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 شكر وعرفان

 م اإلنـسان مـالم يعلـم وأفـضل المحبـة م بالقلم علّـ لحمد هللا واهب النعم الذي علّ ا
ــه واإلكــرام والــصالة والــسالم علــى ســيد األنــام محمــد بــن عبــد  اهللا وعلــى آل

 : بعد أما وصحبه الكرام
 وعرفانــا بالجميــل ال يــسعني إال أن أتقــدم بعميــق شــكري وخــالص محبتــي فإنــه

 لهذا رعايته شرافه و إل صالح يوسف بن قربة ألستاذ الدكتور إلى ا وتقديري
 لمــا أبــداه مــن جهــد و ، إلــى آخــر لحظــة فــي إنجــازه منــذ كــان بــذرة البحــث

 ا مخلص وتوجيهات قيمة ومتابعة مستمرة كـان لهـا األثـر الكبيـر فـي إتمـام هـذ
 . فجزاه اهللا عني خير الجزاء ونفعه بعلمه . ليصبح بشكله المطلوب البحث

 أتقدم بجزيـل الـشكر  إلـى األسـاتذة الكـرام أعـضاء لجنـة المناقـشة، وإلـى كما
 إدارة الكليـــة وجميـــع مـــن ســـاهم مـــن قريـــب أو مـــن بعيـــد فـــي إتمـــام هـــذا

. البحث
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 قدمة امل

 استخدامات ت تطور قد العصور، و عرب العمارة يف تشكيل تعد مواد البناء من العناصر املهمة
 العوامل تأثري جانب ، إىل زيادة املعرفة خبصائصها وإمكانياا اإلنشائية واملعمارية ب مواد البناء التقليدية

 . ناخ ة كاجلغرافيا وامل خاصة الثقافية كالدين والعادات والتقاليد، والطبيعي ختلفة امل

 فمن خالهلا ومن خالل األساليب ، الشكل املعماري يف تكوين وتؤدي مواد البناء دورا رئيسيا
 فلكل مادة خصائص ومميزات ، يؤثر اإلنشاء على الشكل املعماري ها واألدوات املستعملة يف توظيف

 يف إعطاء شكل الفراغات كما هلا دور كبري . تستوجب استعماالت معينة وتفرض نفسها على الشكل
 وإىل جانب طبيعة مواد البناء اليت تؤثر بشكل مباشر على طرق وأساليب التنفيذ، فإن للبيئة . الداخلية
 على ذلك، حيث تلعب الظروف الطبيعية والثقافية واالقتصادية دورا كبريا يف تعامل ري كب أثر واحمليط

 بالنظر ة أن يظهر ذلك جليا يف حالة البيئة الصحراوية ، وال غراب اإلنسان مع هذه املواد واستخدامه هلا
 مهما يف البحث األثري مواد البناء جانبا دراسة ثل مت كما . مليزاا الطبيعية اجلغرافية واملناخية الفريدة

 دراسة هذه الناحية يتعدى الوصف السطحي البسيط ، ف العمرانية و املعمارية والتارخيي املتعلق باجلوانب
 . عن حضارة معينة تفاصيل دقيقة تكشف عن وبالتايل يف النواحي الفنية والتقنية إىل التعمق

 تطور مواد وأساليب البناء يف " بـ ة عنون امل ذكرة اختيار موضوع هذه امل جاء من هذا املنطلق
 الختيار هذا املوضوع دافعة ، وقد كان من بني األسباب األخرى ال " التقليدية العمارة الصحراوية

 : مايلي
 اإلمهال والالمباالة اليت تعاين منها معظم القصور الصحراوية حبجة أا فقدت وظيفتها يف نظر : ال أو

 ذه  للتعريف باملسؤولية جتاهها من أجل تقدمي احلد األدىن من اهود املمكن نا وإحساس ، البعض
 . رد توقف اندثارها املطّ مناسبة لتقدمي حلول نظار إليها الكنوز التراثية، ولفت األ

 قلة البحوث والدراسات األكادميية اليت تتناول هذه العمارة، وخاصة جانب مواد وأساليب : ثانيا
. أمرا ملحا يف هذا اال رغبة يف إضافة شيء وال تبين هذا املوضوع جعل ما . رغم أمهيته الكبرية البناء
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 حب اإلطالع أكثر عن كرس و معها مع العمارة الصحراوية وطّد العالقة املباشر نا تعامل : ثالثا
 . مكنوناا، مما جعل املبادرة ملوضوع كهذا أمرا طبيعيا

 مواد وأساليب البناء " وهو ، ستمد هذه الدراسة أمهيتها من أمهية املوضوع الذي تتناوله وت
 تحقيق التعرف على تسعى ل وبالتايل . جوانب متعددة من " واإلنشاء يف العمارة الصحراوية التقليدية

 العمارة واألساليب املتنوعة اليت ذه واملنهجي لكل ما يتعلق باملواد املستعملة يف اإلنشاء  ع الفعلي الواق
 ساهم يف ومبا تقدمه من معلومات وحقائق علمية فهي ت . انتهجها اإلنسان يف استخدامه هلذه املواد

 . ق اإلهتمام والعناية يستح الذي ال ذا ا لكل املهتمني  م صورة واضحة جيدة، وتقد ة ضي أر تكوين

 : فقد مت العمل على حتقيق مجلة من األهداف اخلاصة بالدراسة وأمهها بحث ايات ال لوصول لغ ول

 . وضوع امل املهتمني ب تقدمي بيانات ومعلومات علمية وفنية ذات قيمة ملختلف فئات ومستويات §
 وهو اإلنشاء يف ارة النظرية والعملية، للجانب املادي للعم نواحي تغطي ال رسم صورة واضحة §

 التعرف على املشكالت و وصفا دقيقا ووصفه انب وذلك بتحليل هذا اجل . العمارة التقليدية
 . جل تذليلها والتغلب عليها أ من والصعوبات الفنية

 تقنية على تدخالت هذا اال سواء يف إجراء يف مناسبة ميكن االعتماد عليها علمية تقدمي خلفية §
 . أخرى ودراسات وث بح القيام ب أو القصور

 ، واالستفادة منها تأهيلها و القصور النهوض ب يف استثمارها تقدمي توصيات واقتراحات ميكن §
 . مهم وثقايف اقتصادي رافد قطاع اآلثار ك تطوير وبالتايل

 يف هذه اولة سد ثغرة العلمية وحم ثرية و يف رفد املكتبة األ املتواضع ) الدراسة ( اإلسهام ذا اجلهد §
 . املوضوع يف هذا الكبري النقص اجلة مع و الناحية

 والبحث حماولة لإلجابة على جمموعة من التساؤالت اليت تؤلف يف جمملها إشكالية البحث،
 : وتتمثل هذه التساؤالت يف

 هي وما ؟ مبختلف العصور هي املواد املختلفة املستخدمة يف العمارة التراثية الصحراوية ما §
 ؟ وإعدادها ا ، وكيف يتم احلصول عليه خصائصها

 مالئمتها للمواد وما مدى ؟ ما هي األساليب املتبعة يف البناء واإلنشاء باستخدام هذه املواد §
 ؟ استجابتها الحتياجات السكان املستعملة و

 يف العمارة الصحراوية من حيث مواد وأساليب البناء بني واالختالف ماثل ما هي حدود الت §
؟ ألسباب املوضوعية اليت أدت لذلك وما هي ا ؟ خمتلف اجلهات واملناطق
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 نطقة مب كاين للبحث امل طار حتديد اإل مت ونظرا التساع املوضوع لإلجابة على هذه التساؤالت، و
 اجلزء الشرقي الشمايل من الصحراء وتشمل الصحراء املنخفضة . ) 1 اخلريطة ( 1 الصحراء املنخفضة

 يقتصر على القسم اجلزائري والذي ميثل اجلزء لكن جمال حبثنا . اجلزائرية وأجزاء من اجلنوب التونسي
 يف جممل خصائصها مع انفرادها تعترب الصحراء املنخفضة منوذجا جيدا للصحراء ككل و . األكرب منها

 قد كانت هذه املنطقة من أكثر مناطق الصحراء مأهولية بالسكان منذ القدم حيث ف . كثرية مبيزات
 متثل مهزة الوصل أيضا بني الشرق والغرب باعتبارها ، كما ثل مهزة وصل بني الشمال واجلنوب مت

 ، حوض ورقلة الزيبان، وادي ريغ املنطقة من أربعة أقاليم هي تتشكل و . نقطة تقاطع طرق القوافل
 لكن اعتبار األقاليم ، وخيتلف تصنيف هذه األقاليم عن التقسيم اإلداري احلايل . ووادي سوف

 نالحظ يف كل من هذه املناطق انتشار و . 2 وبشريا وتارخييا طبيعيا املذكورة هو األقرب إىل الواقع
 من القصور القدمية واليت تعود لفترات خمتلفة من الزمن لكنها حتمل طابعا عمرانيا متماثال سواء شبكة

 إلملام ببعض من هذه ل ة ويف حماول . يف التخطيط واستغالل الفراغات أو يف مواد وأساليب البناء
 ما يتعلق مبواد دراسة ذلك من خالل ومتت عن كل منطقة كنموذج للبحث، مثاال نا اجلوانب تناول

 متاسني ، الزيبان كنموذج عن منطقة ليشانة مت اختيار وعليه ، البناء املستعملة واألساليب املتبعة
 وادي كنموذج عن عمارة األعشاش وحي ورقلة حوض عن العتيق قصر ورقلة ، وادي ريغ كنموذج ل

 . سوف

 لقصور مناذج الدراسة ويشمل باخلصوص بالتطور التارخيي ل للبحث فيتحدد ماين أما اإلطار الز
 الفترة اليت تلي الفتوحات اإلسالمية، حىت العصر احلديث، وهي الفترة اليت شهدت تطورا عمرانيا

 . عمارا بادية للعيان آثار ال زالت بعض األمر إىل الفترة القدمية اليت اقتضى مع التطرق كلما . كبريا

 ا، والطرق واستعماال واد هذه امل تناول البحث مواد وأساليب البناء من خالل دراسة ي لذلك
 : 3 وذلك على أربعة مستويات قليدية والكيفيات اليت يتم من خالهلا اإلنشاء يف العمارة الصحراوية الت

 bas" يسمي البعض هذه املنطقة بالصحراء السفلى وهي ترمجة للتسمية الفرنسية - 1 Sahara" خاصة ( اليت أطلقها بعض الباحثني الغربيني 
 Roland من طرف اجلغرافييني منذ وبدأ استخدام هذه التسمية . لكن الصحراء املنخفضة هو املقابل السليم بالعربية ، على املنطقة ) الفرنسيني

 : كما جاء يف 1890 حوايل عام
Létolle (R.) et Bendjoudi (H.), Histoires d'une mer au Sahara, Harmattan, Paris 1998,  p. 15. 

 : على سبيل املثال منها هناك دراسات أكادميية تناولت املنطقة من خالل مقاربة هذه األقاليم - 2
Côte (M.) et al., la ville et le désert, le bas Sahara algérien, Ed. IREMAMKarthala, Paris 2005. 
Sari (Dj.), Féeries et mutations des oasis du basSahara algérien, ANEP, Alger 2004. 

ارة عـن عبارة ) التجمع العمراين ( تعرب هذه املستويات عن التدرج التكويين يف العمارة، فالقصر - 3  عن جمموعة من البيوت، والبيـت عـب
. ، والعناصر عبارة عن تركيب وتشكيل من مواد البناء املستعملة ...) جدران، سقف، فتحات، ( جمموعة من العناصر
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 . وأهم خصائصها وطرق استعماهلا إعدادها مستوى مواد البناء واختيارها وكيفيات §
 كيفيات إجناز خمتلف العناصر املعمارية املكونة للبيت والتقنيات املتبعة وتشمل خـصوصا مستوى §

 . األساسات، اجلدران، التسقيف وما يتعلق به كالقباب، الفتحات، وغريها
 . وخاصة البيت ويشمل املخطط، توزيع ااالت، وتنظيمها، وخصائصها املعمارية بىن مستوى امل §
 الدراسة الوصـفية مثلة يف القصور بالنسبة لبحثنا، ويشمل ذلك ت مستوى التجمعات العمرانية امل §

 . توزيع النسيج العمراين منط و شكلة هلا، هم العناصر امل أ و ، فقية األ ا خمططا وخصائص شكال أل

 وبالنظر ملقتضيات وطبيعة املوضوع فقد مت اتباع بحث، ال سطّرة يف ف امل ا هد من أجل بلوغ األ و
 مت التطرق ملختلف جوانب البحث بالوصف ، حيث التحليلي منهجا عاما للدراسة الوصفي املنهج

 الف من خالل املقارنة بني النماذج ت التنوع واإلخ نواحي مع حماولة البحث عن العلمي املمنهج
 املنهج ت ملتطلبا واستكماال . كلما تتطلب األمر ذلك الالزمة تقدمي التفسريات باإلضافة إىل ، املدروسة

 : التالية وسائل املتبع فقد اعتمدنا يف مجع املعلومات على ال

 فقد مسحت لنا الزيارات املتكررة إىل خمتلف جهات املنطقة على : البسيطة املنظمة ملالحظة ا §
 من خالل املعاينة امليدانية التعرف عن كثب على خمتلف النواحي املعمارية والعمرانية اليت متتاز ا،

 فكثري من املعلومات سواء عن مواد البناء أو أساليبه قد . كذا أخذ القياسات و ، أو آثارها للبناءات
 بني الواقع وما محلته الربط من بصورة مباشرة عليها نا اإلطالع ن كما أمك . مجعناها ذه الطريقة

 . والفهم اجليد هلا الوثائق والدراسات اليت اطلعنا عليها

 واالستفادة من أفكارهم هم لتقرب أكثر من حيث مسحت لنا با : مع السكان احملليني ت املقابال §
 . عليها كثريا يف بعض اجلوانب اليت م املوضوع اعتمدنا ومعلومام اليت

 تقريب يساعد يف ل هذه التقنية ا استعم و ، وهي تكمل املالحظة وتدعمها : الصور الفوتوغرافية §
 . واملقارنة تحليل ساعد يف عملية املالحظة وال ي كما ، للقارئ ة الصور

 واالت راجع املتخصصة بعض امل وأمهها املصادر الرئيسية، وكذا : املكتوبة املختلفة الوثائق §
 . اهليئات املختصة بعض اليت حتصلنا عليها من املخططات واجلداول التقنية إىل جانب . األطروحات و

 خصصنا . فصول أربعة ىل الدراسة إ هيكلة وما مت حتصيله من مادة طبيعة املوضوع اقتضت وقد
كمدخل متهيدي عام للدراسة بالتطرق ملختلف اجلوانب النظرية واملفاهيم املتعلقة ول منها الفصل األ
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 للعمارة الصحراوية عرض نظري ل تطرقنا مث . باملوضوع وهي العمارة، الصحراء، مواد وأساليب البناء
 . أنواعها وخصائصها من خالل أمناطها وخصائصها بشكل عام، وكذلك مواد البناء

 من اإلطار الطبيعي الّ كُ خالهلا أن نرسم حاولنا . للمنطقة وضعنا دراسة عامة ويف الفصل الثاين
 استعراض املعطيات الطبيعية حتديد املوقع اجلغرايف للدراسة و ملنطقة الصحراء املنخفضة، من خالل

 هويتها وأدت إىل صياغة عامة اليت مرت ا ألحداث التارخيية ال بالتطرق ل ، واإلطار التارخيي هلا املتنوعة
 لتعرف على أهم السمات املعمارية ل لنماذج من قصور املنطقة عام مث عرجنا على وصف . الثقافية

 . الصحراء يف قليدية الت متيز العمارة والعمرانية اليت

 وهي مواد طبيعية . الصحراوية قليدية الت مواد البناء املستعملة يف العمارة تناولنا الثالث ويف الفصل
 وتطرقنا إىل خصائص كل . ال خترج يف جمملها عن الطني واحلجر واخلشب و بسيطة متوفرة باملنطقة

 . مادة وطرق استعماهلا وأهم اإلستخدامات اليت تدخل فيها

 واألخري فقد تناول األساليب املتنوعة اليت اتبعها سكان الصحراء يف تشييد أما الفصل الرابع
 ية كاجلدران، ر عما ك من خالل التقنيات والطرق املتبعة يف خمتلف العناصر اإلنشائية وامل وذل . مبانيهم

 من أجيال خربة خالل من وهي أساليب تكونت . التسقيف، الفتحات العقود وغريها من العناصر
 ستخدام مواد البناء احمللية البيئة واإلمكانيات املتاحة ال بشكل أساسي لظروف وخاضعة . البنائني

 . توفرة امل

مث ختمنا البحث خبامتة ضم اها خالصة النتائج اليت حتصلنا عليها خالل الدراسة، وأردفناها ن 
 النهوض ذا اجلانب من تراثنا الهتمام من أجل با نعتقد أا جديرة ببعض التوصيات واملقترحات اليت

 . واإلستفادة منه بأوجه عديدة

 قد واجهتنا خالل إعداد البحث مجلة من وكما ال خيلو عمل من الصعوبات والعوائق، ف
 فاملراجع . ، وهو قلة املراجع األكادميية ما يرتبط دائما مبثل هذه املوضوعات ولعل أمهها . العقبات

 القليلة تتناول مواد وأساليب البناء باإلجياز الشديد وهي إما مراجع تارخيية أو غري متخصصة يف
 ينة امليدانية واملقابالت اليت أجريناها مع السكان جلمع املوضوع، مما جعلنا نستعني كثريا باملعا

ومن . ومن النتائج املباشرة هلذا العائق مشكلة التأريخ من أجل تتبع تطور املواد والتقنيات . املعلومات
 الصعوبات اليت اعترضتنا كذلك ما تعرضت له القصور من تغري طابعها األصيل سواء بسبب الدمار

مما جعل البحث عن العينات . أو بسبب إدخال مواد وأساليب البناء الغريبة عليها . فه اإلمهال الذي خلّ
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 باإلضافة لكل هذا، هناك صعوبة التوفيق بني سعة املوضوع وِخشية . األصيلة أحيانا صعب املنال
 التقصري يف حقه من جهة واملدة احملددة إلجناز املذكرة من جهة أخرى، فاحلقيقة أن املتعمق يف هذا

 وضوع سرعان ما يشده اإلحساس إىل أنه من التفريط أن يتجاوز أية نقطة فيه، لكن ذلك ال يتأتى امل
 . لذلك كانت هذه حماولة للتوفيق بني الناحيتني . إال يف مدة أطول

 هذا جناز إ و حتضري من ساعدنا من قريب أو من بعيد يف ويف النهاية ال يسعنا إال أن نشكر كلّ
 ة الفضل يف رعاي رجع إليه ي الذي وعلى رأسهم األستاذ املشرف ة اليت استغرقها، كل املد العمل خالل

 أعضاء جلنة املناقشة الكرام ألساتذة أيضا ل الشكر كما نتقدم ب . منذ أن كان فكرة حىت متامه البحث
 نفض قنا يف إضافة جمهود متواضع خلدمة تراثنا الزاخر و ونرجو أن نكون قد وفّ . إدارة الكلية كذلك و
 . بار اإلمهال عنه غ

. املستعان واهللا



 : الفصل األول

 دراسة متهيدية

متهيد

 مفاهيم عامة : أوال

 مفهوم العمارة . 1

 مفهوم الصحراء . 2

 مفهوم مواد وأساليب البناء . 3

 العمارة الصحراوية : ثانيا

 أمناط العمارة الصحراوية . 1

 خصائص العمارة الصحراوية . 2

 مواد البناء : ثالثا

 مواد البناء وأنواعها . 1

 اخلصائص األساسية ملواد البناء . 2

خالصة
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 متهيد

 حيتم علينا اخلوض يف عدد حبث كمواد البناء يف العمارة الصحراوية التقليدية موضوع إن معاجلة
 للدراسة ، لذلك كان هذا الفصل توطئة نظرية وإطاره من اجلوانب النظرية املتعلقة بأساسيات البحث

 املرتبطـة نظريـة التطرق إىل بعض األسس ال ومن مث توضيح بعض املفاهيم بدايةً من خالله سنحاول
 مـواد و من جهـة العمارة الصحراوية باجلانبني الرئيسني للبحث ومها ا واملتعلقة خصوص باملوضوع
 . من جهة أخرى البناء وأساليب

 للموضوع عامة ال فاهيم امل : أوال

 على عدة مفاهيم أساسية واليت حتتاج إىل إيضاح وتدقيق من أجـل إبـراز البحث يستند هذا
ـارة، : وسة وحتديد اإلطار املوضوعي للبحث وتتمثل هذه املفاهيم باخلصوص يف اإلشكالية املدر  العم

 . الصحراء، مواد وأساليب البناء

 : مفهوم العمارة . 1

 وشعبة مـن ، وما حيفظ به املكان ، والبنيان ، نقيض اخلراب منها يف اللغة مبعان عدة، العمارة تأيت
 كـذلك تـستعمل العمـارة و . 1 عمائر ع بق متعددة مج ومبىن كبري فيه مجلة مساكن يف طوا ، القبيلة

 architekton باألجنليزية والفرنسية اليت اشـتقت مـن architecture للفظة حديث عريب كمقابل

 و أ فيكون معىن الكلمة هو رئـيس العمـال عامل، tekton و رئيس، archos عىن ي حيث اإلغريقية،
 . 2 رئيس البنائني

 ول صـنائع أ هـذه الـصناعة " : يقول و " صناعة البناء " لق عليها ط أ قد ف العالمة ابن خلدون أما
ـأوى لألبـد س اختاذ البيوت واملنازل لل معرفة العمل يف ي قدمها وه أ و ي العمران احلضر  ان يف كن وامل

 ن يفكر فيما يـدفع عنـه أ حواله ال بد أ عواقب نسان ملا جبل عليه من الفكر يف ن اإل أ وذلك . ن املد
 . 3 " ختاذ البيوت املكتنفة بالسقف واحليطان من سائر جهاا ا ذى من احلر والربد ك األ

 ت آ ومنـش رض من مبـاين كل ما على وجه األ فظة فهي تشري إىل ومن الناحية اإلصطالحية للّ
 لدرجة أنـه . ني م غري متخصص أ ) ني ومهندس ني معماري ( ني نتاج متخصص إ ومساكن سواء كانت من

 . 627 ، ص 2004 ، جممع اللغة العربية ومكتبة الشروق الدولية، القاهرة 4 ط املعجم الوسيط وآخرون، ) شعبان ( عطية - 1
2 -Conway (H.) & Roenisch (R.), Understanding architecture, Routledge, London 2005, p. 13. 

. 510 - 509 ، ص 2001 ، حتقيق خليل شحادة، دار الفكر، بريوت ) املقدمة ( 1 ج م خ ابن خلدون، ابن خلدون، تاري - 3
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 نـسان اإل قامه أ فكل ما . حولنا اإلنسان يما أنتجه ف عمارة ب حتديد ما هو عمارة وما هو ليس يصعب
 . 1 وجسور وشوارع وميادين تندرج حتت العمارة مبسميات خمتلفة من منشآت ومباين القدمي منذ

 لعمارة دون اإلشارة إىل تارخيها الذي يبدأ ببدايـة اإلنـسان ا حتديد مفهوم ال ميكن يف احلقيقة و
 ليب متنوعة قد تبلورت عرب املراحل التارخيية الـيت قطعهـا فالعمارة مبا حتمله من مبادئ وأسا . ذاته

 فعندما شعر اإلنسان يف عصور مـا قبـل التـاريخ . ستجابة الحتياجاته املختلفة اإلنسان وحاول اإل
 م ورتب فراغاا حسب احتياجاته ونشاطاته، وعلـى هـذا باحلاجة للمأوى، جلأ إىل املغارات فنظّ

 ومنذ تلك العصور بدأت أساليب اإلنسان يف العمارة . 2 وىل للعمارة الشكل عرف اإلنسان املبادئ األ
 تتطور وتتوسع بتطور أفكاره وحياته، وبدأت العمارة تتجاوز تلبية حاجـة اإلنـسان للمـأوى إىل

 كما تطورت فنيا من استغالل ما وهبته له الطبيعة إىل حماولة اجنـاز . روحية حاجيات أخرى رمزية و
 فمن الطني واألخشاب إىل احلجر املنحوت وغري املنحـوت إىل أن ابتكـر . عمائر من خمتلف املواد

 ومبرور الزمن تطورت . 3 نشائية جديدة مثل العقود واألقبية والقباب وغريها إ مواد وأساليب اإلنسان
 . مواد البناء وأساليب اإلنشاء كما تطورت مفاهيم ونظريات العمارة

 بـل مل . توصل إىل تعريف شامل ومتفق عليه إال أنه مل ي ورغم التعاريف الكثرية املقدمة للعمارة
القرن مبعناها احلديث يف العامل الغريب عندما ظهرت تسمية العمارة يف ف . تفق على ماهيتها كعلم أم فن ي 

 كان معماريو تلك الفترة يتفاخرون و . مل يكن هناك انفصال بني الفن و العلم امليالدي السادس عشر
 قد كان أشهر املعماريني يف ذلك احلني فنـانني و . فنوم ومعارفهم العامة املختلفة مبعارفهم العلمية و

 خرى وتوفر هلا البيئـة تضم كل الفنون األ اليت ي وه ا وهل أ و 4 " م الفنون أ " العمارة لذلك اعتربت . أيضا
 اجلـدل ال وإىل غاية اآلن ال يز . نسان كثر الفنون فائدة لإل أ ي العمارة ه أن و ، املناسبة للعمل والظهور

 ويرى كثري . دبية والفنية والعلمية خرى األ نسانية األ حول ماهية العمارة وعالقتها باملعارف اإل مستمرا
 . 5 يف آن معا فن وعلم لعمارة ا من املتخصصني أن

1 -Conway (H.) & Roenisch (R.), op. cit., p. 35. 
 . 20 - 19 ، ص 1992 ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 1 ج ، نظريات العمارة ) يسن ( و حبر ) رئيف ( مهنا - 2
 . 14 نفس املرجع، ص - 3
 دار الكتـب ، 3 ج ، تاريخ العمارة والفنـون اإلسـالمية ، ) محد ( عبد اجلواد : ، أنظر ني ذا كانت العمارة يف رأي الفالسفة اليوناني هك - 4

 . 2 ص ، 1970 القاهرة ، املصرية
. 3 نفس املرجع، ص - 5
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 ي الـذ الرومـاين Vitruvius تعريف فيتروفيوس العامل الغريب رت يف ثّ أ هم التعريفات الىت أ من و
 ,Utilitas ( : جوانـب ة ثالثـ تتمثـل يف ن العمـارة أ حيث يرى ، ي امليالد ول القرن األ عاش يف

Firmitas,  Venustas ( نشائية وهي تلخص األسس الوظيفية، اإل . 1 املنفعة، املتانة واجلمال واليت تعين 
 . للعمارة واجلمالية

 الـذي 2 يل كوربوزييه تعريف املعماري : مت العديد من التعريفات للعمارة ومنها د وحديثا، قُ
ي ا عر3 " اللعب املتقن بالكتل املنظورة حتت الضوء " فها بأ . ا ب عرفان سامي العمارة ف كما عرالفن أ 

 واملتانة واجلمال واالقتصاد وتفي حباجات الناس املاديـة قامة أبنية تتوفر فيها عناصر املنفعة العلمي إل
 ة يف العصر الذي تكون فيـه، وهـي مكانات وبأحسن الوسائل املتوفر إل ع ا والروحية، يف حدود أوس

 يعرف ف العمارة يف جامعة واشنطن أستاذ فرانسيس تشينج أما . 4 تفكري ومنطق سليم ب طريقة يف العمل
 فن وعلم تشييد وتصميم املباين ليغطي ا اإلنسان احتياجات مادية أو معنوية وذلك ا أ العمارة على

 . 5 إنشائية مناسبة باستخدام مواد وأساليب

 الفراغات املخصصة الحتضان م و فن تكوين احلجو على أا كن إعطاء تعريف شامل للعمارة ومي
 نطالقا من ذلك تعكس يف مساا وأشكاهلا ي ا جتماعية بتنوعها وه نسانية واإل الوظائف والنشاطات اإل

 ئة ما وفترة جلمالية والروحية والقدرات املادية للمجتمع يف بي ت ا جنازات التقنية واحلضارية والتطلعا اإل
 . 6 حمددة تارخيية

 : مفهوم الصحراء . 2

 ، ى، ويقال أصحر املكان أي اتسع صحار ها مجع أرض فضاء واسعة فقرية املاء لغة هي الصحراء
ر الشيء إذا أُشرب لونه ح7 مرة خفيفة وصِحر أو صح . 

George ميكـن الرجـوع إىل ونظريتـه للمزيد حول نظرية املعماري فيتروفيوس - 1 (G.) & al., Vitruve et le vitruvianisme : 
introduction à l'histoire de la théorie architecturale, Romandes, Lausanne 1992, p. 17. 

 بصمات واضحة على العمارة العاملية واألوربية بشكل خاص، ترك األصل ي سويسر ي فرنس ي معمار : ) م 1965 - 1887 ( لوكوربوزييه - 2
 " أن البيت آلة للعيش فيه " قال عبارة مشهورة و جمال العمارة، أقصى حد ممكن من إمكانيات اآللة يف كان يرى أنه من الواجب االستفادة إىل

 . يف العمارة النظرية الوظيفية ويعترب رائد
3 -George (G.) & al., op. cit., p. 9. 

 . 109 - 108 ص ، السابق ، املرجع ) يسن ( و حبر ) رئيف ( مهنا - 4
5 - Francis (D. K. Ch.), Architecture: Form, Space, & Order, 3 rd ed, Wiley and Sons, N. Y. 2007, p. 10. 

 . 110 ص ، املرجع السابق، ) يسن ( و حبر ) رئيف ( مهنا - 6
. 508 ، ص املرجع السابق وآخرون، ) شعبان ( عطية - 7
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 املتوسط السنوي هي تلك األقاليم اليت تتميز بندرة املياه وقلة النباتات، حيث يقل ف اصطالحيا أما
 وعلى أساسه تفاق اإل ب ورغم أن مثل هذا التعريف حيظى . 1 ) سم 25 ( بوصات 10 لألمطار فيها عن

 العلماء يف فات بني اختال هناك أن إال . هو املناطق اجلافة وشبه اجلافة ى أصبح االسم العلمي للصحار
 من يعترب نوع التربة هم ن وم . تعريف لل أساسا األمطار يأخذ بندرة بعض ال تعريف الصحراء، حيث إن

ـًا لتحديد املنطقة وتصنيفها، وعلماء آخرون جيمعون بني هـذه العناصـر  وأصناف النباتات أساس
 . 2 كلها، فيطلقون اسم صحراء على كل منطقة قليلة النبات، بسبب قلة األمطار وجفاف التربة

 ،2 مليون كم 45.5 مساحات شاسعة على وجه الكرة األرضية تصل إىل حنو ى الصحار وتشغل
 ) ° 3 - ° 6 ( بني و يف آسيا، مشاال ) ° 48 - ° 22 ( ومتتد يف نصف الكرة الشمايل ما بني دائريت عرض

 . ستراليا يف أ اجلنوبية و و قارة أمريكا الشمالية كما تشغل مساحات مهمة أيضا يف فريقيا، يف إ جنوباً

 : 3 املناطق الصحراوية يف العامل وفقاً للظروف املناخية إىل تقسم و

 مشاالً وجنوبـاً يف غـرب ° 30 إىل ° 18 تقع يف الغالب ما بني درجيت عرض : صحاري حارة - أ
 يف اهلنـد، ويف أفريقيـا صـحراء ) ثار ( ، وصحراء اجلزيرة العربية صحراء : وأمهها يف آسيا . القارات

ـاندي ( يف أمريكا الشمالية، وصحراء ) ريزونا أ ( الكربى، وصحراء كلهاري والصحراء  يف ) بريت س
 : وأبرز املميزات املناخية يف الصحاري احلارة . ستراليا أ غرب
 املـدى وارتفـاع . م ° 18 ال يقل يف الغالب عن حيث املتوسط السنوي لدرجة احلرارة ارتفاع §

 . احلراري اليومي والسنوي
 . وتكـون مومسيـة ، سم 25 األمطار حبيث ال يتجاوز متوسطها السنوي وندرة اخنفاض الرطوبة §

 يف منطقة الضغط املرتفع وراء املـداري غالبا ألمطار يف الصحاري احلارة إىل وقوعها وترجع قلة ا
 . فال تنجذب الرياح احململة بالبخار إليها

 ° 40 يف األجزاء الداخلية للقارات بني دائريت عرض يف أغلب األحيان تد مت : معتدلة صحاري - ب
 الشمالية، أما يف نصف الكـرة اجلنـويب حيث تظهر يف وسط آسيا وأمريكا . مشاال وجنوبا ° 60 إىل

 Peveril ل هذا التعريف يعود - 1 Meigs سب معـدل كما يعود إليه ت ، وهو متفق عليه بني أغلب املتخصصني  قسيم مناطق العـامل ـح
 : نظر أ التساقط،

Monod (Th.), Les déserts, Ed. Horizons de France, Paris 1973, p. 238. 
 . 205 ، ص 2002 ، بريوت ر الكتاب اجلديد املتحدة ، دا مبادئ علم اجليولوجيا ، ) فاروق ( العمري  2
 : ا، وكذلك وما بعده 206 ، ص ملرجع نفس ا ميكن العودة بشأن أنواع الصحاري وتصنيفاا إىل - 3

Monod (Th.), op. cit., p. 47 et suite.
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 ة فريقيا لعدم امتداد القار إ الصحاري املعتدلة يف وجد فتظهر فقط يف بتاغونيا يف أمريكا اجلنوبية، وال ت
 : املناخية ا أبرز مميزا و . جنوباً حنو العروض اليت تظهر فيها هذه الصحاري

 . م ° 18 عن ن املتوسط السنوي لدرجة احلرارة ال يزيد يف الغالب أ §
ـارة، §  متوسط كمية األمطار قليل جداً، وعلى الرغم من ذلك فهو أفضل منه يف الـصحاري احل

 . عن املؤثرات احمليطيـة وقوعها داخل القارات بعيدا إىل وترجع قلة األمطار يف الصحاري املعتدلة
 . ملطرية ا أي خلف مناطق جبلية مرتفعة حتجز عنها الرياح ) ظل املطر ( وقوع بعضها يف منطقة و

 يف أوراسـيا وأمريكـا مشـاال ° 70 ومتتد هذه الصحاري مشال دائرة عرض : صحاري باردة - ج
 : أبرز مميزاا املناخية و . ) انتاركتيكا ( الشمالية، وكذلك يف القطب اجلنويب يف قارة

 . أن متوسط درجة احلرارة السنوي يزيد عن الصفر املئوي §
 . عبارة عن ثلوج ي وه سم 25 عن أن متوسط أمطارها السنوي ال يزيد §

 متتد من احمليط األطلسي حىت البحـر وهي ، احلارة أكرب صحاري العامل ى الصحراء الكرب تعترب و
 ومن الشمال إىل . كم 5.630 ر طوهلا بأكثر من يقد حيث ، األمحر على امتداد الشمال اإلفريقي كله

 تغطي . ² مليون كم 9 در بنحو وتغطي مساحة تق كم، 1.930 إىل ما يزيد على ها اجلنوب يصل عرض
 وتشاد، والنيجـر، ومصر، الصحراء الكربى أجزاًء من املغرب، واجلزائر، وتونس، وليبيا، والسودان،

 وتشمل هذه املنطقة سالسل من اجلبال واهلضاب الصخرية، ومساحات شاسـعة . ومايل، وموريتانيا
 ثـل الـيت مت الصحراء اجلزائرية تشكل و . 1 من األراضي السهلية اليت تغطيها احلصباء والكثبان الرملية

 عدة ا جغرافي هذه الصحراء تضم و . ما مهما من الصحراء الكربى قس زائر من مساحة اجل % 87 حوايل
 : تتمثل خصوصا يف أقاليم تضاريسية متنوعة

 عبارة عن حوض واسع متتـد فيـه أراضـي : املنخفض الشمايل الشرقي أو الصحراء املنخفضة §
 ). م 35 - ( ت وبه أخفض منطقة باجلزائر وهي شط ملغيغ مستوية ومنخفضا

 ). تاهات أتكور ( وهي عبارة عن جبال بركانية وا أعلى قمة باجلزائر : كتلة اهلقار اجلبلية §
 . تغطي عدة مناطق وتتكون من صخور جريية كهضبة تادميت ) : محادات ( هضاب صخرية §
 . غريب كالعرقني الشرقي وال وهي سهول رملية ناعمة : العروق §

. ) م ب ا ( ، 1999 ، الرياض للنشر والتوزيع م . أ . م ، 2 ط ، 23 مج ، املوسوعة العربية العاملية ، " الصحراء الكربى " - 1
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 : مواد وأساليب البناء مفهوم . 3

 ومنه سمي كلّ مرتفع ، وضع الشيء على الشيء حبيث يراد به الثبات كبناء احلائط هو البناء لغة
 حيث ميثـل البنـاء . أو اإلنشاء عملية البناء على الشيء املبين وكذلك على البناء يطلق و . ثابت بناء

 لفكر املعماري إىل حالة التحقق، ويتكون البناء من مواد بنـاء اجلانب املادي يف العمارة الذي ينقل ا
مفرده مادة فهي املواد أما . 1 نان معا وحدة واحدة وطريقة إنشاء حيث يكو وهي كل جـسم ، مجع 

2 ويقال مادة الشيء أي أصوله وعناصره اليت منها يتكون ، زا من الفراغ ذي امتداد ووزن ويشغل حي . 
 نسان يف إقامة املباين املتنوعة وتشمل مـواد طبيعيـة مل كل ما استخدمه اإل لذلك فإن مواد البناء تش

لة أو صناعية كاإلمسنت والزجاج والبالستيك كاحلجر والتراب واألخشاب ومواد حمو . 

