6
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 ،تهودةموقع ادس و بموقع جمیالي و : موقع من ابرزها م2010یج عدد من المواقع االثریة سنة یوبعد تس

وبقیت االخطار تواجه االثار . نقصت االخطار بالنسبة للمواقع المحمیة م2013سنة وتعیین حراس لهذه المواقع 

  .في المناطق النائیة واالثار غیر المصنفة

توظیفه  لبحجة البحث العلمي  ،وظهر تهدید جدید لتراث الزیبان من خالل محاوالت الباحثین االجانب

محاولة و  على االنترنت، االتصال بالسكان عن طریق وسائل التواصل االجتماعیةب دیولوجیات معینةخدمة ایل

واللقى االثریة صور مختلف المعالم  ألخذبشتى الوسائل واالمكانات التي یطمع فیها شباب الیوم، اغرائهم 

اكد احد حیث  ،7لباحث موریزووعلى سبیل المثال ال الحصر ا .الخارج یهم فيوارسالها الالقدیمة والجدیدة، 

  .8طقةنتعلق بتراث المتللحصول على معلومات  به اتصلزریبة الواد انه مدینة سكان 

  

  :في حمایة التراث المادي بالزیباننماذج لدور السكان 

  :سمنطقة باد - أ

زریبة الوادي بوالیة ودائرة لبلدیة  اداریا ساهم سكان قریة بادس التابعة

  مادیة من بینها:الثریة االشواهد العلى بسكرة في الحفاظ 

غیر مكتوب مزخرف بصلیب قبر بشاهد ، عائلة مرابطاحتفظت -

) ویعتقد رب العائلة انه یعود الى احد اجداده، 01 صورةال( جوستینیاني

ابتداًء بالفترة البیزنطیة  یاسین رابح حاجي الباحثحسب هذا الشاهد  ویعود

ككل العناصر المعماریة و الشاهد  ل هذااستعمالسادس میالدي. من القرن 

الطینیة  المترامیة هنا وهناك حول الموقع االثري وفي اسفل جدران منازلهم

كجزئین من بالطة حجریة  ولقى اثریة اخرى )02 صورةال( 9كقاعدة عمود

السكان  من طرف یستعمل وال یزال ،)03 صورةال( مستطیلة الشكل

  .10الراحةوقات في ا اعد یجلس علیهان كمقیالمحلی

  

                                                             
 ,.MORIZOT, P:ثار االوراس نشر عدة مقاالت من بینهاآمهتم ب(فرنسي الجنسیة) اجنبي هاوي االثار موریزو باحث  - 7

«Regard sur les inscriptions de Thouda du XVIII siècle à nos jours », in CRAI, 2010, pp. 817-841.  
  .بسكري من زریبة الوادي ان موریزو اتصل به وطلب منه صور تتعلق بموقع بادس االثري اكد السید م. - 8
، مجلة "ي في الحفاظ على التراث المادي في شمال وجنوب االوراس"مساهمة البحث االثر  فورالي حمیدة، ؛حاجي یاسین رابح - 9

  .44-43. ص ص ،2013 ،10 اثار،
  .سهفن -10

 

شاهد قبر غیر مكتوب  :01الصورة 

عن:  .صلیب جوستینیانيمزخرف ب

حاجي، یاسین رابح؛ فورالي، حمیدة، 

 .44. المرجع السابق، ص
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  .الكتیبةفي النصب الجنائزي لجندي  :04ورة الص

 م.2013عن: حاجي، یاسین رابح، دراسة میدانیة، ماي 

   

  

  

  

  

  

  

 النصب الجنائزي لجندي الكتیبةقام سكان بادس بحفظ -

من خالل اعادة استعماله كركیزة  في بادس )04الصورة (

التي تضم  11الكدیةعلى داخل المسجد المبني بالطین 

المساكن التقلیدیة وبعد انهیار المباني  تم اكتشاف هذا االثر 

في شهر شف هذا النصب الجنائزي اكت. بالموقع االثري لبادس

والذي ، 12من طرف الباحث حاجي یاسین رابحم، 2013 ماي

علیا قسم الهندسة  دراساتعلى تربص میداني لطلبة اشرف 

المادي  التراثالعلوم/جامعة بسكرة، تخصص  المعماریة/كلیة

 بمعیةبالصدفة  كتشافاالتم ، والصحراء االوراسفي 

والطلبة على نصب لنقیشة جندي في كتیبة تعود للقرن االول والثاني لتربص الذین شاركوا في ا المؤطرین

    .13میالدیین

  :موقع تهودة االثري -ب 

عدة شواهد اثریة  سیدي عقبة بوالیة بسكرة بالحفاظ علىودائرة لبلدیة  اداریا التابعة قام سكان قریة تهودة

في الفترة بعد االستقالل حتى و  ،المهربیناعین عن  هامن خالل اخفاء وهذا خالل الفترة االستعماریة، مادیة

 .والت سرقة االثارامن خالل التصدي لمح - تاریخ تسییج الموقع االثري- م2010الى  م1962من الممتدة 

                                                             
  .هي عبارة عن ربوة اصطناعیة -  11
وهو استاذ محاضر "أ" من معهد االثار  ،جامعة بسكرة/قسم الهندسة/دراسات علیا ماجستیر طلبةدفعة استاذ مشارك في تكوین  -  12

  .2بجامعة الجزائر 
"نصب جنائزي لجندي في الكتیبة الثانیة الفالفیة االفریة في بادیاس (كوهورسراحاجي، یاسین  الباحث مقال یراجع -13  II بح، 

 HADJI, Y-R., « L’épitaphe d’un soldat de la cohors II.؛128-125 ، ص ص.2015، 4 ایكوزیم، مجلة، "فالفیا افروروم)
Flavia Afrorum in Badias (Limes de Numidia)», in ZPE, 194, 2015, pp. 294-296. 

 

  .قاعدة عمود :02الصورة 

عن: حاجي، یاسین رابح؛ فورالي، 

 .44. حمیدة، المرجع السابق، ص

 

عن: حاجي، یاسین . جزئي من بالطة حجریة :03الصورة 

 م.2007میدانیة، دیسمبر  دراسة، رابح
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  .كوبوال الجنائزیة :05الصورة 

 .HADJI, Y-R., Op. Citعن: 

، لتزین المدخل، وتحكي تاریخ واهد واعادتها الى الموقع االثريعدة ش بتسلیممعظهم  قام ،وبعد حمایة الموقع

  .تهودة

  :ر التي ساهم سكان تهودة في حفظها نذكراالثامن و 

استعملت كقاعدة لعمود  :-شاهد قبر– یةالجنائز  كوبوال

ار سقف یوبعد انه ،بوزیدي عیسى السید خشبي بمنزل الراحل

 م2005یاسین رابح حاجي سنة  الباحثاكشفتها رفقة  هزلنم

صورة ال( 14ةسامحل در  توكان اوتصویره. اقمنا بتنظیفهحیث 

05(.  

قام السكان بحفظ عدة عناصر  وعناصر معماریة: اعمدة

من خالل اعادة استخدامها  دون ادراك قیمتها االثریة معماریة

هذا من جهة،  )06 صورةالالطینیة ( منازلهمخل امن جذوع النخیل د بنياو ركائز لحمل السقف الم كأعمدة

 بإخفاء قام السكان، االستعماریة للتهریب خالل الفترة حجريجذع عمود  13وبعدما تعرض  ،من جهة اخرىو 

وبقي محفوظ تهودة االثریة.  عائلة صخرواي بالكدیةل الطیني زلنمالخل اجذع عمود یرجع الى الفترة الرومانیة د

 صورةال(مدخل الموقع  في وعرضه ، اذ تم نقلهالنموذج الوحید المتبقي بتهودةالذي یعتبر و  ،داخل الموقع االثري

07(.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

معهد  ،غیر منشورةفي علم االثار  تریعة السعید، مونوغرافیا اثریة وتاریخیة لتهودة وضواحیها، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس -14

 .HADJI, Y-R., « Aperçu archéologique », in Aoures, 3, 2006, ppم. ؛ 2005، یاسین رابح يحاجاالستاذ  تحت اشراف االثار
323. 339  

 

  .ركائز لحمل :06الصورة 

 م.2004، سبتمبر السعید عن: تریعة

 

 م.1420، ماي السعید . عن: تریعةجذع عمود :07الصورة 
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  .نحت بارز لسمكة :09الصورة 

 م.2015، أوت السعید عن: تریعة

 

  عناصر معماریة استعملت كدرجات لسلم المسجد.  :08الصورة 

 م.2013عن: حاجي، یاسین رابح، حفریة تهودة 

 

  .مطحنة حبوب ونصب قدیم :10الصورة 

  م.2015 دیسمبر، السعید عن: تریعة

یضم مسجد سیدي  حبي:صاصر معماریة في مسجد سیدي العن

عدة عناصر معماریة اعید  ،15حبي الذي كان موضوع عدة ابحاثصال

  .)08صورة اللسلم المسجد ( اتاستعمالها سواء كقواعد او اعمدة او كدرج

  

  

  

  

یات احسب رو : السمكةحجارة منحوتة مزخرفة ب

نحت  ملیحالذي  )09صورة ال( هذا االثركان  ،السكان

قام السكان حیث  ،قلعة االثریةال اتحمامقرب  لسمكةبارز 

بنقله واخفائه عن السیاح االجانب خالل الفترة التي سبقت 

تي یوقام السید سر  ،لكي ال یتم سرقته ،تسییج وحمایة الموقع

اوت  30 بتاریخبتسلیمه الى حراس الموقع االثري لتهودة لزهر 

  م.2015

  

السید معناني محمد بتسلیم الموقع االثري  قام :نصب قدیم ومطحنة حبوب

، قام والده )10صورة ال(بتهودة مطحنة حبوب ونصب یعود الى الفترة القدیمة 

هذه اللقى من الموقع االثري لتهودة واخفائها  بأخذمعناني الصادق  السیدالمرحوم 

ابنه حسب  –خمسینات القرن الماضي–التحف خالل الفترة االستعماریة  ةعن هوا

وقام بتسلیمها بعد اتصاله بمدریة الثقافة بها في بیته بمدینة بسكرة  محمد. واحتفظ

ناسبة الملتقى مب -16سنة من االختفاء 60بعد حوالي -واعادتها الى الموقع االثري

المنظم من طرف جمعیة تراث االجیال التراث بمنطقة الزیبان حول الوطني االول 

یریة الثقافة بسكرة تحت رعایة السید والي الوالیة بالتنسیق مع مد –عین الناقة-

  .م2015دیسمبر  29و 28واشراف المجلس الوالئي یومي 

                                                             
مكتب المستقبل للدراسات .؛ مذكرات تخرج لیسانس وماستر بقسم الهندسة المعماریة/كلیة العلوم والتكنولوجیا/ جامعة بسكرة - 15

  .MORIZOT, P., Op. Cit؛ . م2009المعماریة والعمرانیة، بسكرة، اكتوبر 
مها بتكریم السید معناني اونشكر جمعیة تراث االجیال لقیم، 2015دیسمبر 28التحف موجودة بالموقع االثري بتهودة منذ یوم  -16

  .محمد بشهادة بعد تسلیمه للتحف السابقة الذكر



29 

 

الدیوان الوطني لتسییر واستغالل التراث الثقافي – 17من جهة اخرى قام حراس الموقع االثري بتهودة

  .الى الموقع االثري إعادتهابسكان وا من خاللها عدة عناصر معماریة قام العبحمالت توعیة استرج –المحمي

  :الطرق التي حافظ بها السكان على التراث المادي

من خالل اخفاء التحف والعناصر المعماریة عن  ،عن قصدقام السكان بالحفاظ على التراث المادي اما 

وكذا من خالل التصدي لمختلف حمالت التنقیب غیر الشرعیة ومراقبة  ،خالل فترة االستعمار الفرنسي المهربین

  . ع االثري بتهودة قبل حمایة الموقع االثريقكما حدث عدة مرات بالمو  .كل شخص غریب یدخل المنطقة

خل الدشرة بالموقع االثري مثل ادوعن غیر قصد من خالل اعادة استعمال بعض التحف في العمارة الطینیة 

   . .. وبالتالي ضمان عدم خروجها من الموقع.. دة ولیوةبادس وتهو 

   :المادي السكان في حمایة التراث دورمقترحات لتفعیل 

لتفعیل دور السكان یجب احترام قوانین حمایة التراث الثقافي وعدم القیام باي عمل یمس االثار وابالغ 

  .ف جدیدالجهات الوصیة عن كل اكتشا

جها وحمایتها الى الجهات الوصیة مدیریات الثقافة یمن المواقع االثریة قبل تسیتسلیم االثار التي نقلت  -

الحضائر الوطنیة والمتاحف حسب االقلیم الذي و ، یر واستغالل الممتلكات الثقافیة المحمیةیالدیوان الوطني لتس

  مع االمتناع عن اخذ أي اثر یعثر علیه.، جد به التحفتو 

  .یةللمواطنین الذین یسلمون اثار وشواهد مادیة الى الجهات الوصتقدیم حوافز مادیة ومعنویة  -

دراسة مختلف االلیات القانونیة وسبل التنسیق بین مختلف المصالح والجهات الوصیة السترجاع  التحف  -

   . من المواطنین

اد الصیغ إشراك المجتمعات المحلیة في برامج المحافظة على التراث العمراني، ومشاریع تشغیلها، وٕایج -

  .المالئمة لذلك لالستفادة من فوائد ومزایا إعادة تأهیل مباني التراث العمراني

ن فكرة االهتمام بالتراث واآلثار، والعمل على ترسیخ قیمتها في أذهان مختلف األطیاف احتضتشجیع ا -

التاریخیة، وٕابراز  الناس للتراث من خالل إبراز قیمته نظرة والطبقات االجتماعیة، وٕاحداث نقلة نوعیة في

 .مساهمات اآلباء واألجداد وكفاحهم في تأسیسه وبنائه، وهو األمر الذي یستدعي إعادة االعتبار للتراث

جمع كما یمكن للمجتمع المدني العمل على تجسید وترسیخ الوعي بأهمیة التراث وقیمته، بالعمل على  -

واإلطالع على هذه المحتویات ومشاهدتها بطریقة  والصور، مما یتیح للزوار التعرف والوثائق والمخطوطات

عرض متحفي، یساعد على إبراز حضارة هذه المنطقة ومعالمها األثریة، وتعریف المجتمع بها، ویمكن أیضا 

                                                             
  .قاللة نبیل، وهالل احمدو بوراس علي، و لك، تریعة عبد الما :كل من السادة -17
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تخلید التراث العمراني من خالل تنظیم مختلف المعارض، مثل معارض الصور القدیمة والنادرة التي التقطتها 

  ث.التراقب سابقة، والتي تؤرخ لهذا عدسات المصورین في ح

    ؟المادي التراث حمایة تكون كیف

في  المؤرخ 98/04من خالل تطبیق القوانین المتعلقة بحمایة التراث الثقافي من بینها القانون  تكون الحمایة

   :18یضاف الى هذا المراسیم التنفیذیة والتي نذكر من بینها .م1998یونیو  15

الذي یحدد كیفیات اعداد الجرد العام  م2003 سبتمبر 14 في المؤرخ 03-311 رقم التنفیذي المرسوم -

  .للممتلكات الثقافیة المحمیة

ممارسة رجال الفن  كیفیات یحدد الذي م2007 یولیو 14 في المؤرخ 07-222 رقم التنفیذي المرسوم -

  .حق تفقد الممتلكات الثقافیة  المنقولة والتحري بشأنها

مبلغ المكافاة التي یمكن دفعها  یحدد الذي م2008 یولیو 15 في المؤرخ 08-207 رقم اسيالرئ المرسوم -

  لمكتشف ممتلك ثقافي.