 يف العربية إىل الطريق املمتد أو السطر من النخل، ويف اللغـات تعود ف مجع أساليب األسلوب أما
 الالتينية اليت تعين قضيب احلديد املدبب الرأس الذي كان القدماء stylus كلمة بية املختلفة إىل و األور

 وهي تشري عند استخدامها يف سياق متصل بسلوك إنساين . يستخدمونه للكتابة على األلواح املشمعة
 إذ املقـصود بكلمـة . ما إىل القسمات احملددة اليت تطبع هذا السلوك بطابع مينحه هويتـه اخلاصـة

 واتسع هذا . 3 ه هنا اختزال اخلصائص املميزة هلذا النشاط أو ذاك، ومن مث نسبتها إىل ممارِس " ب أسلو "
 وأسلوب البناء هو الطريقـة والكيفيـة املتبعـة . معني مل ق ع لتحقي عينة ة م كيفي على املفهوم ليدل

 ائص يف منطقة معينة أو عند فئة أو شعب معني، والـيت اكتـسبت خـص املتعارف عليها منذ القدمي
 ومن هنا يتضح لنا أن مفهوم أساليب البناء مفهوم واسع . 4 تتعرض للتحسني والتطور وميزات معينة و

 إىل خمتلف التقنيـات والكيفيـات بداية من التخطيط واختيار مواد البناء يشمل كل ما يتعلق بالبناء
 ومـع . يات اإلجناز ز وصفاته ومن خالل كيف واليت تتجلى من خالل خصائص املنج يف اإلنشاء املتبعة

 كاستعماله مبعىن طـرق اإلنـشاء ذلك فاستعماله أحيانا يقتصر على ناحية واحدة من هذه النواحي
 . 6 املتبعة يف تشييد أمناط العناصر املعمارية كاجلدران مثال تقنيات ، أو ال 5 أو أنواع البناء العامة

 . 95 ، ص 2001 ، نظريات العمارة، مطبعة األوفست احلديثة، أسيوط ) حممد ( نويب - 1
 . 858 وآخرون، املرجع السابق، ص ) شعبان ( عطية - 2
 . 2005 ، دار الفكر، دمشق 2 مج ، املوسوعة العربية ، " األسلوب واألسلوبيات " ، ) عبد النيب ( اصطيف - 3
 . املرجع نفسه - 4
 أو املوقعي وسابق اإلجناز ، ) هيكلي ( وغري احلاملة ) غري هيكلي ( كثريا ما تصنف أساليب البناء وفق هذا املنظور إىل البناء باجلدران احلاملة - 5

 6 ، ص 1982 ، إنشاء املباين، جامعة بغـداد ) زهري ( وساكو ) أرتني ( ليفون : مثال صناف أو حسب مادة البناء السائدة فيه، أنظر عن هذه األ

 . 36 ، ص 1998 ، إنشاء البيت السكين، دار األنس للنشر والتوزيع، ) حممد ( دبس و . وما بعدها
. 297 و 284 ، ص 2006 ، اجلزائر موفم للنشر من قصور منطقة األغواط، دراسة تارخيية وأثرية، ، مناذج ) علي ( محالوي - 6
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 والطرق املتبعة يف إجناز خمتلـف من ناحية الكيفيات أساليب البناء سنتناول ف بحث ال ا يف هذ أما
 وتشمل خصوصا األساسات، اجلدران، العمارة الصحراوية التقليدية، املعمارية واإلنشائية يف العناصر

 ها خصائـص يف هـذه الكيفيـات تتجلى حيث . التسقيف وما يتعلق به كالقباب وغريها الفتحات،
 سواء على مستوى املنـشأة أو القـصر تخطيطية األبعاد ال أما . ومميزاا الشكلية والتكوينية والوظيفية

 من خالل وصف البحث باختصار إليها فيتطرق اليت تعترب أعلى مستوى من مستويات أساليب البناء و
 : هي على أربعة مستويات متدرجة مواد وأساليب البناء إمجاال ناول نت س وذا . سة و در نماذج امل ال

 . ريها وأهم خصائصها وطرق استعماهلا مواد البناء واختيارها وكيفيات حتض مستوى §
 . يف ذلك والتقنيات املتبعة واإلنشائية يف املباين، جناز خمتلف العناصر املعمارية إ طرق مستوى §
 . مارية ع امل ها، وخصائصها تنظيم ااالت، و توزيع ، خطط امل ويشمل رتل امل وخاصة املنشأة مستوى §
 الدراسـة الوصـفية ويشمل ذلك ، لنسبة لبحثنا صور با ق مستوى التجمعات العمرانية ممثلة يف ال §

 . توزيع النسيج العمراين منط و ، هلا شكلة هم العناصر امل أ و ، فقية األ ا خمططا وخصائص شكال أل

 العمارة الصحراوية : ثانيا

 1 احلارة ى ر ا صح نطاق ال تطلق هذه التسمية على العمارة اليت نشأت يف املناطق اليت تندرج ضمن

 وهذه العمارة باإلضافة إىل اخلصائص الثقافية اليت تطبعها فإـا . اجلزائرية لصحراء ا ضمنها من واليت
 مما جيعل . نتاج لبيئة خاصة تتسم باحلرارة املرتفعة وندرة األمطار والرياح إضافة إىل شساعة املساحات

 معـا يف ضطره إىل االقتصاد واإلبداع ي ن على اإلنسان تشترك يف فرض واقع معي هذه الظروف مجيعا
 . بناء مسكن يساعده على التأقلم مع البيئة القاسية، ومبا توفر من مواد حملية

 : القدمية العمارة الصحراوية اط أمن . 1

 من تنوع يف اخلـصائص ة ، وملا تتميز به مناطقها املختلف للصحراء اجلغرافية رقعة نظرا التساع ال
 . جغرافيـة يف كل منطقة ات العمرانية ، فقد تشكلت وتكونت أمناط متنوعة من املستوطن واحلاجات

 للبيئة احلضارية اليت كانت تسود كـل العصور دائما انعكاسا صادقا لى مر مناط ع هذه األ كانت وقد
 حسب الظروف الزمنيـة واملكانيـة، أمناط العمارة الصحراوية تتعدد و . مرحلة من املراحل التارخيية

 البحـث جال مب تعلق اليت ت من األمناط ا منيز عدد ميكن أن و . وحسب األغراض اليت أنشئت من أجلها

1 -Texier  (Ch.)  "Exploration  de  la  province  de  Constantine  et  des  Zibans",  Revue  archéologique  5 ème 
année, Leleux ed., Paris 1848, p. 133.
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 . أو على أساس وظيفي شكلي على أساس باخلصوص وذلك

 : الشكل من حيث - أ

 القصور، املـدن : عمرانية إىل ال اوية على أساس أشكال التجمعات ر ميكن تصنيف العمارة الصح
 . لة و املعز نشآت وامل

 : القصور -

 ئع بيت فخم أو بناية فخمة واسـعة يتخـذها األثريـاء القصور مجع قصر وهو يف املعىن الشا
 ببالد املغرب لف هذا املفهوم عن القصر املعروف يف املناطق الصحراوية ت وخي . وأصحاب السلطة عادة

 جمموعات بشرية تنتمي املناطق عبارة عن تكتالت متراصة ومتالمحة فيما بينها تقطنها ذه فهو  العريب
 . 1 أو إيغـارم ى يف بعض املناطق بالدشرة أو األغـام ويسم اعية خمتلفة ألصول عرقية أو طبقات إجتم

 ويف بعض األحيـان يتكـون . وحتيط يف الغالب ذه التجمعات أسوار تتخللها عدة مداخل وأبراج
 بأدرار الذي يتكـون مـن " بودا " من جمموعة من القصور تعرف باسم واحد كقصر الواحد القصر

 الذي حيتـل ها املسجد مه ور إضافة إىل البيوت على مرافق متنوعة أ وحتتوي القص . 2 مخسة عشر قصرا
 وكـذلك الـسوق والـدكاكني ، مسجد أكثر من جند ويف الغالب موقعا مركزيا بالنسبة للقصر،

 . تكون مقرا للحاكم نة كما حتوي بعض القصور على قصبة حمص . ) ساحات ( والرحبات

 لصحراوية وقوعها فوق قمم اجلبال أو سفوحها، أو من امليزات األساسية اليت متتاز ا القصور ا و
على هضبات صخرية صلبة ت ل عملية الدفاع عنها، ومتكن من استغالل عنـصر املـاء وتوزيعـه سه 

 كما تتميز بارتباطها الوثيق باجلانب الفالحي فهي تقع بالقرب مـن أراض . بطريقة مضبوطة وحمكمة
 وية حتيط ا واحات النخيل الـيت تعتـرب األسـاس لذلك فمعظم القصور الصحرا . 3 صاحلة للزراعة

 . اجز للزوابع الرملية و مالئما كح اإلقتصادي لسكاا وتوفر هلا جماال بيئيا

 كلم شرق مدينـة 100 مبنطقة املغرب العريب على حزام واسع ميتد من حوايل وتنتشر القصور
 شمال مرورا باجلنوب التونـسي طرابلس الليبية ومير جنوبا غرب مسلك جبل نفوسة مث يتجه حنو ال

 حيث قصور تطاوين ومطماطة مث يتجه غربا حنو اجلنوب اجلزائري حيث قصور وادي ريغ ومنطقـة

1 -CapotRey  (R.),  "Greniers  domestiques  et  Grennier  fortifiées  au  sahara,  le  cas  de  Gourara",  TIRS 
T14, Paris 1956, pp. 139159. 

 . 19 ، املرجع السابق، ص ) علي ( محالوي - 2
. 18 نفس املرجع، ص - 3
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 تجه جنوب غرب حنو إقليم توات وتيدكلت وقورارة وغربا باجتاه بين ميزاب وجبال عمور، ي ورقلة، ل
 نتشار امللفت للنظر حث الباحثني هذا اال . 1 لتواصل امتدادها عرب جبال القصور حىت املغرب األقصى

 تـصنيفها وكان نتاجا لذلك حماوالت عديدة ل . عمرانية من التجمعات ال املتميز على دراسة هذا النوع
 . 2 حسب أمناط متعددة

 : املدن -

 املتأمـل ف . خاصة يف املنطقة حمل الدراسة مشكلة عويـصة و يثري احلديث عن املدن يف الصحراء
 العمران الصحراوي القدمي يرى بوضوح نوعا من اإلختالط عند البـاحثني للدراسات املختلفة حول

 . 3 بني القصر واملدينة، فمنهم من يستعمل املصطلحني دون متييز وهناك من يرى وجود فرق بينـهما
 أوالها هو أن املدينة ترتبط ارتباطا وثيقـا بالدولـة أو لعدة اعتبارات، يف نظرنا وهو الرأي األصوب

 ذات ) ديـن ( ن كلمة مدينة مرجعها إىل كلمـة أ إذا اعتمدنا على الناحية اللغوية جند فحىت اخلالفة،
ـانون، ن فقد استعملها األشوريو بعدة معاين، األصل السامي واملستعملة  واألكـاديون يف معـىن الق

 ابن خلدون يصف املدينة بأـا و .4 للداللة على القاضي ) ديات ( واستعمل اآلراميون والعربيون كلمة
 ولتمصري األمصار واختطاط املدن ال بد مـن الدولـة ... ذات هياكل وأجرام عظيمة وبناء كبري، "

 كم واملدينة فإذا قويت الدولة ازدهرت املدينة وعمـرت وإذا لذلك فالعالقة وطيدة بني احلُ . 5 " وامللك
 د احلاكم جعل ابن الربيع يركز أيضا على ضرورة وجو وهذا ما . ضعفت الدولة تراجع عمران املدينة

 ورغم وجود حاكم بالقصر والذي يتمثـل غالبـا يف . 6 كأحد شروط بناء املدينة عند بناء مدينة ما
 ، إال أن هذه السلطة ال تتعدى حـدود القـصر هر على تسيري شؤونه س وت مجاعة متارس السلطة فيه

 ينـة تعريـف املد ومن ناحية أخرى فإن . وسكانه، بينما متتد سلطة حاكم املدينة إىل أبعد من ذلك
 د احلرف فيهـا املدينة متتاز بالضخامة واإلتساع وكثرة ساكنيها وتعد بشري قبل أن تكون جغرايف ف

ع حضري فعلي تسكنها قبائل عديدة وميارس أهلها صناعات متنوعة حيث ال تقوم احلياة إال فهي جتم 
 راعـة باخلـصوص بينما يسكن القصر عدد أقل من الناس ويعتمدون يف عيشهم على الز . بوجودها

 . 40 نفس املرجع، ص - 1

 . وما بعدها 46 ، ص السايق رجع امل ، ) علي ( محالوي : التفصيل إىل بشيء من ميكن العودة بشأن هذه التصنيفات - 2
 . 32 نفس املرجع، ص - 3
 . 16 - 15 ص الكويت، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، ، 188 ع عامل املعرفة سلسلة ، املدينة اإلسالمية، ) عبد الستار ( عثمان - 4
 . 610 - 609 ص ، املرجع السابق ، ابن خلدون - 5
. 152 ص ، 1978 باريس - بريوت ، ت ا تراث عويد ، 1 الك، حتقيق ناجي التكرييت ط ، سلوك املالك يف تدبري املم ابن أيب الربيع - 6
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 ب يون على تـسميتها س دأب الباحثون الفرن وقد . الزراعية لذلك فالقصر نوع من التجمعات البدوية
villages ُه، ال كما أن املدينة تنمو وتتسع مع الزمن بينما القصر حبكم موقعه وطبيعتـ . 1 رى أي الق 

 . سكانه فإم يهاجرون منـه ، بل يبقى منغلقا داخل أسواره وإذا زاد ه توجد له أرباض تسمح باتساع
 لذلك مل تتعرض معظم القصور لتغريات جوهرية كحال املدن بل بقيت حمافظة على أصالتها وطابعها

 . 2 القدمي، وهو ما دفع املهتمني ذا اال إىل اعتبار القصر أحد العناصر الثابتة يف البنية املعمارية

 أغلب ألن . اإلشكالية أكثر وضوحا ا فإننا نالحظ إذا رجعنا إىل منطقة دراستن و قاربة امل ه وفق هذ
 إضافة إىل أن بعض القصور الكبرية كانت تؤدي باملنطقة عبارة عن قصور، املهمة التجمعات العمرانية

 إضافة إىل كل . حيث كانت مقرا إلمارات حكمت مدة طويلة . 3 دور املدينة بامتياز كورقلة وتقرت
 طورت من نواة قدمية عبارة عن قصر أو جمموعة من القـصور ذلك فإن أغلب املدن الصحراوية قد ت

 بينـها وبـني وفقا ملا مر علينا من متييز الصحراء قد عرفت املدينة ال شك أن وعلى كل ف . املتقاربة
 . املدن احلديثة اليت منت وازدهرت بعد اإلستقالل باإلضافة إىل ، وإن مل تكن حتمل اسم املدينة القصر

 : البيوت املعزولة -

 عن التجمعات العمرانية لكـن دون أن تكـون لة و معز منازل الصحراء خمتلف مناطق تنتشر يف
 . حسب احلاجة إليهـا وأغلب هذه املساكن ال تكون مأهولة إال يف مواسم معينة . كثريا عنها بعيدة

 ا تكون أحيان تستعمل عند جين احملاصيل، أو و والواحات ) مجع غوط ( البعض منها تتواجد يف الغيطان
 لكل هـذه األمنـاط إضافة . قرب املراعي مومسية كما يقيم بعض البدو بيوتا منعزلة . خمصصة للخدم

 فقد كانت نسبة كبرية من سكان الصحراء البدويني يسكنون اخليام ويعيشون حياة التنقل العمرانية،
 أدت وظيفتـها يات العمارة فقد مسم هنا حتت ها ال ندرج نا وإن ك . مع مواشيهم طلبا للمراعي واملاء

 . وال تزال عهودا طويلة السكنية

 : من حيث الوظيفة - ب

 هـذه تمع ويف الغالب جت . 4 تصنف العمارة من حيث الوظيفة عموما إىل مدنية، عسكرية، دينية
 عمـارة مدنيـة كالقصر مـثال األصناف من العمائر يف مكان واحد، فنجد يف جتمع عمراين واحد

1 - Echallier (J.C), Essai sur l'habitat sédentaire traditionnel au Sahara Algérien, Paris 1985, pp. 8485. 
 . 130 ص املرجع السابق، ، ) عبد الرمحان ( أيوب - 2
 . احلديثة اليت يتجاوز عدد سكاا املئة ألف نسمة مثل بسكرة، الواد، تقرت ورقلة وغريها طبعا اآلن هناك العديد من املدن - 3

4 -De Caumont (A.), Histoire sommaire de l'architecture religieuse, civile et militaire au moyen âge, Ed. 
Hardel, Paris 1838, p. 25.
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 كاألسوار واألبراج ، وعمائر عسكرية واإلقتصادية تطلبام اإلجتماعية يستغلها األهايل يف السكن وم
 . لغرض توفري األمن والدفاع عن التجمعات، وعمائر دينية واليت تتمثل يف املساجد والزوايا وغريهـا

 . وبطبيعة احلال ميكن إسقاط هذا التصنيف على عمارتنا الصحراوية

 : العمارة املدنية -

 العاديـة، ية على كل املنشآت اليت يستخدمها اإلنسان ألغراضـه املعيـشية تطلق العمارة املدن
 ويعترب املسكن أهم مكونات العمارة املدنية واخللية األساسية املكونة ، اإلجتماعية واإلقصادية والثقافية

 قام كما حيتل امل . واليت يقوم عليها تنظيمها وينمو به عمراا ، ملختلف التجمعات العمرانية الصحراوية
سـتقرار ر عن املأوى الذي يكفل له األمـن واإل األول من حيث األمهية الحتياجات الفرد، ألنه يعب 

 علـى أمهيـة وقد أكدت الشريعة . وحيميه من ظروف الطبيعة ويسمح له بتلبية حاجاته االجتماعية
 واد املـ بناء و حتديد صفات ال و كما حرصت على حرية الفرد يف اختيار مرتله املسكن يف حياة اإلنسان

 قال حيـىي : " ذكر الدينوري يف عيون األخبار ما نصه فقد مبا يتالئم مع متطلباته املستعملة والقياسات
 . 1 " قه هي قميصك فإن شئت فوسعه، وإن شئت فـضي : بن خالد البنه جعفر حني اختط دارا ليبنيه

 مع البيئة احلارة التوافق بدأ بتها مل استجا ب ) خاصة القصور ( يف العمارة الصحراوية القدمية ساكن ومتتاز امل
 حيث تشكل . رمة واحلياء بدأ احترام العادات والتقاليد السائدة القائمة على احترام اخلصوصية واحلُ مل و

 . حملي يوفر الراحة املناسبة للعـيش يف البيئـة احلـارة " كرومناخ ي ِم " تكتالت متراصة تسمح بتكوين
 مجـال ك ) احلـوش ( الفناء يتوسطها لداخل إىل ا منفتحة و متكاملة ويتكون املسكن من عدة جماالت

 . عة يف راحة وس املرتلية النشاطات خمتلف مكشوف يسمح مبمارسة ف مكشوف أو نص

 من املعـامل الثابتـة يف الذي يعترب السوق جند املهمة بالقصور األخرى ومن بني املنشآت املدنية
 ستغل ألغـراض مدنيـة كالـدكاكني منشآت أخرى ت إضافة لذلك هناك . التجمعات الصحراوية

 ومنشآت تستعمل مـن ، واخلانات اليت يرتل ا الغرباء ، اخلدمات مي تقد ل املستعملة ألغراض جتارية و
 . بالقصور الكبرية طرف السلطة احلاكمة كدار القاضي أو دار اجلماعة وغريها من املرافق اليت تتواجد

 : العمارة العسكرية -

ار با ، ويبدأ ذلـك ستقر امل ضري احل تمع ا ة أساسية لنشأة مان قيم أل من وا ميثل األ  املوقـع ختـي
 على تشييد عمـائر عمل اإلنسان لذلك ، إضافة تجمعات ل اجلغرايف واختاذه وسيلة من وسائل محاية ا

. 36 ص املرجع السابق، ، ) عبد الستار ( عثمان - 1
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 تخطيط ال تعد االستحكامات الدفاعية جزءا حيويا من عناصر و . خمتلفة لألغراض الدفاعية والعسكرية
 ومـن . 1 " البناء الواجب " وقد أكد على ذلك الدين اإلسالمي وصنفها الفقهاء ضمن العمراين قدميا،
 . األسوار واألبراج واخلنادق وغريها : تدخل ضمن هذا النطاق يت أهم العمائر ال

 عرفت أمهية األسوار يف حتصني املستوطنات وتقوية دفاعاـا واسـتحكاماا منـذ : األسوار §
 د يـشي كان حيث غلب القصور الصحراوية بوجود أسوار حلمايتها، وقد متيزت أ . احلضارات القدمية

 فاسـتعمل الرومـان الصحراوية وختتلف مادة البناء املستعملة يف األسوار . أكثر سور أو هلذا الغرض
 بينمـا . احلجارة الضخمة املنحوتة واليت ال تزال بعض أثارها بأماكن متفرقة من الزيبان والبيزنطيون

 ومل تكـن . 2 ها م ي سوار وتدع األ لبناء واحلجارة وجذوع النخل نيء ور الطوب ال استعمل سكان القص
 لكوا بعيدة عن مراكز الدول الكربى رمبا ، 3 األسوار يف منطقة دراستنا على حد كبري من الضخامة

ولكون التجمعات العمرانية باملنطقة صغرية مل ملواجهة اجليوش الكبرية د عادة أسوارا ضخمة اليت تشي ، 
 قد ضـمنت ومع ذلك فهي . اليت حتتاج وتتحمل تشييد األسوار الكبرية صل مستوى املدن الكربى ت

 . لساكنيها احلد األدىن من األمن

 أهم أجزاء سور املدينة للمدافعني واملهامجني على حد السواء كوـا من تعد املداخل : داخل امل §
 والقصور الصحراوية يدت مداخل املدن لذلك فقد ش . 4 متثل واحدة من نقاط الضعف يف سور املدينة

 ر هلا احلراسة ، وتدعم بأبواب تغلق عند احلاجة كما توفَّ للغريب املنال ة بأشكال وأمناط جتعل منها صعب
 . يف بعض األحيان

 دران القـالع وجبـ عمارية الدفاعية املهمة امللحقة بأسوار املدن األبراج من العناصر امل : األبراج §
 . 5 الـشكل مستديرة مضلعة أو وتكون مربعة أو . حياناً تكون مستقلة بذاا أ و وبالقصور، واحلصون

 لكن وجودها يف العمارة الصحراوية قليل وقد اختفت منذ مدة طويلة كما هو احلال يف قصر ورقلـة
 . 6 ج مراقبة أحيانا ا بر أ املساجد ك ات منار ، كما تستخدم برجا 41 الذي كان على سوره

 . 122 - 121 ، ص نفس املرجع - 1
2 -Capot (R.), op. cit., p. 6. 

 . على سبيل املثال قصر ورقلة تعرض للهدم عدة مرات ومل تشر املصادر أن الغزاة قد اعترضتهم صعوبات يف ذلك - 3
 . 19 ص ، غ م ، 2006 جامعة بغداد ، رسالة دكتوراه ، ، االستحكامات الدفاعية يف ختطيط املدن ) حممد ( فاروق - 4
 . 125 ، املرجع السابق، ص ) عبد الستار ( عثمان - 5

6 - Lethielleux (J.), Ouargla cité saharienne des origines au début du XXe siècle, P. Geuthner, S.A, Paris 
1983, p. 138.
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 ق منذ القدمي يف محاية املدن، واكتشف أقدمها بتل الـصوان بـالعراق د استعملت اخلنا : اخلنادق §
 وقد جلأ سكان الصحراء إىل هذه الطريقة لتحـصني قـصورهم . 1 ويعود لأللف السادسة قبل امليالد

 . ومدم وكان الكثري منها مزود خبندق حييط باألسوار وميأل باملاء ملزيد من املنعة يف حالة األخطـار
 . وغريها قلة ومتاسني وتقرت وبسكرة قصر ور ومن ذلك

 تتميز الكثري من القصور الصحراوية بوجود قصبة أو قصبتني، وتكون عموما علـى : القصبات §
 شكل قلعة حمصنة داخل القصر تستخدم من قبل احلاكم كمقر له وألعوانه، أو من األهـايل حلفـظ

 . 2 بعض الضروريات اليت حيتاجوا وقت الشدة

 : ية العمارة الدين -

 مما هلا من دور هام يف الصحراوي، اتمع منها جمتمع و أي الدينية من أهم ركائز نشآت تعترب امل
 كثريا مـا تكـون نـشأة بل . باالحترام والتقديس من طرف اجلميع تمتع وت ، توجيه وتنظيم اتمع
 العمارة وتتمثل . صاحل انطالقا من منشأة دينية كزاوية أو ضريح ويلّ يف الصحراء التجمعات العمرانية

 . الكتاتيب، األضرحة ، الزوايا ، امع و أو اجل جد ا يف املس الدينية خصوصا

 سة وحتظى بالوالء من طرف وهو مؤسسة دينية تكتسي طابع القدا أهم العمائر الدينية، : جد ا املس §
ين وهذا فانه ميتلك خاصية هيكلة النسيج العمرا ، إضافة إىل كون املسجد وحدة معمارية مميزة . مع ت ا 

 فمركزية املسجد عمرانيا حبيث حتفه البيوت هو تعبري مادي أو تزكيـة ودعـم نظرا لقيمته العقائدية
 ) القصور ( وغالبا ما جند يف التجمعات الصحراوية . لتلك الوحدة املقدسة اليت تربط املسلمني ببعضهم

 يع السكان إضـافة إىل مسجدا جامعا يطلق عليه عادة اسم املسجد العتيق يتوسط القصر ويقصده مج
 أما مواد البنـاء الـيت . 3 حمليا ا تنتشر مبختلف أحياء القصر وتؤدي وظيفته الثانوية عدد من املساجد

 فيـستخدم ، تستعمل يف تشييد املساجد فتكون عموما مماثلة لتلك املستخدمة يف املساكن احمليطة بـه
ـا جنـد لية أخرى، اد حم و وم إضافة جلذوع النخل ص الطوب والطني أو احلجارة واجل  لكن كـثريا م

 د زو كمـا تـ 4 السكان جيتهدون من أجل توفري أحسن املواد املتاحة لبناء املسجد وبأجود التقنيـات
 . املساجد ببعض العناصر املميزة هلا كالقباب واملنارات

 . 14 املرجع السابق، ص ، ) حممد ( فاروق - 1
 . 20 ص ، املرجع السابق، ) علي ( محالوي - 2
 . 26  25 ص ، س املرجع نف - 3
 مواقع ومعامل أثرية من اجلنـوب " ، ) علي ( أنظر محالوي . على سبيل املثال استخدم اآلجر األمحر املستورد من تونس يف مسجد متاسني - 4

. 80 - 58 ، ص 1998 ، جامعة اجلزائر 5 ع جملة حبوث ، " الشرقي اجلزائري
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 نوا لفظ الزاوية مشتق من فعل زوى أو زوأ ويقال انزوى القوم إىل بعضهم البعض إذا تدا : الزوايا §
 وانتشرت الزوايا يف العامل . جهة باملسجد تقام ا حلقة تدريس يف البداية وكانت الزاوية . 1 وتضاموا

 أما يف املغرب اإلسـالمي . 2 اإلسالمي خاصة يف إيران ومصر واألقطار العثمانية حيث تسمى بالتكايا
 ، اء وعابري السبيل ر ب للفق فالزاوية عبارة عن جتمع من البنايات ذات طابع ديين حبت، مفتوحة األبوا

 طلبة وتعليمهم كل ما يتعلق بالدين اإلسالمي احلنيف لـذلك قرآن الكرمي لل حتفيظ ال من بني أهدافها
 . 3 فهي تضم غرفا لإليواء، ومسجدا تقام به الصالة وأحيانا ضريح صاحب الطريقة أو أفراد عائلتـه

 ايا فإا تشكل مالذا للسكان يلجـؤون إليـه باإلضافة لألهداف الدينية والتعليمية واإلجتماعية للزو
 تنظيم اتمع ومحـل إىل دورها يتعدى يف أحيان كثرية و . هروبا من املشاكل اإلجتماعية والسياسية

 : 4 وتنقسم الزوايا يف اجلزائر عموما والصحراء خصوصا إىل ثالثة أنواع . فتوحات والثورات ل لواء ا
 . بتماسني ة صحاب الطرق كالزاوية التيجاني وتكون تابعة ألحد أ : زوايا املشايخ -
 . هي ملكية مجاعية حتبس مواردها على طلبة العلم : زوايا املرابطني -
 . زوايا يتمتع فيها طلبتها باالستقاللية يف التسيري : زوايا الطلبة -

 عليمية كان التعليم يتم يف العهود األوىل لإلسالم باملساجد اليت كانت مؤسسة دينية وت : الكتاتيب §
 وخالل العصر األموي وبعده ظهر الكُتاب كمكان خاص . وثقافية واجتماعية وسياسية يف آن واحد

وهذا خيتلف عن " الزاوية " أو " احملضرة " ويسمى يف بعض املناطق . 5 أقطار العامل اإلسالمي للتعليم وعم 
 ونـشر الثقافـة يظ القـرآن اتيب بدور كبري يف التعليم وحتف ت وقد قامت الك . الزاوية باملفهوم السابق

 تكـون ما غالبا و لبيوت، وكانت عبارة عن قاعة ال ختتلف عن بقية ا . باتمع الصحراوي اإلسالمية
 ويتوىل معلـم . و أحيانا على أن تكون حلقة يف العراء بل ال تعد ملحقة باملسجد وأحيانا منفصلة عنه

 . ان يدعى شيخ أو طالب بتدريس الصبيان ويعيش على تربعات السك

: خصائص العمارة الصحراوية . 2

 يف البلدان العربية واإلسالمية عموما ومبنطقة الصحراء التراثية مهما اختلفت العمارة الصحراوية
 وهناك عاملني أساسيني . املنخفضة حمل دراستنا خصوصا، فإا تشترك يف خصائص تكاد تكون ثابتة

 . 85 ص ، 1998 دار املعارف، القاهرة . ط ، 1 ج لسان العرب ، ابن منظور - 1
 . 221 ص ، 2006 ، مناذج من قصور منطقة األغواط، موفم للنشر، اجلزائر ) علي ( محالوي - 2
 . 28  27 ص ، اجلزائر - ، زوايا العلم والقرآن باجلزائر، دار الفكر دمشق ) حممد ( نسيب - 3

 . 103 نفس املرجع، ص ، ) حممد ( نسيب - 4

. 73 ص 1983 ٬ اليونسكو سرجنت . ب . ر ، ترمجة أمحد حممد ثعلب ، مية ال املؤسسات التعليمية باملدينة اإلس ، ) هشام ( نشايب - 5
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 : 1 ومها الصحراوي عمران وال يتجلى تأثريمها بوضوح يف كل نواحي العمارة

 للطبيعة الصحراوية انعكاس كبري على خمتلف جوانب العمارة، فخـصائص : الطبيعة الصحراوية §
 واجلفاف إضافة للعواصف ، مومسيا ويوميا درجة احلرارة يف كبري ال التفاوت املناخ الصحراوي وخاصة

 محاية من حسن أ له ر وفّ الذي ي بالشكل ككل لقصور كن وا ا س ىل أن يصوغ امل إ اإلنسان ب ت د أ ، الرملية
 ومواد البنـاء املتـوفرة دورا طوبوغرافيا األرض الظروف، تلعب هذه إىل جانب و . الظروف املناخية

 . ا مبا يتوافق مع متطلباته اسغالهل م على اإلنسان أن حيسن حت ت كبريا يف حتديد خصائص العمارة، حيث

ـارة، مـن ة واألخالق اإلسالمية يف يتضح تأثري الثقاف : الثقافة العربية اإلسالمية §  كل مناحي العم
 جند أن اإلسقاط العمراين داخل املدينـة هـو انعكـاس ومن مث . اهليكلي إىل أدق التفاصيل املخطط

 ملقومات اإلنسان املسلم على أرضية الواقع حبيث تكون املاديات مطابقـة يف كنـهها للمعنويـات
 . املميز للمجتمع املسلم ومترابطة معها يف تشكيل الفضاء اإلسالمي

 والثقافيـة الطبيعية كل هذا جعل العمارة الصحراوية متتاز خبصائص تعكس بصدق ظروف البيئة
 : ما يلي هذه اخلصائص يف جممل وتتمثل اليت نشأت فيها

 : تضام ال و ة ف ا كث ال - أ

 بعضها من بعض حيث تتكتل وتتراص يف صـفوف تجمعات تقارب مباين ال ذه اخلاصية يقصد
 توفري أكرب قدر وإن كان هذا التخطيط يسهم يف . 2 وفق ما يعرف بالبناء الكثيف أو املتالحم متالصقة

 والتقليل من مساحة املسطحات األفقية والعمودية من الظالل اليت تسقطها املباين على بعضها البعض،
 ومن . طح حبيث ال يتعرض ألشعة الشمس سوى أقل مساحة من الواجهات واألس املعرضة للشمس،

 إال أن املغزى منـه يتعـدى حـدود . تكون الطاقة النافذة أو املتسربة إىل املباين يف أضيق احلدود م ثَ
 الداعيـة إىل التكـاتف ا من مظاهر الثقافة اإلسـالمية ، فهذا التخطيط يعد مظهر ة املناخي ضرورة ال

 ولكون املسلم . 4 " ا وال تفرقوا واعتصموا حببل اهللا مجيع " مصداقا لقوله تعاىل 3 والتماسك بني املسلمني
 . للمسلم كالبنيان املرصوص كما ورد يف احلديث الشريف

 : وما بعدها، وكذلك 109 ص ب د ط، املدينة اإلسالمية بني الوحدة والتنوع، ، ) بومجعة ( اهللا خلف : ميكن العودة يف هذا الشأن إىل - 1
 . 13 ، ص 1968 لدراسات التخطيطية واملعمارية، القاهرة ، التراث احلضاري يف املدينة العربية املعاصرة، مركز ا ) عبد الباقي ( إبراهيم

2 -Côte (M.) et al., op. cit., p. 128. 

 . 24 ، املرجع السابق ص ) علي ( محالوي - 3
. 103 سورة آل عمران اآلية - 4
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 : تعرج والتواء املسالك والتقليل من الفراغات اخلارجية - ب

 فنجـدها غـري ) الشوارع، الساحات ( الفراغات اخلارجية بضيق البيئة الصحراوية متتاز العمارة ب
األكـرب فراغات قتصر وجود ال ملتضام يف النسيج العمراين، وي احلل ا وهو نتيجة حمصلة التباع سعة مت 

 على مناطق الفصل بني األحياء ومناطق املراكز الرئيسية مع استخدام وسائل تظليل مناسبة هلذه نسبياّ
 حيث يؤدي ذلك إىل طبيعة املناخ احلار ويعود السبب املباشر يف تقليص هذه الفراغات إىل . الفراغات

 ممكن من اإلشعاع الشمسي املباشر، إىل جانب مالءمتها من جانب آخر للمقياس تعرضها ألقل قدر
 واليت مل تكن ) الدواب والعربات اليت جترها الدواب ( اإلنساين ووسائل النقل البسيطة يف ذلك الوقت

 ارع أثره الواضح يف حتقيق و الرتفاع املباين على جانب الش وكان . 1 أكرب اتساع تتطلب شوارع ذات
 ناطق ظل معقولة يف هذه الشوارع، فقد كانت نسبة ارتفاع املباين إىل عرض الشارع يف بعض امل نسبة
 تباع بعض احللول يف تظليل املمـرات بواسـطة ا كمية الظالل يزيد و . 2 4:1 أو 3:1 وأحيانا 2:1

 قصر أ حراوية جيب أن تكون ولكي تكون ممرات املشاة متوافقة مع البيئة الص . السقوف وحىت البنايات
 لتقليل املساحات املعرضة للـشمس ممـا يعمـل علـى ، ، وتكون ضيقة ما أمكن ومتعرجة ما ميكن

 ستقرار احلراري واحلفاظ على ركود اهلواء البارد أسفل الشوارع، مع مراعاة أن تكون متعامـدة اإل
 ويساعد تعرج احململة بالرمال واألتربة، احلارة و على اجتاه الرياح السائدة بسبب احتمال هبوب الرياح

 جمال النظر كثريا فيها الشوارع إضافة لكسر قوة الرياح على حتقيق مبدأ احلرمة واحلياء حيث ينحسر
 . 3 كن من األنظار ما مي إال ألقل ) خاصة املرأة ( فال يتعرض اإلنسان ، الشوارع املستقيمة عكس

 : التدرج اايل والوظيفي - ج

 بني وحدات ثالث هـي مرانية الصحراوية ملبدأ التدرج خيضع التوزيع العمراين يف التجمعات الع
 مث القصر أو املدينة كوحـدة ، واخلطة املشكلة من عدة مساكن كوحدة ثانوية ، املسكن كوحدة أولية

 " سـابلة " من شـوارع ف . الشوارع الفضاءات احلرة كالساحات و ووفق هذا التدرج تتدرج . 4 كلية

 ي يف البصرة يـصل عرضـه فريوى أن الشارع الرئيس هذا اليعين أن املدينة اإلسالمية مل تعرف الشوارع الواسعة كما قد يعتقد البعض، - 1
 كما كان عرض الشوارع مبدينة واسط مثـانون . حوايل اثنني وثالثني متراً والشوارع الفرعية أثىن عشر متراً، أما الطرق الداخلية فأربعة أمتار

 املرجـع ، ) بومجعـة ( خلـف اهللا : مثال يف الصدد أنظر . ذراعا، هذا يدل أن احلاجة هي احملدد الرئيسي للشوارع وليس الضيق قاعدة عامة
 . 119 ص املرجع السابق، ، ) عبد الستار ( عثمان : كذلك و 81 ٬  80 ص السابق،

 . 62 ص ، املرجع السابق ، ) عبد الباقي ( إبراهيم - 2
 . 82 ص املرجع السابق، ، ) بومجعة ( خلف اهللا - 3
. 118 نفس املرجع، ص - 4
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 أقل اتـساعا شوارع أقل عمومية و تأيت ، لكا للجميع رب ِم وتعت للحركة والتجارة تستعمل واسعة نسبيا
 ، وإذا توغلنا يف األحياء جند أزقة ضيقة " بالنافذة " تسمى اجلهة ويستعملها سكان داخل األحياء تتوغل

 ويرافق هذا . وبعضها لإلستعمال اخلاص 1 وهي مشتركة امللكية للدور احمليطة ا حلد ما، تعترب خاصة
 . من املركز للمحيط متثله احلركة واألنشطة الدينية والتجارية وظيفي تدرج اايل التدرج

 : اإلنفتاح حنو الداخل - د

 للداخل، خاصية االنفتاح للعمارة الصحراوية خصوصا واإلسالمية عموما، املميزة صائص من اخل
ار لدا ل هذا املبدأ فكرة توجيه احليزات الداخلية للمبىن إىل الداخل حول الفناء ا وقد شكّ  خلي، باعتـب

 عدد الفتحات اخلارجيـة، من تقليل ال يضاف إىل ذلك . اخلارجي من الفراغ ا خاصا هذا الفناء جزء
 ن مناخ داخلي حملي ي يف تكو يسمح كل هذا . والتضييق من حجمها واالقتصار على الضروري منها،

 ، منخفـضة ه درجة حرارت ي باحلصول على وية طبيعية وظالل تساعد على وجود هواء داخل مريح
 كما يتطابق مع املعايري اإلجتماعية القائمة . وإجياد حيز وظيفي مالئم للنشاطات املرتلية خاصة النسوية

 . 2 واحلرمة واحلياء على احترام اخلصوصية

 :3 ة ي العضوية والوظيف - ه

 ذلك ظهرت التـشكيالت وظائف املكونات املختلفة ول الصحراوية للعمارة العام وزيع يعكس الت
 بـني متثل الترابط العـضوي يف صورة عضوية وتلقائية واضحة ليس فيها تكلف أو تصنع ارية املعم

 وهي عبارة عن جهاز واحد . ) اتمع ( مع بنية اجلماعة أو القصر حيث تتطابق فيه املدينة عناصرها، و
 ) نـشاط ال ( منظومة اجتماعية لكل عضو فيها دور، حيث جند أن الوظيفـة يشكل متكامل الوظائف

 احمليط واملسالك اليت تشكل أهم الوظـائف احلـضرية ، اإلطار ، املركز : وزع وفق التقسيم التايل تت
 قلبها له دور فعال يف توحيد األعـضاء ة اجلامع فهو مبثاب يتمثل املركز يف املسجد أو . 4 بانسجام كامل

 . 163 ص املرجع السابق، ، ) عبد الستار ( عثمان - 1
 . 121 - 120 ، املرجع السابق، ص ) بومجعة ( إلنفتاح للداخل ميكن الرجوع إىل خلف اهللا حول مبدأ ا - 2
 Frank اليت نادى ا فرانك لويد رايت - مبادئ النظرية العضوية تتلخص - 3 Loyd Wright - الصلة الوثيقـة للمـبىن بالطبيعـة، يف 

 وهذا ما يتوفر يف العمـارة لتصميم على مراحل طبقًا لالحتياجات املتزايدة واستعمال املواد يف طبيعتها، وحقيقة املبىن يف فراغه الداخلي، وا
 ومـا تطـور " إن الشكل يتبع الوظيفة " Louis Sulivan لويس سوليفان الشعار الذي أطلقه فتتلخص يف النظرية الوظيفية أما . الصحراوية

 الغرض الوظيفي ليس مقيدا، ولكنه متسع ليشمل ، و يد رايت وهو الشعار الذي أطلقه فرانك لو " د أن الشكل والوظيفة شيء واح " عنها من
 أنظـر . خيل ذلك بقضية الشكل اخلاص بـه واألغراض، بل ويتطور وفقًا لتطور االحتياجات اليت تطرأ على الوظيفة دون أن اختالف امليول

 . 4 ، ص 1967 القاهرة ، ات العمارة العضوية، دار املعارف ، نظري ) سامي ( عرفان
. 116 و 119 ، املرجع السابق، ص ) بومجعة ( خلف اهللا - 4
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 األحيـاء ا تـشغل بينم ، الذي يؤدي الوظيفة اإلقتصادية للمركز السوق جانبه إىل و ة وإمدادها بالطاق
 ، وأخـريا املـسالك ه وأسباب وجوده واسـتمراريت ه املركز قوت ا اليت متثل اجلسد يستمد منه احمليط و

 بينما يشكل الـسور . بني األعضاء اليت الحتدث احلركة إال ا ة واألزقة وهي مبثابة الشرايني املوصول
 من أقل عن احلاجة وال زائد د شيء ويف هذا النسق املتكامل ال يوج . واخلندق اإلطار الواقي للتجمع

 . الوظيفة املنوطة به، بل لكل شيء غاية يؤديها بالتكامل مع البقية

 : اإلعتماد على مواد حملية واستغالل إمكاناا - و

 املـستعملة يف العمـارة البنـاء واحلجارة وخشب النخيل املصادر الرئيسية ملواد الطني يشكل
 من أهم قتصادية اجلوانب اال ومتثل . املواد ميزات عديدة من عدة جوانب وهلذه . 1 قليدية الصحراوية الت

 حيث أا متواجـدة ولية للبناء التكلفة األ من جهة ء ا وذلك على املستويات كافة، سو . يزات هذه امل
 شييد غـري تـ كما أن استعماهلا إبتداء من التحضري حىت اإلنتهاء من ال ، بوفرة وهي يف متناول اجلميع

 فهي تعترب من أنسب املواد ، ك للطاقة وصيانة وغريها التكلفة التشغيلية من استهال ن جهة م أو . مكلف
 تساعد على اقتصاد طاقة التسخني شتاء والتربيـد " بيومناخية " ملا هلا من خصائص 2 للبيئة الصحراوية

 . ة اإلنسان يا الراحة الالزمة حل كما تربز اجلوانب اإلنسانية حيث تساعد هذه املواد على توفري . صيفا
 نتاج واستخدام التقنية املناسبة، اليت حتد بقضايا اإل يف ما يتعلق اء البعد البيئي، سو يضاف إىل كل هذا

 . 3 فات غري الضارة أو املشوهة للبيئة من التلوث، أو ما يتعلق باملخلّ

 مواد البناء : ثالثا

 ومـع تطـور ، د ا مسكنه ليشي الطبيعة من خمتلف املواد وجده يف منذ القدمي ما اإلنسان اختار
 رت و طُ كما . خصائصها املختلفة استخدامات مواد البناء التقليدية نتيجة للبحث يف ضارة تطورت احل

 إضافة لـذلك عملية البناء بشكل رئيسى مثل احلديد واخلرسانة والزجاج، دخلت يف أ مواد أخرى و
 األملنيوم والبالستيك ودخلـت يف ك رين القرنني التاسع عشر والعش نتجت مواد بناء جديدة يف قد أُ ف

 ، خاصة تلك املستعملة قـدميا، وتصنيفاا إىل أهم أنواع مواد البناء ما يلي نتطرق يف س و . عملية البناء
 . اخلصائص اليت متتاز ا واليت جتعلها مالئمة ملناطق ولتوظيفات دون أخرى أهم وإىل

1 -Texier (Ch.), op. cit., p. 133. 
 جملة مركز حبوث ودراسـات املدينـة ، " طرق البناء وحماور التطوير املقترحة : عمارة الطني يف البالد العربية والغربية " ، ) منصور ( اجلديد - 2

 . 154 - 108 ، ص 8 ع ، املنورة

. نفس املرجع - 3
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 : مواد البناء وأنواعها . 1

 ، إما حبسب طبيعتها حيـث رئيسية ملواد البناء ميكن تقسيمها إىل جمموعات بسبب التعدد الكبري
 واد البناء حسب يعتمد تقسيم م و . 1 تعترب املادة اخلام املستعملة يف صناعتها، أو حبسب جمال االستعمال

 ا بتقسيمه Grillo قام وعلى هذا األساس . دخل يف تكوينها أو صناعتها ت طبيعتها على املادة اخلام اليت
 ي وهذه املواد ه مؤكدا أن لكل منها إمكاناته اإلنشائية وتأثرياته املعمارية اخلاصة به، إىل مخسة أنواع
 ، واملواد املعدنية ) اخلشب، القش ( ، واملواد العضوية ) ها، التراب، الرمل األحجار بأنواع ( املواد الصخرية

 . 2 ) اخلرسانة ك ( ، واملواد املخلطة ) لبالستيك الزجاج، ا ( الصناعية املركبة ، واملواد ) احلديد، األلومنيوم (
 نا نتبىن تصنيفا آخر أكثـر واقعيـة ، فإن عاصرة وإذا كان هذا التقسيم ينطبق إىل حد بعيد مع احلالة امل

 معـادن ، ، مواد نباتيـة ) طني ( إىل مواد حجرية، مواد ترابية بتصنيفها لمواد املستعملة قدميا ل بالنسبة
 . 3 ) معادن، زجاج ( ومواد أخرى

 : املواد احلجرية - أ

 حيث أنه من أقدم تتضح أمهية احلجر كمادة للبناء من خالل الشواهد اليت متتد إىل ماقبل التاريخ
 استعماله يف البنـاء واسـع يزال وال مواد البناء املعروفة استخداما، وأكثرها مقاومة مع مرور الزمن

 من صخور القشرة اخلارجية لـألرض ويستخرج احلجر . اإلنتشار وإن تعددت وتطورت استعماالته
 . اليت متتاز بتنوع كبري يف تكوينها وخصائصها

 : أنواع الصخور -

 : 4 تقسم الصخور جيولوجيا إىل ثالثة أنواع هي

 تنتج هذه الصخور عن احلمم الربكانية اليت تندفع من باطن األرض ) : النارية ( الصخور اإلندفاعية §
 ة الـصخور ن عماق سحيقة مكو أ ما يف وتكون إ . الربكانية ل الصخور مث تتصلب املادة املنصهرة لتتشك

 رض مباشـرة فتتكـون الـصخور و على سطح األ أ ، ) الغرانيت، اجلابرو، الديوريت ( النارية اجلوفية
 ال و خامات معدنية بلورة و من معادن مت يان ح تتكون يف معظم األ وهي . ) البازلت، الديابيز ( الربكانية

 . حتوي حفريات

 . 2 ، ص 1992 اجلزائر ، ،  مواد البناء واختبارها، الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية ) مسعود ( وأندرواس ) اتب حممد ر ( سطاس - 1
2 -Grillo (P. J.), Form, function, and design, Dover Publications, New York 1975, p. 53. 
3 -Adam (J.P.) & Mathews (A.), Roman building, Routledge, London 1999, p. 16. 
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 القشرة األرضية تعرض الناجتة من تنشأ الصخور الرسوبية من ترسب املواد : 1 الرسوبية الصخور §
 كيميائيـة أو ) باحلت لصخور ا فتت ت ( ية ميكانيك تأثريات وذلك بفعل ، إىل العوامل الطبيعية املختلفة

 الـصحاري ك وحتدث عملية الترسب يف أماكن كـثرية ). لمعادن املكونة للصخور ل حتلل كيميائى (
 . الصخور الرسـوبية كون ت لت األار ويف البحار والبحريات حيث تتماسك الرواسب املفككة حول و

 ني ب ) أكسيد احلديد والسيليكا وكربونات الكالسيوم ( وحتدث عملية التماسك إما بترسب مواد المحة
 . العليا طبقات أو تتماسك الرواسب بفعل ضغط ال ، حبيبات الرواسب اخلشنة كاحلصى والرمال

 و أ صل نارية أو رسوبية، حدث هلا تغري يف الشكل هي صخور كانت يف األ : 2 ور املتحولة الصخ §
 ثري أ و تـ أ و كالمها أ و احلرارة الشديدة أ وذلك نتيجة تأثري الضغط العايل ، و كليهما أ التركيب املعدين
 كمـا ، ول صلية قبل التح حتمل بعض اخلصائص والتراكيب األ ومن خصائصها أا . احملاليل الكيميائية

 . متعددة ا لوان أ و شكاال وتأخذ أ ماكن النشطة تكتونيا تتواجد يف األ أا

 : استعماالت احلجارة يف البناء -

 فقد استخدمها اإلنسان منذ القدمي بطرق شـىت ، البناء جمال يف احلجارة ت ستعماال ا طرق تتعدد
 : ومن أهم هذه اإلستعماالت . وحتويلها معاجلتها ومنها اإلستعمال بعد باشر، منها اإلستعمال امل

 ويأخذ البنـاء باحلجـارة . قدمي يف ال يعترب هذا اإلستعمال األكثر شيوعا خاصة : تشييد احلوائط §
 " بلوكـات " ب احلجارة على شـكل البناء باحلجارة املنحوتة حيث تهذّ أمناطا وأشكاال متعددة منها

 غري املهذب باستعمال قطع احلجـارة علـى والبناء باحلجر . مكعبة الشكل إىل حد ما ليتم البناء ا
 حجار الـصغرية األ من طع يدخل البناء بالدبش وهو ِق شكلها األويل دون تعديلها، ويف هذا الصنف

 . ويستعان يف البناء باحلجارة غري املهذبة مبواد رابطة من أجل متاسك احلائط . والغشيمة

 شكل من أنواع عديـدة مـن الـصخور اليت ت األعمدة وأمهها : عناصر معمارية متنوعة جناز إ §
 . وغريها والقباب العقود واألقواس كذلك يف إجناز تستعمل و . م كالرخا

 يف تبليط أرضيات املباين، وبأشكال خمتلفة فاحلجارة قد استخدمت منذ القدمي : األرضيات تبليط §
 . نظرا ملتانتها وحتملها لألمحال والصدمات ورص الطرقات والساحات

 ، 2006 وآخرون، اجليولوجيا، وزارة التربية والتعليم الـسعودية ) وليد ( آل الشيخ : ، وكذلك وما بعدها 133 ، ص نفس املرجع : عن - 1
 . 99 ص
. وما بعدها 151 ، ص نفس املرجع - 2
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 حيث استخدمت احلجارة مبختلف أنواعها يف إنتاج مواد بناء أخـرى : متنوعة اء صناعة مواد بن §
 ) الرمل احلـصوي ( ومنها يستخرج أيضا الركام ، النورة، أنواع من اجلري احلي واملطفئ، اجلبس ومنها

 . 1 الزجاج والسرياميك كذلك كما تدخل يف عصرنا يف صناعة اإلمسنت واخلرسانة و

 مت احلجارة أيضا يف تزيني اجلدران والعناصـر املعماريـة األخـرى استخد : الزخرفة والتزيني §
 . بأساليب متنوعة منها الفسيفساء، النقش، النحت، تكسية اجلدران اخل

 : املواد الترابية - ب

 الطرق لتـشييد اليت عرفها االنسان، ولطاملا تعامل معها بشىت تعترب التربة من أقدم مواد التشييد
 تلك الطبقـة " وميكن تعريف التربة على أا . وشيد ا كمادة بناء، وشيد عليها ، مسكنه، فشيد فيها

 القشرية من األرض اليت تكونت نتيجة تفتت الصخور بسبب العوامل الطبيعية، إضافة للمواد العضوية
ارة لذلك فالتر . 2 " الناجتة عن حتلل أجسام الكائنات احلية، واملواد املعدنية املختلفة، واملاء واهلواء  بة عـب

 . الصلبة، السائلة والغازية : الثالث ادة عن جسم غري متجانس حيتوي على حاالت امل

 : تصنيفات التربة -

 تـصنف نشأت التربة من تفتت الطبقة الصخرية للقشرة األرضية منذ ماليني السنني، ولـذلك
 : 3 أساساً باالعتماد على حجم حبيباا الصلبة يف أغلب املواصفات العاملية إىل

 ، ناجتة عن تفتت الصخور بفعـل عوامـل خشنة حبيبات ذات تربة وهي : التربة غري املتماسكة §
 يفتقـر لذلك . وال توجد قوى متاسك بني حبيباا وإمنا قوى احتكاك وقوى اجلذب األرضي . التعرية

 هي اسكة التربة الغري متم مكونات و . التماسك بني احلبيبات و هذا النوع من التربة اىل خاصية اللدونة
 وتأخذ تركيبة التربة املتماسكة شـكلني . واليت قد تكون منفردة أو خمتلطة . الرمل و احلصى ، الدبش

 واحلالة . ضيقة ها الفراغات بين و ، احلبيبات ذات أطراف مدببة أساسيني مها احلالة الكثيفة حيث تكون
 . ) ب 1 ل شك ( والفراغات واسعة حادة، أطراف ذات السائبة اليت تكون فيها احلبيبات

 تماسـك ب وتتميـز ملـم، 0.06 ناعمة يقل مقاسها عن حبيبات تتكون من : التربة املتماسكة §
 الطـني و ملم، 0.060 و 0.002 تراوح مقاس حبيباته بني الذي ي الطمي ومنها ، تها حبيباا وبلدون

 . 8 ص ، 2005 ، املؤسسة العامة للتعليم الفين وللتدريب املهين، الرياض د وا جمموعة من املؤلفني، خواص واختبارات امل - 1
 . 3 ص ، 2005 جمموعة من املؤلفني، خواص واختبارات التربة، املؤسسة العامة للتعليم الفين وللتدريب املهين، الرياض - 2
. 5 - 4 ص نفس املرجع، - 3
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 ويأخذ تركيب هذا الـصنف مـن التربـة . ملم 0.002 تكون من حبيبات يقل مقاسها عن الذي ي
 : ) أ 1 شكل ( كال التالية األش

 ينطبق هذا التركيب على التربة الطينية حيث تترسب حبيباـا يف : تركيبة ذات بناء مشتت -
 . املياه وينتج عن ذلك وجود شحنات متشاة تؤدي إىل تنافر احلبيبات

 ينطبق هذا التركيب أيضا على التربة الطينية حيث تترسب حبيبات : تركيبة ذات بناء أشعث -
 . هذا النوع يف املياه املاحلة وينتج عنه وجود شحنات خمتلفة تؤدي إىل جتاذب احلبيبات

 ينطبق هذا التركيب على التربة الطمية عندما تترسب حبيباـا يف : تركيبة ذات بناء خلوي -
 . املياه املاحلة، وتتصف بكثرة واتساع فراغاا وضعف مقاومتها لألمحال

 فأنواع التربـة املـستخدمة من أنواع التربة املذكورة منفصالً يف الطبيعة، ومن النادر إجياد نوع
 . بنسب خمتلفة الرمل والطمي و خليط من الطني تكون عبارة عن كمادة للبناء

 : يف البناء تربة استعماالت ال -

 وأهم أساس الستخدامها هو على شكل عجينة . زال ت وال منذ القدمي كمادة بناء التربة استعملت
 ونظرا لسهولة تشكيلها واستخدامها فقد تنوعت طرائـق . الطني تحضر خبلط التربة املناسبة باملاء من

 : وكيفيات وأغراض استعماهلا يف البناء، ومن أمهها

 وبعد جتفيفها يف . تضاف إليه أحيانا ألياف نباتية قوالب من الطني عبارة عن هو و : الطوب الينء §
 نتج نوع آخر من كما ي . وبعض العناصر األخرى كالعقود والقباب الشمس تستعمل لتشييد اجلدران

 وهي كيفية حديثة ومستعملة كـثريا بـبعض . تعريضها للضغط ويتم مبللة هذا الطوب بواسطة تربة
 . 1 املناطق بأوروبا وإفريقيا وآسيا

 وهي قوالب من الطني متنوعة األشكال واألحجام، وبعـد تعريـضها ) : اآلجر ( الطوب احملروق §
 لدرجات عالية من احلرارة حيث تتم هذه العملية يف ورشات مزودة بأفران، تزيد متانتها ومتاسـكها

 . ويف التسقيف حبيث تصبح مادة جيدة للبناء، وتستعمل يف بناء احلوائط

 اجلدران بعدة كيفيـات بناء مباشرة يف استعملت عجينة الطني : اإلستعمال املباشر لعجينة الطني §
 على هيكل من رصفها ومنها . 2 خشبية على شكل صفوف أفقية متراكبة عبوات يف منها صب الطني

 : عن كيفية صناعته وأنواعه مثال ظر ، أن ) brique compressé ( يسمى هذا النوع بالطوب املضغوط - 1
Doat (P.) et al., Construire en terre, CRAterre, Grenoble 1979,  p. 140 et suite. 

Doat (P.) : ، وميكن العودة إليها بالتفصيل يف "le pisé" هذه الطريقة تسمى بالفرنسية - 2 et al., op. cit., p. 12 et suite
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 كما تستعمل يف التسقيف على شكل طبقة . وهي طريقة قدمية تستخدم يف أكواخ القصب األخشاب
 . طينية فوق األخشاب، وكذلك كمادة رابطة عند البناء باحلجارة والطوب

 يف حاليـا دخل تـ ، كما ) السرياميك ( ومنها الفخاريات : يف صناعة مواد بناء متنوعة ا استعماهل §
 . اإلمسنت بعض املواد ك

 : نباتية املواد ال - ج

 بـسبب انتـشار خاصة يف القدمي، يف البناء مهية أ من أكثر املواد بأجزائها املختلفة ات النبات عترب ت
 ومتثـل . سـتعمال إل العامل وملا متتاز به من خواص فنية وسهولة يف ا أحناء مصادرها الطبيعية يف شىت

 . اليت تستخرج من جذوع وفروع خمتلف األشجار أهم املواد النباتية املستعملة يف البناء األخشاب

 . منذ القدمي يف بناء املساكن واملنـشآت والقش كالقصب من النبات أخرى أجزاء ستعمل ت كما
 لتـسقيف، التكـسية، اجلـدران، ا : وأساسا اخلشب يف كل عناصر العمارة املواد النباتية وتسخدم

 األرضيات إضافة إىل األبواب والنوافذ، بل وأحيانا يعتمد عليها بصورة شبه كلية يف البناء كما هـو
 . الشأن يف بعض املناطق اإلستوائية والشمالية أين تكثر الغابات والنباتات

 : معادن ومواد أخرى - د

 مل ينتـشر مبعىن الكلمة ماهلا يف البناء رغم أن املعادن كانت معروفة منذ آالف السنني إال أن استع
 بعـض امللحقـات أما قدميا فاستعماهلا ال يتعدى . إال يف القرون األخرية خاصة بعد الثورة الصناعية

 وجبانب املعادن، هناك مواد أخرى حديثـة اإلسـتعمال يف البنـاء . أو عناصر زخرفية ) أبواب مثال (
 . كاملواد البالستيكية والزجاج

 : األساسية ملواد البناء اخلصائص . 2

 مواد البناء هي الصفات األساسية اليت تظهرها املواد يف عالقتها مع ظـاهرة مـا، أو خصائص
 ، بعملية التأثري املتبادل مع غريها من املواد، وتلعب دورا حموريا يف حتديد جماالت وطـرق اسـتعماهلا

 ض خـصائص املـواد وإجـراء لذلك أنشئت حديثا خمابر علمية مزودة بأجهزة خاصة لقياس بعـ
ار األساسي دور ال اإلختبارات عليها، أما قدميا فقد كانت جتربة البناء وخربته هي اليت تلعب  يف اختـي

بالنـسبة مع العلم أنه على املستوى العملي ليست كل اخلصائص بذات األمهية جلميع املواد، ف . املواد
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 . ائص قليلة األمهية أو ال تنطبق عمليا عليها وخص لكل مادة هناك خصائص معينة تكتسي أمهية بالغة
1 ميكانيكية، فيزيائية وكيميائية : قسم الصفات األساسية للمواد إىل وت . 

 : ملواد البناء امليكانيكية صائص اخل - أ

ا على حتمل اخلصائص امليكانيكية ر تعبريات القوى اخلارجية ث أشكال تأ خمتلف للمادة عن قدر 
 : 2 ، وأهم هذه اخلصائص من ضغط وشد وجذب وصدم

 ، واملتانة هي قدرة ) ، انعطاف شد , ضغط ( تتعرض املواد يف املنشآت إىل إجهادات خمتلفة : املتانة §
 وتتأثر املتانة بدرجة املسامية وبتركيب . جهادات هذه اإل نكسار حتت إل يار أو ا اإل مقاومة على املواد
 وحيـسب يف ، إلجهادات املؤدية إىل انكسار املـادة املوافق ل يعرب عن هذه اخلاصية حبد املتانة . املادة

 . لضغط متزايد خاضعة عينة من املادة أصغر قيمة للضغط يؤدي إىل حتطيم ب املختربات

 وتقاس الـصالدة وفـق . مقاومة اخلدش والتآكل يف سطح املادة هي قدرة املادة على : الصالدة §
 أما األملاس فيأخذ درجة 7 الكوارتز و 1 فالطبشور مثال يأخذ درجة ، 10 إىل 1 من Mohs 3 تصنيف
 . 16 ، وحديثا مت متديد هذا التصنيف إىل درجة 10

 إذا تعرضت أية مادة إىل اجهادات ضغط أو شد ينتج عن ذلك تغري يف شكلها، : واللدونة املرونة §
 رب ويع . قدرة املادة على استرجاع شكلها األويل بعد نزع اإلجهاد الذي طبق عليها املرونة هي لذلك ف

 وهو ثابت التناسب الطردي يف العالقة بني اإلجهادات واإلنفعاالت، وهـو ، عن املرونة بعامل املرونة
 قدرة املادة على االحتفاظ بشكلها الناتج بعد نزع اإلجهـاد أما اللدونة فهي . مقدار ثابت لكل مادة

 اإلجهادات عـن درجـة فاملواد الغري لدنة كاحلجارة مثال تتكسر فجأة إذا زادت . الذي طبق عليها
 . شكال جديدا أخذ حتملها وال تغري شكلها، أما اللدنة كالطني واحلديد فإا ت

 : الفيزيائية اخلصائص - ب

 : 4 فيما يلي للمواد اخلصائص الفيزيائية أهم تتمثل

 . وما بعدها 6 ، املرجع السابق، ص ) مسعود ( وأندرواس ) حممد راتب ( سطاس : ملواد ميكن العودة إىل خواص ا للمزيد حول - 1
 . 33  29 نفس املرجع، ص - 2
 Friedrich موهس فريدريك وضع هذا التصنيف عامل املعادن األملاين - 3 Mohs وهو قائم على املقارنة بني املعادن ببعضها م 1822 عام ، . 