النموذجي  القانون االساسي  یحدد الذي م2011اكتوبر 05 في المؤرخ 11- 352 رقم التنفیذي المرسوم -

  .19للمتاحف ومراكز التفسیر ذات الطابع المتحفي

 38- 37- 33- 32- 31ور یاسین رابح حاجي على ضرورة  تطبیق المواد من جهة اخرى شدد الدكت

-على عدد من مناطق الزیبان- والتي مفادها احیاء المعالم التاریخیة بترمیمها 98/04المذكورة في قانون 

ان یصنف موقع تهودة نظرا لموقعه واهمیة االثار التي یحتویها الى  -بهحس- مكنمكمسجد سیدي عقبة ومن ال

  .20ف العالمي مع ادماجهما ضمن البرنامج السیاحي لوالیة بسكرةالتصنی

البّد من اتخاذ عّدة إجراءات لحمایة المباني األثریة حتى تكون بمأمن عن التخریب والتهدیم أولى هذه 

   اإلجراءات هي:

ثیة التاریخیة إجراء مسح أثري أو تراثي للمنطقة المراد حمایتها للتعرف على أهمیة المباني األثریة والترا -

   والفنیة واألثریة وعمل مخططات أولیة لها وتوثیقها وتصویرها.

                                                             
وزارة الثقافة، الدلیل القانوني لحمایة التراث الثقافي ومكافحة االتجار غیر المشروع بالممتلكات الثقافیة المحمیة، الجزائر،  -18

  .14-01ص ص.  م،2013
  .26-16نفسه، ص ص.  -  19
مجلة دراسات في العلوم االنسانیة واالجتماعیة، عدد خاص بفعالیات  حاجي، یاسین رابح، "دور االثار في تنشیط السیاحة"،  -20

، ص. 2004-2003، 05م، العدد 2003دیسمبر  18-17المنعقد بمدینة تمنراست یومي  ،الملتقى الثالث لقسم االثاراشغال 

90.  



31 

 

  .المراقبة المكثفة: قد ال تكون الدراسات والتشریعات كافیة لحمایة المباني التاریخیة -

ة التوعیة: وتتلخص بتعریف المواطن على أهمیة اآلثار الثقافیة واالقتصادیة له ولغیره وانتهاز الفرص إلثار  -

   اهتمامه بالتراث الحضاري وٕاشعاره بالمسؤولیة.

إشراك المواطنین في تحمل مسؤولیة حمایة التراث الحضاري األثري والتراثي لتحسیسهم بالمسؤولیة  -

  .جماعات او ضمن المجتمع المدني والجمعیات او كأفرادوتوعیتهم سواء 

  .متاحف مواقع بهاتثمین المواقع االثریة المحمیة بمنطقة الزیبان وانشاء  -

 بعثة قامت ،هذا الصدد وفي ،نها تطویر وخدمة المواقع االثریةأتشجیع كل المبادرات التي من ش -

 فرع – المحمیة الثقافیة الممتلكات واستغالل لتسییر الوطني الدیوان مع بالتنسیق بتهودة، االثریة الحفریات

 االثري تهودة بموقع حبيصال سیدي بمسجد صور حفمت بتدشین "االجیال تراث" جمعیة مع بالتعاون -بسكرة

 ،العدویة رابعة حبة السیدة بسكرة لوالیة الثقافة بمدیریة الثقافي التراث مسؤولة بحضور م،2015دیسمبر  29یوم 

 المهندس الى اضافة االثریة، البعثة واعضاء حاجي، رابح یاسین الدكتور تهودة حفریة مسؤول من وكل

 ممثلینو  - بسكرة فرع- المحمیة الثقافیة الممتلكات واستغالل لتسییر الوطني الدیوان من ويحمال ولید المعماري

  .الملتقى في المشاركین واالساتذة الوالئي المجلس عن

 واستغالل لتسییر الوطني لدیوانبین المدیر العام ل ةوجاء تثمین موقع تهودة االثري نیتجة اتفاقیة موقع

بتاریخ اوت  حاجي رابح یاسین الدكتور تهودة حفریة مسؤولوهاب زكاغ و عبد ال یةالمحم الثقافیة الممتلكات

  م.2015
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  مكتشفات موقع تهودة االثري

4امال بودرأة. ، و 3فتحي ریحانأ. ، و 2ریاض دحمانأ. ، و 1یاسین رابح حاجيد.   

 

، الذي ضم في مجاله المعروف 6االثري من اهم النقاط التي یرتكز علیها نظام اللیمس 5یعتبر موقع تهودة

نقاط َسوقیة الموجودة بمحاذاة االراضي من خالل شبكة طرق عنكبوتیة تربط مختلف النقاط المهمة كالحواضر وال

  . )01الخریطة ( الزراعیة المنتجة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ؛hadjiyacinerabah@yahoo.com. البرید االلكتروني: 2الثار، جامعة الجزائرأستاذ محاضر "أ"، معهد ا - 1

yacinerabah.hadji@institut-archeologie.dz   
م. البرید 1945جامعة قالمة ، واستاذ مساعد في قسم االثار القدیمة، 2ماجستیر آثار قدیمة، معهد االثار، جامعة الجزائر  - 2

   riadamane@yahoo.fr االلكتروني:
، واستاذ مساعد في قسم العلوم االنسانیة، جامعة تیبازة. البرید 2طالب ماجستیر آثار قدیمة، معهد االثار، جامعة الجزائر  - 3

   fethirihane@yahoo.frااللكتروني: 
   amel-bouder@live.fr . البرید االلكتروني:2طالبة دكتوراه آثار قدیمة، معهد االثار، جامعة الجزائر  - 4
حاجي، یاسین  ؛.HADJI, Y-R., « Aperçu archéologique », in Aoures, 3, 2006, pp. 323-339 للمزید من التفصیل یراجع: -  5

حاجي، یاسین رابح، "مكتشفات ؛ .54- 33، ص ص. 2014، 11 آثار،مجلة رابح، "المسح االثري بموقع تهودة وضواحیه"، 

"دور البحث العلمي في المحافظة على  تابودیوس وبادیاس االثریتین"، مجلة آثار، عدد خاص بالملتقى الوطني الخامس حول 

  .سینشر قریبا صفحة، 22، م2015جانفي  19و 18راث االثري"، یومي الت
  الفترة القدیمة الرومانیة والوندالیة والبیزنطیة الى غایة الفترة االسالمیة.إبان  -  6

 
  مقاطعة نومیدیا.في  وشبكته العنكبوتیة من نظام خط اللیمس هودة االثريتمثل موقع ت :01الخریطة 

 .SALAMA, P., Les voies romaines de l’Afrique du nord, Alger, 1951, carte ht عن:

mailto:hadjiyacinerabah@yahoo.com؛
mailto:riadamane@yahoo.fr
mailto:fethirihane@yahoo.fr
mailto:amel-bouder@live.fr
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  :ةتهودة االثریالفلكي لموقع ال

ویوجد على ارتفاع ، 53ˮ43.98’E°5، و48ˮ7.96’N°34احداثیات الموقع حسب جهاز التموقع الجغرافي هي: 

  م عن مستوى سطح البحر.83

  االبحاث االثاریة:

في شهر جوان  م2011 سنة 7م، انطلقنا في الحفریة2003ابتداًء من سنة  لمنطقة عدة مراتبعد التحري با

كانت نتائج الموسم االول متواضعة من . في القلعة االثریة والتي هي محمیة الیوم بسیاج وبحراس كموسم اول

تأریخ ولو بشكل نسبي التأریخیة، اذ استطعنا من همیة حیث عدد المكتشفات ولكنها كانت جد مهمة من حیث اال

   .الطبقة االخیرة لالستقرار في الموقع والذي حدد في القرن الحادي عشر والثاني عشر میالدیین

م، من خالله جمعنا 2011م، بمثابة تكملة للموسم االول لحفریة جوان 2012یعتبر الموسم الثاني دیسمبر 

قعت وتدارك بعض الهفوات التي فلتت منا في بعض الدالئل االثریة الجدیدة، وتصحیح بعض االخطاء التي و 

یمثل الموسم الثاني عملیة مسح تخص الموقع والمنطقة المجاورة له، حیث نشرنا تقریر هذا  الموسم السابق.

 .9مهمة نتائجبم. وخرجنا 2014لسنة  11في مجلة آثار العدد  8الموسم في شكل مقال

على الهیاكل المعماریة االثریة القائمة داخل سیاج  م للحفاظ2013اكتوبر -خصص الموسم الثالث سبتمبر

بعد التشخیص والمعاینة المیدانیة التي قمنا بها في الموسم السابق، توصلنا إلى أن حالة حفظ الموقع المحمي. ف

العامل الطبیعي الذي نتج عنه ظاهرة -هذه الهیاكل المعماریة جد متدهورة، وهذا یرجع إلى عدة عوامل تلف: 

العامل البشري والمتمثل في عدم –نوعیها الریحي والمائي التي اصابت معظم هذه الهیاكل، اضافة الى الحت ب

ادراج مخطط استعجالي للحفاظ على الهیاكل المعماریة الظاهرة في الموقع، هذا مما دفعنا إلى سلوك مخطط 

قمنا كذلك بتنظیف الموقع لتحضیره  استعجالي لغرض الحد من التدهور الذي یتعرض له الموقع وهیاكله البنائیة.

للتنقیب في المواسم المقبلة، وذلك بنزع طبقات الردم الناتجة عن الحفریات السابقة، بما یسمى بالحمامات المنقبة 

. مما سمح لنا هذا التنظیف برفع جزء من مخطط الحمامات 10م من طرف العسكري توشار1901في سنة 

  م. 2014له في نوفمبر ) واستكما01الصورة ) (10المخطط (

  

  

                                                             
  تعتبر اول حفریة جزائریة صرفة منذ االستقالل الى یومنا هذا.  - 7
  .54-33ص ص. ، 2014، 11آثار، العدد ة مجلحاجي، یاسین رابح، المرجع السابق،  - 8
"دور البحث العلمي في مجلة حاجي، یاسین رابح، المرجع السابق،  - 9 آثار، عدد خاص بالملتقى الوطني الخامس حول 

  .2016 ،13، م2015جانفي  19و 18التراث االثري"، یومي المحافظة على 
10  -  TOUCHARD, J. L., « Notes sur les fouilles faites à Tehouda (cercle de Biskra) », in RSAC, 35, 1901, pp. 151-155. 



35 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الغربي للقلعة االثریة القریب من الحمامات، تنظیفا سطحیا، وتحصلنا -وكذلك نظفنا برج الزاویة الشمالي

الشرقي الذي نقب فیه -) مشابه لمخطط برج الزاویة الشمالي02الصورة ) و(02المخطط على مخطط (

  . 11براداز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
11 -  BARADEZ, J., Fossatum Africae, Recherches aériennes sur l’organisation des confins sahariens à l’époque 

romaine, Paris, 1949. 

  یف الجزئي.مخطط الحمامات بعد التنظ :01مخطط ال 

 .م2014 نوفمبر عن: حاجي، یاسین رابح، تهودة

 

 

  الحمامات بعد التنظیف الجزئي. :01الصورة 

 .م2013عن: حاجي، یاسین رابح، حفریة تهودة 

 

  .الغربي-برج زاویة الشمالي :02مخطط ال

 .م2013عن: حاجي، یاسین رابح، حفریة تهودة 

 

- غربي من الزاویة الشمالیةال- برج زاویة الشمالي :02الصورة 

 .م2015عن: حاجي، یاسین رابح، حفریة تهودة الغربیة. 
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الغربي وتحصلنا على منحناه في -التحصیني بین الحمامات وبرج الزاویة الشمالي كما نظفنا مسار السور

  ).03الصورة الفترة االخیرة (القرن الحادي عشر والثاني عشر میالدیین) من استغالل القلعة االثریة (

  

  

  

  

  

  

  

  

االثریة، وهي:  كما نظفنا مسار السور التحصیني الغربي وخرجنا بمالحظات مهمة جدا في فهم حیاة القلعة

تتمثل في مالط طیني یستعمل في بناء الجدران الطینیة التي تشبه تلك ) 04الصورة (عثرنا على طبقة طینیة -

للمنازل، مما یوحي الى ان القلعة واصلت حیاتها باستمراریة استغاللها ما بعد القرن الثاني  ةالموجودة في الكدی

  للمباني الطینیة في الطابع الصحراوي. كأسستبنى عشر میالدي، حیث الحظنا جدران من الحصى 

  

  

  

  

  

  

م، فقد استكملنا تنظیف سور القلعة الدفاعي الشمالي المحصور 2015اما فیما یخص الموسم الرابع سنة 

 المدخلیقابل  الذي 12شماليثانوي الغربي، حیث اكتشفنا باب -الشرقي والشمالي-بین برجي زاویة الشمالي

   الرئیس الجنوبي.

                                                             
 .HADJI, Y-R., Op. Cit., 2006, p ال نشر في مجلة أوراس: م من خالل مق2005المعلومة التي تقدمنا بها في سنة  أكدنا  -  12

333.  