 : أنظر . Knoop, Brinell, Rockwell تصنيف وهناك تصانيف أخرى مثل
Guillemin (C.), "Minéralogie", Encyclopædia universalis, V. 11, Paris 1968, p. 52. 

. 18  12 ص ، املرجع السابق، ) مسعود ( وأندرواس ) حممد راتب ( سطاس - 4
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 مع فراغـات أو ( نسبة الوزن الطبيعي للمادة إىل حجمها الكلي الطبيعي هلا هو : الوزن احلجمي §
 . ، وهو أقل من النوعي، ماعدا السوائل فإما متساويان ) مسامات

 بـدون مـسامات أو ( نسبة وزن احلبيبات الصلبة يف املادة إىل حجمها املطلـق : الوزن النوعي §
 . 2.6 - 2.4 حجر كلسي ، 2.9 - 2.6 غرانيت ، 2.7 - 2.5 طوب غضاري : مثال ) فراغات

 نسبة الوزن احلجمي إىل الـوزن أي ( دة نسبة املواد الصلبة يف املا هي : ) درجة التراص ( الكثافة §
 وكثافة أغلبية املواد أقل من الواحد، وهي تساوي الواحد بالنسبة . ، ويعرب عنها بالنسبة املئوية ) النوعي

 ). ألا عدمية املسامات ( للسوائل

 ، وهي نـسبة نسبة حجم الفراغات أو املسامات إىل احلجم الكلي الطبيعي للمادة هي : املسامية §
 للمـسامية و . واملسامات ميكن أن تكون مغلقة أو مفتوحة مع بعضها البعض . للكثافة إىل املائة مكملة

 . والكثافة أمهية كبرية فيما خيص املتانة واملقاومة ودرجة امتصاص املاء

 وتعرف هـذه . واالحتفاظ به متتاز بعض املواد بقدرا على امتصاص املاء : درجة امتصاص املاء §
 متصاص املاء يف حالته السائلة أو على ا إما ، سبة امتصاص املاء، ويتعلق األمر حبالتني الصفة بدرجة أو ن

 وهي املمتصة من طرف املادة املاء كمية بالنسبة املئوية ل ويعرب عنها . ) االمتصاص بالتكثف ( خبار شكل
 اإلمتـصاص درجـة ( أو إىل احلجم ) درجة امتصاص املاء وزنا ( إىل وزن املادة اجلافة مغمورة يف املاء

 درجة اإلمتصاص قلت صـالحية فكلما زادت . تعترب ذات أمهية كبرية بالنسبة ملواد البناء و . ) حجما
 . ملناطق الرطبة با املادة

 قدرة املادة على مترير املاء من خالهلا حتت ضغط ثابت و خالل زمـن هي : الكتامة أو النفاذية §
 من 2 سم 1 خالل ساعة واحدة عرب بكمية املاء املار ويعرب عنها . وتتعلق بدرجة تراصها وبنيتها . معني

 . كتيمة تقارب نفاذيتها الصفر مثل الزجاج والفوالذ ال واملواد . سطح املادة حتت ضغط ثابت

 عند تعرض املاء املوجود يف مسامات املادة لدرجة حرارة منخفضة فإنه يتجمد : مقاومة التجمد §
 لذلك فهذه اخلاصية تعـرب . امات وبالتايل تشوه املادة ويؤدي ذلك إىل زيادة حجمه حبيث يدمر املس

 . عن إمكانية املادة املشبعة باملاء من حتمل تناوب التجمد والذوبان ملرات متكررة دون تشوهات

 ويعرب عنها بعامل الناقلية احلرارية الذي . قدرة املادة على نقل احلرارة عربها هي : الناقلية احلرارية §
ساحة متر مربع واحد خـالل م املارة عرب منوذج من املادة بسماكة متر واحد و يساوي كمية احلرارة
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 وهلذه اخلاصـية أمهيـة . ساعة واحدة بفرق درجيت احلرارة على سطحي املادة يساوي درجة واحدة
 . كبرية خاصة يف املناطق ذات احلرارة املتطرفة كالصحراء

 ، وتقدر بعامل السعة احلراريـة . بالتسخني قدرة املادة على امتصاص احلرارة هي : السعة احلرارية §
 يف اإلستقرار احلراري يف املباين، مبعىن احملافظة على تذبذب صغري لدرجة احلرارة على وهلا أمهية كبرية

 . % 6 لذلك جيب أن ال يزيد عن . سطحها الداخلي بغض النظر عن التغريات اخلارجية

 : الكيماوية اخلصائص - ج

 املادة بسبب التفاعل مع مواد أخرى أو نتيجة ظروف معينـة بنية يف متعلقة بتحول خواص هي
 : وأهم هذه اخلواص هي

 تتصرف ) حملول آخر أو ( تشكيل حماليل كيماوية متجانسة مع املاء يف املادة هي صفة : االحنالل §
 دل ملادة ما مع نتيجة التأثري املتبا ببنية كيميائية متماثلة وصفات فيزيائية متشاة يف مجيع أجزاء كتلتها

 . وتتغري درجة اإلحنالل حبسب بنية املادة وتركيب احمللول ودرجة احلرارة . املاء أو حملول معني

 . صفة املادة يف تشكيل البلورات عند حتوهلا من حالة سائلة أو شبه سـائلة إىل صـلبة : التبلور §
 . ها غري يف حجم ت وعموما يزيد التبلور من متانة املادة لكن يرافقه

 حيث أن بعض . عدم ختريبها بتأثري األوساط الفعالة كيميائيا على هي قدرة املادة : ومة التآكل مقا §
 . األوساط احلامضة أو املاحلة تؤدي إىل تفاعالت كيميائية خترب املادة اليت تالمسها

 ثبات خواص املادة املختلفة وشكلها حتت تأثري العوامل اجلوية املختلفـة : مقاومة عوامل الطقس §
 . ، واليت تعمل على ختريب املادة ) رياح، مطر، برودة أو حرارة (

 فكلمـا . متانة املادة النامجة عن قوى الترابط الداخلي بني جزيئاا تعرب هذه الصفة عن : الترابط §
 . كان الترابط بني جزيئات املادة كبريا كانت متانتها أكرب

 ة، وتقاس مبتانة اإللتصاق عند فـصلهما هي صفة املادة يف اإللتصاق بسطح مادة ثاني : االلتصاق §
 . وم هذه اخلاصية املواد الالمحة املستعملة يف الربط يف البناء أو التكسية . عن بعضهما البعض

 وهي صفة اإلنتقال من حالة حلالة أخرى . تغري خواص املادة بسبب الزمن تعرب عن : الشيخوخة §
 . 1 فيزيائية وكيميائية وامل اخلارجية نتيجة ع ات تأثري ال يف حتمل احلموالت و ياها ا مز حبيث تفقد املادة

. 26  24 نفس املرجع، ص عن - 1
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 الصة خ

 بدايـة . بتطرقه للجوانب النظرية للموضـوع ، عام للبحث دخل املدخلي كم الفصل يعترب هذا
 يرتكز عليها املوضوع وهي العمارة، الـصحراء، يت ستعراض بشيء من التفصيل ألهم املفاهيم ال ال با

 بعد ذلك لألسس النظرية للبحـث حيـث مت اسـتعراض العمـارة التطرق مث . مواد البناء وأساليبه
 اليت متثل ميزة أساسية للطـابع املعمـاري و أمناطها اليت منها القصور ، الصحراوية من خالل مفهومها

 كمـا مت . دخل يف صياغتها عاملي البيئة الصحراوية واحلضارة اإلسالمية ي للمنطقة، وخصائصها اليت
. ناء بشكل عام من خالل أنواعها وخصائصها مواد الب إىل بعدها التطرق



 : ثاين الفصل ال

 ملنطقة دراسة عامة

 الصحراء املنخفضة

متهيد

 اإلطار الطبيعي : أوال

 املوقع و التسمية . 1

 التضاريس ومظاهر السطح . 2

 التربة . 3

 املوارد املائية . 4

 املناخ . 5

 احلياة النباتية واحليوانية . 6

 اإلطار التارخيي : ثانيا

 ماقبل التاريخ والعصور القدمية . 1

 العصر اإلسالمي . 2

 االستعمار الفرنسي . 3

 وصف عام لنماذج من قصور : ثالثا

 الصحراء املنخفضة

 قصر ليشانة . 1

 قصر متاسني . 2

 قصر ورقلة العتيق . 3

 حي األعشاش . 4

خالصة
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 متهيد

 احملددان األساسيان ملختلف املنتجات احلـضارية اإلطار التارخيي اإلطار الطبيعي و يعترب كل من
 . ذلك بـ ألمة معينة، وال مراء من أن تكون الناحية العمرانية واملعمارية أكثر اجلوانب تأثرا وانعكاسا

 إال أا تعترب وحـدة ئرية اجلزا مساحة شاسعة من الصحراء الشرقية متثل الصحراء املنخفضة ورغم أن
 طبيعية منسجمة إىل حد بعيد يف خمتلف النواحي الطبيعية، كما يتميز إطارها التارخيي بتـشابه كـبري

 . أيضا من حيث األحداث الكبرية اليت مرت ا وصبغتها وية ثقافية وتارخيية واحدة

 والزمـاين ) الطبيعي ( املكاين أن نرسم املالمح العامة واجلوهرية لإلطار نحاول س ويف هذا الفصل
 كما نتناول بإجيـاز . الزيبان، وادي ريغ، ورقلة ووادي سوف : للمنطقة بأقاليمها األربعة ) التارخيي (

 . ذج عن كل إقليم و أهم املالمح العمرانية واملعمارية من خالل من

 اإلطار الطبيعي : أوال

 اجلوانب الـيت ودراسة اجلغرايف ها قع حتديد مو البحث ل حم للمنطقة الطبيعي تشمل دراسة اإلطار
 . اجلغرافية والطوبوغرافية واملناخية ها صائص خ مبختلف تتعلق

 : املوقع و التسمية . 1

 املنطقة املعروفة القسم األكرب من متثل وهي ، الشرقية للجزائر الصحراء ضمن الدراسة منطقة تقع
 كتلة أوراس النمامـشة مـن ثل يف املتم حيدها األطلس الصحراوي . ) 1 خريطة ( نخفضة بالصحراء امل

 ومـن ، رت غـ وتين حيث تبدأ هضبة تادميت العرق الشرقي الكبري حدود ومتتد جنوبا حىت الشمال
 وتشمل إداريـا . 1 أما من الغرب فتحدها اهلضبة املزابية واألطلس الصحراوي احلدود التونسية الشرق
 الدراسة ختتلف عـن هذه بة املتبعة يف املقار ولكن . ثالث واليات هي بسكرة، ورقلة والوادي تقريبا

 الزيبان وحيتل مشال املنطقة، وادي ريغ هي التقسيم اإلداري حيث متت الدراسة من خالل أربعة أقاليم
 . 2 ها، حوض ورقلة جنوا ووادي سوف بشرقها من غرب حيتل الوسط وال

 : الزيبان منطقة . أ

بينما يظن الـبعض أن واحة ال عين باألمازيغية الزاب ي أن البعض مفرده زاب ويعتقد الزيبان مجع 

1- Marini (A.) & Talbi (M.), Desertification and Risk Analysis Using High and Medium Resolution 
Satellite, Springer, 2008, p. 231. 
2- Côte (M.) et al., op. cit., pp. 68.
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 الزيبـان ف ابن خلدون قد عر و ، 1 الواحات ا يف العراق تكثر فيه منطقة أصل التسمية جاءت من اسم
 رى متعددة متجاورة مجعا مجعا أوالها زاب الدوسن مث زاب مليلي مث زاب ق وطن كبري يشمل " بأا

 تـد هي املنطقة اليت مت الزيبان و . 2 " م هذه القرى كلها وبسكرة أ ... زاب ودة وزاب بادس و بسكرة
 °35 و '38 °34 وتقع منطقة الزيبان مابني خطي عرض . حىت شط ملغيغ أوراس منامشة جنوب كتلة

 وتتكون من جمموعة مـن الواحـات والتجمعـات . 3 شرقا '35 °5 و '56 °4 مشاال وخطي طول '5
 وهي تتشكل مـن وحـدتني . بصفتها مقر الوالية ة السكنية اليت أصبحت حاليا مرتبطة مبدينة بسكر

 ويشمل إداريا الناحية الغربية لبسكرة من يقع الزاب الغريب . أساسيتني، الزاب الغريب والزاب الشرقي
 شانة، بوشقرون، فوغالة واحلاجب اليت تـشكل القـسم ي بلديات طولقة، لغروس، برج بن عزوز، ل

 أما الزاب الشرقي . ، أورالل، خمادمة وليوة قسمه اجلنويب وتشكل بلديات أوماش، مليلي ، الشمايل منه
 سـيدي عقبـة، : الذي حيتل الناحية الشرقية من بسكرة وميتد حىت مشال الوادي فيشمل بلـديات

 يالحظ أـا تتـضمن يف واملتأمل للنسيج العمراين يف هذه البلديات . وغريها سريانة ، الشتمة، قرتة
 . 4 دة وسط أو بالقرب من واحات النخيل تتمثل يف القصور املشي عمرانية قدمية أغلبها على نواة

 بلديـة ب يقـع هذا القصر و . ه املنطقة ذ شانة كنموذج لقصور ه ي قصر ل يف هذه الدراسة نتناول و
 . كلـم 38 وتفصله عن مقر الوالية بسكرة مسافة . دائرة طولقة والية بسكرة إداريا اليت تتبع شانة ي ل

 من الشمال جبال شانة ي حيد بلدية ل . كلم 4 طولقة اليت تقع من جهته الغربية مقر دائرة بينما يبعد عن
 بلدية طولقة ومن ناحية الغرب فرفار أما من الشرق بلدية بوشـقرون الغريب من الشمال الدخيلة، و

 شانة طريقان وطنيان مها الطريـق ي ومير ببلدية ل . من اجلنوب كل من بلديات خمادمة، ليوة، الصحرية و
 . ) 2 خريطة ( 03 و 46 رقم الوطين

 : واد ريغ منطقة . ب

 جميع من حتدث عنه من املؤرخني يقتصرون على تسمية ف تسمية حديثة، " واد ريغ " تعترب تسمية

 ملوك الفرس هو زاب بن توركان بن منوشهر ابن ايرج بن افريدون، حفر عـدة أـار ان زاب ملك من قدماء " جاء يف معجم البلدان - 1
 الزاب الكبري منه بسكرة وتوزر وقسنطينة وطولقـة وقفـصة ونفطـة ... بالعراق فسميت بامسه، ورمبا قيل لكل واحد زايب والتثنية زابيان،

 . 124 ص ، 1995 بريوت ندي، دار الكتب العلمية، فريد عبد العزيز اجل ، حتقيق 3 ج ، معجم البلدان احلموي، : " … وبادس
 . 585 ، ص 6 مج ، تاريخ ابن خلدون ابن خلدون، - 2

3 -Alkama  (Dj.)  et  Tacherift  (A.M.),  "Essai  d'analyse  typomorphologique  des  noyaux  urbains 
traditionnels dans la region des Zibans", Courrier du Savoir n°01, Univ. Biskra 2001, pp. 8188. 
4 -Ibid.
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 من قبيلة وتأيت هذه التسمية على األرجح . 1 ريغة أو بالد ريغ أو أرض ريغ، ويسميه ابن خلدون ريغة
 ريغ كلمة بربرية معناها السبخة فمن كان منها يقال " أن معجم البلدان صاحب ويرى . ريغة الرببرية

 . 2 " له الريغي

التابعـة " أم الطيور " منخفض مستطيل الشكل، يبتدئ من بلدية عبارة عن وادي ريغ ا، جغرافي 
 على ، " بلدة عمر " التابعة لبلدية " قوق " رية والية الوادي عند شط ملغيغ مشاال، وميتد جنوبا إىل غاية ق ل

 3 ،2 كلـم 6400 وايل ومبساحة تقدر حب ، كلم 40 و 30 وعرض يتراوح بني كلم 160 طول حوايل

 ، 4 مشـاال 02 ' 33 ° و 58 ' 32 ° عرض دائريت شرقا و 06 ° 37 ' و 5 ° 57 ' حمصور بني خطي طول و
 أم : مـن الـشمال إىل اجلنـوب أمهها مدن و وادي ريغ عدة واحات يضم . عاصمته مدينة تقرت و

 يل، تندلة، املرارة، تقددين، جامعة، سيدي عمران، مترنة اجلديـدة، الطيور، انسيغة، املغري، سيدي خل
 وينقسم إداريا . سيدي راشد، مقر، املقارين، الزاوية، تبسبست، بين يسود، تقرت، متاسني، بلدة عمر

 . بني والييت الوادي وورقلة

 ا مركز كونه قصر متاسني الذي يتميز ب يف هذا البحث هذه القصور والقرى نتناول عن كنموذج و
 وكان . يقع قصر متاسني ببلدية متاسني وهو يعترب النواة األوىل للمدينة و . 5 منذ القدم ا هم م ا وديني ا افي ق ث

 خاصـة و عامرا حىت وقت قريب لكن التحوالت اإلجتماعية واإلمهال إضافة للظـروف الطبيعيـة
الفيضانات أد مدة ا منذ ت إىل هجرانه تدرجيي . 

 150 اليت تبعد عنها حبـوايل والية ورقلة ل داريا إ وتنتمي ، ب وادي ريغ جنو يف تقع بلدية متاسني
 ومن الشرق ) دائرة متاسني ( ومن اجلنوب بلدة عمر ) دائرة تقرت ( حيدها من الشمال بلدية الرتلة . كلم

 الرابط 03 ية للطريق الوطين رقم ذ حما هي و ، ) دائرة احلجرية ( دائرة الطيبات ومن الغرب بلدية العالية
 . ) 2 خريطة ( الييت ورقلة وبسكرة بني و

 وقع ، ه التلة ذ ه ا من املشرق وملا وصلو ا ن قوما قدمو أ قول ت ة متاسني فهناك رواي صل تسمية أ وعن
 ، " متـت ياسـني " ا فقالو " يسن " يطوفون حوهلا وهم يتلون سورة ا و ذ قامة ا فأخ اختيارهم على اإل

1 -Perennes (J. J.), Structures agraires et décolonisation: les oasis de l'Oued R'hir (Algérie), Harmattan, 
Paris 1979, p. 7. 

 . 124 ص املرجع السابق، احلموي، - 2

3 - Perennes (J. J.), op. cit., p. 7. 
4 - Ibid., p. 6. 
5 - Côte (M.) et al., op. cit., p. 49.
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 يبـدو املتداولة هذه الرواية لكن . سني صبحت تعرف بتما أ ومع الزمن ، لك االسم ذ فسميت املنطقة ب
 مـن اها معن ، و واضح من صياغة الكلمة وهذا ومن األرجح أن الكلمة بربرية . ف الواضح عليها التكلّ

 . 1 " التشابه " أو " وسط ت ال "

: ورقلة حوض . ج

 جزء من املنخفض الصحراوي الكبري، يبلـغ وهو باجلنوب الشرقي اجلزائري، يقع حوض ورقلة
 م فوق مـستوى 150 و 103 وارتفاعه بني . كلم 30 و 12 وعرضه يتراوح بني كلم، 30 طوله

 ' 20 ° 5 ( وخط طـول ، ) مشاال ' 51 ° 5 و ' 52 ° 4 ( عرض دائريت بني أما فلكيا فيقع سطح البحر،
 . 2 ) شرقا

 يضم حوض ورقلة عددا من القصور القدمية كقصر ورقلة، رويسات، عجاجة، سيدي خويلد،
 : 3 جمموعات هي أربع إىل قصور هذه ال " بريقول مادلني " لباحثة ا مت س ق د وق نقوصة الشط،
 . وغريها ة ص نقو ، حمروز، فران منها الشمال الشرقي لورقلة و ناحية : اموعة األوىل §
 . عن ورقلة احلالية وحتيط بعني موسى م ك 08 وايل حب جهة اجلنوب : اموعة الثانية §
 أخرى قصور الرويسات و املسمى بالعتيق و لة ورق قصر وأمهها ط قرب سبخة الش : اموعة الثالثة §

 . ملوش مندثرة ك
 . سدراتة ومنها كيلومترات وقد اندثرت ومل يبق منها سوى اآلثار 05 على بعد : الرابعة اموعة §

 القصور سنتناول خالل هذه الدراسة قصر ورقلة العتيق كنموذج للعمارة القدميـة هذه ومن بني
 مشاة ولكن املراجع التارخيية تورد تسميات ، باسم ورقلة ككل نطقة وامل اليوم يعرف القصر . باملنطقة

 تسمية ال هذه رجع ت و . باللهجة الورقلية احمللية ورقرن وتلفظ وارقالن، ، واركال ، وارجالن أخرى مثل
 ... بنو واركال هؤالء أحد بطون زناتة " الذي يقول حسب ابن خلدون املكان إىل القبيلة اليت سكنت

 املـصر املعـروف كانت فئتهم قليلة وكانت مواطنهم قبلة الزاب، اختطوا ... بن جانا من ولد فرين
 يعين أبنـاء " وار " لف من جزأين يتأ و " وارإيكالن " هو و أمازيغي أن أصل اللفظ " ليتيلو " ويرى .  " 4م

 يـه وعل . وهو مجع مفرده آكلي وهو األسود أو الزجني " إيكالن " و ، مثال وارانشريس وهو ما جنده يف

1 -Pottier (R.), Histoire du Sahara, Nouvelles Editions Latines, Paris 1947, p. 86. 
2 -RouvilloisBrigol  (M.),  Le pays  de Ouargla  (Sahara  Algérien),  variation  et  organisation  d’un  espace 
rural en milieu désertique, Univ. de Paris, Paris 1975, p. 114. 
3 -Ibid., p 19. 

. 107 ، ص 7 مج ، تاريخ ابن خلدون ، ابن خلدون - 4
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 . 1 أبناء الزنج لي املعىن الكُ يصبح

 : سوف ي واد . د

ذا املنطقة أول من ذكر عتقد أن ي يف حدود 2 األغواطي اج هو احل " وادي سوف " كامال االسم 
 فقط يف عـدة مؤلفـات " سوف " كرت بينما ذُ . اإلحتالل ، وانتشر على يد الفرنسيني بعد م 1829
 يف مـصادر " أسوف " وذكرت باأللف ، ) ه 670 ت ( ي للدرجيين اإلباض " طبقات املشايخ " أقدمها

 وقد اختلف البـاحثون يف أصـل تـسمية . 3 ) ه 471 ت ( أقدم كتاريخ أيب زكريا حيي بن أيب بكر
 الـيت تعـين " سوف " أغلبها يرجعه إىل كلمة أمازيغية عدة أراء حول أصل التسمية وجاءت . سوف

 ، وهو مـا دميا يف مشال شرق سوف ان جيري ق وادي ك وجود الوادي أو النهر، حيث يعتقد البعض ب
 " سـوف " يربط بعض الباحثني بني كما . يف هذه املنطقة " تريتون " ذكره هريودوت بوجود ر مساه

 وتوجد اآلن بعض املواقع القريبة من بـالد اليت ينتسب إليها التوارق امللثمون، وقبيلة مسوفة الرببرية
 مجع " السيوف " كلمة أن التسمية جاءت من كما يعتقد البعض . التوارق حتمل اسم سوف أو أسوف

 " الـصوف " وقيل نسبة إىل . وأطلقت على الكثبان الرملية ذات القمم احلادة الشبيهة بالسيف ، سيف
 . 4 ألن أهلها منذ القدم كانوا يلبسون الصوف

 وميتد حىت جبـال ان ب ي الز منطقة ده من الشمال حت . يقع إقليم وادي سوف جنوب شرق اجلزائر
 مـن و . منطقة نقـرين و حيده من الشرق احلدود التونسية من نفطة ونفزاوة، و . النمامشة األوراس و

 سوف ومتتد أراضي . 5 وادي ريغ وورقلة ف الغرب أما من . واحات غدامس يبية عرب ل احلدود ال اجلنوب
 شرقا، وتبلغ ° 8 و ° 6 مشاال وبني خطي طول ° 34 - ° 31 من اجلنوب إىل الشمال بني خطي عرض

 قليم حماط طبيعيا بثالث شطوط وهي شـط وادي ريـغ واإل ،2 كلم 82.800 وف مساحة وادي س
 . 6 بالغرب، وشطوط مروانة وملغيغ وشط الغرسة من الشمال، وشط اجلريد مـن اجلهـة الـشرقية

1- Lethielleux (J.), op. cit., p. 135. 
 من ويليام هودسون مساعد طلب استجابة ل ميالدي 18 وقد قام برحلته يف الثالثينات من القرن هو الرحالة احلاج ابن الدين األغواطي، - 2

 قد ، و 1830 نشرت باإلنكليزية سنة . صف فيها مناطق من الشمال اإلفريقي والسودان واحلجاز وو األمريكي يف اجلزائر ويليام شيلر القنصل
 . أعادها إىل العربية الدكتور أبو القاسم سعد اهللا

 . 65 ص م، . غ ، 2001 عة اجلزائر ، جام ، رسالة ماجستري م 17 / ه 13 ق جمتمع وادي سوف من خالل الوثائق احمللية يف ، ) علي ( غنابزية - 3
 ، الدار التونسية للنشر، تـونس ، الصروف يف تاريخ الصحراء وسوف ) إبراهيم ( العوامر : إىل للمزيد حول هذه التسميات ميكن العودة - 4

 . وما بعدها 6 ص ، ملرجع السابق ا ، ) علي ( غنابزية : وكذلك . 39  37 ص ، 1975
 . 37 ص ، ملرجع السابق ا ، ) إبراهيم ( العوامر - 5

6 -Voisin (A. R.), Le Souf, Monographie, EL Walid Ed., ElOued 2004, p. 15.
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 ها مـن يف اجلنوب الشرقي من الوطن، حتد تقع حتت والية الوادي اليت تقريبا ينضوي اإلقليم إداريا
 خنشلـة وبسكـرة، ومـن الشـرق اجلمهورية التونسية، وجنوبا واليـة و الشمال واليات تبسه

 . ) 2 خريطة ( بسكرة واجللفة وورقلة واليات ورقلة، وغربا

 قمـار، كـونني، ك وى عمرانية قدميـة تضم منطقة سوف العديد من التجمعات اليت حتوي ن و
 قدمية أحياء ة عد ية اليت تتواجد ا مدينة الواد مقر الوال إضافة إىل ، ة ض البيا ، احلمراية ، الرقيبة ، ورماس

 كنموذج للعمـارة يف هذا البحث احلي هذا ونتناول . األعشاش و متتاز بطابعها األصيل منها املصاعبة
 . السوفية القدمية

 " السوق الكـبري " ، وشرقا 48 حيده غربا الطريق الوطين رقم مبدينة الوادي، حي األعشاش يقع
ـاءت تـسمية حـي . ا من اجلنوب شارع الطالب العريب ومن ناحية الشمال شارع القدس أم  وج

 لروايـات إىل ا حـسب األعشاش من القبيلة اليت بنته وسكنته وهي قبيلة األعشاش اليت يعود أصلها
 كان شخصية سياسية يف قرية من نواحي نفزاوة التونسية ، القبيلة جد وهو " العش بن عمر الريبوعي "

 . 1 احلاكم، ففر بأهله وماله إىل سوف مع كلة سياسية يقال هلا تلمني الكربى، وقعت له مش

 : ومظاهر السطح التضاريس . 2

 بشط ملغيـغ وبه أخفض منطقة يف اجلزائر ، منطقة الصحراء املنخفضة عبارة عن منخفض كبري
 لذلك ال أراضي منبسطة من املنطقة معظم سطح تشكل وي . حتت مستوى البحر م 36 صل إىل ت يت ال

 األوديـة واملنخفـضات ك اهلضاب الصغرية بعض تتخلله الذي مظاهر السطح يف يوجد تباين كبري
 : وبصفة عامة فتضاريس السطح تأخذ األشكال التالية . والشطوط

 ، وعليها نشأت خمتلف زراعة عترب جماال لل ت وهي أراضي خصبة نسبيا : ة ي األراضي املنبسطة السهل §
 . ووادي ريغ ختلف اجلهات خاصة بالزيبان التجمعات الصحراوية وانتشرت الواحات، وتنتشر مب

ـرق عبـارة عـن ، إىل العرق الشرقي الكبري القسم اجلنويب الشرقي للمنطقة ينتمي : رق الِع §  والع
 تشكل كثبانـا رمليـة وهي رمال ناعمة ، مساحات رملية كبرية ذات أشكال وامتدادات خمتلفة

 . املنطقة احة مس أكثر من نصف تغطي الرمال و . م 120 يصل ارتفاعها أحيانا
 در تن جريية لذلك صخرية طبقات تتشكل من واسعة هضبية مساحات عبارة عن وهي : احلمادة §

 . الناحية اجلنوبية للمنطقة باخلصوص يف ومتتد احلمادة . عكس العرق فيها احلياة النباتية

. 64 ص ، ملرجع السابق ا ، ) إبراهيم ( العوامر - 1
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 تتجمع فيهـا منخفضات ملحية واسعة العديد منها وهي على نطقة حتتوي امل : الشطوط والسباخ §
 متدنية جدا غالبا ما تكون حتت مستوى سـطح مياه الفيضانات واألودية، وهي ذات ارتفاعات

 . 1 شط ملغيغ ، شط وادي خروف ، شط مروانة : ها من البحر،

 فوق قاعـدة مـن الـصخور تقع فإن منطقة الصحراء املنخفضة 2 البنيوية ظاهر وفيما يتعلق بامل
 في عصر ما ة املختلفة ف اجليولوجي تكونت عرب األزمنة مك بطبقات رسوبية خمتلفة الس واملغطّاة األركية
 وكان البحر القـدمي يغطـي قاعدة اإلفريقية من ال ا جزء املنطقة كانت ) précambrien ( مربى قبل اجل

 رواسـب حبريـة ت الزمن األول تكون ، ويف معظم أراضيها وتكونت يف هذا الزمن الصخور األركية
 الزمن الثاين والثالـث تكونـت ويف . احنسار البحر عد ب ألركية فوق صخور القاعدة ا ية جريية ورمل

 وهي احلجر اجلريي والطباشريي وخمتلف رواسب الرمل والطني والطفل، ومنها طبقات رواسب قارية
ـوي علـى اال ة اجلوفي ياه تعد خمزناً للم و حفريات كاألصداف والزواحف حتوي  حتياطـات كما حتت

 إىل مناخ املنطقة تعرضت فقد الزمن الرابع أما يف . ) crétacé ( سي تكوينات الكريتا يف النفطية وخاصة
 يف بعض اجلهات تصل إىل مئات األمتار ية كلس و وطمية رملية ات رسب ت تكوين ومطري ساهم يف رطب
 . 3 األحواض الكبرية مألت

 : التربة . 3

 ، كلـسية ال ، ية م ط ل ا ، رملية ال تربة ال فهي عدة أنواع منها لتربة اليت تغطي سطح الصحراء ل بالنسبة
 : 4 ألنواع التالية إىل ا يولوجي التصنيف اجل ويقسمها ، امللحية

 كبرية الشبه بالصخرة األم، وتعود يف نشأا 5 غري متطورة ة هي ترب : التربة املعدنية أو التربة اخلام §
 ويندرج حتتـها التربـة الفيـضية والـصخرية . وتنتشر يف العروق واملناطق الرملية . للحت والتعرية

) lithosols  et  régosols ( ، والتربة اخلام املنقولة ) sols  bruts  alluviaux ( ، والتربة اخلام الرحيية ) sols 

éoliens .( 

1 - Létolle (R.) & Bendjoudi (H.), op. cit., pp. 1415. 
 : دراسات كل من لبترول منها على سبيل املثال حظيت الصحراء املنخفضة بدراسات جيولوجية كثرية خاصة يف إطار التنقيب عن ا - 2

G. Busson, 1970 ; G. Conrad, 1969 ; Dubief, 1959. 
Létolle : عن - 3 (R.) & Bendjoudi (H.), op. cit., pp. 4346 وكذلك : 

Dubief (J.), Le climat du Sahara, IRS, Mémoire hors série, T1, Alger 1963, p. 275. 
 . 61  60 ص م، . غ ، 2006 ، جامعة باتنة ، مذكرة ماجستري ، األوساط الفيزيائية يف املناطق اجلافة يف مواجهة التصحر ) ي دراج ( دباش - 4
 املقصود بالتطور يف علم التربة التغريات اليت حتصل للتربة بعد منشأها واليت جتعلها تتمايز عن مكونات الصخرة األم حىت تصل مراحـل - 5

Legros (J.P.), Les grands sols du monde, PPUR presses polytechniques 2007, p. 7 : عن . النضج املختلفة
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 ذات منشأ حديث وهي قليلة املواد العضوية بسبب ضعف وحتلل معادـا، : التربة قليلة التطور §
 ي الوديان، وهي جيدة للزراعـة، وأمهها التربة الرسوبية الطمية وتتكون من مواد مترسبة حول جمار

 . وتتواجد بالزيبان ووادي ريغ وورقلة
 وأغلبها متوسـطة امللوحـة وال تربة متطورة ترتبط مكوناا بكلوريد الصوديوم، : التربة امللحية §

 . ط واملناطق احملاذية هلا و وجندها يف الشط تصلح للزراعة
 و 10 س حيث تصل نسبته على السطح مابني تربة قليلة التطور وغنية بالكل : تربة كلسية مغنيزية §
 . يف املئة 80 كثر من أل يف املئة، وتزداد النسبة يف العمق لتصل 40