 

السور التحصیني للقرن الحادي عشر والثاني عشر میالدیین للقلعة االثریة.  :03الصورة 

 .م2013عن: حاجي، یاسین رابح، حفریة تهودة 

 

 

قرن المالط الطیني الذي یعود للفترة ما بعد ال :04الصورة 

عن: الثاني عشر میالدي فوق السور الغربي للقلعة االثریة. 

 .م2013حاجي، یاسین رابح، حفریة تهودة 
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من: السور الدفاعي  في الوقت الحالي ویتكون ،المستطیل هشكلب تهودة االثریة قلعةالمخطط  یتمیز

  حمامات.ال منشأة مائیة أال وهي الى وجود باإلضافة المداخل، واالبراج. تتمثل فيالتحصیني، مزود بملحقات 

 14الكورتینة طول ا یلي:كم السور الدفاعي التحصیني 13تتراوح ابعاد  السور الدفاعي التحصیني: .1

اما طول الكورتینة  ،م73طول الكورتینة الشرقیة هو ، و م112وطول الكورتینة الجنوبیة هو ، م120 الشمالیة هو

  .)01، والصورة الجویة 03المخطط (. م65 هوفالغربیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ان الحفریات وعملیات التنظیف السطحي التي 

دیسمبر انطلقت في شهر ماي واستمرت في شهر 

اثمرت عن قراءة جدیدة للسور الشمالي لقلعة تهودة 

الشرقي -البرج الشمالي وهما: برجي زوایاالذي یشمل 

الغربي، تربط بینهما كورتینة، مزودة -والبرج الشمالي

). ویتوسط Contrefortsدعامة السور الداخلیة ( 17بــ

  ). 05الصورة الكورتینة المدخل الثانوي الشمالي (

ترجمت من والتي ، 15ف ارضیتي استقرارااكتش تم

 وفي مواد البناء، ،16مك الكورتینةسُ  اختالف فيخالل 

                                                             
13  - HADJI, Y-R., Op. Cit., 2006, p. 330. 
الشرقي -تتمیز هذه الكورتینة بمسارها غیر المستقیم حیث تنطلق من البرج الزاویة الشمالي السور المحصور بین برجي مراقبة. - 14

الغربي، اي ان المدخل -شمالي ثم تنحرف بخط اخر مستقیم نحو برج الزاویة الشماليبخط مستقیم الى غایة المدخل الثانوي ال

  الثانوي الشمالي یتقدم نحو الشمال.
  تاریخیة. حقبةارضیة استقرار=  -  15

 
 

المخطط االول لقلعة تهودة االثریة ُرفع  :03المخطط 

م. عن: حاجي یاسین رابح وتریعة 2005ألول مرة سنة 

 .HADJI, Y-R. Op. Cit., 2006, p. 331 السعید:

المخطط الحالي لقلعة تهودة االثریة بتاریخ  :01ة الصورة الجوی

 .Google earth 2016م. عن: 05/11/2015

 

المدخل الثانوي  تبینصورة جویة للموقع  :05الصورة 

  الشمالي ودعائم السور الداخلیة.

 .م2015عن: حاجي، یاسین رابح، حفریة تهودة 
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اي الفترة االخیرة من عمر ففي ارضیة االستقرار االخیرة 

التي تعود الى القرن الحادي عشر والثاني عشر القلعة 

الفترة االقدم منها مكٌا من سمك سُ أقل میالدیین نجد 

   .)06 الصورة(

  

  

  

  

  

  

  

اما بالنسبة لمواد البناء، ففي ارضیة االستقرار االخیرة لم یتبقى سوى المالط المكون من الحصى الصغیرة 

والجیر االبیض والرمل، فیظهر لونه ناصع البیاض، اما فیما یخص مواد البناء للفترة االقدم منها، فتتمثل في: 

   . )06 الصورة( ل وفخار مدكوك ومكسراالجر بلونیه االصفر واالحمر، والمالط المكون من جیر ورم

الفترة االخیرة  مقاساتمعدل ف، الموجودة على طول الكورتینة )Contrefortsالداخلیة (السور م ائالدعبینما 

  . )05الصورة ( م1.35×م1.60 :الفترة االقدم هي مقاساتو ، م0.80×م1.20م و0.50×م0.90 :تتراوح بین

 مع یتمثل في المدخل الرئیس الجنوبي الذي اكتشف :االولاالثریة،  احصینا مدخالن في القلعة المداخل:

اما  .القلعة في االربعینات من القرن الماضي، ولم یتبقى منه اال طرفي البوابة والباقي مدفون تحت االرض

م من طرف 2015فیتمثل في المدخل الثانوي الشمالي الذي اكتشف اثناء موسم حفریة سنة  :الثاني المدخل

   .الباحث حاجي یاسین رابح بإشراف 17عثة االثاریةالب

  

                                                                                                                                                                                                          
  مك الطبقة الستراتیغرافیة للكورتینة.مك الكورتینة على المخطط  ولیس سُ سُ  -  16
دراسات علیا (ماجستیر ودكتوراه  2معهد االثار/جامعة الجزائر من طلبة آثار م2015تتكون البعثة االثاریة لموسم حفریة  -  17

وطلبة لیسانس وماستر االتیة اسماؤهم:  االتیة اسماؤهم: دحمان ریاض، وریحان فتحي، وبودر أمال، وقوقام یاسمین، علوم)

 حمالوي ولید یزار هواري، والمهندس المعماريیة شفیعة، وتمفبوشاوي حنان، ورابحي اسماء، وبن عفري عائشة، وغواس زهرة، وصا

، بإشراف الدكتور حاجي یاسین رابح واالستاذ تریعة فرع بسكرة/واستغالل الممتلكات الثقافیة المحمیةدیوان الوطني لتسییر من ال

  السعید.

 

  عد التنظیف السطحي. ارضیتي استقرار على السور الدفاعي ب :06الصورة 

 م.2015عن: حاجي، یاسین رابح، حفریة تهودة 
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، مربع الشكل 18ر المشويجاآلتتمثل مواد البناء المستعملة في بناء هذا السور من:  مواد وتقنیة البناء:

 الكلس الجیريمكوناته: (اللون  االبیض لمالطاإضافة بو . 19االحمر واالصفر، ینلونب، م0.40×م0.40مقاساته 

   .Galets ى الودیانحصاستعمال بو الحصى الصغیرة)  + جر مسحوقآ+  + الرمل

، استعمل فیها صفوف من االجر Opus Mixtumختلطة تقنیة المالهي ف ،فیما یخص تقنیة البناءاما 

مستعملة فنجدها تشبه التقنیة البیزنطیة ال ،بالنسبة للفترة االخیرة من حیاة القلعة، اما اسفل هذه الطبقة 20والحصى

حیث نجد سمك صف المالط یساوي  في اسوار التحصینیة لمدینة القسطنطینیة التي تعود الى الفترة البیزنطیة،

  .21او اكبر بقلیل من سمك االجر

برج حسب مخطط  22م3.80×م6.20ابعادها: مربعة الشكل،  زاویا أربع أبراجالقلعة ب تتمیز االبراج:. 2

كلها متساویة االبعاد، وحسب المخطط المنجز اثناء موسم  اهعلى اساس ان 23برادازالشرقي ل-الزاویة الشمالي

 حتى االن ،الغربي- ابعاد برج الزاویة الشمالي مثلها مثل بعادفهي نفس االم لنفس البرج 2015الحفریة لسنة 

  .)07الصورة ( تحت األرض فتظهر مالمحه مدفونة 24یظهر منها ثالثة فقط اما الرابع

                                                             
  في الفرن الخاص به، حتى یصبح صلبا كالحجر. -  18
19  - HADJI, Y-R., Op. Cit., 2006, p. 332. 
20  - Ibid.  
21  -  Ibid. 
22-  Ibid., p. 330. 
23  - BARADEZ, J., Op. Cit., p. 282. 
  الشرقي.-هو برج الزاویة الجنوبي -  24

 
والمدخالن: المدخل الرئیس الجنوبي والمدخل األبراج وملحقاته: السور، الحمامات و  تبینصورة جویة للموقع  :07الصورة 

 .م2015عن: حاجي، یاسین رابح، حفریة تهودة الثانوي الشمالي الذي اكتشف مؤخرًا. 
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وجود طبقة سطحیة من التربة الهشة ذات اللون األصفر نالحظ  ،االبراجظات األولى حول المالحمن بین 

بروز و  .المجاورین للموقع قبل حمایته وتسییجه والرماد تخص السكان المحلیین 25مختلطة مع بقایا النفایات

وحجارة طبیعیة مكون من األجر ذو اللونین األحمر واألصفر مع وجود مالط الالجزء العلوي من البرجین، 

 في حالة متقدمة من التدهور المبني ألجرلالطبقة السطحیة كذلك توجد  مدمجة في البنایة بشكل متجانس.

مستوى األرضیة من الجهة الخارجیة للقلعة اقل ارتفاع والمالحظ ایضا ان  .(تفتته بمجرد لمسه بالید المجردة)

  .هامقارنة بداخل

الغربي في موسم - يبعد التنظیف السطحي للبرج الشمال

، انطلقنا في اظهار البرج )02الصورة ( م2014حفریة 

 )08الصورة ( م2015في موسم حفریة  الغربي-الجنوبي

(تقنیات ومواد  معرفة الشكل العام للبرجین ونمط بنائهمالغرض 

الشرقي الذي تم التنقیب -مع البرج الشمالي ماالبناء) ومقارنته

وكذلك ، )03 المخطط( 26ازبارادن و الباحث ج طرف فیه من

  حدودها كاملة. اظهارو  بصفة عامة إبراز معالم القلعة بهدف

  

  

  : كاآلتيولیة األنتائج العلى  الحصولتمكنا من 

  یلي : تم التوصل إلى مااالرضیة الحالي نصف متر عن المستوى حوالي بعد النزول 

بروز طبقة من الرماد في البرج الجنوبي الغربي في الجهة 

اخلیة وعلى جدران البرج، المبني باألجر الذي تظهر علیه الد

الفضاء  ةبقیت ترب .)08الصورة ( أثار عملیة حرق من نوع ما

 صىالمحدد داخل البرج لینة ممزوجة بكم هائل من الح

تغیر في  نالحظالطبیعیة، على عكس الجهة الخارجیة أین 

، )اكنإلى طینیة صلبة ذات اللون الد( ولونها طبیعة التربة

على شقفة من الفخار المحلي علیها أثار حرق في  نار ثع

 زجاجیةلقارورة على قاعدة و  ،)09الصورة ( جهتها الخارجیة

  وطبقة من التلبیس مزججة بفعل عامل الحرارة داخل البرج.

                                                             
 25 - Regard sur les inscriptions de Thouda du XVIIIe siècle à nos  R., Op. Cit., p. 332.; MORIZOT, P., «-HADJI, Y 

822.CRAI, 2010, p.  », in jours 
26  - BARADEZ, J., Op. Cit., p. 282. 

 

عن: حاجي، . شقفة من الفخار المحلي :09الصورة 

 .م2015یاسین رابح، حفریة تهودة 

 

الغربي. - البرج الجنوبي تبینصورة جویة للموقع  :08لصورة ا

 .م2015عن: حاجي، یاسین رابح، حفریة تهودة 
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راج جزء منه یتجاوز حدود القلعة، شبیهة بأب الشكل مربع مخططباألبراج  تتمیز مقارنة بین ابراج القلعة:

 28هنشیر مدیلةقلعة  أبراج تشبه، اما من حیث تقنیات البناء فهي 27من حیث الشكل تیمقادبالقلعة البیزنطیة 

  .)Pan Coupé( مائلالولوج إلى األبراج عبر رواق یتم . منطقة نقرینب

  البرج الجنوبي الغربي  البرج الشمالي الغربي  البرج الشمالي الشرقي  

  م.1949 ةسن جون براداز  نقیبتسنة ال

یاسین رابح حاجي موسم 

  .م (تنظیف)2013الحفریة 

  م.2015موسم الحفریة   م.2015موسم الحفریة 

المقاسات 

  العامة

  .م5.50الضلع الخارجي -

  .م3.30الضلع الداخلي -

  .م1.90عرض السور -

  .م1.40 عرض رواق المدخل-

  .عرض السورنفس   .نفس المقاسات

تقنیات ومواد 

  البناء

 حصىمختلطة بین التقنیة ال

+  األجر المحروق +ودیان ال

  .المالط

  .نفس التقنیة  .نفس التقنیة

النتائج 

المتحصل 

  علیها

  .من الرمادمعتبرة وجود طبقة -  /  /

  .تلبیس مزجج-

  .قاعدة زجاج-

  .ةمحلی یةشقفة فخار -

األعمال 

  المنجزة

مخطط في موسم  رفعإعادة 

  م.2015

مخطط أولي لموسم 

  م.2015

  م.2015موسم  اوليمخطط 

  

ر الشمالي للقلعة سو یفصلها عن ال ،القلعة االثریة من الجهة الشمالیة الغربیة حماماتال تحتل الحمامات:. 3

   .)07 الصورة( ر الغربي مسافة تقارب خمسة أمتارسو ، وعن المسافة ال تتعدى المترین

  . م74 على ارتفاعتوجد ، و E "39.09'53°05و N  "07.27‘48°34ها هي:إحداثیات

  

                                                             
27  -  TROUSSET, P., « Les fines antiquae et la reconquête byzantine en Afrique », in BCTHS, fasc. 19 B, 1985, p. 373. 
28-  vêchééUn nouveau reliquaire africain et l'; SAXER, V., « ; DUVAL, N. 128.-BARADEZ, J., Op. Cit., pp. 126, 127

374.-Op. Cit., 1985, pp. 373TROUSSET, P., ;  262.-245», in Syria, LXXV, 1998, pp. Midilensis 
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حمامات  في معالجة المعطیات التي تناولت البحثمن التأني في  بنوع حول الحمامات:األبحاث تاریخ 

ما ، والتي تملیها علینا الموضوعیة العلمیة، إلیها ناوبشيء من الدراسة النقدیة للمراجع التي تطرق، القلعة االثریة

هي تلك التي قام بها النقیب  ،ي أجریت على الموقعتذكر أن أولى الحفریات الت ،تحصلنا علیه من معلومات

، لكنه لم یقدم أي 29ه الحمامات تعود للفترة الرومانیةذ، والتي من خاللها ذكر أن بقایا هم1899توشار سنة 

باإلضافة إلى تقدیمه لبعض المعطیات التي تحصل علیها والتي تتمثل ، دلیل علمي مادي حول هذا الطرح

  :30في

  .  Sudatoriumقاعة التعریق  ·

  .Hypocauste 31 الهیبوكست بقایا نظام التسخین ·

 الفسیفساء التي وجدت بالحمامات. ·

 . م والتي ذكر أنها ال تزال في مكانها داخل الجدران0.20ب المصنوعة من الفخار طولها بقایا األنابی ·

 البالطات الفخاریة تثبیتحالیا ال شيء مما ذكره توشار موجود سوى بقایا األنابیب الفخاریة المسؤولة عن 

كانت  فخاریة بالطاتباإلضافة إلى بقایا ، كما ذكرغیر موجودة في مكانها الى حد االن لكنها ، في الحمامات

  .والمثبتة بواسطة هذه االنابیب الفخاریة المذكورة آنفا للجدران (Revêtement)  تشكل تلبیس

  . 32توشار خاصة وصف عتمد علىا، و الحماماتفي األطلس األثري للجزائر قزال  ذكر أیضا

باراداز أن الجزء الظاهر منها جزم ، وعلى عكس توشار، حماماتهذه الهو اآلخر بأبحاث في  بارادازقام 

  .33یمثل الطابق العلوي

سرد ما  "،األبحاث الهیدرولیكیة الرومانیة في الشرق الجزائري المیاه الرومانیة،" بیریبانت في مؤلفهاعاد 

من غیر ان یكلف نفسه عناء البحث من جدید في هذه الحمامات بل اعاد قبل سبعین عاما،  ذكره توشار

حظه في صور نال ما ال ذا، وه34ف أّن أعمدة الهیبوكوست تبقى ظاهرة في غرفتین اثنتین من الحماماتاضاو 

حمامات بوال یتوقف عند هذا الحد بل قام بنشر مخطط ال یمت بأیة صلة ، باراداز قبل خمسة عشر سنة

                                                             
29  -  TOUCHARD, J. L., Op. Cit., p. 151. 
30 - Ibid., pp. 151-155. 

اخنة ومن ثم : هو نظام تسخین تحت أرضي یعتمد على حركة الهواء الساخن تحت القاعات السHypocauste الهیبوكوست -31

القائم على أعمدة من اآلجر ال یتعدى و عبر التجاویف الموجودة في جدرانها، وبالتالي یمنحها حرارة من جمیع الجهات.  یمر

  م یفصل الواحدة عن األخرى مسافة متساویة، واألرضیة محمولة فوق بالطات حجریة ثم تغطى بارضیة فسیفسائیة.0.50ارتفاعها 
32  -  GSELL, S., Atlas Archéologique de l’Algérie, Paris, 1911, Fn° 49, n° 01. 

33  -  BARADEZ, J., Op. Cit., p. 287. 

34  -  BIREBENT, J., Aquae Romanae, recherches d’hydrauliques romaine dans l’est algérien, Alger, 1964, pp. 295, 296. 
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(الذي وضع من طرف جوبی) 04 مخططال( 35وٕانما هو مخطط حمامات عین توتة، ثابودیوس ، )Jaubertر 

م عثر على أرضیة مبلطة  4.45× م 7.60حیث عثر في القاعة الكبرى لهاته الحمامات والتي مقاساتها 

 فساء باإلضافة إلى نقیشة التینیة:بفسی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بنفس القیاسات والشرح الذي ، 36حمامات عین توتة على انه یخص ثابودیوستیبار هو اآلخر مخطط قدم 

 . قام به كل من توشار وبیریبانت

أفكار حول حقیقة البحث عدة نا یه الحمامات تتولد لدذولتضارب المعطیات حول ه من خالل ما سبق، 

  ؟لهاوهل حقا قاموا بأبحاث حو  زاروا موقع ثابودیوس؟ الباحثین هل كل هؤالء، فیها

عدا باراداز الذي لم یتبنى ما ذكره ما ، أن ال احد من هؤالء وقف على آثار حمامات ثابودیوسمن المرجح، 

في حین كل من بیریبانت وتیبار كانت دراستهم تعتمد على البحث الببلیوغرافي ولیس ، من سبقه من الباحثین

  على العمل المیداني من تحري ومسح.

، رفعت كل غرفة من 2م400تبلغ مساحة الحمامات حتى االن حوالي  :)01 مخططال( مخطط الحمامات

، 37نا الرسم النهائياي أعطذالو  في مخطط واحد جامع هاومن ثم تجمیع مخططات ،على حدىبدقة متناهیة غرفه 

                                                             
35- JAUBERT, H., « Reliquaires d'enchir-akhrib et ruines romaines d'Ain-Touta », in RSAC, 37, 1903, pp. 317-323. ; 

MORIZOT, P., Op. Cit., p. 825. 
36  -  THEBERT, Y., Thermes romains d’Afrique du nord et leur contexte méditerranéen, EFR, Rome, 2003, p. 222, pl. 

94. 

  .14 .ص، 2016 ،المرجع السابقرابح،  یاسین، حاجي -37

 

 

مخطط حمامات عین توتة  :04المخطط 

والذي نشر على انه یخص حمامات القلعة 

  تهودة. االثریة

  .JAUBERT, H., Op. Cit., p. 318 عن:
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الحمامات بكما یصطلح على تسمیة هذا النوع  ،ةتناظریال اتمخططیدخل هذا المخطط ضمن نمط الو 

  . 38إفریقیا) مدنفي و في روما اإلمبراطوریة (

الكبرى التي  خمسة منها مساحتها تقریبا متساویة عدا، : ما یظهر لحد اآلن ستة غرفالغرف ومداخلها 

، 01ثالثة منها في الغرفة رقم ، التي تظهر للعیان عددها سبعةأما مداخل الغرف،  .2م90تقدر مساحتها بـ 

المداخل عقود نصف  وجمیع. 04، واثنتان في الغرفة رقم 03ة ، وواحدة في الغرف02في الغرفة رقم  وخمسة

   دائریة مبنیة من مادة االجر.

األولى تستعمل في التقنیة  :)10 الصورة(ت اتقنیثالث ب بنیتم، 1: تأخذ سمكا واحدا یقدر بـ  الجدران

، ثم تلبس بتقنیة ثانیة الدبشیة والمالط داخل قالب خشبي الحجارة Opus incertumالمسماة بتقنیة اإلنكرتوم=

التي تقوم على وجود تقنیتین مختلفتین في تقنیة واحدة حیث یتناوب  Opus Mixtum=تتمثل في التقنیة المختلطة

 والثالثة تقنیة ،الدبشیة الكلسیة صغیرة الحجمالحجارة صف من صف من اآلجر و  في جدران هذه الحمامات

یة معدل مقاساتها لمداخل المبنیة فقط باآلجر، بمقاسات متساو اوالموجودة في  Opus Testaceumالتستاكیوم=

  م.0.04م والسمك 0.25هي: الطول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
38 -  THEBERT, Y., Op. Cit., p. 285. 

  

ثالث تقنیات انشائیة في  :10الصورة 

  .من الحمامات 01الغرفة رقم 

عن: حاجي، یاسین رابح، حفریة تهودة 

 .م2015
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رسم توضیحي لعناصر تلبیس الجدران في الغرف  :01 الشكل

 .BIREBENT, J., Op. Cit., p. 296 عن:. الساخنة

في موقع غرفة ل نموذجي انابیب فخاریة "ب" استعملت لتسقیف :11الصورة  

 .بوال ریجیا بتونس

اثناء عملنا عثرنا  الجدران: تلبیسعناصر 

 الداخلیة جدرانالتلبیس  على عناصرالمیداني 

وتتمثل في: بالطات فخاریة ، 39غرف الحماماتل

ة بشكل ربع محذوفمستطیلة الشكل اركانها االربع 

طولها یقارب  "أ" 40دائري، وانابیب فخاریة

كمثبتات للبالطات فخاریة  كانت تستخدمم، 0.20

بحیث تخلق فراغ بینها وبین الجدران كما هو 

  .41)01 شكلال( موضح في الشكل

الحمامات بقایا دبابیس جدران كما وجد ب

معدنیة مغروسة في الجدران الداخلیة للغرفتین رقم 

ومن خالل الدراسة المقارنة  ،04و 02و 01

للعدید من الحمامات على غرار حمامات مادور، 

وتوبورسیكو نومیداروم، وكالما ...الخ، والتي كانت عبارة عن مماسك أللواح سواء طینیة أو رخامیة (لم نجد لحد 

   اآلن أي دلیل مادي أو بقایا من ذلك)، ولكنها دون شك تؤدي الوظیفة ذاتها.

  

تشیر كل المعطیات  یف:عناصر التسق

في غرف الحمامات على  المكتشفةاالثریة 

 voutesانها كانت مسقفة بعقود متقاطعة 

arêtesd’ )وهي تقنیة عادة ما )11 الصورة ،

تستعمل لتسقیف المساحات الضیقة، أو 

الغرف المركزیة التي تتفرع منها غرف 

 "ب" 42ثانویة، باستعمال األنابیب الفخاریة

یة او ى عدد منها ال یزال في الز حیث عثرنا عل

 الصورة( 02القائمة الشمالیة الغربیة للغرفة 

   ، ومنها ما وجد في الردم.)21

                                                             
  بالرغم من عدم وصولنا بعد الى نظام التسخین الموجود على االرجح في الطبقات السفلى الذي سیؤكد على وجود حمامات. -39
بالطات الفخاریة ال لتثبیتهناك نمطین من االنابیب الفخاریة المكتشفة في الموقع: النمط االول "انابیب فخاریة أ" تستعمل  -40

  المستخدمة كجدار داخلي للغرفة الساخنة او الدافئة.
41- BIREBENT, J., Op. Cit., p. 296. 
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  الخالصة:

نستخلص من هذه المكتشفات وجود نشاط انساني كثیف اذا ما وسعنا زاویة الرؤیة في منطقة تهودة 

بیعیة عبر قنوات نقل مبینة تحت االرض او حفر االبار، وضواحیها ابتداٌء من جلب المیاه من المنابع الط

وتوفیر المادة االنشائیة من الحجارة المنحوتة المجلوبة من الجبال المجاورة، واستعمال المادة المحلیة من الطین 

امات وبناء حم وبقایا شجرة النخیل لخلق الحرارة الالزمة لصناعة المواد االنشائیة االخرى كالجیر واآلجر مثال،

مما یعطي لنا ولو فكرة وجیزة على النظافة الجسدیة التي كان یولیها السكان، بالرغم من شح االمطار بالمنطقة 

تحصین المكان ببناء قلعة دفاعیة لحمایة االراضي الزراعیة المترامیة ثم  التي تتمیز بنقص في التمویل بالمیاه،

الى اللیمس جغرافیا، واثنیا، وحضاریا، واقتصادیا، ثم هنا وهناك على طول الشریط الصحراوي الذي ینتمي 

عسكریا، ومنه نستنتج ان االنسان البسكري القدیم او الجزائري القدیم احسن استخدام كل الوسائل واالمكانات 

 بالدرجة االولى ااقتصادی االمتیاز الالزمة والمتوفرة محلیا لتحكمه في الطبیعة القاسیة، وجعلها من اهم االقطاب

في القرن السادس  خاصة وان المؤرخین القدامى مثل كوریبوس ،لتنشیط التجارة وبالتالي استیطان كثیف بالمنطقة

تغنى بمنطقة اللیمس على انها من اخصب المناطق زراعیا وانها كانت تحصد الغلة مرتین في السنة  میالدي،

                                                                                                                                                                                                          
، تستعمل للتسقیف لبناء العقود بشتى "ب"انابیب فخاریة  الثانيهناك نمطین من االنابیب الفخاریة المكتشفة في الموقع: النمط  -42

  انواعها.

 

عن: في الزوایة القائمة الشمالیة الغربیة.  02انابیب فخاریة "ب" استعملت لتسقیف الغرفة  :11الصورة 

 .م2015حاجي، یاسین رابح، حفریة تهودة 
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الذي  في القرن الحادي عشر میالدي، ريعلى عكس ما هو معمول به في الشمال في وقته، وحتى المؤرخ البك

مدح منطقة اللیمس على انها ظالل في ظالل الى غایة وصوله الى شط الحضنة، هذا یدل على انه ال یزال 

  الكثیر لنعرفه من خالل ابحاثنا االثاریة في المنطقة لنزیل الغبار على تاریخنا المجید الحافل باالمجاد.
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  مكتشفات العمالت النقدیة القدیمة ببسكرة

1إسعون رابح  

 

  

عرفت منطقة إفریقیا تواجدا حضاریا منذ الفترات األولى لفجر التاریخ، تركت معظمها معالم أثریة 

كأدلة قاطعة عن بلوغها ذروة العطاء في العدید من المجاالت وبالخصوص الجانب السیاسي 

سابقتها واالقتصادي، والمیزة األساسیة لهذه التطورات هو اعتمادها على المجال التواصلي بین حضارة و 

إلى حدود تسلسلها تسلسال كرونولوجیا من خالل اإلنجازات، فدراستنا لهذه المنطقة نكتشف هذا التباین من 

فترة إلى أخرى في العدید من الفصول، ففي الجانب الجغرافي والتاریخي شكل اختالفا واضحا من إقلیم 

ر، وهذا باإلضافة إلى الجانب إلى أخر، تملیه التضاریس واإلمكانیات الطبیعیة من مكان إلى أخ

  .2الكرونولوجي الذي یحدد ظروف سیاسیة تختلف على حساب األحداث من فترة إلى أخرى

فإذا تطرقنا إلى الفترة األكثر وجودا من الناحیة الزمنیة والجغرافیة والتي هي فیها تواجد روماني في 

على إقلیم دون أخر، ولكن المیزة األساسیة العدید من المجال نكتشف أیضا التأثیرات الزمنیة والطبیعیة 

لهذه الفترة الطویلة هي هذا النظام السیاسي المرتبط بالمدینة العاصمة السیاسیة واالقتصادیة وهي روما، 

  .3رغم تباین المستوى الى أنها نظامها یبقى متشابه في معظم المقاطعات التابعة لها

یا نخص بها الفترة األكثر أحداثا سیاسیة واقتصادیة وأال وهي فدراستنا لعینة الفترة الرومانیة في إفریق

فترة القرن الثالث میالدي في المنطقة، ولكن قبل التطرق إلى محتواها بودنا اإلشارة إلى البوادر األولى 

  للفترة الرومانیة في المنطقة رغم أنه یصعب تقسیم الجغرافیة في العهد الروماني في هذه الفترة.