 : املوارد املائية . 4

 حىت أصبحت أحيانا تشكل كبرية جوفية متتاز بغناها بثروة مائية املنطقة األمطار، فإن ندرة رغم
 تأسست إضافة لألودية اليت تصب فيها وتشكل روافد مهمة . ة مشكلة مبا يعرف بصعود املياه اجلوفي

 : ما يلي ك لذلك ميكن أن منيز املوارد املائية باملنطقة . عليها خمتلف التجمعات العمرانية

 : األودية . أ

 وتأيت مـن منطقة الصحراء املنخفضة حبكم طبيعتها املنخفضة، فإن العديد من األودية تصب يف
 1 وتتمثل يف الشمال والغرب يت ا من جه املرتفعات احمليطة : 

 تعترب سلسلة جبال األطلس الصحراوي املصدر األساسي ملياه األودية : أودية األطلس الصحراوي §
 ومن أهم هذه األودية وادي األبيض، واد احلي، واد عبدي، الـيت ، املنخفضة اليت تصب يف الصحراء

 ، وواد " منبع الغزالن " و " فم الغرزة " ک عض السدود شمال حنو اجلنوب واليت أقيمت عليها ب من ال تتجه
 . جدي الذي يتجه من الغرب حنو الشرق

 تأيت عدة روافد من هذه املنطقة وتغذي منخفضي وادي ريغ وواد ميه وأهم : أودية اهلضبة املزابية §
 يف بينما يأيت واد إتـال . ، واد العطار، واد مالح، واد النصاف ) كم 4500 ( هذه الوديان واد الرمل

 . موقع وسط بني األطلس وميزاب

 : اجلوفية املياه . ب

 ضـخمة مائية ) موائد ( نطاق ثالث طبقات يف املنطقة بثروة مائية جوفية كبرية كوا تقع تزخر
 : هي

Côte : عن - 1 (M.) et al., op. cit., pp. 7375
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 Nappe) الطبقة السطحية § Phréatique) : وتكون قريبة ، م 100 عدى ت صغري ال ي توجد على عمق 
 ت حملية حيث متتد على مساحات صغرية نسبيا كتلك املمتدة تعترب طبقا هي و ، ) م 2 ( للسطح أحيانا

 ، وحوض ورقلة ويف سوف، وتكون مياهها ماحلة يف كثري من وادي ريغ مبنطقة من طولقة إىل ملغري و
 . 1 وتتسبب يف ظاهرة صعود املياه اليت تشكل مشكلة للنشاط الزراعي باملنطقة . األحيان

 Nappe) الطبقة القارية النهائية § Continentale  Terminale) : إىل 100 وتوجد على عمق حوايل 
 م 125 م بورقلة، 50 ( ويزداد مسكها كلما اجتهنا مشاال ،2 ألف كلم 350 متتد على مساحة ، و م 400

 ومنها تأيت بعـض الينـابيع . ) عدى ألف متر ببعض نواحي بسكرة ت ، وي ي بالواد م 175 بوادي ريغ،
 . واآلبار بوادي ريغ ووادي ميه

 Nappe) بينية لقارية ال الطبقة ا § Continentale  Intercalaire) : م 1500 توجد على عمق ما بني 
 وتقع يف تـشكيالت قاريـة . مع وجود مناطق مرتفعة منها تصل إىل الطبقة السطحية م، 1700 إىل

 وهي . ومسكها يتراوح بني عدة  مئات من األمتار 2 كلم ألف 600 جبسية ورملية ومتتد على مساحة
 اليت يزيد عددها على املئـة " الفقارات " بتقنية وتستغل مياهها . املنطقة الوسطى رتوازية يف اإل تتميز ب

 . 2 رتوازية اآلبار اإل كذلك ب و ، بصحراء اجلزائر

 : املناخ . 5

 وتتقـارب . وبندرة األمطار ميتاز حبرارته الشديدة صيفا جاف نطقة هو مناخ صحراوي مل ا مناخ
 وسنتناول فيما يلي أهم اخلـصائص . مع وجود تفاوت بسيط املنطقة املعطيات املناخية جبميع أرجاء

 . إقليم املناخية للمنطقة من خالل املعطيات اخلاصة بكل

 : احلرارة . أ

 على املـستوى اليـومي القصوى والدنيا درجات احلرارة بفارق حراري كبري بني تتميز املنطقة
 يف الدرجات الدنيا تتدىن بينما أحيانا، ° 50 تبلغ الدرجة القصوى للحرارة خالل الصيف ف والسنوي،
 عالية حيث تتجـاوز ي شمس شعاع ال أن نسبة التعرض لإل كما . أحيانا أخرى حتت الصفر الشتاء إىل
 مرتفعـة القـصوى حلرارة املالحظ أن معدالت ا و . 3 ) اليوم / سا 10 حوايل ( ساعة يف السنة 3500

 السطحية لطبقة املياه يف ا مما يؤدي إىل ارتفاع منسوب ملياه الطبقات املتوسطة والعميقة، العقالين دث صعود املياه بسبب االستغالل ال حي - 1
 . اليت تظهر للسطح

Côte : حول طبقات املياه اجلوفية بالصحراء املنخفضة ميكن مراجعة - 2 (M.) et al., op. cit., pp. 7679 وكذلك : 
Létolle (R.) & Bendjoudi (H.), op. cit., pp. 6367. 
3 -Côte (M.) et al., op. cit., p. 189.
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 ويرجع السبب يف ذلك إىل بنية السطح ، خفض دنيا أ ل ا درجات ال قليال عن بقية املناطق بينما الزيبان ب
 باختزاا يف النـهار ا يف اإلحتفاظ باحلرارة دور يف املناطق األخرى العرق الشرقي حيث تلعب رمال
 امليزات العامـة 2 بالشكل ح الرسم البياين ويوض . 1 ، مما جيعل املدى احلراري أصغر وإطالقها يف الليل

 . م املنطقة األربعة بأقالي راا وتغي للحرارة

 : التساقط . ب

 ملم 100 تتجاوز قليال كميتها السنوية إذا كانت و ، تتميز املنطقة بندرة األمطار وعدم انتظامها
 ويالحظ يف . ملم 40 أقل من ذلك باملناطق األخرى حيث التصل يف بعض السنوات يف الزيبان فإا

 . لشمال للجنوب ومن الشرق حنـو الغـرب هذا الصدد وجود تناقص يف التساقط كلما اجتهنا من ا
 الفترة الباردة من السنة وهي الفترة املمتدة من أكتوبر إىل أفريل حيث تبلغ نـسبة يف وتتركز األمطار

 الرسم البياين ويوضح . 2 وقد تتسبب أحيانا يف وقوع فيضانات ، من اموع السنوي % 88 التساقط
 . باملنطقة وتوزيعها السنوي تساقط ل معدالت ا 3 يف الشكل

 : الرياح . ج

 جوان وتبلـغ إىل من فيفري تتركز يف الربيع والصيف مومسية رياح يف الصحراء املنخفضة ب
 شهور الشتاء حيـث ثا، بينما تضعف يف / م 5 حيث تصل حوايل شهري مارس وأفريل خالل ذروا

 يئا فشيئا مع اقتراب وتكون الرياح عموما ضعيفة يف الصباح وتشتد ش . ثا / م 2.9 ال تتجاوز سرعتها
 وتأخذ الريـاح . حجب الرؤية إىل تكون مصحوبة بزوابع رملية وثوران الغبار مما يؤدي كما . املساء

 السائدة بأغلب اجلهة ، وهي غرب - جنوب شرقي أو مشال - مشال غريب جنوب - مشال : جهات خمتلفة
 : عرف الرياح بأمساء حملية وهي وت . 3 املناطق

 . أو جنوب شرقية ب يف الصيف جنوبية ة اح حار وهي ري : ) لسريوكو ا ( الصحراوي أو الشهيلي §
 وغالبا ما تكون حمملة بشيء ، ب من أوت إىل سبتمرب مشالية شرقية رياح شرقية أو : البحـري §

 . من الرطوبة فتعمل على تلطيف اجلو والسيما ليال
 . وتكون باردة من فيفري إىل أفريل مشالية غربية ب أو رياح مشالية : الظهراوي §

1 -Ibid., p. 188. 
2 -Ibid., p. 187. 
3 -Ibid., p. 187.
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 : احلياة النباتية واحليوانية . 6

 اجلفـاف واحلـرارة متأقلم مع فيها القليل الذي يعيش تتميز الصحراء بندرة النبات واحليوان، و
 . الشديدة

 : الغطاء النبايت . أ

 من ميزات الصحراء فقرها الشديد من ناحية الغطاء النبايت، لكن هذا مل مينع من وجود العديـد
 وميثل النخيل النبات األبرز يف الصحراء حيث ينمو . املتأقلمة مع البيئة الصحراوية النباتية ف من األصنا

 وإىل . 1 اخل منها دقلة نور، الغرس، تاكرمست، تافرزين، دقلة بيضاء، يف الواحات وله أصناف عديدة
 ني، التني الشوكي جانب النخيل هناك العديد من األشجار املثمرة ومنها الزيتون، املشمش، الرمان، الت

 . اليت تغرس يف الواحات ويف ظالل غابات النخيل و

 ر طويلة تنمو يف األودية وأطراف الكثبـان الرمليـة، و متنوعة ذات جذ ية بر نباتات وجد كما ت
 تعمر لفترات قصرية، حيـث باملنطقة وبعض النباتات اليت تنمو . يعتمد عليها البدو يف رعي حيوانام

 وعند هطول األمطار تنمـو هـذه . يف باطن األرض يف انتظار موسم األمطار لتنمو إن بذورها تبقى
 كتـاب وقد ذكر صاحب . احلشائش بسرعة عالية، مث ما تلبث أن متوت خالل ستة إىل مثانية أسابيع

 . احللفاء، البشنة، العـضيد، الـسعد، الـشيح : هذه النباتات منها من نوعا 80 الصروف أكثر من
 ماسـارت واستطاع كل من . 2 زال، العلندي، الزيتاء، املرخ، الرمت، الطرفاء وغريها كاأل والشجريات

 Massart) ودومه أدانسون et  Doumet  Adanson) أن حيصيا أزيد من سبعني نوعا من النباتات بأمسائها 
 . 3 العلمية مبنطقة وادي ريغ وورقلة

 : احليوانات . ب

بل والغنم واملاعز واحلمري واخليل، توجد العديد مـن يها اإلنسان كاإل إىل جانب املواشي اليت يرب 
 الغزال، الفنك، : نوعا منها 50 صاحب الصروف منها أكثر من وقد أحصى ربية ال يوانات أنواع احل

 نوعا مـشهورا وأمههـا 60 وكثري من العصافري يزيد عددها على ، ، الذئب، اجلربوع، اخلرتير د القنف
ـارب، ... ير الليل الزاوش، وبوبشري، واخلرطيفة، وطو  وبعض احلشرات الـسامة كاألفـاعي والعق

 . 65 ص ، ملرجع السابق ا ، ) إبراهيم ( العوامر - 1
 . وما بعدها 52 ص املرجع، نفس - 2

3 -Cannon (W. A.), Botanical features of the Algerian Sahara, Carnegie Institution of Washington, 1913, 
p. 57.
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ـاطق . 1 ، الزرزومية، والورن ) الشرمشان ( والزواحف مثل مسك الرمل  وتتميز معظـم حيوانـات املن
 هذه احليوانات على بعض احتياجاا وتحصل . مل العطش لفترات طويلة الصحراوية بالقدرة على حت

 ومعظم هذه احليوانات تبقى يف مالجئها وجحورهـا خـالل . ا من املياه من النباتات اليت تتغذى 
 . وخترج من خمابئها يف الليل حبثًا عن الغذاء . القاسية شمس النهار، تفاديا حلرارة ال

 اإلطار التارخيي : ثانيا

 ومراحل تطورهـا، يدت أثناءها القصور التارخيي يف معرفة املراحل التارخيية اليت ش اإلطار يتمثل
 احلديث عن اجلانب التارخيي للقصور يـثري مـشكلة عويـصة لكن . م اليت شيدا وسكنتها واألقوا

 املعلومات التارخية شحيحة جدا يف هذا اال، وهي ال تعدو أن تكون مـستقاة خاصة وأن للباحث
 الوثـائق أمـا . من أخبار الرحالت، أو متواترة شفويا وكثريا ما تكون خمتلطة بالعواطف واخلرافات

 نادرة جدا وال تزيد على بعض القطع الفخارية والكتابات األثرية الـيت حتمـل بعـض فهي ادية امل
 كما يثري اجلانب التارخيي للقصور مشكلة إضافية تتعلق مبراحل بناء القصر، وهل بين كتلة . التواريخ

 احل من واحدة أو نتج عن تداخل وحدات خمتلفة، وما إذا قد بين يف مرحلة واحدة أم تطور على مر
 . 2 الزمن وإذا كان كذلك فما هو اجلزء األصلي منه واألجزاء احلديثة

 الـصحراء حول اإلطار التارخيي ملنطقة فكرة يف سبيل نسج علينا ة يتعني ي ل ا شك بالنظر هلذه اإل ف
 تاريخ املؤسسة البـشرية بإجياز على األقل نتتبع أن ا ص صو خ وللقصور حمل البحث موما ع املنخفضة
 . القصور يف خضمها هذه تطورت حتديد بعض املعامل التارخيية اليت و باملنطقة،

 : ماقبل التاريخ والعصور القدمية . 1

 األحباث اليت أجريت يف املنطقة خالل القرنني املاضيني أـا كانـت و كتشافات تشري خمتلف اإل
 األدوات املختلفـة ذلك شهد على ت و ، مبا يزيد على املائيت ألف عام قبل التاريخ مأهولة يف عصور ما

 املكتشفة يف أرجاء املنطقة والـيت رؤوس السهام و بيض النعام و الصوان املسنون ك األنواع واألحجام
 أكثـر من أحجار الصوان ثنائية الوجهني ترجع إىل مواقع مت اكتشاف فقد . خمتلف العصور ترجع إىل

 . 67 ٬ 74 ص ، ملرجع السابق ا ، ) إبراهيم ( العوامر - 1
 منهجية البحـث حـول القـصور " ، ) علي ( محالوي : إىل يد من املعلومات حول اإلشكالية التارخيية يف دراسة القصور ميكن العودة ملز - 2

  83 ص 1995 ٬ املـسيلة ، امللتقى الوطين الثالث للبحث األثري والدراسات التارخيية ، " الصحراوية، دراسة منوذجية لقصور منطقة األغواط

. وما يليها 43 ص ، 2006 مناذج من قصور منطقة األغواط، موفم للنشر، اجلزائر ، ) ي عل ( محالوي : وكذلك . 84
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 اف جمموعة كبرية من األدوات مت اكتش كما . 1 " ارة كرمية ق " قرب " توارق عرق " يف لف سنة أ مئة من
 يف Néolithique العصر احلجري احلـديث و L’Epipaléolithique العصر احلجري األخري تعود إىل

 بامنديل وبرج ماللة ومنقش واآلبار القدمية و ، حاسي ملخادم حاسي مويلح ، كل من حوض احلمراية
 على األقل منذ قد سكن املنطقة Capsien عتقد أن االنسان القبصي ي و . 2 والد جالل أ و وحاسي احلجر

 ، 3 جنس من البشر قريبون أنتربولوجيا من سكان مشال أفريقيا احلاليني وهم األلفية التاسعة قبل امليالد،
انتشروا وقد شكلوا إحدى مكونات العرق األمازيغي، و ، جهة الشرق من وا قد وفد م ومن احملتمل أ 

 هذه املنطقة بروافد بشرية أثريت كما . مث امتدوا حنو الصحراء يف البداية يف الناحية الشرقية والوسطى،
 جتـاح ا ثر اجلفـاف الـذي إ نزحوا على ، ثيوبيني األ و زنوج ال تتكون من من اجلنوب ت م أخرى قِد

 تـسمى 5 بربريـة كانت قبائل قبل امليالد وخالل األلفية الثانية . 4 الصحراء الكربى منذ األلفية الثالثة
 قبائل بدوية تعتمد على الرعي وتنتقل حىت الـشمال هي و . صحراء املنخفضة اجليتول جتوب منطقة ال

 نزحت مـن قوام أ من و ) لعصر احلجري احلديث نسبة ل ( من بقايا النيوليتيكيني وهي ، حبثا عن املراعي
 وقد أطلق عليهم املؤرخون العرب البتـر وهـم أمـازيغ . 6 ) من فلسطني أو جنوب اليمن ( شرق ال

 الـيت سـكنت البترية القبائل أهم وتعترب زناتة إحدى . ميثل الربانس أمازيغ التل الصحراء البدو بينما

 ، وهـي م ك 20 يف عرق التوارق جنوب ورقلة بـ 1970 سافلي عام برناديت من طرف ) biface ( أداة ذات الوجهني 84 أكتشفت - 1
 : عن . سنة 200.000 إىل 100.000 ويرجح عمرها مابني باجلزائر العاصمة " باردو " موجودة يف متحف

Aumassip (G.), ChaïdSaoudiv (Y.), Préhistoire du Sahara et de ses abords, Maisonneuve Ed, Paris 2004, 
p. 94. 

 : مثال أنظر . خمتلف مناطق الصحراء املنخفضة يف ، هناك مواقع كثرية األخري و لعصر احلجري احلديث بالنسبة ل - 2
Aumassip (G.), ChaïdSaoudiv (Y.), op. cit., p 51 et suite. 

 Jaques ، وكان اإلسم القدمي لقفصة احلالية يف تونس Capsia نسبه لكابسا - 3 de  Morgan هو من أطلق هذه التسمية على اإلنـسان 
 Gabriel ول ويقـ . الذي عاش يف مشال إفريقيا خالل العصر احلجري القدمي األعلى واحلجري الوسيط وحىت بداية العصر احلجري احلديث

camps ا كبريا مع السكان احلاليني لشمال إفريقياأن اإلنسان القفصي ميلك تشا : 
Camps (G.), Les civilisations préhistoriques de l'Afrique du Nord et du Sahara, Doin, Paris 1974, p. 159. 

 وكـذلك . 35 ص ، 1987 القاهرة ر السويفي، الدار املصرية للكتاب، ، أطلس التاريخ اإلفريقي، ترمجة خمتا ) كولني ( ماقيفيدي : أنظر - 4
 . 29 ص ، 2004 ، دار الرشاد، الدار البيضاء ، معامل تاريخ املغرب واألندلس ) حسني ( مؤنس

 ا الرومـان علـى ونفس التسمية أطلقه . يعين اسم الرببر حسب املفهوم اليوناين والروماين االنسان األجنيب الذي ال يتكلم اللغة اليونانية - 5
 ينتمون إىل اجلنس الـسامي يسمون األمازيغ وهم ومن املتفق عليه فإن سكان مشال إفريقيا . اليونان أنفسهم ألم ال يتكلمون اللغة الرومانية

 أم مـن ولـد واحلق الذي ال ينبغي التعويل على غريه يف شأم " وقد أكد هذه احلقيقة ابن خلدون عندما قال . ومن أبناء مازيغ بن كنعان
 ، تاريخ اجلزائـر يف القـدمي ) مبارك ( امليلي : ، للمزيد حول هذا املوضوع ميكن العودة إىل " وأن اسم أبيهم مازيغ ... ن نوح ب كنعان بن حام

 ية من البداية ولغا لجزائر ل السياسي تاريخ ال ، ) عمار ( بوحوش وكذلك . 89 ، ص 1984 ، اجلزائر املؤسسة الوطنية للكتاب ، 1 ، ج واحلديث
 . 8 و 7 ص ، 1997 ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت 1962

6 -Féraud  (L.  Ch.),  "Kitab  el  Adouani,  ou  le  Sahara  de  Constantine  et  de  Tunisie",  Recueil  de 
Constantine, V. 12 (1868), pp. 1208.



50 

 . 1 يف هذه الفترة املنطقة

 خالل القرن الثامن قبل امليالد وصل الفينقيون إىل السواحل الغربية للمتوسط واستقروا بـبعض
 ويف . اف اسـتعمارية وكان استقرارهم بداية ألغراض جتارية ومل تكن هلم أية أهـد املواقع الساحلية

 الدولـة وبسبب صراعات داخليـة أسـسوا ) حسب بعض الروايات 814 أو ( م . ق 880 حدود
 م قد توغلوا حىت منطقة الصحراء إال أن بأ صعب القول من ال ، ورغم أنه 2 بشمال إفريقيا القرطاجية

 ذي وجد على أبواب ال 3 رمز التانيت وما يدل على ذلك . وتأثريام مؤكدة عالقام بالسكان احملليني
 . ورقلة قصر البيوت ب

 امللـك مبـساعدة ) م . ق 202 ( بعد معركة جامـا وبعد قضاء الرومان على الدولة القرطاجية
 على حـساب املمالـك بدأت االمرباطورية الرومانية يف التوسع بشمال إفريقيا النوميدي ماسينيسا،

 العديد من املدن واحلاميات على ما يـسمى وقد استطاعوا أن يتوغلوا حىت الصحراء وأقاموا الرببرية
 وال تزال اآلثار اليت تعـود هلـذه الفتـرة الذي كان يشمل اجلزء الشمايل من الزيبان 4 خبط الليمس

 أما 5 . وغريها شانة ي ل ودة، بادياس، الدوسن، ، مجيلي يف بسكرة، املنطقة ب واضحة للعيان بعدة نقاط
 بعض اإلشارات املادية والتارخيية اليت تشري إىل شيء رغم د غري مؤك عن وصوهلم إىل واد ريغ وورقلة ف

 كما يعتقد البعض وجود آثار طريق تستخدمها ، كقطع النقود الرومانية اليت عثر عليها من هذا القبيل
 مبوقعي فيعتقد البعض أم استقروا باملنطقة يف سوف أما . العربات الرومانية تربط بني بسكرة وورقلة

 جنوب الوادي لكن ال توجد أدلة أكيـدة " بئر الرومان " وتركوا بعض اآلثار مثل ليدة، اجلردانية والب
 . 6 تثبت ذلك

 . 29 ، ص املرجع السابق ، ) حسني ( مؤنس - 1
 . 10 ص ، املرجع السابق ، ) عمار ( بوحوش - 2
 والشكل اإلمجايل يوحي بـشكل آدمـي مرفـوع دائرة، علوه ت وهي عبارة عن مثلث دينية ترمز آلهلة اخلصوبة عندهم قرطاجية عالمة - 3

 Lethielleux (J.), op. cit., p. 10 : وقد عثر عليه بكثرة على أبواب البيوت بورقلة، أنظر . اليدين

 من الشرق للغـرب مبـوازاة قاط احلراسة وكذا خمازن التموين والطرق واجلسور ميتد يمس عبارة عن حزام من احلصون والقالع ون ل ال - 4
 . بشكل يفصل املناطق اخلاضعة للرومان بالشمال عن املناطق اجلنوبية للحد من الثورات سلسلة األطلس الصحراوي

 رات مجعية التاريخ والتراث األثري بباتنـة، ب وم األوراسية، منشو التخ مقاالت حول تراث منطقة بسكرة و ، ) حممد الصغري ( غامن : أنظر - 5
 . وفيه خمتصر للعديد من املواقع واآلثار الرومانية مبنطقة الزيبان . ن ت
 منذ دهر طويل ال نعلم أوله، وقاتلوا من فيها وأخرجـوهم ) يقصد سوف ( أتى الرومان إىل هذه األرض " الصروف كتاب كذا جاء يف - 6

 : أيضا و . 110 ص ، ملرجع السابق ، ا ) إبراهيم ( العوامر أنظر ٬ " كنوا اجلردانية والبليدة منها، فتفرقوا يف إفريقيا وس
Voisin (A. R.), op. cit., p. 63.
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 ومتكنوا من هزمية ، بغزو مشال إفريقيا " جنسريق " بقيادة ملكهم بدأ الوندال م 439 عام حدود يف
 رغـم و . أتباعهم الرببـر وكانت الصحراء ملجئا لبعض املضطهدين من الرومان و الرومان وطردهم،

 إال أن البعض يؤكد أن السكان احملليني عمرانا خاصا م كون الوندال قوم بدويون ومهج مل يتركوا
 من هزميـة " جستنيان " مرباطور البيزنطي وبعدما متكن اإل . 1 يف الصحراء كانوا حلفاء هلم ضد الرومان

 فقد اسـتقروا تقريبـا م مل يذهبوا أكثر من أسالفه و ستعمرات الرومانية امل ن و البزنطي ورث الوندال،
 القنطرة و ودة و بـادس يف مبنطقة الزيبان وال تزال بعض آثارهم بنفس املناطق اليت وصلها الرومان

 وجدت العديد من األديـرة بـسحبان فقد ت هذه احلدود تعد ، رغم أن تأثريام وعالقام وغريها
2 زنطية مبنطقة سوف تعود للفترة البي أسقفية وجلهمة اليت كانت مقر . 

 عرفت صراعات وثورات مستمرة من طرف سـكان املنطقـة ومما ال شك فيه أن هذه املرحلة
 ورغم أن بعض املناطق قد خضعت هلم فعـال خاصـة 3 األصليني على الوجود الروماين مث البيزنطي

 كانـت و نواحي الزيبان إال أن املناطق األخرى يف ريغ وورقلة وسوف كانت يف يد القبائل الرببرية
 وحىت ضمن املناطق اخلاضعة لإلحتالل فإن الـسكان . ملجأ للسكان الفارين من وجه التمدد األجنيب
م أصحاب شخصية قوية وأمة مستقلة وبقوا حمافظني على هويتهم ومل ينـدجموا يف األصليني أثبتوا أ 

 . 4 حضارات غريهم

 : العصر اإلسالمي . 2

 من ) م 663 ( ه 55 سنة القريوان بعد تأسيس و قيا مشال إفري مع وصول الفتوحات اإلسالمية إىل
 وكانـت . لنشر االسالم وحتريرها من البيزنطيني " بالد املغرب " اندفع إىل داخل ، عقبة بن نافع طرف

 يف ) بالزاب الـشرقي ( قرب ودة عقبة وبعد استشهاد . رئيسية للفتح نخفضة بوابة قة الصحراء امل منط
 بعد ذلك على يـد واصل بقيادة كسيلة توقف الفتح ملدة ليت بر معركة ضد جيش من البيزنطيني والرب

 العديد من القادة على رأسهم حسان بن النعمان الذي خاض معارك شرسة ضد الكاهنة ملكة الرببر
 واعتناق مملكتها لالسالم تواصل يف النهاية وبعد انتصاره عليها ، وضواحيه األوراس كانت حتكم اليت

 حىت مت بسط النفوذ االسـالمي بـشكل العرب واملسلمني اجلدد من الرببر على يد الفتح خبطى ثابتة

1 -Pottier (R.), op. cit., p. 139. 
2 -Voisin (A. R.), op. cit., p. 64. 

 يني من األنفس يف حروم مع البيزنطيني وحـدهم يف حسب شهادات بعض املؤرخني الغربيني فإن الرببر قد خسروا أكثر من مخسة مال - 3
 . 365 ص ، املرجع السابق، ) مبارك ( امليلي : ، انظر . منتصف القرن السادس للميالد

. 367  366 ، املرجع السابق، ص ) مبارك ( امليلي و . 8 - 7 ص املرجع السابق، ، ) عمار ( بوحوش - 4
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 ر على على املنطقة حيث جلب ثراء بشريا وثقافيا أثّ بدأ عهد جديد وهكذا . 1 على بالد املغرب كامل
 املنخفـضة منطقة الـصحراء ت وقد مر . ، وأصبحت جزءا من احلضارة اإلسالمية كل مالمح احلياة

 مث خـالل اخلالفـة األمويـة 2 املغرب االسالمي بداية كجزء من والية فيها مبراحل متنوعة عاشت
 : نذكر منها اليت ظل الدويالت اإلسالمية يف ، وبعدها العباسية

 قامـت للمـسلمني مستقلة وهي أول دولة : ) م 906 - 776 ، ه 296 - 160 ( الدولة الرستمية -
 ، ملا يشكله يف نظر السكان من العدالة ضي با باملغرب األوسط بعد الفتح، حيث بدأ انتشار املذهب اإل

 اجلنوبية ها الدولة الرستمية من اجلهات حتد مع وجود دولة األغالبة اليت كانت تقريبا وقد تزامن ذلك
 وبطبيعة احلال مل تكن احلدود جلية ، مة بني الدولتني منطقة الصحراء املنخفضة مقس وكانت . والغربية
 دورا اليت لعبت حينها ) وركالن ( كوادي ريغ وورقلة ، ا للرستميني وكان القسم األكرب خاضع بينهما،

 . 3 يربط خطوط التجارة بني تيهرت عاصمة الرستميني وبالد الصحراء والسودان كمركز جتاريا كبريا

 الـذي ، إبراهيم بن األغلب التميمي أسسها : ) م 800 - 909 ، ه 296 - 184 ( الدولة األغلبية -
 5 مث عامال علـى إفريقيـا ، من قبل العباسيني - 4 كانت عاصمته طبنة الذي و - كان واليا على الزاب

 الـشمال و احلالية تونس تشمل وكانت رقعتها . ة العباسيني دون اخلروج عن طاع ولكن ، واستقل ا
 لذلك مل تدخل حتت حكمهم سوى أجزاء قليلة من الـصحراء . إقليم الزاب ومنه ، الشرقي اجلزائري

 قوم حنو الشمال حيث سيطروا على البحر املتوسط ومتكنوا من فتح عدد بينما كان اجتاه املنخفضة
 . صقيلية ومنها من اجلزر

 ه بعد قـضائ بقبيلة كتامة، مستعينا م 910 / ه 297 أسسها عبد اهللا املهدي سنة : الدولة الفاطمية -
 يها بعد سقوط الذين جلؤوا إل ني ورقلة وريغ ملجأ للرستمي كانت و . الرستمية و األغلبية تني على الدول

ك الـصحراء بالد املغرب، معظم متكن الفاطميون من السيطرة على و . 6 عاصمتهم تيهرت  مبا يف ذـل

 وآخرون، تاريخ اجلزائر يف العصر الوسـيط مـن خـالل ) صاحل ( بن قربة : إىل ميكن العودة بشأن سري الفتوحات اإلسالمية للمغرب - 1
 ، اجلزائـر 2 ط ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيـع ، تاريخ املغرب اإلسالمي ) موسى ( لقبال : و . 2007 ، ط وزارة ااهدين، اجلزائر صادر امل

 . وما بعدها 23 ص ، 1981
 . 65 ، ص املرجع السابق ، ) حسني ( مؤنس : يعرف هذا العصر بعصر الوالة، أنظر - 2
 . 134 ، 61 ، 13 ، ص 1987 ، دار القلم، الكويت باملغرب االسالمي ة الرستمي ة الدول ، ) حممد ( احلريري أنظر - 3
 من الشرق اجلزائـري مناطق عدة عاصمة إلقليم الزاب الذي كان يشمل سابقا موقع قريب من مدينة بريكة احلالية بوالية باتنة، كانت - 4
 . فيما خيص هذه النقطة ، 123 ص املرجع السابق، ، ) مبارك ( امليلي : ميكن العودة إىل . احلايل يبان وبالتايل خيتلف عن الز . ضنة والزيبان احل ك
 . أجزاء من ليبيا وشرق اجلزائر و تونس افريقيا تعين يف ذلك الوقت املنطقة الشرقية من املغرب اإلسالمي وتشمل - 5
. 186  185 السابق، ص املرجع ، ) حممد ( احلريري - 6
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 بـسبب بسبب اختالفهم مذهبيا مع الـسكان، و ، مكتملة املنخفضة، لكن سيطرة الفاطميني مل تكن
 كانت هذه واجهوا ثورات واضطرابات ف . حكمهم والقسوة اليت عاملوا ا أصحاب املذاهب األخرى

 . كيداد اخلارجي يف الزاب واألوراس الصحراء مسرحا هلا أحيانا، كثورة أيب يزيد خملد بن

 / ه 361 سـنة إىل مـصر وا طويال حيث رحل الفاطميني كم ح يدم مل : الدولة الزيرية واحلمادية -
 ملمتـدة البالد ا ، وبقي الزيريون حيكمون 1 آل زيري الصنهاجيني وتركوا شؤون املغرب يف يد م 973

 بلكـني ، وملا تويف أبو الفتوح الصحراء أجزاء كبرية من من حدود مصر حىت املغرب األوسط مبا فيها
 يدب يف الدولة حيث انقـسمت بـني نشقاق بدأ اإل كان ، 2 ه 373 سنة بن مناد الصنهاجي بورقلة
 انفرد بـه بين عمومتهم تسيطر على املغرب األوسط بعد أن بيد وغربية . شرقية حتت حكم الزيريني

 من إقليم الزاب ووادي ريغ وورقلة ضمن رقعـة الدولـة وكان كلّ . صاحب القلعة محاد بن بلكني
 ومبا أن أهل الصحراء يف أغلبهم زناتيون فإن اإلضطرابات مل دأ بينـهم وبـني هـاتني . 3 احلمادية

 . 4 الدولتني رة من طرف ، لذلك تعرضت املنطقة حلمالت مدم الدولتني الصنهاجيتني

 . اإلنفراد باملغرب ب فسرعان ما بدأ هؤالء ، مل يدم الوالء للفاطميني من قبل الصنهاجيني على حاله
 عاقبـه ، العباسية واملذهب الـسين لخالفة عن الفاطميني ووالئه ل وملا أعلن املعز بن باديس استقالله

 كانـت الـصحراء و . عرف باهلجرة اهلاللية فيما ي ل األعراب من بين هالل وسليم ا رس ون بإ طمي الفا
 . املنافذ اليت عربت منها احلمالت اهلاللية، ودامت حركة اهلجرة اهلاللية حنو نصف قرن هم أ نخفضة امل

 منطقـة سـوف وخاصـة نخفضة الصحراء امل وخالل تلك الفترة انتشرت القبائل العربية املهاجرة ب
 حيث أباد اهلالليون قبائل بربرية وكان هلذه اهلجرة تأثري كبري على التركيبة البشرية باملنطقة . 5 والزاب

 " التعريـب " إىل أدى وحل حملهم العرب وهو مـا . كثرية خاصة من الزناتيني ودفعوا بعضها للهجرة
 . 6 الشامل هلذه املنطقة من الزاب وسوف وغريها

- دية الدولة املوح : 

 غـرب ومتكنت يف مدة وجيزة من توحيد كل بالد امل ، ) م 1130 ( ه 524 قامت هذه الدولة سنة

 . 38 ، ص 1991 ، دار الوفاء ودار الصحوة، القاهرة صفحة رائعة من التاريخ اجلزائري ، دولة بين محاد ) عبد احلليم ( عويس - 1
 . 80 ص ط، ت بريوت ب ، دار الكتب العلمية ، 2 ج ، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ، عكري ال - 2
 . 80 ص املرجع السابق، ، ) عبد احلليم ( عويس - 3
RouvilloisBrigol : أنظر - 4 (M.), op. cit., p. 1819 43  40 ص املرجع السابق، ، ) عبد احلليم ( عويس : وكذلك . 