  

  الدراسة الجغرافیة السیاسیة للعالم الروماني: 

التواجد الجغرافي للحضارة الرومانیة متباین من فترة إلى أخرى، فنشأة روما التي كانت عاصمة 

سیاسیة واقتصادیة في ذروة وجودها یختلف من فترة إلى أخرى، ولكن یجب اإلشارة إلى التوسعات التي 

ممتدة تقریبا في ثلثي العالم القدیم، ففي بدایة توسعها كان على  جعلت منها من مدینة إلى إمبراطوریة

غرار التواجد الفینیقي على ضفاف البحر األبیض المتوسط، وبالخصوص عند تأسیس قرطاجة في إفریقیا 

                                                             
  amawal76@yahoo.fr البرید االلكتروني: .استاذ مساعد "أ"، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف -1
2- LARONDE, A., L’Afrique Antique, Histoire et Monument, Ed.Tallandier, 2001, p. 86. 
3- JULIEN, A-C., Histoire de l’Afrique du nord, Tunisie–Algérie-Maroc, Paris, 1931, p. 106. 

mailto:amawal76@yahoo.fr
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الذي كان لها دور كبیر في المنطقة إلى غایة وصولها إلى إمبراطوریة في اإلقلیم اإلفریقي ودخولها في 

مع روما وذلك ألهداف توسعیة على األراضي ومحاولة بناء حضارة تكون أكثر امتدادا من  صراع دائم

األخرى، ولهذا كان السبب في دخول اإلمبراطوریتین في صراع دائم أدى إلى تغیرات سیاسیة واقتصادیة 

  .4وحتى جغرافیة في العالم القدیم

فتح المجال أمام و  ،م .ق 146ألولى سنة ن بتدمیر المدینة االروماني كاو  نهایة الصراع القرطاجي

هذا ما جعل روما تترصد في و  كان بمراحل تتخللها فترات المقاومات الشعبیة، التوسع الروماني في إفریقیا

على حساب المؤرخین، نذكر الحضارة النومیدیة ، من أوائل الحضارات التي صنعها المحلیین، و كل مرحلة

السیاسي في و  امتازت فترة حكمه باالزدهار االقتصاديو  ملك محلي، االتي كان فیها ماسینسا حلیف روم

حیث ، هو عبارة عن تمهید أخر للزوالو  لكن نهایته جعلت المنطقة تدخل في نفق أخرو ، جمیع المجاالت

أن وصول الملك یوبا األول الى الحكم الذي دخل في صراع مع روما بمساندته للتیارات المتصارعة في 

  .5تحت زعامة الملك یوبا الثاني الذي تعلم أبجدیات الحكم في روما، ظهور إفریقیا جدیدة عجل في، روما

حیث أن كانت ، تولي یوبا الثاني الحكم في إفریقیا هو عبارة عن تواجد روماني بكیفیة غیر مباشرة

قاطعة تحت إسم بحیث أنه كان یحكم الم، و سیاسیة الحكم لیوبا الثانيو  روما هي التي تمد بقوانین التسییر

  .6ذلك في القرن األول قبل المیالد الى حدود بدایة القرن األول میالديو  "موریطانیا القیصریة"

حیث أن هذا الملك ، كان له بدایة التواجد الروماني في إفریقیا بطریقة مباشرة، تولي "بطلیموس" الحكم

من أجل تطبیق ، دورا في ذلك كان للمجلس الشیوخ الروماني، و قتل من طرف أحد الملوك الرومان

  .7تقسیم شما إفریقیا إلى مقاطعاتو  اتفاقیتها مع قیصر

خالل هذه الفترة ، و السیاسة المملیة من طرف روماو  وبهذا دخلت إفریقیا في نظام المقاطعات الرومانیة

تواجد في حدود ال. في كل مرة تخمد من طرف األباطرةو  كانت هناك مقاومات شعبیة من فترة إلى أخرى

لكن هذا عبارة عن سبب من األسباب ، و الثالث كان له في معظم العالم القدیمو  الروماني في القرن الثاني

بدأت و  بالخصوص أن الرقعة الجغرافیة كانت شاسعة جداو  التي تعرقل السیطرة السیاسیة من طرف روما

انشقاقات في المقاطعات هذا ما عجل حدوث ، و األولى للصراع في مجلس الشیوخ الروماني البوادر

دخول عامل أخر في المعادلة السیاسیة هو الجانب و  ةاإلفریقیمقاطعات ال، وبالخصوص الرومانیة

كان المسحیین مضطهدین و  كانت دیانة الشعبیة دون أن تكون رسمیة، العقائدي حیث أن الدیانة المسیحیة

  في العدید

                                                             
4-  BATTANDIR, J-A. ; TABUT, L’Algérie, le sol et les habitants, Paris, 1988, p. 121. 
5- GAID, M., Les berbères dans l’histoire de la préhistoire à la Kahina, I, Edition Mimouni, 1990, p. 142. 

6  - PERROT, M- G., Recherche des antiquités dans le nord de l'Afrique, Paris, 1890, p. 192. 
7- MERCIER, E., Histoire de l’Afrique septentrionale depuis les temps les plus reculés jusqu'à la conquête 

française, Paris, 1891, p. 41. 
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هذا ما جعل روما ، ٕافریقیاو  األباطرة اإلفریقیین بذلك بدأ عدم التنسیق بین، و من أنحاء المقاطعات

  .8بالخصوص اإلفریقیةو  ترسم الدیانة المسیحیة كرسمیة في جمیع مقاطعتها

 وبالنسبة للمقاطعات اإلفریقیة، لم یكن العتبار المسیحیة كدیانة رسمیة بمثابة الحد للمقاومات الشعبیة

لكن بالنسبة للمحلیین لم یكن لها أثر و  الثورات، ٕانما هي عبارة عن حل كما تراه روما لغرض إخمادو 

  .9بالخصوص أمام ضعف األباطرة المعینون في المقاطعات اإلفریقیة

  األزمة االقتصادیة الرومانیة في القرن الثالث میالدي:  

حدوث انشقاقات في مجلس الشیوخ الروماني ، و )01الخریطة ( شاسعة مساحة اإلمبراطوریة الرومانیة

االختالالت السیاسیة في العالم حیث بدأت ، العالم الرومانيآل علیها هو بمثابة الضربة األولى التي 

حیث أن عدم التحكم في ، بالخصوص القطاع اإلنتاجيو  الروماني تتأثر بها القطاعات األخرى

بدأت الفوضى تحتل المیادین إلى حدود انتشار عدم ، و ثورات شعبیةو  أنتج مقاومات، المقاطعات الرومانیة

، نتیجة تعرض محاصیله للنهب، بحیث أن فقد الفالح تلك النزعة اإلنتاجیة ،االستقرار في جمیع المیادین

هذه و  حتى الجانب الصناعي تأثر بكیفیة واضحة،و  هذا أدى بطریقة عاجلة إلى فقدان كمیة اإلنتاج

هي أول بوادر األزمة االقتصادیة و  الوضعیة تتطلب استیراد المواد االستهالكیة لغرض االكتفاء الذاتي،

  10م الرومانيللعال

 

  

  

  

  

  

  

، نقص اإلنتاج المحليو  كان من بین مظاهر األزمة االقتصادیة فقدان السیطرة على الحكمو 

بالخصوص انهیار المستوى االقتصادي ، و بالخصوص انتشار الفوضى في المقاطعات الرومانیةو 

هذا من الناحیة التقنیة كل و  عدم استغالل األراضي الزراعیة بنفس الكیفیة التي كانت علیها.و  للمقاطعات

هو ، كما هو معروف لدى المختصین، حیث أن ضرب القطع النقدیة، نستطیع لمسه من الجانب النقدي
                                                             

8- JULIEN, A-C., Op. Cit., p. 220. 
9-  MUSSO, J-C., Dépôts rituels des sanctuaires ruraux, Casterman S.A, 1991, p. 125. 

10  -  TISSOT, M., Géographie des provinces romaines de l’Afrique du nord, Paris, 1985.  

خریطة توضح  :01الخریطة 

أماكن ورشات ضرب القطع 

النقدیة في القرن الثالث 

 Janiعن: میالدي.
Niemenmaa,    

http://www.cartesfrance.fr/hi
stoire/cartes-gaule-

romaine/carte-empire-
romain.html  
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حتى هو دلیل لوجود دولة أو إمبراطوریة و  اقتصادیاو  عبارة عن مظهر من مظاهر السلطة سیاسیا

  . 11منظمة

فتغیر ، اقتصادیة بین طرفین ذات طابع رسميهي بمثابة اتفاقیة و  قیم،و  ولضرب القطع النقدیة معاییر

فرضته ظروف سیاسیة أو ، في النقود أو في كیفیة أو معاییر الضرب هو دلیل عن تغیر اقتصادي

 .12أزماتو  حتى عند وجود حروب، و طبیعیة

  نذكر:، من بین المعاییر األساسیة في التقییم النقدي للعمالت

معدن الذهب هو ، مة وبالخصوص في الفترة الرومانیةكما هو معروف مند الفترات القدی المعدن:

 فضرب القطع النقدیة الذهبیة هو دلیل على التنمیة االقتصادیة، األغلى من ناحیة صرب القطع النقدیة

  .13هذا أثناء التعامل بها في األسواقو  القطعة النقدیة الذهبیة غالیة غلى القطعة النقدیة الفضیةو 

كلما كان الحجم كبیر كلما كانت ، حجم القطع النقدیة هو دلیل على اختالف قیمها النقدیة الحجم:

  القیمة النقدیة كبیرة.

ییم النقد فهي في معظم الفترات دلیل على تق، رمز السیادةو  الرموز هي بمثابة دعایة سیاسیةالرموز: 

  .من الناحیة االقتصادیة

  .14االقتصاديو  وعي السیاسيالو  التطورو  رمز القدرة يه القالدات:

 نحاول دراسة نقود الفترة التي سبقت األزمة، ومن أجل دراسة األزمة االقتصادیة في العالم الروماني

  دراسة العملة أثناء فترة األزمة االقتصادیة كما یلي: و  كیفیة التعامل بهاو 

 دراسة العمالت الرومانیة قیل األزمة االقتصادیة:   -1

الورشة ، و جودها على النظام ذات معدنینو  تعتمد في أوائلو  متعددة، الرومانیةكانت العمالت 

، هذا إلعطاء لها القیمة التقدیسیةو  كانت تضرب القطع النقدیة أمام المعابدو  األساسیة هي ورشة روما

هذا و  ویمنع منعا باتا تقلیدیها أو وضعها في أماكن غیر الئقة، ألن العملة هي صورة اإلمبراطور

هذا یبین مدى القیمة التي و  اإلضافة إلى فرض عقوبات على محاولة تشویه قطعة نقدیة رسمیة،ب

  .15كانت روما تمنحها للقطع النقدیة

                                                             
11-  BABELON, E., Description historique et chronologique des monnaies de la république Romaine, Paris, 1, 

1885, p. 200. 
12-  BLANCHET, A., Les monnaies Romaines, Paris, 1896, p. 511.  
13-  BOURGEY, S., Le grand atlas, les monnaies du monde des pièces de l’Antiquité jusqu'à l’euro, Italie, 2004, 

p. 241. 
14-  COHEN, H., Description historique des monnaies frappées sous l’empire Romain, Paris, 1880, p. 421.  
15- CARRIE, J-M. ; ROUSELLE, A., L’empire romain en mutation, des Sévères à Constantin, 192-337, Paris, 

1999, p. 240.  
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كانت العمالت تتطور كلما وصلت إلى احتالل مقاطعة جدیدة، في أول وهلة وضعت ورشات 

ذلك من و  بقیم محدودةو  یةمتنقلة، حیث أن تمنح لها سلطة ضرب القطع في أماكن الثكنات العسكر 

الرقابة من و  تحصینها من التقلیدو  من جهة،، كذلك تحسین ظروف إقامتهمو  أجل دفع أجور الجنود

  . 16جهة أخرى

 و نحاول دراسة نماذج من العمالت األولى للتوسعات الرومانیة :

 : 17م 117ترایانوسعملة   -  أ

، مؤرخة في ترایانوسهذه العملة النقدیة للملك 

بدایة القرن الثاني میالدي، هي عملة كبیرة 

  الحجم، فضیة، كان التعامل بها في إفریقیا .

توضح هذه العملة النقدیة مدى التحكم في 

لت في حالت اضرب العملة، بحیث أنها ماز 

  حفظ جیدة.

 

  :18م 147 كبیانا  cupianaعملة   - ب

المضروبة في ورشة  هذه العملة الفضیة لكبیانا

روما توضح مدى االهتمام بالجانب التقدیسي للعمالت 

  الرومانیة في هذه الفترة

 

 

 دراسة نموذج العمالت أثناء األزمة االقتصادیة:  -2

أصبح معدن البرونز هو و  أثناء األزمة االقتصادیة لوحظ تراجعا واضحا في استعمال المعدن النفیس،

الذي غالبا ما یستعمل في تحدید قیمة العملة و  االختالف موجود فقط في الحجمو  كبیر، المستعمل بشكل

  .19هذا باإلضافة إلى إعادة تذویب العمالت الفضیة، و النقدیة

  
                                                             

16- BOURGEY, S., Op. Cit., p. 321.  
17  - COHEN, H., Op. Cit., p. 251.  
18  - HILL,  P.  ;  CARSON, R. A. G. ; KENT Gp., Late Roman bronze coinage A.D. 324-498, London, 1960,  

LRBC, p. 741.  
19- CARRIE, J-M. ; ROUSELLE, A., Op. Cit., p. 470.  
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 :"بفرنسا  AUTUN"أوطونعمالت كنز '

 هذه العمالت من عمالت القرن الثالث

وهي من كنز نقدي معثور علیه أثناء  میالدي،

" بفرنسا، یوضح هذا الكنز مدى حفریة "أوطون

رب القطع النقدیة ضمال البرونز في عستا

  .وبكیفیة كبیرة

  

  

بالخصوص أن في هذه الفترة و  تأثیر األزمة االقتصادیة على العمالت، توضح هذه القطع النقدیة مدى

األزمة هو  كانت من القرارات التي أخذتها روما للحد من هذهو  شملت كل أنحاء اإلمبراطوریة الرومانیة

هذا ما أدى إلى طهور  و  إعطاء الرخصة لضرب القطع النقدیة بالخواص باعتمادها من طرف المقاطعة

رب ضآلة و  جدنا قطع نقدیة مقلدةو  . حیث20نذكر منها المقاطعة الشرقیة ألفریقیاو ورشات دون رقابة 

  سوف نعرج علیها فیما یلي: و  ،عمالت من الطینة

  أثر األزمة االقتصادیة على المقاطعة الشرقیة إلفریقیا: 

جامعة الشلف في إطار /اإلنسانیة/كلیة العلوم اآلثارلشعبة علم  اآلثارطلبة  لفائدةبتربص میداني  ناقم

عثرنا على العدید من و ، تعود للفترة القدیمةمحاولة اكتشاف اآلثار منطقة بسكرة التي فیها أیضا أثارا 

لكن أثناء التمحیص في و  ،ون" الموجود بفرنساطدیة بنفس شكل القطع المشار إلیها في كنز "أو القطع النق

حیث أن حدث لصق جانبین ، واضح تدعو أن نشك في شرعیتها  بشكلجدنا أثار ، و هذه القطع النقدیة

من  لب ضرب العمالتاهذا باإلضافة إلى عثورنا على ق، و من القطعة للوصول إلى قطعة نقدیة موحدة

  م. 336مثل القالب المعثور علیه في ضواحي بسكرة "لقسنطنیوس" ، مادة الطین المحروق مكسورا

  

  

  

  

  

                                                             
20- CALLU, J-P., La politique monétaire des empereurs romains de 238 à 311, Paris, 1969, p. 320.  