5 -Voisin (A. R.), op. cit., p. 65. 
. 177 ، ص ، املرجع السابق ) حسني ( مؤنس - 6
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 بسبب ، 1 لكن األمور مل تكن هادئة يف الشرق واجلنوب الشرقي للدولة . واألندلس حتت راية واحدة
 يف الربـع األول مـن و القالقل اليت يسببها زعماء القبائل اهلاللية الذين رفضوا اخلضوع للموحدين،

 دين يف حماولة السـترداد ضد املوح بزعامة حيي بن غانية امليورقي 2 قام بنو غانية اهلجري سابع القرن ال
أجزاء مـن إفريقيـا على من السيطرة وغريها بين هالل قبائل بالتحالف مع وا املرابطني ومتكن لك م 

 اع ب لسكان خاصة أت ا لعمران واضطهاد ا تخريب ب وقاموا ، املنخفضة منطقة الصحراء والصحراء ومنها
 مدينة ورقلـة ري دم ت هذا العهد مت ويف يف ريغ وورقلة ونواحيها، املذهب اإلباضي الذي كان منتشرا

 تعيش يف نواحي الكـاف والقـريوان اليت كانت العربية " بين عدوان " قبيلة كما متكنت . 3 وسورها
 استقرت قبائل الـدواودة وبـين و ، 4 بعد إخراج بربر زناتة منها من اإلستقرار مبنطقة سوف التونسية

 وجهوا ضـربات قويـة ي أن من وحدين متكنوا وساد هذا الوضع زمانا لكن امل . 5 حممد مبنطقة الزيبان
 واليا على إفريقيا مـن ن ي الذي ع حممد عبد الواحد احلفصي أيب يف عهد للمتمردين حىت قضوا عليهم

 . صغرية دويالت إىل وانقسمت أخريا ، لكن الوهن بدأ يدب يف جسد دولة املوحدين بل املوحدين ِق

 : الدولة احلفصية -

 دية إىل ثالث إمارات متنازعة دولة بين حفص شرقا، وبين مرين غربـا، بعد تفكك الدولة املوح
 وقد شهد . كانت الصحراء املنخفضة تتبع يف معظم األحيان للحفصيني وبين زيان باملغرب األوسط،

 دخول أبو زكرياء احلفصي إىل ورقلة اليت أعجب ا فأعاد بناء جامعها القدمي م 1230 / ه 627 عام
 ، ألا كانت خاضعة لسلطات حمليـة، ولو امسيا يت املنطقة حتت اللواء احلفصي وهكذا بق . 6 ومئذنته
 إمارة بـين جـالب ، بالزيبان ونواحي ريغ ) م 1402 - 1279 ، ه 804 - 677 ( بين مزين إمارة ومنها

 وادي ريغ وأجـزاء مـن كان و من أصول مرينية ي وه ) م 1854 - 1414 ، ه 1270 - 817 ( بتقرت
 القرن الثالث عـشر حكمت من اليت بين أيب غابول لة يف يد كما كانت ورق ، 7 الزيبان حتت حكمهم

 . وما بعدها 224 و 211 ، ص نفس املرجع - 1
 جه يوسـف بـن مؤسس الساللة علي بن يوسف املسويف كان من رجال دولة املرابطني، زو و جة، غانية إىل قبيلة صنها رجع أصل بين ي - 2

 بعـد . ، فيما توىل أخوه حيي والية قرطبة ) ميورقة ومنورقة واليابسة ( ، ويل حممد بن علي على اجلزر الشرقية " غانية " تاشفني من امرأة تدعى
 . وثاروا ضد املوحدين مدة طويلة انتهت زميتهم . ارة اجلزر الشرقية سقوط دولة املرابطني استقل أبناء حممد بن غانية بإم

3 -RouvilloisBrigol (M.), op. cit., p. 21. 

4 -Féraud (L.Ch.), op. cit. 
5 -Côte (M.) et al., op. cit., p. 27. 

6 -RouvilloisBrigol (M.), op. cit., p. 21. 

7 -Lethielleux (J.), op. cit., p. 140.
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 . 1 بن خلـدون ا وهي أسرة حملية تنتمي إىل بين وقني حسب ، ميالدي مطلع القرن السابع عشر حىت
 أحيانا، ومستقلني عنهم أحيانـا أخـرى حتت لواء احلفصيني احلكام احملليني للمنطقة حكم واستمر

 . احلكم العثماين جميء حىت ا الدولة احلفصية، خاصة يف الظروف العصيبة اليت مرت

 : العهد العثماين -

اي يف ) م 1830 - 1518 ، ه 1246 - 924 ( خالل العهد العثماين باجلزائر  كانت العالقة بني الـب
 الذي يـشرف " شيخ العرب " تدار بواسطة الصحراء املنخفضة عاصمته قسنطينة ومناطقه اليت تضم

 اليت يتم اختيار أفرادها " اجلماعة " من طرف السالطني احملليني، أو ، أو من طرف على عملية الضرائب
 كانت بداية دخول املنطقة حتت احلكم العثماين سنة و . وة ومكانة لدى قبائلهم ظ من الشيوخ األكثر ح

 عندما متكن حسن آغا من السيطرة على بسكرة بعد حصارها، وبعد ذلك توسـع م، 1541 / ه 947
 . 2 مجيع املنطقة العثمانيون حىت مشل حكمهم

 في ورقلة كان ف ، يف مناصبهم شرط إعالن الوالء هلم ني للمنطقة سابق ال احلكام وترك العثمانيون
 تعـود الـيت ) م 1849 - 1602 ، ه 1265 - 1010 ( أسرة آل عالهم مث بين أيب غابول احلكم يف يد

 من هذه الساللة حكمت ورقلة قرابة القرنني ونصف، أول السالطني و إىل مدينة فاس املغربية ا أصوهل
 كان منطقة ريغ يف و . 3 ستقدمه أعيان ورقلة بعد زوال حكم بين أيب غابول ا هو األمري موالي عالهم،

 البايلك محالت عـسكرية يرسل ئة على الدوام فكثريا ما د لكن األمور مل تكن ها . احلكم لبين جالب
ـاطق يرسل السالط وأحيانا ، ألخذ الضرائب عنوة يف حالة العصيان تأديبية  ني احملليني محالت إىل من

 نـشوب إىل ذلك ، فكثريا ما أدى أيضا متوترة كام احل كانت العالقات بني كما . إلخضاعها نفوذهم
 . احلروب

 : االستعمار الفرنسي . 3

 هلـم باملدينـة ا أقـاموا معـسكر و بقيادة الدوق دومال م 1844 بسكرة عام وصل الفرنسيون
 حممـد " ب وقد جوبه االحتالل مبقاومة شعبية ظهـر خالهلـا واستعملوها كقاعدة للتوغل حنو اجلنو

 كما ، املوالية للفرنسيني " بن قانة " مري عبد القادر الذي شن حربا ضد عائلته خليفة األ " الصغري العقيب

1 -RouvilloisBrigol (M.), op. cit., p. 23. 

2 -Pont (J.), "Étude historique sur les Amamra", Recueil de Constantine, V 12 1868, pp. 217241. 

3 -RouvilloisBrigol (M.), op. cit., p. 27.
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 و ثورة العامري " بوزيان " بقيادة الشيخ الشهيد م 1849 سنة شانة ي القريبة من ل ثورة الزعاطشة قامت
 . م 1879 سنة

 الـسلطان عبـد ب مع اإلبقاء وادي ريغ حتت نفوذهم، متكن الفرنسيون من إدخال ك وبعد ذل
 مان اجلـاليب ي هاجم سـل م 1852 جانفي 25 يف لكن . الرمحان بن جالب على وادي ريغ وسوف

 على عبد الرمحان املوايل للفرنسيني واستوىل على العرش وتنكر لكل إتفاق ى وأتباعه قصر تقرت وقض
 كما متكن ، على تقرت يف النهاية إستوىل اجلنرال ديفو ب ضعف إمكانيات الثوار وبسب . مع الفرنسيني

 عرفـت نطقة ورغم أن امل . ، ليحتلها الحقا بقواته إىل وادي سوف مستطلعا الوضع العام ل و وص من ال
 ، وكان من أمهها ثـورة املقاومة الشعبية و بقيت جماال لالضطرابات بعد ذلك نوعا من اهلدوء إال أا

 مـارس 5 على ورقلة يف الذي متكن من اإلستيالء " بوشوشة " ب بن التومي بن إبراهيم املعروف حممد
 زت القوات الفرنسية جه م 1871 ديسمرب 27 يف لكن . م 1871 ماي 13 على تقرت يف و ، م 1871
 ومنذ ذلك احلني دخلت الصحراء . 1 املنطقة دوالكروا وأعاد اإلستيالء على بقيادة اجلنرال كبريا جيشا

 انتـهت الـيت و م 1954 نخفضة برمتها حتت اإلحتالل الفرنسي حىت اندالع الثورة املـسلحة يف امل
 وبعد التقـسيم اإلداري واألوراس، الواحات يت ، لتصبح هذه املنطقة جزءا من والي باستقالل اجلزائر

 واليات بسكرة والوادي وورقلة بعـد التقـسيم إىل والييت بسكرة وورقلة مث انقسمت إىل م 1974
 . م 1984 اإلداري سنة

 وصف عام لنماذج من قصور الصحراء املنخفضة : ثالثا

 متثل القصور النمط العمراين السائد مبنطقة الصحراء املنخفضة، فعليه ومن أجل إبـراز أسـس
 موعـة ا عام ا وخصائص التخطيط العام يف العمارة الصحراوية التقليدية نتناول يف هذه الفقرة وصف

 . بحث كنماذج عن هذه العمارة، حيث ميثّل كل قصر أحد األقاليم األربعة للمنطقة القصور حمل ال

 : شانة ي قصر ل . 1

 ذو شكل بيضوي وذو ِبنية هو كثيف ومساحة صغرية نسبيا، و عمراين يتميز قصر ليشانة بنسيج
 حيث يشكّل يف جممله كتلة متجانسة يتوسـطه مـسجد . ) 4 شكل ( 2 إىل حد ما شعاعية مركزية

 ، ص املرجع الـسابق ، ) عمار ( بوحوش ميكن العودة إىل لصحراء بالنسبة ملراحل اإلحتالل الفرنسي وبعض أحداث املقاومة الشعبية يف ا - 1
 Pottier (R.), op. cit., p. 277 et suite : ، وكذلك وما بعدها 145

2 -Côte (M.) et al., op. cit., p. 138.
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 ويلعب كل منهما دور املهيكل الرئيـسي للقـصر، من خمتلف اجلهات ما ميكن الوصول إليه وسوق
 املتـشابكة وتتخلله األزقـة . سواء من ناحية احلركة والنشاط البشري أو من ناحية النسيج العمراين

 كما ميتاز باإلنتظام يف الوحدات السكنية الـيت يأخـذ . وعدد من الساحات ذات األغراض املختلفة
 . لبها الشكل املربع أو املستطيل أغ

 : أحياء القصر - أ

 حيـث . يتشكل النسيج العمراين للقصر من عدد من األحياء املتقاربة أو ما يعرف باحلـارات
 تتكون كل حارة من عدة جزيرات، كل جزيرة عبارة عن جمموعة من املنازل املتالمحة واليت تقطنـها

 : حلارات املتواجدة بالقصر هي عائالت جتمع بينها عالقات القرابة، وا

 وتتواجد بالناحية الشمالية للقصر مبحاذاة باب البلد الذي يؤدي إليها عرب زقـاق : حارة املعتب §
 وتتكون من جمموعة من البنايات السكنية وجامع به زاوية . يتوسط احلارة وميتد حىت الباب الغريب

 . وبئر تعود للعهد الروماين
 ية الغربية للقصر، كان يقطنها الالجئون من منطقة الزعاطشة القريبة بعـد بالناح : حارة الصواحل §

ـاربيون يف نـوفمرب  م 1859 اقتحامها وتدمريها من طرف اجليش الفرنسي بقيـادة العقيـد ه
 . واستشهاد الشيخ بوزيان الذي قاد املقاومة ضد االحتالل

 . السكنات وال يوجد ا مسجد تتواجد باجلهة الشرقية للقصر، وتضم جمموعة من : حارة القصر §
 . وقد بنيت يف موقع كانت به منشآت رومانية وال تزال أثارها واضحة يف أساسات بعض البيوت

 . حتتل القسم اجلنويب الغريب من القصر وا جامع وزاوية : حارة اخلنافرة §

 : حتصينات ومداخل القصر - ب

 يوجد للقصر سور خاص حلمايته وإمنا ال تتوفر بالقصر حتصينات خاصة مبعىن الكلمة، فلم يكن
 اليت تتميز بسماكة ومتانـة 1 تلعب البيوت احمليطية املتالصقة دور السور من خالل جدراا اخلارجية

 كمـا أن . زائدة وانعدام الفتحات إىل جانب أا ذات طابقني لضمان اإلرتفاع الضروري للحمايـة
 ال و . ة اليت زادت من علو ومتانة اجلدران اخلارجيـة بعض األجزاء بنيت على بقايا البناءات الروماني

 ويتم الدخول للقصر من خالل أربعة . منشآت دفاعية أخرى كاألبراج واخلندق وغريها أيضا توجد
 : ، ومنها أخذت تسمياا ) 4 شكل ( أبواب على اجلهات األساسية األربع

1 - Ibid., p. 138.
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 . ىل عني وحارة املعتب ويسمى باب البلد ويؤدي إ ) من جهة الشمال الشرقي ( الباب الشرقي §
 ). من جهة الغرب ( الباب الغريب §
 ). من اجلنوب الشرقي ( الباب القبلي §
 ، ويعترب هذا األخري أهم األبواب ألنه يـؤدي إىل الطريـق ) من اجلنوب الغريب ( الباب الظهراوي §

 . الرئيسي الذي ميتد للمسجد والسوق بوسط القصر

 : عامة املسالك والفضاءات ال . ج

 ل الفضاءات العامة يف القصر حيث تتفرع يف نسيجه شبكة من املـسالك املتنوعـة تتعدد أشكا
 والضيقة يف أغلبها، منها العامة وشبه العامة ومنها املغطاة واملكشوفة، ومتتاز املسالك بالتدرج وفـق

 ذات اجتـاه هي فهناك حماور رئيسية عريضة نسبيا ومستقيمة نوعا ما، و . حجمها وأمهيتها واستعماهلا
 جنوب، أمهها احملور املمتد من باب البلد حىت الباب الغريب، وتتفرع منه بعض - غرب أو مشال - شرق

 تليها األزقة وهـي إمـا . واحملور املمتد من الباب القبلي حىت الباب الظهراوي . األزقة مشاال وجنوبا
 جمموعـة مـن تفرعات من احملاور األساسية أو تنطلق مباشرة من إحدى الباحات لتصل إىل بيت أو

 البيوت من الزقاق، وتكون ذات استعمال شبه خاص حيث يقتصر استعماهلا علـى أهـل احلـارة
 فهي أضيق املسالك وتكون مغطاة يف الغالب وتعترب مـسالك أما املمرات . والبيوت اليت تؤدي إليها

 عـن تلف املسالك بغـض النظـر ومتس التغطية خم . حيث تؤدي إىل مداخل البيوت مباشرة ، خاصة
 من أجـل تـوفري وذلك ، الشوارع من ة مكشوف أجزاء حيث تبقى ، كما تكون دائما متقطعة نوعها

 ونسبة املسالك املغطاة كبرية لكن يتعذر تقديرها حاليا مع حالـة التـدهور . اإلنارة الطبيعية الالزمة
ـات، كما تنتشر عدة ساحات تسمى . ثلث ال تصل املتقدمة اليت آل إليها القصر لكن يبدو أا  بالرحب

 . ، أمهها رحبة السوق املوجودة جبانب مسجد سيدي سعادة تستغل ألغراض خمتلفة

 : ساجد امل - د

 تسمى ( يف القصر ويتبع البعض منها كتاتيب خاصة لتعليم القرآن 1 ) جوامع ( تنتشر عدة مساجد
 : ، وأهم املساجد املوجودة بالقصر هي ) حمليا بالزاوية أو احملضرة

 لكن يف اصـطالح . كون اجلامع أقل أمهية من املسجد جد واجلامع يف اتمع اجلزائري دون متييز بينهما، بل أحيانا ي س تستعمل لفظتا امل - 1
 خلدمة حي بأكمله، ويتوقف حجمه واتساعه على عدد سكان احلي الذي خيدمه، وميكن أن تتم فيـه العمارة اإلسالمية فإن املسجد يكون

 منه مركز إشعاع علمي وديين وثقـايف صالة اجلمعة، وله إمام ومؤذن، وتتوفر فيه أو ترتبط به جمموعة من اخلدمات العامة املختلفة، لتجعل
 هو من أهم املنـشئات أما اجلامع أو املسجد اجلامع ف ، " الفروض اخلمسة مساجد " وقد كانت تسمى . للحي، ويتعدد املسجد بتعدد األحياء

= الشؤون السياسية والدينيـة العامة يف املدينة اإلسالمية ملا له من دور أساسي يف حياة جمتمعها، فبجانب وظيفته الدينية كان مركزا لبحث
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 ويبدو أنه قد أنشأ على . هو أهم املساجد ويتوسط القصر جبانب السوق : 1 دة مسجد سيدي سعا -
 كان املسجد قد أنشأ مـن . بناية رومانية حيث تظهر احلجارة املنحوتة الضخمة يف أساساته وجدرانه

 مث أعيد بناؤه على يد مهندس إيطايل يف أوائل القرن ) طوب وجري تقليدي وجذوع النخيل ( مواد حملية
 . على أقوال سكان املنطقة، باستخدام احلجارة واجلبس الصناعي العشرين

 وقد . ويعرف أيضا جبامع سيدي حممد بن احممد، ويتواجد حبارة املعتب : مسجد سيدي لعروسي -
 وبه قاعة للصالة وزاوية لتحفـيظ . واد حملية تتمثل يف الطوب واجلري واحلجارة وجذوع النخل مب بين

 ويعلو املسجد جهة القبلة قبة ثُمانية الشكل بنيت ). دكانة ( قسم مغطى القرآن وعلى مدخله حوش به
 . وقد أعيد ترميمه خالل الفترة االستعمارية بعد تعرض سقفه للسقوط . باجلري واحلجارة

 الطوب ب يقع على اجلهة اجلنوبية للقصر ويتكون من قاعة الصالة وهي مبنية : جامع سيدي يوسف -
 وبه ضريح سيدي يوسف . نخل، وا حمراب بسيط لتحديد جهة القبلة من جذوع وسعف ال ها وسقف

 إضافة إىل زاوية لتحفـيظ القـرآن . تعلوه قبة ذات شكل مثاين األضالع، أنشأت من اجلري واحلجارة
 . الكرمي تتواجد بني قاعة الصالة والضريح

 من طرف الغربـاء يقع من اجلهة اجلنوبية وخارج القصر، ويستعمل خاصة : جامع الباب القبلي -
 . وبه قاعة للصالة وزاوية لتحفيظ القرآن الكرمي، وقد أجنز مبواد حملية . دون احلاجة لدخول القصر

 : القصر مساكن - ه

 متتاز بالتالصق والتراص حيث ال ميلك أغلبها إال جهـة . مسكن يتكون القصر من حوايل ثالمثئة
 . ومتتاز أغلب املساكن بانتظام شكلها العام حيث يكون مربعا أو مـستطيال . حرة واحدة حنو الزقاق

 حيوي الطابق األرضـي . وتتكون يف أغلبها من طابقني . كما متتاز بصغر مساحتها وقلة عدد الغرف
 3 فضاء معيشي لذلك فهو أوسع ااالت حيث تتراوح أبعاده بني وهو عبارة عن " وسط الدار " على

 يف كثري " وسط الدار " حيوي . كما يلعب دور املنظم الرئيسي للحركة بني ااالت األخرى . م 4.5 و
 م، 1.5 إىل 1 ، تتراوح أبعادها بني " روزنة " فتحة كبيرية مربعة الشكل يف السقف تسمى من األحيان

 يتمثل دورها يف توفري اإلضـاءة والتهويـة الكافيـة . أعمدة من جذوع النخل وترتكز زواياها على

 وقد كان لكل مدينة جامع واحد يقع يف مركزها، ومرتبط بالسوق اخلاص ا، وكان من الضخامة حبيث يتـسع . والتربوية واالجتماعية =
 . 234 ص املرجع السابق، ، ) عبد الستار ( عثمان أنظر . لكل الناس املكلفني بصالة اجلمعة

 . وهذه الزاوية هي النواة األوىل لقصر ليـشانة أنشأها الشيخ سعادة الرمحاين خالل القرن السابع اهلجري، كان املسجد يف األصل زاوية - 1
. 363 ، ص 2 ، املرجع السابق ج ) مبارك ( امليلي : أنظر . وقد قاد الشيخ سعادة ثورة ضد الدواودة ببسكرة يف ذلك الوقت
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 وسـط " و . وتعويض النقص يف النوافذ، ويتم التحكم يف سعتها بواسطة غطاء من القماش أو السعف
 وحيوي املسكن قاعـات أخـرى . يعوضان احلوش الذي يغيب يف معظم املنازل " الروزنة " مع " الدار

 أما . " بيت الضياف " ب وغرفة االستقبال املعروفة " الكانون " ب املطبخ املعروف أمهها " بيت " ب وهي تعرف
 الذي يستخدم لالستفادة من ضوء الشمس لبعض " السطح " و 1 الطابق العلوي فيحوي غرفة أو غرفتني

 . أو للسمر والنوم ليال يف الـصيف ) نشر املالبس، جتفيف التمور وبعض املنتجات األخرى ( األغراض
 خمطـط ذلك كما يبني ، اخلاص بالطابق العلوي " وسط الدار " جد مكانه فضاء آخر هو وأحيانا يتوا

 . 5 الشكل

 : قصر متاسني . 2

 قصر متاسني واحد من قصور وادي ريغ ومن أهم قصور املنطقة باعتبار دوره التارخيي والـديين
 وايل تقـدرحب ساحة مب متار أ 08 يبلغ ارتفاعها هضبة قصر على يقع ال . والعلمي املتميز منذ وقت طويل

 وبقي القصر عامرا إىل عهد قريب لكن األمطار الطوفانية اليت أتت علـى املنطقـة يف . 2 هكتار 12
 ولكون . أدت إىل تدمري القصر وأرغمت ساكنيه على هجرانه بشكل شبه كلي الستينات والتسعينات

 . رميمه وتأهيله تراثا وطنيا، عكفت اجلهات املعنية على تكريس بعض اجلهود لت مصنف القصر

 من الشرق للغـرب علـى طوله تد مي ، ) 6 شكل ( يأخذ قصر متاسني شكال مستطيال إىل حد ما
 ويتسم النسيج العمـراين للقـصر بالتجـانس . م 300 جنوب حوايل - مشال ه وعرض م 400 حوايل

 تة وتلعب املساجد اليت يبلغ عـددها الـس . والتضام مما جيعل منه كتلة واحدة تتشابه مجيع عناصرها
 . والفضاءات احلرة واملسالك دور املهيكل الرئيسي للعمران واحلركة بداخله

 : األحياء - أ

 وهي على شـكل جزيـرات ) حارات ( يتشكل النسيج العمراين للقصر من جمموعة من األحياء
 تضم كل جزيرة جمموعة من املنازل املتالمحة تسكنها عائالت . متقاربة تفصل بينها الشوارع واألزقة

 وختتلف أشكال اجلزيرات من حيث اإلنتظام فمنها جزيرات منتظمة يقارب . بط بينها صلة القرابة تر
 . شكلها املستطيل بينما توجد أخرى أقل انتظاما وأخرى غري منتظمة

 وتسمى غرفة إذا وجـدت يف ، ذا كانت يف الطابق األرضي إ ) كما يف سوف ( جرة أو دمسة مناطق الصحراء بيتا أو ح كثري من تسمى احلجرات يف - 1
 . الطابق العلوي

. لوالية ورقلة (DUCH) عن خمطط معد من طرف مديرية التعمري والبناء والسكن - 2
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 : التحصينات واملداخل - ب

 الدفاعي اجليد، حيث يتموضع على ربوة مرتفعة، فإن قصر متاسني مزود بسور موقعه إىل جانب
 حيث شيد على كومة هائلـة مـن و طابع فريد من نوعه مبنطقة وادي ريغ ذ وهو من الطوب، بين م

 واسع يبلـغ وكان حييط به يف السابق خندق . ا متر 12 ارتفاع السور حوايل ويصل . جذوع النخل
 دفاعي إىل جانب مسامهته يف تصريف مياه األمطار واملياه اجلوفية منه غرض ، ال متار أ 6 عرضه حوايل

 وتتم احلركة من وإىل القصر عرب عـدة . 1 ، وقد مت ردمه يف عهد اإلحتالل الفرنسي ) الرت ( الصاعدة
 . مدخل رئيسي وثالثة ثانوية يصل عددها إىل أربعة تتمثل يف ) 6 الشكل ( مداخل

 . ، لذلك مسي مبدخل السوق اجلهة اجلنوبية ناحية السوق يقع على ملدخل الرئيسي ا §
 . من اجلهة الغربية بساتني النخيل ويؤدي إىل : مدخل اخلوخة §
 الـذهاب إىل من يؤدي مباشرة إىل املسجد حيث يتمكن الغريب عن البلدة : مدخل لعال اجنروة §

 . املسجد دون أن يتعرف على أسرار القصر
 وبعـض دار السلطان وحاشيته حيث كانت توجد جهة القصبة الشمال من ويقع مدخل الزنقة §

 . صصا هلم سابقا احلكم لذلك كان خم مرافق

 ، بأبواب كانت تؤدي وظيفتني كباب للغلق ليال أو عند الطـوارئ ة دعم م هذه املداخل وكانت
 . وكجسر الجتياز اخلندق ارا

 : املسالك - ج

 ومن أبرز . تناسب البيئة احمللية معقدة القصر شبكة من املسالك اليت جسدت وفق تقنيات تتخلل
 لك التغطية اليت متس جزءا كبريا من املسالك حبيث ميكن تقدير نسبة ما مييزها الضيق وااللتواء، وكذ

 وذلـك . وتكون التغطية عن طريق التسقيف املسطح أو القباب النـصف برميليـة . التغطية بالثلث
 باستعمال جذوع النخل واجلريد والطني واجلري، واستعملت العقود خاصة على مـداخل األجـزاء

 كما متتاز تركيبة . نا فراغات تسمى الدكانة ا مقاعد مبنية معدة للجلوس املغطاة اليت تتواجد ا أحيا
 الـشوارع . شبكة املسالك بالتدرج من العام إىل اخلاص، الشارع فالزقاق فاملمر حىت الوصول للبيت

 تبدأ من املداخل األربعـة . م 2.5 و 2 الرئيسية وهي أطول املسالك وأعرضها يتراوح عرضها مابني
 وتعترب حماور رئيسية . وغل يف الداخل، ومتتاز بكوا خطية تتمتع بنوع من التواصل املستقيم للقصر وتت

1 -Pottier (R.), op. cit., p 90.
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 والسوق، وتتواجد عليها أغلـب للحركة والعمران داخل القصر، كما يتمركز فيها النشاط التجاري
 أما األزقة فهي عبارة عن مسالك أضـيق مـن األوىل، ال يتعـدى . ) الرحبات ( الساحات املساجد و

 رضها املترين، تتفرع من الشوارع الرئيسية وتتوغل داخل حارات القـصر والوحـدات الـسكنية ع
 وتتميز باحلركية بينما املمرات فهي مسالك أصغر من األزقة تتواجد داخل احلارات املختلفة . املختلفة
 وت لذلك فهـي حيث يستعملها أفراد العائالت احمللية للتنقل بني البيوت أو بني األزقة والبي الواسعة

 متعرجـة ، أما أشكاهلا فهي جد معقدة . وحظ هذه املمرات من التغطية أوفر من سابقاا . شبه خاصة
 . ومنكسرة، وقلما تكون خطية، وتأخذ اجتاهات خمتلفة

 : املساجد - د

 ، وتكثر ا املساجد واألضرحة، ومن أهم هذه املساجد 1 تعترب متاسني مركزا روحيا لوادي ريغ
 : زالت تؤدي وظيفتها إىل اليوم واليت ال

 ا املسجد مـن طـرف ذ بين ه ، وقد توسط القصر يقع يف منطقة ت : مسجد سيدي احلاج عبد اهللا §
 ليه تنسب تـسمية إ و ، ه 588 لك سنة ذ قصى و احلاج عبد اهللا املغراوي من منطقة مغراوة باملغرب األ

 متار أ 4 متر وعرض قاعدا 21 فاعها يبلغ ارت تعترب أحد معامل القصر، نة ذ مئ وتوجد بالقصر . املسجد
 نطقـة ماكن خمتلفة فاجلبس من م أ مواد جلبت من بنائها استعملت يف قد و . متار أ 10 وعمق قاعدا
 . 2 جر من اجلريد بتونس عمدة واآل واأل احلجرية حاليا

 سـنة إىل ويعود تاريخ تأسيسه ، تقام به صالة اجلمعة و ، يقع أيضا وسط القصر : املسجد الكبري §
 اليزيد طوله ا ضيق سابقا وكان املسجد . منرب تارخيي ا و ، قبة 45 الصالة على قاعة وي حت . ه 613

 . م 1913 عيد بناءه سنة أ متار مث قام السكان بشراء بعض املنازل احمليطة به فأضيفت اليه و أ على عشرة

 حل احلاج علي الويل الصا على يد تأسس قد و ، بتماسني العتيقة من املساجد : مسجد القبة اخلضراء §
 خضر وكـان األ جر طة باآل بل ىل القبة اليت تعلو املسجد وامل إ ته هذه تسمي وتعود . عيسى التماسيين بن

 . القرآن ومبادىء الفقه والتفسري يتكون إضافة إىل قاعة الصالة من زاوية لتدريس املسجد

 ال إ ا املسجد ذ دد لبناء ه بالرغم من غياب املراجع التارخيية اليت حتدد التاريخ احمل : مسجد با عيسى §
 واملسجد ، باعيسى تسمية ميزابية ته تسمي خاصة وأن . قدم املساجد يف قصر متاسني أ نه من بأ يعتقد ه ن أ

 . 80 - 58 ، ص 1998 ، جامعة اجلزائر 5 عدد جملة حبوث ، " ئري مواقع ومعامل أثرية من اجلنوب الشرقي اجلزا " ، ) علي ( محالوي - 1
. نفس املرجع - 2
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 ن يف منطقة وادي ريغ كلها مبا و باضي اإل قد استقر و ، باضي نة بنيت على الطراز اإل ذ كان حيوي على مئ
 ت منـها اال املسجد من جمموعة من اـ يتكون و . ه 296 فيها قصر متاسني بعد سقوط تيهرت سنة

 . قبة 21 وحيوي على ) سقيفة، حوش أو صحن وقاعة الصالة ( ة املغطاة وغري املغطا

 : القصر منازل - ه

 خمطط أحـد ه يوضح كما بالقصر، سواء يف خمططها العام وتنظيم ااالت، املنازل تتشابه مجيع
 ففي أغلبها نالحظ وجود طابقني، طابق . اإلنشاء أو من ناحية مواد البناء وطرق ، 7 املنازل بالشكل

 اليت تتواجد على املدخل وهي جمال مغطى أرضي يشكل اال املعيشي للسكان، ويتكون من السقيفة
 أو احلوش الذي حتيط والفناء تعترب كمعرب للداخل، صغرية املساحة، وذات شكل مستطيل يف الغالب،

 ، أو الساباط بشكل مستطيل " الربطال " يسمى حمليا رواق بيه به ااالت األخرى ويقع على أحد جان
 . عدة حجرات منها املطبخ وقاعة الضيوف واإلسطبل باإلضافة إىل . ويستعمل كفضاء معيشي يومي

 . يحوي عددا قليال من الغرف ويرتكز على استغالل السطح ف علوي ال طابق أما ال

 : قصر ورقلة العتيق . 3

 . 1 هكتـارا 30 ريية بوادي ميه، ويتربع على مساحة تقدر حبوايل شيد قصر ورقلة فوق هضبة ج
ارخيي  يقع القصر مشال مدينة ورقلة احلالية وميثل أحد املعامل التارخيية للمدينة، وهو مصنف كموقع ـت

ار . 2 وطين  وقـد . وال يزال عامرا إىل اليوم يف كثري من أجزاءه، بينما تعرضت أجزاء أخرى لإلـي
 . من برنامج للتأهيل رغم بعض النقائص اليت شابت العملية استفاد قصر ورقلة

 ، حيث تشكل الشوارع احمليطة به حـدوده ) 8 شكل ( يقترب الشكل العام للقصر من الدائري
 مركـزه، ورغـم " اللة عزة " و " اللة مالكية " اخلارجية، وميثل كل من السوق واملسجدين األساسيني

 ن هذه العناصر تؤثر على احلركة أكثر منـها علـى ذلك فهو ليس ذو خمطط مركزي شعاعي تام أل
 ويتكون القصر بشكل عام من ثالث وحدات عمرانية أساسية متثل األحياء الـيت . 3 اهليكلة العمرانية

 انطالقا من األبواب القدمية، إىل جانب ) شوارع ( وختترقه عدة حماور . تقطنها العناصر العرقية املختلفة
 . رات والعديد من الساحات ومنشآت دينية عديدة شبكة معقدة من األزقة واملم

1 -RouvilloisBrigol (M.), op. cit., p. 67. 