 

 

قالب عملة نقدیة مزورة تعود الى القرن الرابع 

، محفوظ حالیا بموقع  2014میالدي، اسعون رابح، 

 .07، تحت رقم  االثري تهودة
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عمدا لغرض  یتلفرب العمالت في الفترة الرومانیة ضولكن أثناء الدراسة البیبلیوغرافیة اكتشفنا أن 

هنا نتطرق إلى محتوى هذه التحف . و للحفاظ على كمیة القطع النقدیة المضروبة عدم استعماله مجددا

في الجانب و  اإفریقیدها أثناء فترة كبیرة في تاریخ حیث أنه یبین تواج، األثریة التي تعتبر كنز للمنطقة

بحیث ، االجتماعي في الفترة القدیمةو  هذا باإلضافة إلى مدى تواجدها في المیدان السیاسي، و االقتصادي

و القالب الذي .جدناها في العدید من المناطق من بسكرةو  تجدر اإلشارة أن هذه اآلثار المتعلقة بالنقود

الرومانیة  لإلمبراطوریةحد كبیر القالب الطیني المعثور علیه في العدید من المناطق  ضربت به یشبه الى

  خالل نفس الفترة، مثل  هذا القالب الطیني في الصورة الموالیة.

  

  

  

 

بإختالف ، السلسلة*عرفت خالل الفترة الرومانیة ضرب القطع النقدیة على أساس  -

  النماذج التي تحتویها.

  

السلسلة هي مجموع القطع النقدیة المضروبة في نفس الفترة، العائدة الى إمبراطور أو مدینة  ·

  أنها تمثل قیمة نقدیة لها عالقة نسبیة مع األخرى. إالمعینة، و مختلفة المقاسات و المحتوى، 

  

  

  علیها:  معثورلالنقدیة ادراسة القطع 

  .في بسكرة المكتشفةنموذج من القطع النقدیة 

  

  

   

  

  

 یمثل قالب طیني یعود للملكة " یولیا

  Collection Frédéric Weber عن دومنا".
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  قطعة نقدیة أصلیة والتي تمثل العملة المضروبة شرعیا.

  

  

  استنتاجات : 

في العالم الروماني بكیفیة عامة ، و االقتصادیة الرومانیة في إفریقیامن خالل دراستنا لمحتوى األزمة 

شكلت ، نستنتج أن مدینة بسكرة التي هي جزء من العالم الروماني بالخصوص في فترة األزمة االقتصادیة

  من خالل التحف المعتمد علیها توصلنا إلى: ، و ذاك من خالل اآلثار القائمة إلى حد الیومو  تواجدا مهما

كانیة وجود ورشة ضرب القطع النقدیة في المنطقة خاصة في القرن الثالث میالدي أي أثناء إم -

 دلیلنا هو وجودها في أماكن عدیدة للمدینة، أي إبعاد احتمال تواجدها بالصدفة.   و  األزمة االقتصادیة

یعني ، المزورةدلیل وجود القطع النقدیة ، بها أحداث سیاسیة مهمةو  استغالل المنطقة بصفة رسمیة -

 استغاللها في كسب المزایا.و  هناك تقدم اقتصادي إلى حدود البحث عن وسائل الربح بكیفیة غیر مشروعة

 احتمال وجود ثورات شعبیة ضد القرارات الرسمیة. -

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

:سداسالالمحور  
 

  .المواقع االثرية والتاريخيةصيانة وترميم  
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LUMIERE ET ARCHITECTURE DANS LES MOSQUEES  
DE LA PERIODE AGHLABIDE 

 
Azeddine BELAKEHAL1 

 
 

 
 
 
Introduction : 
La dynastie Aghlabide couvrit l’actuelle Tunisie, la Tripolitaine et une majeure partie de l’Algérie 

orientale durant l’ère allant de 800 à 9092. Elle est contemporaine, dans le Nord-Africain, des 
dynasties Idrisside et Toulounide respectivement au Maroc et en Egypte. De cette période, l’héritage 
légué par les Aghlabides est plus que remarquable, des infrastructures hydrauliques, des fortifications 
de villes, des établissements fortifiés (Ribat) et une architecture religieuse notoire. C’est à cette 
dernière catégorie d’héritage Aghlabide que s’intéresse cette recherche et plus particulièrement aux 
dispositifs d’éclairage naturel qui lui seraient particuliers. Il est d’abord à rappeler que similairement 
aux autres religions du livre, la lumière revêt un statut divin en Islam3. Une Sourate coranique est 
spécifiquement dédiée à la lumière et la valorise en tant que symbole divin : «Allah est la lumière des 
cieux et de la Terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans 
(un récipient de) cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat»4.  

 
Dans les édifices du monde musulman et ceux religieux en particulier, la lumière possède un 

caractère spirituel et symbolique5. Cette particularité qui se manifeste dans l’architecture générale des 
mosquées mais aussi dans ses détails constructifs, est à l’origine de sensations, impressions voire 
émotions vécues par l’usager. La description que donne le voyageur Ibn Battuta de la mosquée du 
Dôme du Rocher, a Jérusalem, illustre un tel rapport sensoriel : ‘C’est un édifice des plus merveilleux, 
….. La plupart de toutes ces choses sont recouvertes d’or, et la chapelle resplendit de lumière et 
brille comme l’éclair. La vue de celui qui la regarde est éblouie de ses beautés, la langue de qui la 
voit est incapable de  la décrire’6.  Cet ensemble de conduites perceptives,  englobant ce qui revient 
aussi bien à l’individu en soi qu’à son groupe social, est abordé dans la présente recherche au moyen 
de la notion d’ambiance. 

 
 

                                                             

1 - Professeur au sein du département d’architecture/Université de Biskra/Laboratoire de Conception et de Modélisation 
des Formes et des Ambiances Urbaines et Architecturales (LACOMOFA). Email : a.belakehal@univ-biskra.dz  
2 - VONDERHEYDEN, M., 1927, La Berbérie Orientale sous la Dynastie des Benou-l’Aghlab (808-909), Paris: 
Geuthner. 
3 - BEHRENS-ABOUSEIF, D., 1999, Beauty in Arabic Culture, Princeton: Markus Wiener Publishers. ; IRWIN, R., 
1997, Le Monde Islamique, Paris : Flammarion. 
4 - Coran, Sourate 24, verset 35 
5 - ZIANI, A.; BELAKEHAL, A., 2014, « Spatialités lumineuses des medersas du Maghreb », Communication présentée 
lors du Colloque International La lumière dans les religions du livre : Une approche pluridisciplinaire, Beyrouth, 
décembre 13-14. ; BELAKEHAL, A.; TABET AOUL, K.; BENNADJI, A., 2004, « Sunlighting and daylighting 
strategies in the traditional urban spaces and buildings of the hot arid regions», in Renewable Energy International 
Journal, 29, pp. 687-702. ; GONZALEZ, V., 2001, Beauty and Islam, Aesthetics in Islamic Art and Architecture, London: 
I. B. Tauris Publishers in association with The Institute of Ismaili Studies. 
6 - IBN BATTUTA, 1982, Voyages de l’Afrique du Nord à la Mecque, Traduit par Charles Defremery et Beniamino 
Raffaello, Paris : Librairie François Haspero, pp. 130-131. 

mailto:a.belakehal@univ-biskra.dz
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De l’ambiance : 
Le terme ambiance indique un milieu qui nous entoure, qui nous environne, enfin un contexte 

dans lequel on se localise. Il s’agit ainsi d’une situation qui peut réunir un environnement et la (ou 
les) personne qui s’y trouve7. Cette notion apporte certes des éléments nouveaux pour l’étude des 
stimuli physiques au sein des espaces construits dont l’exigence de la plurisensorialité. Néanmoins, 
c’est la prise en compte de l’espace architectural comme composant influent dans la caractérisation 
d’une ambiance qui la distingue des autres approches se penchant sur le même problème telles que la 
philosophie qui centralise sur l’effet émotionnel8, l’ergonomie de l’environnement qui s’intéresse 
principalement aux caractéristiques humaines physiologiques9 et  de  la  psychologie  de  
l’environnement qui se base sur les aspects psychosociologiques de l’individu10.  

 
Conceptuellement parlant, il est possible de définir l’ambiance comme une interaction complexe 

d’influences réciproques11 entre (Fig. 01): 
§ Contexte du lieu où se situe l’espace architectural (climat, culture, société) 
§ Espace architectural (conformation, activités ou usage…) 
§ Environnement physique relatif au stimulus (thermique, lumineux, sonore, olfactif, 

aéraulique…) 
§ Usager (perception et comportement). 

 
Dans cette recherche, l’attention est focalisée sur les ambiances lumineuses de la mosquée 

aghlabide. Elle recherche les dispositifs architecturaux mis en faveur de la création d’un 
environnement lumineux capable d’être sensoriellement transmis aux usagers du lieu et de là à 
concrétiser les qualités spirituelles associées à la lumière divine tant évoquée par la théologie 
islamique. Cette étude explore donc une ambiance patrimoniale qui n’est plus de nos jours mais dont 
la connaissance est nécessaire à plus d’un titre (histoire de l’art et de l’architecture ainsi que la 
préservation patrimoniale). Cela exigerait bien évidemment un développement méthodologique 
spécifique au sein du champ des ambiances12.    

 
 

 
 
 
 
 

                                                             

7 - BELAKEHAL, A., 2013, « De la notion d’Ambiance », in Courrier du Savoir Scientifique et Technique, 16, pp. 49-54. 
;  AMPHOUX,  P.  (sous  la  direction  de),  1998,  La  Notion  d’Ambiance,  Une  Mutation  de  la  Pensée  Urbaine  et  de  la  
Pratique Architecturale, Paris : Plan Urbanisme, Construction, Architecture. ; AUGOYARD, J-F., 1998, « Eléments pour 
une théorie des ambiances architecturales et urbaines », in Les Cahiers de la Recherche Architecturale, 42/43, pp. 13-23. ; 
LASSANCE, G., 1998, Analyse du Rôle des Références dans la Conception : Eléments pour une Dynamique des 
Représentations du Projet d’Ambiance Lumineuse en Architecture, Thèse de Doctorat, Université de Nantes. 
8 - KAUFMANN, P., 1999, L’expérience émotionnelle de l’espace, Paris : Libraire philosophique J. Vrin. 
9 - PARSONS, K-C., 2000, «Environmental ergonomics: a review of principles, methods and models», in Applied 
Ergonomics, 31, pp. 581-594. 
10 - FISCHER, G-N., 1997, Psychologie de l’Environnement Social, Paris : Dunod. 
11 - BELAKEHAL, A.; BENNADJI, A.; TABET AOUL, K., 2009, « Towards an occupant based conceptual model, Case 
of the natural luminous ambience»,  Communication présentée lors de la conférence internationale Passive and Low 
Energy Architecture’ 2009 (PLEA), Quebec City, Juin 22-24. 
12 - BELAKEHAL, A., 2012, « Les ambiances patrimoniales. Problèmes et méthodes », Communication présentée lors du 
2nd Congrès International sur les Ambiances, Montréal, Septembre 19-22. 
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Protocole méthodologique : 
Mesurer l’ambiance reviendrait à caractériser objectivement ses composantes telles que définies 

au sein de son modèle conceptuel. Il s’avère que ceci nécessiterait des études aussi bien qualitatives 
que quantitatives. Ainsi, les qualités spatiales du lieu (caractéristiques morphologiques et surfaciques) 
de même que les activités mentales et corporelles rattachées au lieu (émotions, représentations, 
appropriations…) sont rangées en tant qu’études qualitatives ; la mesure des phénomènes physiques 
(lumière, son, odeur…) est plutôt décrite comme étant quantitative. Seules les qualités spatiales du 
lieu en termes d’ambiance sont prises en compte dans la présente étude. Il y sera donc question 
d’approfondir concrètement un modèle partiel de celui conceptuel ; en l’occurrence celui de la 
conformation architecturale dans sa relation à l’environnement physique lumineux au sein d’un 
contexte spécifique.  

 
Ainsi et d’un point de vue conformationnel, les sources d’éclairage naturel pour un espace 

architectural quelconque sont au nombre de trois : i) le soleil et/ou le ciel, ii) l’environnement 
extérieur immédiat, et iii) l’environnement interne13 (Fig. 02). L’acheminement de la lumière 
naturelle depuis les deux premières sources vers l’espace intérieur se fait au moyen de dispositifs 
architecturaux consistant essentiellement en percements. La troisième source se constitue des formes 
de l’espace en soi et des matières dont il est  revêtu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

13 -  FONTOYNONT,  M.  ;  PERRAUDEAU,  M.  ;  AVOUAC,  P.,  2011,  Construire  avec  la  lumière  naturelle.  Paris  :  
CSTB.; BAKER, N-V.; STEEMERS, K., 2002, Daylight Design of Buildings, London: James and James. ; BAKER, N-
V.; FANCHIOTTI, A.; STEEMERS, K., 1993, Daylighting in Architecture: A European Reference Book, Londres: 
Routledge. 
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Fig. 01 : Modèle conceptuel de la notion d’ambiance 
(Source : Auteur). 
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Sur la base de cette opérationnalisation du modèle conceptuel partiel, un inventaire des divers 

dispositifs d’éclairage naturel sera établi pour le cas des mosquées du corpus d’étude.  Cet inventaire 
permettra d’identifier et catégoriser les dispositifs urbains et architecturaux contribuant à la création 
d’un environnement physique lumineux. Ensuite, une lecture conformationnelle est menée sous deux 
aspects : i) typologique permettant de distinguer les dispositifs d’éclairage latéral de ceux d’éclairage 
zénithal, et ii) topologique faisant apparaitre les polarisations spatiales géométriques (centre, axe et 
périphérie) et non-géométriques (symboliques ou fonctionnelles).  

 
 
 
Corpus d’étude : 
La présente recherche considère cinq mosquées Aghlabides : i) Grande mosquée de Kairouan, ii) 

Mosquée Zaitouna, iii) Grande mosquée de Sousse, iv) Mosquée Bouftata (Sousse), et v) Mosquée 
des trois portes (Kairouan). Un sixième cas d’étude, contemporain des mosquées Aghlabide mais 
situé à l’Est de la Tunisie a été pris en considération dans un objectif de comparaison. Il s’agit de la 
Mosquée d’Ibn Touloun au Caire (Fig. 03). La présentation de ce corpus d’étude sera focalisée 
essentiellement sur les percements au niveau des salles de prière. Cependant, il serait incontournable 
de justifier, au préalable, la non-prise en compte de la Grande mosquée de Sfax, de fondation 
aghlabide, au sein de ce corpus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 02 : Modèle conceptuel partiel de la notion d’ambiance spécifique aux sources 
d’éclairage naturel pour une conformation architecturale (Source : Auteur). 
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Grande mosquée de Sfax : 
La mosquée de Sfax a connu plusieurs remaniements tout au long de son existence. La mosquée 

édifiée en 849 par un Cadi durant le règne des Aghlabides a été ruinée et diminuée de quatre de ses 
nefs du coté Ouest. Dans la partie Est, une nouvelle mosquée fut insérée en 988 présentant un nouvel 
ordonnancement architectural; un embellissement de la façade Est fut réalisé en 1085 et enfin une 
restauration menée durant la période Ottomane14.  Devant  cet  état  de  fait,  il  serait  délicat  de  se  
prononcer  sur  la  morphologie  de  cette  mosquée,  et  surtout  au  sujet  de  ses  percements  datant  de  la  
période Aghlabide. Les restitutions suggérées par G. Marçais et L. Golvin (1960), quoique demeurant 
notables, font l’objet de certaines critiques15.  

Ces restitutions indiquent que la salle de prière était constituée au départ de neufs nefs et trois 
travées, largement ouverte sur une cour rectangulaire, fidèle donc au modèle Aghlabide tel qu’il se 
présente au niveau de ses consœurs de Kairouan et Tunis. Ensuite, la mosquée a connu une extension 
similairement  aux  mosquées  de  Sousse  et  de  Monastir16. Plus tard mais toujours durant la période 
Aghlabide, la salle de prière comportera neuf nefs et six travées17. En ce qui concerne les percements, 
                                                             

14 - BOUCHOUCHA, M., 1973, Mosquées de Tunisie, Tunis: Maison Tunisienne de l’Edition.; MARÇAIS, G., 1954, 
L’architecture musulmane d’occident, Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne et Sicile, Paris : Arts et métiers graphiques. 
15 - DARGHOUTH, S., 2007, « Quelques observations sur la grande mosquée de Sfax», in Africa, XXI, pp. 179-186. 
16 - MARÇAIS, G. ; GOLVIN, L., 1960, La Grande Mosquée de Sfax, Tunis : Imprimerie la Rapide. 
17 - MARÇAIS, G., 1954, Op. Cit. 

 

  

 

 

 

Fig. 03 : Vues des mosquées constituant le corpus d’étude : En haut de gauche à droite : Grande 
mosquée de Kairouan,  Mosquée Zaitouna (Tunis), Grande mosquée de Sousse ; en bas de gauche 

à droite : Mosquée des trois portes (Kairouan), Mosquée Bouftata (Sousse) (Source : Auteur), 
Mosquée Ibn Touloun (Le Caire) (Source : Julie Bonnéric). 
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G.  Marçais  et  L.  Golvin  soulignent  que  les  portes  actuelles  sur  la  face  Est  sont  aux  mêmes  
emplacements que durant la période aghlabide. Les percements situés dans les autres murs ne le sont 
pas nécessairement et ne peuvent être donc attribués avec certitude à l’édifice Aghlabide. Sur le 
terrain, d’autre part, des percements se présentent sous des formes variées et parfois totalement 
différentes de ce qui se rencontre dans le reste des mosquées Aghlabides (Fig. 04). A cet effet, cet 
édifice n’a pas fait partie du corpus d’étude de cette recherche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande mosquée de Kairouan : 
Première mosquée de l’occident musulman, elle fut entièrement reconstruite par le Prince 

Aghlabide Ziaydat Allah et ensuite agrandie en 862 et 87518. De forme presque rectangulaire, la 
mosquée enserre une salle de prière et une cour bordée de galerie double sur les cotés Est et Ouest. La 
galerie Nord comporte une seule rangée d’arcades. La salle de prière est composée de dix-sept nefs et 
de sept travées auxquelles s’ajoute une galerie bordant la cour. La travée du Mihrab et la nef axiale se 
distinguent par leurs largeurs plus importantes que leurs similaires. Les murs latéraux de la salle de 
prière sont percés par de hautes baies avec écrans ajourées colorés au niveau de la travée du Mihrab. 
Au-dessus de ce dernier et au niveau de la coupole le surplombant existent des percements pourvus 
aussi  d’écrans ajourées colorés.  

 
Mosquée Zaitouna : 
La mosquée Zaitouna fut entièrement reconstruite entre 853 et 856 et ce durant le règne du Prince 

Aghlabide Abou Ibrahim Ahmed19.  La  salle  de  prière  s’ouvre  sur  une  cour  entourée  sur  les  quatre  
cotés d’une galerie à simple rangée d’arcades. Le mur Est est percé de portes donnant sur une galerie 
et d’une baie haute, avec écran ajouré, au niveau de la travée du mur de la Quibla. Au dessus du 
Mihrab, est percée une baie en plus de celles de la coupole le précédant.  

 
Grande Mosquée de Sousse : 
La grande mosquée de Sousse a été initialement construite par le Prince Aghlabide Abou Al-

Abbas en 850 et fut agrandie vers la fin du Xème siècle20. La salle de prière est mitoyenne d’une cour 

                                                             

18 -  DEREK,  H.  ;  GOLVIN,  L.,  1976,  Islamic  Architecture  in  North  Africa,  London:  Faber  and Faber.  ;  GOLVIN,  L.,  
1966, « Note sur les coupoles de la grande mosquée Al-Zaytouna de Tunis », in Revue de l’Occident Musulman et de la 
Méditerranée, 2, pp. 95-109. 
19 - DEREK, H. ; GOLVIN, L., 1976, Op. Cit. ; GOLVIN, L., 1968, Quelques réflexions sur la grande mosquée de 
Kairouan à la période des Aghlabides, in Revue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée, 5, pp. 69-77. ; GOLVIN, 
L., 1966, Op. Cit. 
20 - DEREK, H. ; GOLVIN, L., 1976, Op. Cit. ; BOUCHOUCHA, M., 1973, Op. Cit. 

   

Fig. 04 : Différentes fenêtres dans la Grande mosquée de Sfax (Source : Auteur). 
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de forme rectangulaire également ; elle est composée de six travées et de treize nefs. La cour est 
bordée de galeries d’une seule rangée d’arcades. Le mur de la Quibla est percé de hautes baies. Les 
murs latéraux de cette salle ne comprennent qu’une porte chacun. La première coupole du Mihrab et 
la deuxième sont percées à la base.   

 
Mosquée Bouftata : 
De petite surface, la mosquée est située dans la ville de Sousse. Elle fut bâtie entre 838 et 841 

sous le règne du Prince Aghlabide Abou Iqal21. La salle de prière n’est pas précédée d’une cour ; une 
galerie narthex longe le mur antérieur. Trois travées et trois nefs composent cette salle de prière. Le 
mur de la Quibla est percé de trois hautes baies et une quatrième est située sur le mur Ouest au niveau 
de la travée du mur de la Quibla.   

 
Mosquée trois portes : 
La petite mosquée des trois portes fut bâtie par Mohamed ben Khairouan El Maafiri, un originaire 

de Cordoue, en 86622.  Mosquée  sans  cour,  elle  enserre  une  salle  de  prière,  de  trois  travées  et  trois  
nefs, et s’ouvre directement, par trois portes, sur la rue.  

 
Mosquée Ibn Touloun : 
La mosquée d’Ibn Touloun fut édifiée au Caire, de 876 à  878, par le prince Abou Abbas Ahmed 

Ibn Toulon23. De forme presque carrée, la mosquée est organisée autour d’une cour centrale et 
entourée d’une cour excepté du coté de la Quibla. La salle de prière se compose de cinq travées 
parallèles au mur de la Quibla et de dix-sept nefs. La cour centrale est entourée de galeries à double 
rangée. La salle de prière s’ouvre donc largement sur cette cour centrale et ses murs périphériques 
sont dotés de hautes baies équipées d’écrans ajourés. Les portiques des travées sont percés au niveau 
des tympans au moyen de baies similaires à celles des murs périphériques mais sans écrans ajourés. 
La coupole précédant le Mihrab a été rajoutée lors de travaux réalisés au 13ème siècle et n’a pas été 
prise en compte comme dispositif d’éclairage naturel dans ce travail de recherche.  

 
Composants environnementaux, urbains et architecturaux : 
Le nord du Maghreb est une région caractérisée par un climat lumineux clair ensoleille fréquent 

pour au moins la moitié de l’année24.  L’Egypte  n’en  diffère  pas  trop  en  matière  de  gisement  
lumineux25. Le contexte climatique des mosquées du corpus d’étude est donc une région où le soleil 
avec ses rayons lumineux est fort présent le long de l’année. Les rayons solaires constituent ainsi une 
source primaire pour l’éclairage naturel des espaces architecturaux mais dont la pénétration directe 
est évitée afin de réduire la surchauffe estivale au sein de ces espaces. Divers dispositifs sont utilisés 
en vue d’y parvenir.  

 
En premier lieu, se révèle la compacité du tissu urbain. Le système de rues et ruelles imbriquées 

favorisent l’exclusion des rayons solaires directs et la multiplication de ceux réfléchis depuis les 
surfaces des ruelles et des façades d’en face26 (Fig. 05).  Pour  le  cas  des  mosquées  étudiées,  il  est  
facile de constater que les mosquées Aghlabides sont entourées ou tout juste délimitées de parcours 
urbains permettant ce contrôle solaire et lumineux. Comme  il s’avère que celle d’Ibn Touloun 
                                                             

21 - DEREK, H. ; GOLVIN, L., 1976, Ibid. ; BOUCHOUCHA, M., 1973, Ibid. 
22 - DEREK, H. ; GOLVIN, L., 1976, Ibid. ; BOUCHOUCHA, M., 1973, Ibid. 
23 - FATTAL, A., 1960, La Mosquée d‘Ibn Touloun au Caire, Beyrouth: Imprimerie Catholique. ; ABD EL-WAHAB, H., 
1940, « L’architecture islamique », in Majallat al-Imarah II, 2, pp. 105-112. ; WILLIAMS, R., 1918, «The mosque of Ibn 
Tulun», in The Moslem World, VIII, 3, pp. 221-234. 
24 - BELAKEHAL, A.; TABET AOUL, K., 2003, « L’éclairage naturel dans le bâtiment, Référence aux milieux à climat 
chaud et sec», in Courrier du Savoir Scientifique et Technique, 4, pp. 03-13. 
25 - AL-MAIYAH, S.; ELKADI, H., 2007, « The role of daylight in preserving identities in heritage context», in 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 11, pp. 1544-1557. 
26 - BELAKEHAL, A.; TABET AOUL, K., 2003, Op. Cit. 
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incorpore un dispositif similaire au sein de l’édifice même. Effectivement, une cour périphérique 
entoure la salle de prière et la cour intérieure de la mosquée accentuant ainsi la quantité de rayons 
réfléchis envers une salle de prière dont l’enveloppe est soigneusement traitée en matière de 
percements.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
La  cour  centrale  (Sahn)  se  présente  aussi  comme  un  dispositif  assurant  l’approvisionnement  

majeur en éclairage naturel pour les mosquées Aghlabides et Toulounide. Dans les premières, les 
cours sont de forme rectangulaire parallèle à la salle de prière tandis que dans celle d’Ibn Touloun 
elle est de forme carrée. S’ouvrant largement sur ces cours, les salles de prière reçoivent 
simultanément un éclairage naturel direct au niveau des travées qui sont limitrophes à la cour et 
réfléchi par le sol de la cour vers celles plus profondes. Les galeries périphériques à la cour atténuent 
l’éblouissement pour les prieurs se dirigeant vers la cour ou qui y sont (Fig. 06).  

 
Localisés au niveau de l’enveloppe extérieure de la salle de prière, les accès lui permettent un 

accès  des rayons lumineux réfléchis en profondeur. Ils forment les percements les plus importants en 
dimensions mais demeurent réduits en nombre. L’éclairage naturel des salles de prière est aussi 
assuré par les fenêtres hautes situées essentiellement au niveau de la travée du mur de la Quibla. Ces 
fenêtres sont plus hautes que larges et sont parfois pourvues d’écrans ajourés en bois pour le cas des 
mosquées Aghlabides.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fig. 05 : Vue du contexte urbain de la Grande mosquée de Sousse  montrant la 
compacité du tissu urbain immédiat (Source : Auteur) et vue aérienne de la 
mosquée d’Ibn Toulon montrant les cours additives entourant l’édifice principal de 
la mosquée (Source : Google Earth).   
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Dans la mosquée d’Ibn Touloun, les fenêtres hautes, au nombre de cent-trente, sont munies 

d’écrans ajourés en gypse permettant de filtrer les rayons lumineux et de créer de forts effets 
lumineux. Cette mosquée se distingue de celles Aghlabides par les percements au niveau des tympans 
des portiques. Ces baies sont situées dans le même alignement et ce depuis le portique donnant sur la 
cour jusqu’aux hautes fenêtres sur le mur de la Quibla. Elles assurent en plus de l’éclairage naturel, 
un allégement de la charge du portique et une décoration pour la salle de prière27 (Fig. 7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

27 - WILLIAMS, R., 1918, «The mosque of Ibn Tulun», in The Moslem World, VIII, 3, pp. 221-234. 