 . م 1996 سبتمرب 11 الصادرة يف 52 اجلريدة الرمسية رقم - 2
3 - Kadri (S.), Les ksour face à  la dynamique urbaine : cas du ksar de Ouargla, mémoire de magistère, 
Univ. Biskra 2006, p. 126.
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 : األحياء - أ

 ت يف ساحا إن التنوع اإلثين واملذهيب للمجموعات السكانية هو الذي حيدد شكل استغالل املـ
 وعلى هذا األساس ميكن أن نالحظ ثالث وحدات عمرانية أساسية، تتماشى مع اإلثنيـات . القصر

 يف الوقت احلايل بـسبب غري واضحة ن احلدود بني هذه الوحدات الثالثة اليت تقطن القصر مع العلم أ
 وقـد . تفصل بني األحيـاء كانت مثلة خاصة يف األسوار اليت ت تداخل األبنية واندثار املعامل القدمية امل

 هنـاك ويف كل حي . كانت هذه الوحدات تتمتع بنوع من االستقاللية تزداد وتقل حسب الظروف
 . شراف على أموره، مما جعل من القصر وكأنه ثالثة قصور متالصقة اليت تتوىل اإل " اجلماعة "

 نتظم كـل ي ، " تاقبيلت " تسمى ) جزيرات ( يتكون كل حي من جمموعة من القطاعات السكنية
ـاحة " دار العرش " منها حول ساحة مركزية تسمى ساحة اجلماعة أو  تضم مـسجدا أو زاويـة وس

 ويتكون كل قطاع من عشرات املنازل يزيـد . س به أماكن للجلو و للتجمع يكون جزء منها مغطى
 وتـشكل . وهي الوحدة املكونة للحي بساحتها ومسجدها وأزقتها وممراا وبيوا . 1 عددها على املئة

 وكل واحد من . بذلك بنية شعاعية حملية مركزها الساحة وإىل هذه الساحة تتجه خمتلف أزقة اجلُزيرة
 وتؤدي تفرعات األزقة . ع حوله عائالت حتكمها رابطة القرابة هذه األزقة بدوره عبارة عن حمور جتتم

 : واألحياء الثالثة بالقصر هي . وهي عبارة عن ممرات إىل خمتلف مساكن القصر

 حيتل هذا احلي اجلهة الشمالية الغربية من القصر، وهو أكرب األحياء وأكثرهـا : حي بين ابراهيم §
 ويقطن احلي بعض اإلباضيني الـذين نزحـوا مـن . ي أغلب سكانه من أتباع املذهب املالك . سكانا

وحيوي احلي الكثري من املنشآت املدنية والدينية املهمة، ففيـه يوجـد . سدراتة القدمية بعد تدمريها
 كما يوجد به السوق، إضافة إىل العديد من املعامل األخرى الـيت ، املسجدين العتيقني املهمني بالقصر

 وموقع املـسجد 2 م 1228 / ه 626 ملسجد الذي أسسه أبو زكريا عام أتى عليها الزمن منها موقع ا
 . 3 م 17 اإلباضي اللة طوبة الذي دمر يف ق

 ينـتظم . يقع هذا احلي شرق القصر، وأغلب سكانه من أتباع املذهب اإلباضي : حي بين واقني §

1 - Kadri (S.), op. cit., p. 131. 
سط . لموحدين ل املوايل مؤسس الدولة احلفصية، بعد خلعه أليب العالء إدريس هو أبو زكريا حيىي بن حفص - 2  مث ض إلقرار سلطانه وـب

 املدينة سوى جزء من جدار مسيـك، ويبـدو عندما زار Largeau حسب م 1879 هذا املسجد سنة مل يبق من . نفوذه يف املناطق ااورة
 : أنظر . حسبه أنه كان مسجدا كبريا ومجيال

Largeau (V.), Le pays de Rirha, Ouargla: voyage à Rhadamès, Hachette, Paris 1879, p. 97. 
3 -Lethielleux (J.), op. cit., p. 200.
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 حمـورين احلي حول حمور رئيسي ميتد من الشمال للجنوب هو شارع بين واقني الذي يتقاطع مـع
 وميتاز هذا احلـي . غرب من ساحة السوق إىل كل من باب الربيع وباب ربايع - آخرين ميتدان شرق

 . بشيء من اإلنتظام وتنتشر به بعض حدائق النخيل
 حيتل القسم اجلنويب للقصر وأغلب ساكنيه من املالكية، البعض منهم جلأ مـن : حي بين سيسني §

 م املنطقة 1871 وقد اقتطعت منه عام . 1 العبيد الذين مت حتريرهم سدراتة القدمية، والبعض أصوهلم من
 . واجلزء األقدم من احلي يتواجد شرق شارع بين سيسني . اليت أصبحت تسمى ساحة الشهداء

 : الساحات - ب

 : نتشر بني خمتلف األحياء عدد من الساحات منها الصغرية والكبرية ومن بني هذه الساحات ي
 تقام عليها حاليا سـوق . مبكان يتوسط القصر وشكلها يقترب من املربع تتواجد : ساحة السوق §

 يومية يف اهلواء الطلق وا جمموعة من الدكاكني إىل جانب السوق املغطى وقد أجنز الـسوق عـام
 ومدرسـة " اللـة عـزة " و " اللة مالكية " حتوي إىل جانب السوق املسجدين الرئيسيني و . 2 م 1894
 احة أخرى تستخدم قدميا كسوق وأقيمت عليها اآلن أبنية سكنية بعـدما وقد كانت هناك س . قرآنية

 . عليها ا كان ذين هدمت الكنيسة القدمية ومقر األخوات البيض ال
 ، يعود تـاريخ إنـشائها إىل عـام " ساحة فالترس " واليت كانت تسمى سابقا : ساحة الشهداء §

 . 3 ن حي بين سيسني بعدما قام دم جزء م " الكروا فوبوا " م على يد اجلنرال 1871
 وهي ساحات منتشرة يف خمتلف األحياء، تنتظم حوهلـا البيـوت املكونـة " : اجلماعة " ساحات §

 وهذه الساحة عنصر التقاء وتنظيم وهيكلـة وتوجيـه . لقطاع معني وتتجه إليها األزقة املتفرعة فيه
 سـتراحة وتكون غالبا مغطاة أو نصف مغطاة، ومـزودة مبقاعـد حجريـة تـستعمل لإل . القطاع

 ومتتاز هذه الساحات مبوقعها اإلستراتيجي حيث تكون بالقرب من األبواب الرئيسية . واإلجتماعات
 كما تتمتع باملوصولية مع أهم املواقع يف القصر كالسوق . أو تتصل مباشرة ا عن طريق مسلك مهم

 د يف القصر اثنا ويوج . واملساجد والتجمعات السكنية اليت تنضوي حتتها وساحات اجلماعات األخرى
 . 4 " ساحة مجاعة " عشر

1 -RouvilloisBrigol (M.), op. cit., p. 70. 

2 -Ibid., p. 66. 
3 -Largeau (V.), op. cit., p. 93. 
4-Kadri (S.), op. cit., p. 131.
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 : املسالك - ج

 تتدرج حسب أمهيتها واتساعها من الـشوارع إىل اليت ختترق القصر شبكة من املسالك الكثيفة
 . وهذه اهلندسة تتشابه يف مجيع أحياء القصر . األزقة فاملمرات

 ها أحد األبواب أو وهي احملاور األساسية للحركة والعمران داخل القصر ويكون طرف : الشوارع §
 : ساحة السوق بوسط القصر، وأهم الشوارع هي

 . الشارع املمتد من باب امحيد إىل ساحة السوق، وفروعه يف حيي بين واقني وبين سيسني -
 . الشارع الذي يصل باب الربيع وباب اعمر مرورا بساحة السوق العتيق -
 . ة السوق الشارع الذي يصل باب عزي وباب امحيد مرورا بساح -
 . الشارع الذي يصل باب البستان بساحة السوق -

 هي مسالك أقل من الشوارع تنطلق من الشوارع الرئيسية أو من الـساحات وتتوغـل : األزقة §
 وتكون التغطية إما بسقف خاص ا وإما عـن وهناك أزقة مغطاة وأخرى مكشوفة . داخل األحياء

 . كطابق علوي طريق استغالل الفضاء بإنشاء املباين عليها

 هي مسالك حملية داخل القطاعات تربط بني املساكن املتجـاورة " بالدريبة " واملعروفة : املمرات §
 . واليت تقطنها غالبا عائالت تربطها عالقات القرابة لذلك يقتصر استعماهلا تقريبا على هذه العائالت

 . أو تربط بني األزقة و البيوت وتكون ضيقة وأحيانا مغطاة

 : جد والزوايا املسا - د

 " عرش " رتباط الوثيـق باجلانب الديين ألهل القصر يـجسده تواجد مسجد أو زاوية يف كل اإل
وميكن تقسيمها إىل صنفني ، 1 مسجدا 18 حاليا ا ر عدد املساجد املصلى فيه و كل حي، ويقد : 

 ، ملالكيـة للطائفـة ا " مالكيـة ة الل " املسجد العتيق وتتمثل يف : مساجد رمزية رئيسية يف القصر §
 . للطائفة اإلباضية " عزة ة الل " مسجد و
 . 2 مسجدها اخلاص وأمهها " مجاعة " حيث يوجد لدى كل : مساجد خاصة يف كل عرش §

 مـسجد منصورة، اللة مسجد مسجد عزي، ، ) بابيهم ( مسجد سيد براهيم : حي بين ابراهيم -
 ، ) توشانت ( مسجد أبو الشان صاحل، بابا

,.Largeau (V.), op. cit : أنظر ، هذه املساجد قدمية حيث مضى عليها قرن ونصف على األقل كل - 1 p. 98 

2 -RouvilloisBrigol (M.), op. cit., p. 43.
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 مسجد سيدي السنوسي، مسجد أيب سعيد عبد القادر جيالين، ي مسجد سيد : حي بين واقني -
 هداج، ا مسجد ب مسجد سيدي منصور، ، ) بوكة ( مسجد علي بن بكة ). النخلة (
 مسجد أيب حادور، مسجد بن عانو، عافو، و مسجد سيد ب باهية، مسجد الال : حي بين سيسني -

 . مسجد سيدي احلفيان

 عبارة عن صحن ( قاعة صالة، فناء : د كبري حيث حتوي وتتشابه املساجد يف خمططها العام إىل ح
 وباستثناء املسجدين األساسيني اللة مالكيـة . حتوي أغلبها على قاعة لتحفيظ القرآن كما ، ) املسجد

 . واللة عزة، فإن املنارة تنعدم جبميع املساجد األخرى

 تعليم الصبيان، بعـضها وإىل جانب املساجد تنتشر بالقصر عديد الزوايا وظيفتها حتفيظ القرآن و
 بين بـ زاوية سـيدي صـاحل و زاوية سيدي عبد القادر : ومن أمهها . تابع للمساجد وبعضها مستقل

 زاوية سيدي عبد ، بين وقني ب زاوية الطالب العريب و ) الطالب بشري ( زاوية سيدي احلاج حدو ، ابراهيم
 . بين سيسني ب زاوية سيدي احلفيان و زاوية موالي الطيب ، القادر

 . ا يوجد بالقصر العديد من أضرحة األولياء الصاحلني يصل عددها إىل تسعة كم

 : التحصينات واألبواب - ه

 قدميا كان كل حي يتمتع بسور خاص به وله أبوابه اخلاصة به من اجلهات اخلارجية والداخليـة
 أنشأ م 1206 وابتداء من عام . وكانت تغلق ليال كلما دعت الضرورة لذلك ) جتاه األحياء األخرى (

 م، ومادة البنـاء 1200 حوايل املنخفضة من موقع القصر يبلغ طوله هات سور مشترك على طول اجل
 وقد تعرضت األسوار للهدم وإعادة البناء عدة مرات يف . 1 األساسية يف السور هي الطوب واحلجارة

حلال كلما أعيد وبطبيعة ا . 2 زكريا تارخيها من طرف الغزاة مثلما حدث على يد حيي بن غانية، وأيب
 هذا التغيري . بناء األسوار كانت حتدث عليها تغيريات كبرية، فعدد األبواب كان ثالثة مث أصبح سبعة

 . 3 م 18 يف القـرن 16 برجا مربع الشكل أصـبح 41 أتى على األبراج أيضا فبعد أن كان عددها
 متار ميأل باملاء كلما دعـت ويتقدم السور خندق بعرض إثنا عشر ذراعا، أما عمقه فقد بلغ الثالثة أ

 م بسبب حتوله إىل مستنقع للمياه الراكدة اليت 1872 ، وقد مت ردم اخلندق ائيا عام 4 الضرورة لذلك

1 -Lethielleux (J.), op. cit., p. 137138. 
2 -Ibid., p. 126. 
3 -Ibid., p. 137138. 

. 80 - 58 ، ص 1998 ، جامعة اجلزائر 5 عدد جملة حبوث ، " مواقع ومعامل أثرية من اجلنوب الشرقي اجلزائري " ، ) علي ( محالوي - 4
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 كما تداعت األسوار تدرجييا إبتداء من القـرن التاسـع عـشر حـىت أن . تؤثر على صحة السكان
 ا اختفت األسـوار ائيـا يف حـدود وأخري . السلطات الفرنسية حصنت املباين اإلدارية يف القصبة

 ، ومل يبقى حاليا من التحصينات القدمية اليت كانت حتمي القصر شيء، حيث احتل مكـان 1 م 1956
 . اخلندق والسور شوارع وطرق وبعض البنايات اليت حتيط بالقصر

 وكان يتخلل السور سبعة أبواب رئيسية بعدما كانت قبل ذلك ثالثة، لكن بعد تـردي حالـة
 . وقد أعيد حاليا ترميم وجتديد األبواب مبسمياا القدمية . م 19 سوار، فُتح أكثر من باب يف القرن األ

 : وهذه األبواب هي
 باب بوسحاق الذي مسي بذلك نسبة إىل عني بوسحاق ويسمى أيضا باب السلطان ألنـه يقـع §

 . جهة القصبة مقر السلطان، وباب امحيد، حبي بين سيسني
 ر حبي بين براهيم، باب عزي، وباب عما §
 ، وبـاب 2 باب الربايع نسبة إىل قبيلة الربايع اليت كانت تتنقل بني األطلس الصحراوي وورقلـة §

 . حبي بين واقني ) باب اجلديد ( البستان وباب الربيع

 ن أحدمها للدخول واآلخر للخروج، وميتاز باب الدخول بعدة مرافق تتعلق ا وكان لكل حي باب
 املسجد، ساحة صغرية ملحقة : تتطلب التوغل داخل احلي وهي باخلصوص بوظيفة االستقبال اليت ال

 ويعترب كل من باب عمار، باب امحيد وباب البستان أبواب . اجلماعة إىل ساحة بالباب ومعرب مباشر
 . 3 بينما يعترب كل من باب بوسحاق، باب عزي، باب الربيع وباب ربايع للخروج . دخول

 : القصبة - و

 ومن املرجح أن . فيها مع حاشيته وكان يقيم قر السلطان حيث يوجد قصره، قصبة ورقلة هي م
 قصبة ورقلة يعود بناؤها إىل القرن السابع عشر يف عهد األمري عالهم مؤسس األسرة اليت حكمـت

 وهي عبارة عن حصن مشيد فـوق رابيـة صـغرية إىل . 4 م 1849 إىل سنة 1602 ورقلة من سنة
 فصله عن منازل األهايل جدران عالية ومسيكة تعلوها أربعة أبراج يشرف ، ت قصر ال اجلنوب الغريب من

 تعرضـت وقد . 5 اجلهة الشرقية من ي يقع باا الرئيس و كل برج منها على جهة من اجلهات األربعة

1 -RouvilloisBrigol (M.), op. cit., p. 36. 

 . 228 ص ، 1984 اث يف تاريخ اجلزائر العثماين، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر ، دراسات وأحب ) ناصر الدين ( سعيدوين - 2
3 -Kadri (S.), op. cit., p. 132. 
4 -RouvilloisBrigol (M.), op. cit., p. 69. 

5 -Lethielleux (J.), op. cit., p. 54.
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 مهجورة بعد كانت و ، نقوصة ب بني سلطنة ورقلة ومشيخة بين بابية ات القصبة للتخريب جراء الصراع
 أزاهلا الفرنـسيون عبارة عن أنقاض و م 1862 سنة أصبحت و . م 1849 نة سقوط سلطنة ورقلة س
 . للعالج ا مستوصف ، أصبحت اآلن 1 عسكرية ة كن ث بعد ذلك وأقاموا مكاا

 : خمطط منازل القصر - ي

 هلـا مركـزي ميتاز املرتل الورقلي باإلستغالل املُركّز للمجاالت واالعتماد على احلوش كمنظم
 يأخذ أشكاال متنوعة ومعقدة دف االستغالل األمثـل للمـساحات، إال أن وبالرغم من أن املرتل

 خمططا ألحد منازل 9 وميثل الشكل املخطط العام لتوزيع ااالت يبقى نفسه تقريبا يف مجيع املنازل،
 ، وأحيانا يوجد أكثر من " إميي ن حتوبات " ى حمليا سم ي باب رئيسي ب الشارع يفتح املرتل إىل . القصر

 . للضيوف ويؤدي مباشرة للطابق العلوي، ومدخل آخر للحيوانـات ها لمرتل، يستعمل أحد مدخل ل
 ومـن . ومباشرة بعد املدخل تأيت السقيفة ومنها ميكن العبور للحوش وأحيانا للسلم املؤدي للـسطح

 ، وهو جدار صغري يبلـغ ارتفاعـه " أمود " ميزات البيت الورقلي وجود بناء صغري يف السقيفة يسمى
 أمام املدخل الغرض منه حجب داخل املرتل عن األنظار عندما يكون البـاب قع مترا ونصف ي حوايل

 ويتكون عموما من عدة جماالت أوهلـا ، فهو يتوسط املرتل ويكون واسعا ) احلوش ( أما الفناء . مفتوحا
 مكشوف يأيت جمال " التهزة " وبعد . وهو جمال مغطى وتستعمله النساء لألشغال اليومية املختلفة " زة "

 ويستعمل لـبعض . وجد به بئر ي أرضيته من الرمل أو من التراب املدكوك، وأحيانا " أميسدار " يسمى
 يوجد فـضاء آخـر " للتهزة " ويف اجلانب املقابل . األنشطة اليت حتتاج ألشعة الشمس كنشر املالبس

 حلـوش على طول اخلط الفاصل بينه وبـني ا أو عقود مغطى بسقف حتمله دعامات " أسالم " يدعى
 وحتـيط بـاحلوش عـدة . ويستعمل ألغراض خمتلفة وهو فراغ عائلي تتجمع فيه العائلة . املكشوف
 واليت قد تتواجد بالطابق العلـوي، " كومار نتايلي إ " أمهها املطبخ، غرفة الضيوف " إكومار " حجرات
 اد يقتصر على يك ف علوي ال طابق أما ال . واإلسطبل " إملسي " ، حجرات النوم، دورة املياه " تازقة " املخزن

 . منها خمزن للمحاصيل وغرفة للضيوف السطح وعدد قليل من الغرف

 : حي األعشاش . 4

 . عن بقية القصور الصحراوية من ناحية اخلصائص العامة ) 10 الشكل ( ال خيتلف حي األعشاش
 ويتكون يف . يألفوا على تسميته بالقصر وبالتايل حذونا حذوهم يف هذا البحث مل لكن سكان املنطقة

1 -Largeau (V.), op. cit., p. 94.
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 ، وهو ميثل النواة القدميـة ملدينـة " األعشاش واملصاعبة " احلقيقة من حيني مندجمني إىل حد كبري مها
 20 يتربع احلي على مساحة تزيد عـن . الوادي لذلك يشكل منوذجا أصيال للعمارة السوفية القدمية

دكثر بناياته، وأصبح دت أ هكتارا، وال يزال مأهوال يف أغلب مبانيه وقد اندمج يف مدينة الوادي وج 
 أما قدميا فقد كان يتمركز وسط جمموعة من الغيطان اليت اختفـت اآلن . جزء منه جماال جتاريا مهما
 . ضرية وحلت حملها املساحات احل

 : ) احلارات ( القطاعات السكنية - أ

 تتشكل من جمموعة من املنازل املتراصـة واليت ) اجلزيرات ( يتكون احلي من جمموعة من احلارات
 فيما بينها وتأخذ أشكاال خمتلفة تفرضها شبكة الشوارع واألزقة اليت تفـصلها، ومبـدأ اإلسـتغالل

 عائالت تربطها أواصر القرابة لذلك كثريا ما جند بني بيوـا جزيرة ضم كل وت . الكامل للمساحات
 كل مربع، وتكون هذه اجلزيرات إما منتظمة على ش . بوابات خاصة للتنقل بينها دون املرور بالشارع

 أو غري منتظمة حيث تأخذ أشكاال كيفية . مستطيل أو شبه منحرف نتيجة التشابه يف تصميم البيوت
 اليت رأيناها سابقا أا أكثر انتظاما القصور وامليزة اليت متيز هذه القطاعات عن مثيالا يف بقية . متنوعة

 . 1 وأقل التحاما، لذلك فإن الفراغات بينها أكثر اتساعا

 : سالك امل - ب

 تنتشر باحلي شبكة من املسالك املتنوعة اليت تسمح بالتنقل بني أرجائه وتعطيه درجة عالية مـن
 ومـع . نظرا لكثرة الشوارع واألزقة وانتظامها النسيب كما أسلفنا . املوصولية مقارنة بالقصور السابقة

 غطاة فقليلة وال متس التغطية إال ذلك فالضيق واإللتواء هو الصفة الغالبة للشوارع، أما نسبة املسالك امل
 فقـط دعم وأحيانا توجد عقود . بعض األحناء وبشكل جزئي فقط وخاصة األزقة واملمرات الصغرية

 . وتتوزع املسالك كالعادة وفق تدرج جمايل ووظيفي . على املسالك دون تغطية كاملة

 . خل األحيـاء اـاورة تربط شوارع احلي بني خمتلف أحنائه كما أن هلا امتدادات دا : الشوارع §
 جنـوب - وتتميز بنوع من االستقامة، وتتبع عموما حمورين أساسيني، احملور العرضي للحـي مشـال

 م، وهناك شارع يفصل بـني 3 و 2 وعرض هذه الشوارع يتراوح بني . غرب - وحموره الطويل شرق
 لشوارع خمصصة وهذه ا . أمتار 6 من الشمال للجنوب يزيد عرضه على " املصاعبة " و " األعشاش " حيي

 ، كما متتاز يف اجلهة ) السيارات ( لتنقل األشخاص وبعضها يسمح يف الوقت احلايل باحلركة امليكانيكية

1 -Ibid., p. 153.
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 وتوجد شوارع كبرية مبحيط احلي من كل جهاته وهي واسعة وكـثرية . الشرقية بنشاط جتاري مهم
 ). ج مخيسيت، القدس، الطالب العريب ( احلركة

 وتتميز بالتعرج ولـذلك تأخـذ . داخل احلي أقل اتساعا من األوىل هي مسالك للتنقل : األزقة §
 . أشكاال خمتلفة إال أا يف أغلبها خطية

 عبارة عن مسالك ذات استعمال خاص أو شبه خاص متتد داخل اجلزيرات وتربط بني : املمرات §
 . ة ومتفرعة وتأخذ أشكاال خمتلفة خطية مستقيمة أو ملتوي . خمتلف البيوت لذا فهي تستعمل حمليا

 : الساحات - ج

 فمنها ما يستغل ألغـراض . تعترب الساحات فضاءات عامة ذات أمهية اجتماعية وجتارية يف احلي
 خاصة باجلهة الشرقية، ومنها ما يستغل كملتقى ومتنفس لـسكان احلـارات متكـن ) سوق ( جتارية

 وتقع هـذه الـساحات . األطفال من اللعب والسكان من التواصل والترويح خاصة يف ليايل الصيف
 وسط جمموعات املساكن حيث تشكل جماال مركزيا، وعند تقـاطع الـشوارع، وهـي ) الرحبات (

 وتأخـذ . وهناك ساحات أوسع على أطراف احلي تستعمل لالحتفـاالت والـترته . ساحات صغرية
 . الساحات أشكاال حمتلفة لكنها يف الغالب تكون منتظمة على شكل مستطيل أو شبه منحرف

 : املساجد - د

 رغم مساحة احلي الصغرية نوعا ما إال أن الكثري من املساجد والزوايا التارخيية تنتشر بكل أحنائه
 مسجد أوالد خليفة وقد أُسس من طرف أوالد مجاعـة يف : وقد تأسست مع بناء احلي وبعده ومنها

 م، 1750 ومسجد سيدي عبد الرزاق وقـد أسـس يف . م، وحيتل موقعا متوسطا بالقصر 1700
 ، سيدي مـسعود الـشايب م، ومسجد 1810 الذي أسس سنة مسجد سيدي عبد القادر اجليالين و

 وبه أقدم صومعة بسوف م، 1830 الرمحانية سنة ماعة ومسجد سيدي سامل وزاويته وقد أسسته اجل
 كما توجد به مكتبة وزاوية لتحفيظ القـرآن، ويقـع يف . رممت عدة مرات وقد وهي مربعة الشكل

 لإلشارة . 1 م 1870 املؤسس عام ) أو احلسيين أو الفتح ( ومسجد سيدي موسى . ة الشرقية للحي اجله
 . فإن كل هذه املساجد قد جددت عدة مرات مما جعلها تفقد طابعها القدمي

 : التحصينات - ه

 مل يبق أي أثر لألسوار واألبواب اليت كانت حتيط بالوادي القدمية مبا يف ذلك حي األعـشاش،

Voisin : ساجد وتواريخ تأسيسها ميكن مراجعة عن هذه امل - 1 (A. R.), op. cit., p. 175
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 كانت املدينة تتمتع حبماية منظمة من أسوار وأبـواب حمروسـة، لكنـها 18 و 17 قرنني فخالل ال
 . 1 م 1949 اندثرت مع الوقت وآخر بقاياها أزيلت سنة

 : حي األعشاش مساكن - و

 ال خيتلف عن غريه يف خمتلف مناطق سـوف، ) 11 الشكل ( خمطط البيت التقليدي يف حي األعشاش
 زع يف طابق أرضي وحيد، بسبب طريقة التسقيف اليت تعتمد على فهو يشتمل على عدة جماالت تتو

 فمنـها ، وتأخذ املساكن يف جمملها أشكاال متعـددة . 2 ومل يظهر الطابق العلوي إال حديثا . القباب
 . ومنها غري املنتظم الذي يأخذ أشكاال كيفيـة ، املنتظم على شكل مستطيل أو مربع أو شبه منحرف

 خمتلف و . الفضاء هذا نسبة إىل " احلوش " يدعى كان املرتل السويف وحىت ، ) حوش ( ويتوسط املرتل فناء
 املكونة للمرتل تكون مفتوحة على هذا اال حيث ال تتم احلركة من جمال آلخر إال املرافق ااالت و

 . ويعترب متنفس العائلة ويستعمل ملختلف النشاطات واألشغال املرتلية اليت تتم بعيدا عن األنظار . عربه
 وهو جـزء " السباط " وعلى جانب الفناء يوجد . كما يوفر اإلضاءة والتهوية بشكل جيد لبقية املرتل

 مغطى من احلوش على شكل رواق مستطيل وكثريا ما جند سباطين أحدمها متجه إىل اجلهة الشمالية
 اجلهـة فيسمى بالظهراوي ويستعمل للقيلولة يف الصيف وألشغال خمتلفة كغزل النسيج، واآلخر إىل

 الـيت السقيفة وعلى مدخل املرتل جند . اجلنوبية، حيث يستغل يف الشتاء نظرا لتعرضه ألشعة الشمس
 جبانبها حجـرة وتوجد . جمال للتواصل مع اجلريان واستقبال الضيوف وهي تفصل املدخل عن احلوش

 وحتـيط . رة يف احلاالت العـاب لضيوف ا ستقبال ال تستعمل ذات مساحة كبرية، " دار السقيفة " ى سم ت
 3 أو 2 كثرية العدد نوعا ما لكنها ذات مساحة ضيقة حيث ال يتجاوز بعضها مساحة باحلوش غرف

 وتكون مربعة أو مستطيلة الشكل، وأغلب الغرف تتكون من عدة جماالت صغرية كل منها تعلوه .2 م
 مل هلـا وتسمى هذه الغرف حسب األغراض اليت تـستع . قبة، ويفصل هذه ااالت الصغرية عقود

 جـرة خاصـة أو حب الذي يقع املطبخ و . واحملاصيل وهي حجرة لتخزين املؤونة " دار اخلزين " : ومنها
 ت ا حجـر عدة تخصص كما . على شكل فتحة بأعلى القبة دخنة هو مزود مب السباط، و بأحد أركان

 ". خربة " خلالء ا بيت وجد بالقرب منه ي و الدواجن مواشي و لل طبل إس و ، " الدمسة " تسمى للنوم

1 -Ibid., p. 175. 
2 -Ibid., p. 165.
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 الصة خ

 نظرا للدور الكبري الذي تلعبه الظروف اجلغرافية والتارخيية يف حتديد مميزات العمارة والعمـران
إلطـار الطبيعـي با تقدمي وصف شامل لإلطار العام للدراسة، بداية ل الفصل سنا هذا ألي منطقة، كر 

 للمنطقـة ة الطبيعي ميزات نا يف اجلانب األول أهم امل حيث تناول والتارخيي ملنطقة الصحراء املنخفضة،
 ظـاهر امل مث . ، ومواقع القصور منـاذج الدراسـة بتحديد موقع منطقة الدراسة وأهم أقاليمها بدايةً

 العـام التارخيي طار اإل د تناول الثاين من الفصل فق انب أما اجل . والطبيعية املختلفة املناخية و ية السطح
 قبل التـاريخ حـىت الوقـت منذ ما ملنطقة، العمارة الصحراوية با الذي تطورت يف خضمه منطقة ل ل

 رغم اإلشكاليات التارخية اليت تثريهـا مثـل هـذه ، وأهم األحداث التارخيية اليت مرت ا احلاضر،
 وتناولنا يف اجلزء الثالث من الفصل وصـفا عامـا . الدقيقة املواضيع لغياب املادة التارخيية األكادميية
. م السمات العمرانية واملعمارية للمنطقة لنماذج من قصور املنطقة الستعراض أه



 : ثالث الفصل ال

 يف العمارة واإلنشاء مواد البناء

 التقليدية بالصحراء املنخفضة

متهيد

 الطني : أوال

 االستخدامات املتنوعة للطني يف العمارة . 1

 الصحراوية

 ) اللِبن ( الينء الطوب الطيين . 2

 استخدام الطني للبناء املباشر يف مداميك . 3

 شدات خشبية البناء بالتراب املكبوس يف . 4

 استعماالت أخرى لعجينة الطني يف البناء . 5

 اآلجر . 6

 الرمل . 7

 مزايا وعيوب الطني كمادة للبناء . 8

 احلجارة : ثانيا

 املستخدمة يف بناء املهذبة احلجارة غري . 1

 اجلدران

 يف بناء اجلدران هذبة استعمال احلجارة امل . 2

 استعماالت أخرى للحجارة . 3

 خصائص احلجارة املستخدمة . 4

 ) اجلص ( اجلري . 5

 اخلشب واملواد النباتية : ثالثا

 خشب النخيل ومميزاته . 1

 استعماالت النخيل يف العمارة . 2

 الصحراوية

 نباتات أخرى . 3

 مزايا وسلبيات اخلشب . 4

 عدنية امل واد امل : رابعا

خالصة
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 متهيد

 طبيعية منذ القدمي إىل ما توفر له يف البيئة احمليطة به من مواد بناء يف الصحراء نسان اإل عمد
 وقد تنوعت استعماالت . املنطقة لتشييد خمتلف العمائر اليت تزخر ا واستغلها أحسن استغالل بسيطة

 هذه متتاز و . ا أو بعد حتويلها هذه املواد ما بني اإلستعمال املباشر أو بعد إدخال بعض التعديالت عليه
 مع اإلنسجام يف ، إضافة إىل أا ذات خصائص عالية وقليلة التكاليف بأا متواجدة بوفرة املواد احمللية
 . ناخية املميزة للمنطقة الظروف امل

 من حيث طبيعتها، تراثية ال وإذا حاولنا أن نتفحص خمتلف املواد املستخدمة يف العمارة الصحراوية
نتج منها الطني، احلجارة وم : ثالثة وهي أصناف ا ال خترج عن جند أأو واخلشب ، كاجلري وغريه ا ي 

 كلها وقد اعتمد اإلنسان على هذه املواد منفردة أحيانا وجمتمعة بعضها أو . املواد النباتية بصفة عامة
 أما البعض اآلخر ، فنجد بعضها يف خمتلف أجزاء املبىن، ألغراض استخدامها أحيانا أخرى، وهذا تبعا

 بالتفصيل ملواد البناء املستخدمة يف وسنحاول يف هذا الفصل التطرق . أجزاء حمددة منه ب جد ا و ت في
 واليت ترجع أساسا هلذه األصناف، وذلك من خالل مناذج القصور حمل التقليدية العمارة الصحراوية

 . الدراسة

 الطني : أوال

ت ع فقد استخدمت ، واستخدمها يف البناء اإلنسان ء اليت عرفها مواد البنا أقدم الطني من مادة د 
 كبالد : احلضارات وانتشر استعمال الطني يف العديد من . يزيد عن عشرة آالف سنة هذه املادة منذ ما

 ال و . وحضارة اهلنود احلمر واحلضارة االسالمية الرومانية واهلندية احلضارة الرافدين ووادي النيل و
 . 1 ، وخاصة يف إفريقيا وآسيا وأمريكا اجلنوبية عامل مستخدما يف الكثري من مناطق ال يزال البناء بالطني