Fig. 06 : Coupes schématiques montrant la contribution des 
galeries périphériques dans la maitrise de l’environnement 
lumineux de la cour de la mosquée (Source : Auteur).  

  
Fig. 07 : Vues intérieures montrant les hautes fenêtres dans la 
Grande mosquée de Sousse (Source : Auteur) et aussi des 
tympans dans la mosquée d’Ibn Toulon (Source : Julie Bonnéric). 
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Les mosquées Aghlabides se distinguent par ailleurs par la coupole avant le Mihrab qui fait figure 

absente dans la mosquée originelle d’Ibn Touloun. Cette coupole est percée à sa base et permet une 
admission indirecte de la lumière naturelle vers la zone du Mihrab (Fig. 8). Par ailleurs, les surfaces 
des murs intérieurs des salles de prière du corpus n’ont de revêtement que le matériau de construction 
même. Les enduits en couleur blanche ne sont que des rajouts ultérieurs. La couleur moyennement 
claire des murs des salles de prière permet une réflexion non-éblouissante des rayons lumineux reçus 
depuis la cour. Les planchers varient en termes de couleurs. Dans les mosquées d’Ibn Touloun, 
Kairouan et la Zaitouna, les planchers en bois de couleur foncée sont luisants. Par contre, dans les 
mosquées de Sousse, Bouftata et des trois portes les toitures voutées sont de couleur claire mais sont 
aussi rugueuses et donc moins luisantes.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typologies et topologies lumineuses : 
Dans ce corpus de mosquées Aghlabides, deux types d’éclairage naturel sont présents (Fig. 09) : 

i) un éclairage latéral que l’on rencontre aussi dan la mosquée d’Ibn Touloun que concrétisent les 
fenêtres hautes, ii) un éclairage zénithal, en l’occurrence la coupole du Mihrab, et dont la présence est 
limitée aux mosquées aghlabides. A ceux-ci un éclairage de type double latéral-zénithal est 
matérialisé par la cour.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fig. 08 : Vues intérieure de la mosquée Zaitouna (Tunis) et extérieure de la Grande mosquée 
de Sousse montrant la coupole précédant le Mihrab (Source : Auteur). 

  

 

  

Fig. 09 : Typologies d’éclairage naturel  dans 
les mosquées (Sources de gauche à droite : 
Auteur, Julie Bonnéric, Auteur). 
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Aussi, la salle de prière enserre certaines topologies lumineuses dont la première est à caractère 

directionnel. En effet, la direction de la Quibla est doublement signalée par : i) la coupole précédant 
le Mihrab dans les mosquées Aghlabides, et ii) les fenêtres hautes du mur de la Quibla simplement 
présentes dans les mosquées Aghlabides mais majestueusement mises en valeur dans la mosquée Ibn 
Toulon. La coupole du Mihrab occasionne ainsi un environnement lumineux créateur d’un pôle 
symbolique alors que les fenêtres hautes du mur de la Quibla affichent une axialité directionnelle 
lumineuse.  

 
Vue globalement, la salle de prière manifeste aussi une stratification lumineuse graduelle dans sa 

profondeur. L’environnement lumineux y décroit en allant de la cour vers le mur de la Quibla pour 
s’élever, mais moyennement, en arrivant à ce dernier (Fig. 10). Singulièrement, la cour est le centre 
lumineux sans rival dans la mosquée. La présence de galeries périphériques accentue davantage cette 
centralité lumineuse en mettant en contraste l’éclat des surfaces horizontales et verticales de la cour et 
la pénombre dans laquelle baignent celles des galeries.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 10 : Vue intérieure et vue en plan schématique  montrant  la stratification 
graduelle lumineuse de la salle de prière   (Source : Auteur) 
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Survie d’un modèle : 
Au cours des dynasties qui succédèrent aux Aghlabides, ces différents caractères ambiantaux 

lumineux ont le plus souvent survécu en dépit de certains changements stylistiques. La cour a gardé 
son rôle de centre lumineux jusqu'à l’arrivée des dynasties Hafsides et surtout des Ottomans  où elle a 
constitué  plutôt une périphérie lumineuse. La coupole du Mihrab a maintenu elle aussi son rôle de 
pôle lumineux symbolique et ce à travers le territoire maghrébin jusqu'à l’avènement des Alaouites au 
Maroc où la travée précédant le Mihrab devient sans coupole. Si les fenêtres hautes ont continué de 
jouer leurs rôles ambiantal lumineux, elles se retrouveront désormais associées aux fenêtres basses, 
plus larges, apparues après l’arrivée des Ottomans au Maghreb. La stratification lumineuse graduelle 
de la salle de prière s’est vue aussi concurrencée par un centre lumineux dont l’origine est le dôme 
central apparu lui aussi avec l’avènement des Ottomans.  

  
 
 
Conclusion : 
Cette recherche a jeté un nouveau regard sur un corpus appartenant bel et bien à l’architecture 

islamique, en l’occurrence celle de la période Aghlabide. Elle a en effet examiné les manifestations 
conformationnelles de la lumière naturelle dans les mosquées Aghlabides en Tunisie et une mosquée 
Toulounide en Egypte, et ce au moyen d’une approche ambiantale partiellement limitée à 
l’association de la caractérisation typologique à celle topologique.  

 
Les résultats obtenus attestent l’existence de caractères architecturaux relevant des dimensions 

ambiantales dans l’architecture religieuse Aghlabide. En se basant sur le recours à des dispositifs 
architecturaux aux simples stratégies d’éclairage naturel, c’est la cohérence de l’ensemble qui alloue 
le succès en matière d’ambiances lumineuses.  

 
Perpétuant des modèles préexistants dans le monde musulman, de l’architecture Aghlabide se 

croisait harmonieusement avec ceux de son époque sur le plan ambiantal et a pu survivre malgré les 
différentes influences qui lui ont succédé jusqu’à l’avènement des Ottomans et des Alaouites au 
Maghreb.  

 
Reconnaissance : 
Cette étude a été réalisée dans le cadre d’une bourse de recherche octroyée par l’American 

Institute for Maghrib Studies (AIMS). L’auteur tient aussi à remercier Julie Bonnéric pour l’avoir 
autorisé à publier les photos de la mosquée d’Ibn Touloun. 
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La restitution 3D : outil de conservation et valorisation du patrimoine 
culturel bâti 

 
Ala BELOUAAR1 

 
 

 
 

Aujourd'hui, il est très difficile d'imaginer ce qu'était un ensemble architectural sans avoir 
recours à l’image. 

Alors, En architecture et archéologie, la vue 3D s’avère très utile à la conception d’illustration 
pédagogique et esthétique destinées à la valorisation des sites, monuments et objets de valeurs 
patrimoniales auprès du grand public, cette démarche de restitution numérique peut être également 
un outil essentiel à l’approfondissement de la réflexion des chercheurs, et un outil important pour 
répondre à les questions sans réponses et même de fonder des nouvelles pistes et hypothèses. 

Nous voulons ici évoquer les principes fondamentaux pour une restitution numérique réussite, et 
démontrer l’intérêt et l’importance de reconstruire virtuellement ces mondes disparus afin d’offrir 
une nouvelle vision du patrimoine. 

 

1-La définition de la restitution 3D: 
Le mot restituer exprime avant tout l’idée de rendre. Il s’agit, en ce qui concerne notre sujet, de 

redonner l’idée de l’aspect d’un édifice ancien. La restitution est, fondamentalement, la 
reconstitution d’une image: celle que l’édifice ou le site étudiés devaient avoir à un moment ou à 
un, autre de leur histoire2. 

 

2-Evolution de l’usage de la restitution: 
Les  origines  de  restitution  reviennent  au  XVe siècle  à  Rome,  la  pratique  consistant  à  restituer  

des parties abîmées ou disparues de bâtiments historiques, l’objectif n’était alors pas la conservation 
du patrimoine, mais souvent pour sa réutilisation à des fins privées. Dans quelques cas, ces 
restaurations ont même comporté la destruction d’autres monuments anciens3. 

 
 

 
 

 

                                                
1 - Architecte des biens culturels immobiliers, au sein du Centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre, Timimoun. 
Email : alaeddine1990@yahoo.fr  
2- GOLVIN, J.-C., 2003, “Restitution Issue in Archaeology of Ancient Towns”, in Actes du colloque Virtual 
Retrospect, Bordeaux, pp. 39-43. 
3- SANTACANA I  MESTRE, J. ; CARME BELARTE FRANCO, M., 2011, «Problèmes généraux concernant la 
restitution en archéologie »,  In  De  la  restitution en  archéologie,  Centre  des  monuments  nationaux,  Editions  du 
Patrimoine, pp. 09–15. 

mailto:alaeddine1990@yahoo.fr
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2-1. Premiers travaux de restitution : travaux ludique et sentimental : 

Basées sur des critères plus esthétiques et conjecturaux 
que pédagogiques, des restitutions graphiques reviennent à 
la fin du Moyen-âge et à la Renaissance. Elle naît à partir 
du moment où les artistes ont cherché à évoquer selon un 
idéal imaginaire des édifices ou des villes dans des formes 
ayant appartenu à des périodes antérieures, voire bibliques 
(Fig. 01)4. 

 

 
 

 
 

A l'aube du XIXe siècle, l'époque des grandes explorations archéologiques voit les premiers 
savants, archéologues ou architectes, s'appliquer à décrire, mesurer, étudier, dessiner et surtout 
restituer des vestiges architecturaux tels qu'ils pouvaient être au temps de leur rayonnement (Fig. 
02)5 et (Fig. 03) 6. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

 
2-2. restitutions scientifiques :   

Au 20eme siècle, les restitutions ont devenu moins conjecturales et basée sur des données 
archéologiques réelles qui sont devenus disponibles en raison de l'augmentation des fouilles. 

 Aujourd'hui, nous ne pouvons pas seulement regarder les reconstructions, nous pouvons les 
expérimenter en tant que modèles physiques de grandeur nature ou des simulations virtuelles 
comme immersifs. 

                                                
4- MOHEN, J.-P, 1999, Les  sciences  du  patrimoine : identifier, conserver, restaurer, Paris. 
5- SELMALI, A, Moyens Informatiques de restitution en archéologie monumentale : Cas du temple de Karnak, Thèse 
de doctorat : Aménagement, Montréal : Université de Montréal. 
6- SEBASTIAN HAGENEUER, M.A, 2014, Archaeological Reconstructions, openeditionsbooks. 

 
Fig. 01: La tour de Babel reconstituée 

par P. BRUEGEL au XVIe siècle. 
(MOHEN, 1999, p. 10). 

  

Fig. 02 : Planche, réalisée à l'occasion de 
l'Expédition d'Égypte, dépeignant un édifice 
de Philae selon un état restauré conjectural. 

(RUSSEL, 2001, vol. I, 2001, pl. 28). 

  

Fig. 03 : Restitution graphique du Nimrud, le 
site d'un ancien palais assyrien, par James 
FERGUSSON pour Sir Henry LAYARD, 

publié en 1853. 
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Première restitution basée sur les recherches7 archéologiques, architecturales et 
informatiques (Fig. 04).  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
3-Méthodologie de la restitution : 
Pour réaliser une restitution justifier scientifiquement on s’appuie sur une analyse des sources 

disponible  dans  chaque  site  ou  monument  archéologique  dans  trois  situations  sont  possibles  :  les  
données sont, soit connues, soit cachées, soit perdues. C’est ce qu’on appelle l’analyse des sources 
primaire8. 

Cela n’est pas suffisant pour aboutir une analyse des sources car les sources primaires ont 
toujours un manque d’informations liées aux données cachés ou détruites .donc il est impératif de 
faire recours aux ce que on appelle des sources secondaire des analogues architecturaux, des 
représentations et des légendes anciens. 

Car pour tenter de compléter l’image du site lorsque les données archéologiques manquent, 
consiste à réaliser une construction théorique fondée sur l’étude d’exemples parallèles adéquats, 
mieux conservés que l’exemple étudié, mais qui peuvent lui être comparés sur le plan typologique 
et chronologique.  Une telle construction est, par définition, symbolique.  En effet, elle consiste à 
choisir, à partir de plusieurs exemples, les solutions  qui  ont  le  plus  de  chance  de  s’appliquer  
au  cas étudié. C’est ce qu’on appelle l’analyse des sources secondaire9.  

En fin on utilise les résultats de cette analyse des sources primaire et secondaire pour compléter 
et d’affiner les hypothèses interprétatives nécessaires à l’établissement d’un modèle de restitution 
qu’a une vraisemblance de site réel dans une moment ou autre de son histoire basé sur des 
recherches et preuves scientifiques (Fig. 5). 

 
 

 

                                                
7- DE BIDERAN, Jessica Fèvres, 2012, « Premier aperçu de l’histoire des images de synthèses patrimoniale retour sur 
quelques expériences de restitution infographique », in Journée d’étude «La visualisation architecturale et 
patrimoniale», open éditions books. 
8- GOLVIN, J.-C., 2003. 
9- Ibid. 

 
Fig. 04 : Le temple d’Amon-Rê à Karnak, 1989, mission franco-égyptienne et EDF. 

Captures d’écran, in Les Dossiers d’archéologie, 1990, 113, pp. 8, 13. A gauche, 
restitution d’ensemble en filaire d’une des quinze grandes périodes d’évolution du site. 

A droite évocation de la vie du temple. 

http://lageduvirtuel.hypotheses.org/author/lageduvirtuel
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Conclusion : 
Aujourd'hui, la restitution correspond davantage à un travail d'illustration accompagnant une  

recherche, première étape d'une démarche qui attend toujours un raisonnement méthodologique et 
une abstraction théorique.  

En facilitant la publication et en permettant de faire revivre certains sites, que des visiteurs, des 
étudiants ou d'autres personnes ont parfois des difficultés à appréhender, les restitutions graphiques 
facilitent la diffusion des connaissances et demeurent un outil pédagogique appréciable.  

 

 
Fig. 05 : source auteur 
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