 ء الصحرا التراثية ب عمارة ال وليس من الغريب أن تكون مادة الطني من أكثر املواد استعماال يف
 لعمارة الطينية، إضافة إىل قدرا ا اليت ميكن أن دد وندرة األمطار ، الخنفاض الرطوبة املنخفضة

 . تسمح بتشييد بناءات مالئمة للبيئة الصحراوية اليت عازلة ال

 : االستخدامات املتنوعة للطني يف العمارة الصحراوية . 1

 اليت جتمع بني الوفرة، السهولة، املالئمة مة ا يزات اهل امل من العديد من الطني به يتمتع نظر ملا بال
 الطني تنوعت طرق استخدام كما . نشآت العمرانية امل خمتلف يف بناء قدميا ه استخدامات ت تعدد واملتانة،

1 - Doat (P.) et al., op. cit., p. 9.
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 ونوعية اخلربات الغرض من اإلنشاء، نوعية التربة و متاشيا مع يف البناء - لية التراب و ومادته األ -
 مخس العامل املختلفة أن حيصي ما يزيد على عمارة الطني يف أقطار ل وميكن للمتأمل . وغريها املتوفرة

 الطرق ما بني االستخدام الكامل للطني يف مجيع عناصر هذه تتراوح و . ادة للتشييد ذه امل طريقة عشر
 وبني القدمية، احلال يف احلفر لكامل املشروع داخل التربة كما يف بعض املستوطنات هو مثلما املبىن،

 وال خترج طرق االستخدام يف الصحراء عن هذا . 1 بناء ال يف ) اآلجر ( احملروق طريقة االستخدام للطوب
 احلائط، السقف، الفتحات وخمتلف العناصر : املبىن عناصر طار، فهي متعددة وتتعلق بكل اإل

 : تمثل أساسا يف اليت ت ستخدامات ال ا أهم هذه 12 الشكل ويوضح . األخرى

§ كثري تنتشر هذه الطريقة على نطاق واسع يف الصحراء على غرار : 2 ء استعمال الطوب الطيين الين 
 يتمثل ا ومبدأ العمل  . دت أغلب املباين يف كل من قصري ليشانة ومتاسني وا شي بقاع العامل، من

 . يف تشكيل قوالب من الطني مث تترك لتجف يف الشمس، وبعدها يتم التشييد ا كوحدات للبناء

 ستعمال يف اال نادرة وهي . كثر تكلفة األ تعترب هذه الطريقة و ) : اآلجر ( روق استعمال الطوب احمل §
 يتم ا بعد والعمل . ظنا استعماهلا من بني النماذج املدروسة بقصر متاسني فقط ، إذ الح الصحراء

 . لبين وا بني األصفر احملمر ا لو يصبح و عالية، متانة تكتسب حىت يف أفران خاصة قوالب الطني إدخال

 : يشمل هذا االستخدام عدة طرق أمهها و ، االستعمال املباشر لعجينة الطني يف البناء §
 عبوات بوضعه مباشرة يف اجلدران على شكل كتل أو صبه يف سواء بالطني ملباشر ا البناء -

 . خشبية
 . لرص وحدات البناء األخرى من طوب أو حجارة ) مالط ( استعمال الطني كمونة -
 . حلماية احلوائط كسية استعمال الطني كمادة ت -

 شكل الطني إحدى حيث ي ة سطح امل سقف األ : ذلك شمل ي استعمال عجينة الطني يف التسقيف و §
 . كمالط أو كقوالب بناء القباب والعقود يدخل أحيانا يف كما . الطبقات املكونة للسقف

1- Houben (H.) & Guillaud (H.), Traité de construction en terre, CRATerreEAG, Paris 1989, p. 11. 
 اتبعنا التسمية املستعملة يف كثري من املراجع حيث يستعمل مصطلح الطوب الطيين لتمييزه عن بقية أنواع الطوب مثل الطوب االمسـنيت - 2
 ، ص 1990 ، مواد البناء واختباراا القياسية، دار الراتب، بريوت ) حممد علي ( انظر بركات . عن احملروق الزجاجي وغريها، والينء متييزا له و

21 .
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 ) : اللِبن ( ء الين الطوب الطيين . 2

 يف زمن مبكر، وقد عثر على شواهد ه نسان استخدام للطوب تاريخ عريق يف البناء، فقد بدأ اال
 José ( ويعتقد األثري جوزي إمبالوين . د الفراعنة على استعمال قوالب الطوب ببالد الرافدين وعن

Imbelloni ( أن أشكال الطوب األوىل اليت صنعها االنسان كانت خمروطية مث خمروطية أسطوانية 
 وشيئا فشيئا أصبحت نصف كروية مث مدببة إىل أن صارت أخريا على شكل مكعب أو متوازي

 . ) 13 شكل ( 1 مستطيالت

 واد البناء انتشارا يف الصحراء ملا ميتاز به من الوفرة والسهولة، تعترب هذه املادة من أكثر م و
 يف الصحراء ه م ا استخد و . والتوافق مع البيئة الصحراوية حيث اخنفاض الرطوبة وارتفاع احلرارة

 املنخفضة يكاد يقتصر على بناء احلوائط، أما استعماالته يف إجناز العناصر األخرى كالقباب والعقود
 . واحلجارة ) اجلري ( ص اجل حيث يعتمد اجنازها على رة ناد ي ها فه وغري

 : لصناعة الطوب ولية املادة األ - أ

 التربة الصاحلة لصناعة الطوب متواجدة بوفرة يف كل املناطق للطوب هي التربة، و املادة األولية
 تركب وفقرية من حيث املواد العضوية، وت الكبرية الصحراوية، ومن ميزاا أا ال حتوي على احلصى

 : والنسب املطلوبة فيها جيب أن تكون كما يلي . من نسب متوازنة من الرمل والكلس والغضار
 مواد عضوية أقل من ، ) % 30 - % 20 ( الغضار ، ) % 28 - % 10 ( الكلس ، ) % 60 - % 50 ( الرمل
 : واختالل هذه النسب يؤدي إىل طوب رديء فإذا كانت . 2 % 3
 تعرضها وكذلك ت عند جتفيفها، لبنا يف ال يؤدي ذلك إىل حدوث تشققات : نسبة الغضار زائدة §

 . للماء يؤدي إىل تآكلها وتفتتها
ـايل هـشاشتها لبنـ تؤدي إىل عدم متاسك وثبات ال فإن حبات الرمل : نسبة الرمل زائدة §  ة وبالت

 . وسهولة تفتتها حتت األثقال والعوامل الطبيعية
 كما أن هذه املـواد . لبنة دم متاسك ال يؤدي حتلل املادة العضوية إىل ع : نسبة املواد العضوية زائدة §

 . 3 لجزيئات وبالتايل هشاشة الطوبة ل ماسك جيد تتصف باملرونة العالية اليت ال تسمح بت

1 -Doat (P.) et al., op. cit., p. 107. 
2 -Doat (P.) et al., op. cit., p. 111. 

 : عيوب يف الطوب إىل إىل ي اإلختالالت اليت تؤد ميكن العودة بالتفصيل حول النسب الالزمة ملكونات التربة و - 3
Doat (P.) et al., op. cit., p. 111.
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 م اليت اكتسبوها حبكم اخلربة على اختيار أنواع  مبهارا يف الصحراء وقد درج السكان احملليون
 . التربة املالئمة لصناعة الطوب

 األلياف النباتية ية أساسية للطوب، تستعمل غالبا مواد أخرى تتمثل يف ضافة للتربة كمادة أول وإ
 ويتم احلصول عليها باخلصوص من سعف النخيل وبعض النباتات . اليت متنحه متانة ومتاسك أحسن

 . حيث تقسم بعد جتفيفها إىل أجزاء صغرية لتضاف إىل الطني . الربية املتواجدة باملنطقة
 الت يضاف فيها اجلري للطوب من أجل احلصول على صالبة زائدة إىل جانب األلياف، هناك حا

 . وقد عثرنا على عينات من هذا النوع بقصر ليشانة . شرط أن تكون نسبة اجلري عالية

 : مراحل صناعة الطوب - ب

 وهي ، املراحل األساسية تجند هلا جمموعة من العمال، بعدد من ي اليت الطوب صناعة متر عملية
 : ما يلي ناطق اليت تشكل نطاق حبثنا، وتتمثل يف يف مجيع امل نفسها

 : حتضري التربة املناسبة - 1

ويف البداية ترتع الطبقة . البناء ع ق و م القرب من يف الغالب ب يكون املالئمة من مكان التربة ر حتض 
مث يبدأ احلفر يف التربة ، رمى جانبا السطحية اليت حتوي احلصى واملواد العضوية وبعض الشوائب وت 

 وال بد أن تتوفر يف التربة املواصفات املناسبة من حيث نسب كل . اجليدة باستخدام املعاول والرفوش
 والتربة املستعملة يف منطقة الصحراء املنخفضة لوا بني . كما مر بنا من الرمل والكلس والغضار

 . األبيض املصفر والبين الفاتح، وهي متواجدة بوفرة باملنطقة

يدويا من احلصى الكبرية كما تدك املدرات الترابية الصلبة حىت تتفتت جيدا ى التربة نقّ ت . 
 وميكن . ز التربة اجليدة وتنقيتها من احلصى والشوائب نوع من الغربال ملي يف بعض املناطق يستعمل و

 . 1 من التربة يوميا 3 م 4 و 3 مابني ر ض للرجل الواحد أن حي

 : 2 عجن التربة وإضافة املثبت - 2

 ري التربة، يتم عجنها باملاء، ويراعى عدم استخدام املاء املاحل ألن امللح أحد األسباب اليت بعد حتض
 ، إذا أمكن كما يراعى أن تتم عملية العجن بالقرب من مصدر املاء . تسبب تدهور الطوب بعد تبلوره

 لثلث من أو بعد مجع كمية كافية منه، ألن حجم املاء الذي يتطلبه عجن التربة يصل إىل حوايل ا

1- Houben (H.) & Guillaud (H.), op. cit., p. 141. 
. املستعمل يف جمال مواد البناء والذي يعين املواد املضافة من أجل زيادة متاسك ومتانة املادة الفين صطلح امل املثبت هو - 2
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 . ) 14 شكل ال ( عملية العجن باألرجل مع االستعانة ببعض األدوات كالرفش تتم و . 1 حجم التربة
 . حبيث يتخلل املاء كل جزيئات التربة وجيب أن تكون جيدة

 وبعد ذلك . ساعة 24 تتشرب املاء جيدا وذلك ملدة تزيد على ل بعد عملية العجن تترك العجينة
 املضافة مناسبة لكمية الطني، ويشري ة كمي ال وجيب أن تكون ). باتية ألياف ن ( يضاف إليها املثبت

 وبعد . 2 كغ من األلياف 25 - 15 بعض إىل أن صناعة متر مكعب من الطوب اجليد يتطلب مابني ال
 يوما، 15 تصل أحيانا يترك اخلليط لعدة أيام يف الظل يعاد عجنه جيدا مرة أخرى، مث إضافة املثبت

 . تشكيل قوالب الطوب مث يعجن مرة أخرية مباشرة قبل البدء يف . جيف مع تعهده باملاء حىت ال

مواد نباتية، ومن اجلدير بالذكر أنه يف بعض احلاالت تستخدم التربة لوحدها دون إضافة أي 
 . ومع ذلك يتمتع الطوب مبتانة جيدة

 : القولبة - 3

 لطني على شكل قوالب مناسبة العجينة تأيت مرحلة القولبة وتتمثل يف تشكيل عجينة ا حتضري بعد
 أو أكثر لعمل جتويفا ، وهو قالب خشيب بدون قاع، حيوي " لنب املُ " بواسطة ، وتتم هذه العملية 3 للبناء
 جمال حمدد، كما عموما ضمن لكنها حمصورة مقاسات هذا القالب تنوع وت . ) 14 شكل ( ات اللبن

 الطوب، حيث يوضع على األرض ويستخدم القالب يف تصنيع . عدد الفراغات اليت حيويها خيتلف
 للتأكد من تعبئة مجيع الفراغات يف القالب واحلصول على جيدا ويدمك باأليدي ، الطني بعجينة وميأل

 ة على األرض، ويتم تنظيف شكّل فاً كتلة الطني امل خملّ دوء يرفع القالب بعد ذلك . كتلة متجانسة
ة، وذلك ملنع التصاق الطني جبوانبه عند تكرار القالب من عوالق الطني بالتراب اجلاف أو بأداة خشبي

 وتترك لتجف صغرية ات فصل بينها مساف ت العملية، وتستمر عملية تصنيع الطوب يف صفوف متراصة،
 . يف الشمس

 : التجفيف - 4

1 -Doat (P.) et al., op. cit., p. 112. 
 . 262 ص ، 2000 ، القاهرة اهليئة العامة للكتاب فهمي، مصطفى ، عمارة الفقراء، ترمجة ) حسن ( فتحي - 2
 إن استعمال القوالب اخلشبية لصناعة الطوب معروفة منذ القدمي، وكان فقهاء العمران املسلمني يؤكدون على ضرورة أن يتوافق القالب - 3

 جيب أن يكون عند احملتسب، أو معلق يف اجلامع، قالب يف غلظ اآلجر، وسعة القرمـدة، وعـرض " عبدون ابن مع املعايري السليمة، يقول
 اجلائزة وغلظها، وغلظ اخلشبة، وغلظ لوح الفرش، هذه القوالب مصنوعة من خشب صلب ال يستاس، معلقة يف مسامري يف أعلى حـائط

 ، ختطيط وعمارة ) خالد ( عزب : عن ، " ها ويكون عند الصناع آخر لعملهم زيد في اجلامع، حيافظ عليها كي يرجع إليها مىت ما نقص منها أو
. 30 ص ، 1997 ، مركز  البحوث واملعلومات، الدوحة 58 ع املدن اإلسالمية، سلسلة كتاب األمة،
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 وذلك ، خمتلف جهاته مع تقليب الطوب على تتم عملية جتفيف الطوب يف مكان صناعته
 لإلشارة فإن عملية . حوله وبالتايل جفافه متاما قبل استخدامه يف البناء مرور تيارات اهلواء من لضمان

 ا قد تؤدي إليه التقلبات اجلوية برتول األمطار من أضرار التجفيف تعترب ضرورية وحرجة أيضا ِمل
 ومن ناحية أخرى فالتجفيف جيب . لذلك تتم صناعته يف املواسم املعروفة جبفافها . فادحة على الطوب

 يف حرارة معتدلة ألن احلرارة الشديدة واجلفاف السريع يلحق الضرر بالطوب وبالتايل يتجنب أن يتم
 . صناعته يف فصل الصيف

 العمل به مباشرة، لكن ب ء بد ميكن ال يكون الطوب جاهزا لإلستعمال حيث بعد عملية التجفيف
 اليت قد دده خاصة يتم حفظ الطوب يف املنازل أو يف أماكن حمكمة بعيدا عن األخطار أحيانا

 إىل أن متنعها من السقوط يف ترتيبها جبانب بعضها متداخلة جمع اللبنات بطريقة حيث ت . األمطار
 . حيني البناء ا

 ، ونادرا ما جند ) 15 شكل ( متوازي مستطيالت ها شكل عموما املستعملة يف الصحراء لبنات و ال
 بىن عليه عادة، وواجهتني طويلة وهو الذي ت ظهر هلا وهذه اللبنات . ) أي مربعة األوجه ( لبنات مكعبة
 : وقصرية مها

 . هو الواجهة الطويلة من الطوبة، وتتمثل يف اإلرتفاع و الطول : شناوي §
 . 1 رتفاع والعرض الواجهة القصرية من الطوبة وتتمثل يف اإل ي ه : أدية §

 ). إرتفاع > عرض > طول ( قاعدة دائما أما مقاساا فهي خمتلفة نوعا ما ولكن حتكمها
 . ة ستعمل يف كل من قصري متاسني وليشان مل ا الطوب من عينات ل يوضح اجلدول التايل مقاسات و

 ) سم ( اإلرتفاع ) سم ( العرض ) سم ( الطول

26 قصر تيماسني
31 

18
16 

11
12 

 37 قصر ليشانة
29.5 

19
15 

10.5
13 

 نادرة أخرى عينات
 ليشانة من االستعمال

 ها ضواحي و

22
30
26 

19 
14.5 
23.5 

10
14
11 

. تسميات تقنية حديثة ، وهي كلها " الصورة " ، واألدية " احلمل " مقابل الشناوي بالنسبة للحجارة املنحوتة يسمى - 1
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 متوازي مستطيالت يكون فيه و ه يف الغالب شكل الطوب املستعمل وتؤكد هذه املعطيات أن
 وهو الشكل املناسب للبناء حيث يعطي . الطول أكرب من العرض والعرض أكرب من اإلرتفاع

 اليت أو ، ) وجه مربعة األ ( كعبات كامل أما بعض األشكال النادرة . بنة يف موضعها االستقرار التام للّ
 أو املباين لم نالحظ استخدامها يف اجلدران العالية نه ف ع زيد ي لعرض أو فيها اإلرتفاع مع ا ى ساو يت

 . على بعض األسوار واملنشآت الصغرية وتقتصر استعماالا القليلة ، املهمة

 :1 مداميك املباشر يف لبناء استخدام الطني ل . 3

 كما ينتشر يف . خمتلف مناطق الصحراء يف 2 اء بالطني هذا األسلوب من البن استخدام نتشر ي
 يف إفريقيا وكذلك ) منطقة ديفون ( السعودية، بريطانيا ، اليمن بعض أحناء منها أماكن عديدة من العامل

 كاألكواخ ، وبالنسبة ملنطقة الصحراء املنخفضة فيقتصر استعماله على البناءات القليلة األمهية 3 السوداء
 . ) يف ليشانة مثال ( حيث عثرنا على بعض النماذج أو عند الترميم، ، وحظائر احليوانات

 الطيين، وذلك من حيث طريقة طوب طريقة إىل حد كبري طريقة البناء بال هذه ال تشبه عموما و
 طني بكميات أكرب يف هذه ل ضاف ل ت األلياف النباتية حتضري مادة الطني وخلطه، مع مالحظة أن

 يف أن هذه املادة هي املسؤولة عن الترابط بني ذلك وتكمن أمهية مر، وتترك ملدة طويلة ختت الطريقة
 مكونات التربة املستخدمة، وذلك ألن هذه الطريقة من البناء بالطني تتطلب قدراً من اللدونة

 كما تكمن أمهية ختمري الطني مع التنب يف ذوبان بعض املواد . والتماسك، حىت يتسىن صنعها
 إضافة لذلك فإن نسبة . 4 ملخلوط، مما يكسبه مقاومة أفضل لتأثري مياه األمطار يف التنب ا ) السليلوزية (

 . الغضار وذلك لتاليف التشققات الناجتة عن جفاف ، 5 الغضار جيب أن تكون أقل عنه يف الطوب

 على شكل قطع عجينة بتقطيعه من ال فيكون مبنطقة دراستنا يف هذه الطريقة أما العمل بالطني
 بيديه، ومناولته للبناء الذي يأخذ تلك الكتل، ويرصها جبوار اإلملام به ع العامل كروية حبيث يستطي

 ، مث يقوم بعد ذلك بتشذيبها وتكوينها بيديه، حىت سم 25 - 20 بعضها يف مدماك يبلغ ارتفاعه حوايل

 هو الصف األفقي من وحدات البناء، ويستعمل هذا املصطلح خصوصا عندما تكون هـذه الوحـدات ذات و مدماك مفردها املداميك - 1
 . ارتفاع متماثل حبيث تعطي صفوفا منتظمة

 . باألنكليزية cob بالفرنسية و bauge تسمى هذه الطريقة - 2
 . املرجع السابق ، ) منصور ( اجلديد - 3
 . نفس املرجع - 4

5 -Doat (P.) et al., op. cit, p. 101.



82 

 تترك حوايل يومني حىت جتف قبل البدء يف بناء املدماك و تكون طبقة مستمرة على طول اجلدار،
 . ايل الت

 : شدات خشبية كبوس يف البناء بالتراب امل . 4

 كسب التربة حيث ت ن سابقتيها بأن املاء الذي يضاف إىل التربة قليل، ع وتتميز هذه الطريقة
 ويتم نقل ، الكلس و ستعمل أحيانا خليط من الطني كما ي . لدونة تسهم يف انضغاطها بقدر جيد

 " اخلرسانة " شبيهة بالقوالب اليت تصب فيها ية خشب ) عبوات ( شدات بعد ذلك ووضعه يف اخلليط
 وتكون تلك القوالب مثبتة على أساس اجلدران املراد تشييدها، ويتم دك التربة ودمكها بقدر كاف يف

 وعند امتالء تلك القوالب بالتراب املضغوط يتم فكها . خشبية خاصة ة تلك القوالب باستخدام قطع
 لعمل رأسيا مستمرة على اجلدار كله، وبعد ذلك ترفع القوالب وحتريكها أفقيا حىت يتم إكمال طبقة

 ع هذا األسلوب من البناء و شي ورغم . 1 ) 16 شكل ( ينتهي بناء اجلدار طبقة أخرى، وهكذا حىت
 ، ) رين ال وادي ( فرنسا مثل دول غربية عدة يف و قصى املغرب األ وخاصة ب بالطني يف العامل العريب

 ال ميثل نظاما كامال للبناء أنه ماله نادر يف الصحراء املنخفضة، حيث إال أن استع . 2 إجنلترا و سبانيا وإ
 جزاء لترميم بعض األ وإمنا يلجأ إليه يف بعض األحيان لتشييد اجلدران الداخلية أو حسب ما الحظناه،

 . أو يف بناء األسوار

 : يف البناء لعجينة الطني ت أخرى استعماال . 5

 يدخل يف استخدامات أخرى ه ، فإن دران بالطرق املختلفة الطني يف بناء اجل م ا استخد إىل جانب
 : أمهها بالعمارة التراثية بالصحراء املنخفضة

 الطـوب أو ( حيث يستعمل الطني كمادة المحة للربط بني وحدات البنـاء : ونة كم ه استخدام §
 . الكلس ، ولكنه يستخدم عادة كخليط مع مواد أخرى كالرمل و ) احلجارة

 سقيف املسطح بشكل كبري على الطني حيث يوضع على شكل طبقة مسيكة يعتمد الت : التسقيف §
 والطني املستخدم يف التسقيف يكون بدون . فوق الطبقة اخلشبية املكونة من جذوع وجريد النخل

 . ألياف نباتية
 يستعمل الطني لوحده أحيانا لتكسية اجلدران ولكن يف العادة يستعمل كخلـيط مـع : التكسية §

 . ى على شكل طبقة على اجلدران من أجل محايتها مث يسو ري الرمل أو اجل

 . 512 أنظر وصف هذه الطريقة عند ابن خلدون، املرجع السابق، ص - 1
. املرجع السابق ، ) منصور ( اجلديد - 2
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 . وذلك بدمكه جيدا أيضا يف متهيد األرضيات الطني ستخدم ي و §

 : اآلجر . 6

 رف منذ القدمي إال أنه استخدم بصورة حمدودة يف ات الطني قد ع نتج م من وهو رغم أن اآلجر
 هذه استعمال نعدم ي كاد راء املنخفضة في بالصح قليدية أما يف املباين الت . البناء بسبب كلفته العالية

 بتماسني حيث استخدم سيدي احلاج عبد اهللا ومن األمثلة النادرة الستعماهلا، بناء منارة مسجد . املادة
 على شكل متوازي مستطيالت مقاساته وهو . ستورد من اجلنوب التونسي اآلجر امل فيها
 . وذو لون أمحر آجري وبعضه ذو لون خمضر ، سم 4.5 × 10 × 18

 : صناعة اآلجر طريقة معروفة منذ القدمي وميكن اختصارها يف املراحل التالية ل و
 يضاف هلا املاء بكمية كافية، حسن اختيارها، عبارة عن تربة غضارية ي هي حتضري املادة األولية و §

 مث تدك باألرجل . وأحيانا بعض القش املهشم إىل قطع صغرية، حيث يعمل على منعها من التفتت
 . عجينة لدنة يتم احلصول على املعاول وأدوات أخرى حىت وب
 تشكيل العجينة باستعمال قوالب خشبية، للحصول على الشكل املطلوب، وغالبا ما يكون §
 . لعدة أيام مث تترك لتجف يأخذ أشكاال أخرى حسب الغرض، وازي مستطيالت ولكن أحيانا ت م
 بعد مألها باآلجر، وتكون األفران خاصة ران تتم يف أف واليت ، خرية وهي احلرق تأيت املرحلة األ §

 . وتستغرق مدة احلرق ما بني يوم أو يومني . جر واجلري غالبا بشكل أسطواين، تبىن باحلجارة أو اآل

 : الرمل . 7

 متوفرة بشكل جيد باملنطقة، وال بناء مادة ، وهو 1 مزيج حبييب مفكك من خمتلف الصخور الرمل
 وقبل . لب الرمل اجليد من جماري الوديان ومن بعض املناطق الرسوبية وجي . يكلف كثريا للحصول عليه

 مبرحلة الغربلة حيث يتم احلصول على أنواع خمتلفة من الرمل حسب مكان أحيانا استعماله مير
 : 2 ومييز الرمل حبسب حجم حبيباته إىل . استخراجه وطرق تنقيته

 ملم، 0.20 و 0.06 رمل ناعم أبعاده تتراوح بني §
 ملم، 0.60 و 0.20 وسط النعومة أبعاده تتراوح بني رمل مت §
 . ملم 2.00 و 0.60 رمل خشن أبعاده تتراوح بني §

 . 53 ص ، ، املرجع السابق ) مسعود ( وأندرواس ) حممد راتب ( سطاس - 1
 : إىل لعودة ميكن ا وأصنافها بالنسبة خلصائص الرمال الصحراوية وتكويناا - 2

Geneviève (C.G.), Les poussières sahariennes, John Libbey Eurotext, Paris 1991, p. 15, 215, 471.
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 فالرمل الناعم يستعمل يف صنع املالط ألغراض البناء : لغرض معني منه ويستعمل كل نوع
 استعمال و . 1 ويستخدم الرمل اخلشن يف فرش األرضيات ويف السطوح . والتكسية الداخلية واخلارجية

 . والطني ري جل بإضافته للمواد األخرى كا كخليط يف معظم األحيان الرمل يكون

 : كمادة للبناء مزايا وعيوب الطني . 8

 عله مادة بناء أساسية يف كثري جت ة اليت ام صنع منه بالعديد من امليزات اهل واملواد اليت ت ميتاز الطني
 : ومن هذه املزايا . من مناطق الصحراء

 إضافة لذلك فهي ال . البناء مواد رخص ، مما جيعلها أ خمتلف املناطق يف بوفرة وجود هذه املادة §
 . مبا أا قريبة من مواقع العمل حتتاج لتكاليف النقل

 نظرا خلفته ، سهولة عمليات التحضري والبناء ذه املادة باستخدام احلد األدىن من األدوات البسيطة §
 . جهات ا نتظام شكل الو سمح با ي ل العمل به، و سه ي انتظام أبعاد الطوب كما أن . ومطاوعته

 حسب فرصة كبرية الختيار األسلوب األمثل للبناء اإلنسان تنوع طرق التشييد بالطني مما يعطي §
 يسهم يف تكوين شخصية عمرانية مستقلة وهذا ما . طبيعة املنطقة وذوق اإلنسان والغرض من البناء

 . 2 له عمارة الطني يف املناطق املختلفة من العامل وهذا ما تشهد . تنبع من البيئة وتتكامل معها
 أثناء عمليات التشييد للمباين الطينية وذلك عن طريق استخدام اء التوفري يف استهالك الطاقة سو §
 ملا تتمتع به نظرا ، االستخدام أو أثناء . والطاقة الشمسية يف التجفيف ، البسيطة يف التشكيل دوات األ

 للحرارة ضعف توصيلها و ، سعتها احلرارية العالية تتميز ب ، ة إجيابية هذه املادة من خصائص حراري
 احلرارة والربد على مما يعطي الفراغات الداخلية محاية فعالة من ، 3 ) درجة × سا × م / حرة 0.8 - 0.2 (

 . السواء
 ة كامل مما يوفر اخلصوصية ال ، ق ائ اخلصائص اهلندسية األخرى من حيث عزل الصوت ومقاومة احلر §

 . ات ويعطي مقاومة آلثار النريان ويسهم يف سالمة املستخدمني داخل الفراغ

 : ومنها السلبيات ختلو من رغم امليزات العديدة للطني اليت سبق ذكرها، إال أن هذه املادة ال و
 والسيول أو الصاعدة من ن األمطار ع الناجتة ء ا ضعف مادة الطني يف مقاومة تأثري املياه سو §

 كما أن . املاء للمباين الطينية أحد أبرز األسباب اليت تؤدي إىل تلفها ، حيث يعترب اختراق األرضيات

- 1  Roche (M.), Le M'zab: architecture Ibadite en Algérie, Ed. Arthaud, Paris 1970, p. 76. 

 . املرجع السابق ، ) منصور ( اجلديد - 2
. 53 ص ، ، املرجع السابق ) مسعود ( أندرواس و ) حممد راتب ( سطاس - 3
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 زيادة األمحال على العناصر اإلنشائية الداعمة هلا بقدر إىل ؤدي متتص املياه ويزداد وزا مما ي السقُف
 ح على لة باألمالح من مادة الطني يؤدي إىل ترسب تلك األمال تبخر املياه اجلوفية احملم وكذلك . كبري

 . 1 سطح املادة، ويسهم مع مرور الزمن يف حتللها وضعفها
 ن ع الثقيلة الناجتة رفع األمحال مما جيعلها غري مناسبة ل ، الضعف النسيب ملادة الطني يف حتمل األوزان §

 يف تنفيذ ها البحور الواسعة، هذا باإلضافة إىل ضعف مقاومتها ألمحال الشد، وحيد أيضا من استخدام
 . 2 تتطلب مقاومة عزوم االنثناء العناصر اليت

 خصوصاً اليت حتوي نسبة عالية من الطمي، مما يسبب ، التغري احلجمي الكبري ملنتجات الطني §
 من رطوبة وجفاف وحنوها لعوامل اجلوية املختلفة ل التشققات عند التعرض للدورات املتعاقبة حدوث
 . ها تفقد تكسيتها، وقد يؤدي إىل تلفها التدرجيي ما جيعل
 كبري نتيجة املؤثرات البيئية املختلفة كاألمطار بشكل لتعرية وا للتآكل أسطح مادة الطني هولة س §

 ، مما يسهم يف ضعف متانة هذه املادة، نتيجة االستخدام من قبل الساكنني أو ، والرياح احململة بالرمال
 . ويستدعي اإلصالح والصيانة املستمرة هلا

 يف أعمال يسبب يف ترك فراغات اد األخرى كاخلشب، مما ضعف االرتباط بني مادة الطني واملو §
 باإلضافة إىل لتشققات كما أن ا . اخلشب ) تسوس ( ، ويؤدي لتلف النوافذ واألبواب التسقيف و

 الطني تشجع القوارض واحلشرات على التكاثر فيه واختاذه ا يتمتع  اليت يدة اجل رارية احل واص اخل
 . مأوى هلا

 احلجارة : ثانيا

 و احلجارة الطبيعية هي تلك القطع املختلفة األحجام واألشكال الناجتـة عـن تكـسري احلجر أ
 وتتضح أمهيتها كمادة بناء من خالل الشواهد اليت تعـود . 3 الصخور املكونة لقشرة األرض اخلارجية

 ارة ورغم اشتهار العم . من أقدم املواد استخداما وأكثرها مقاومة مبرور الزمن فهي . إىل ما قبل التاريخ
 ويتباين حجم . بأا عمارة الطني، إال أن استعمال احلجارة حيتل مرتلة مهمة فيها قليدية الصحراوية الت

 استخدام احلجارة بني خمتلف أقاليم الصحراء املنخفضة، حيث يتحكم يف ذلك توفر النوعية اجليـدة،
 تعتمد بـشكل شـبه ففي حني جند أن بعض املناطق كوادي سوف وورقلة . وقرا من أماكن البناء

 . املرجع السابق ، ) منصور ( اجلديد - 1
 . نفس املرجع - 2
. 57 ص ، ، املرجع السابق ) مسعود ( وأندرواس ) حممد راتب ( سطاس - 3
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 . كامل على احلجارة يف البناء، جند أا مستعملة مبناطق أخرى كالزيبان ووادي ريغ على نطاق ضيق
 : وقد تعددت استعماالت احلجارة يف العمارة الصحراوية ومنها على اخلصوص

ه يف حيث استعمل احلجر يف العمارة الصحراوية مبختلف أشكال : استعمال احلجارة لبناء اجلدران §
 تشييد اجلدران، وتعطيه طريقة قطعه أمساء عديدة منها الغشيم أو الدبش إذا كان غري معاجل، واملنقوش

 . استعمال احلجارة الغري مهذبة املنطقة فيغلب فيها أما عمارة . 2 إذا كان معاجلا 1 أو املنحوت أو املنضد
ـاب، تستعمل احلجارة اخلفيفة يف التسقيف وخا : اإلستعمال يف التسقيف §  صة يف التسقيف بالقب

 . ، كما تستعمل ببعض املناطق يف التسقيف املسطح حيث يعتمد عليها بشكل رئيسي يف هذه العملية
 حيث يتم حتويل احلجارة الكلسية بطريقة تقليدية إىل اجلري، وتلعب : صناعة اجلري يف اإلستعمال §

 دخل يف بناء اجلدران كمالط ومـادة ختلف مناطق الصحراء حيث ت مب هذه املادة دورا كبريا يف البناء
 . المحة ويف التسقيف وبناء القباب وكذلك يف التكسية وحىت يف فرش األرضيات

 : يف بناء اجلدران خدمة املست املهذبة حلجارة غري ا . 1

 تعد احلجارة يف بعض املناطق الصحراوية وخصوصا تلك اليت تتواجد فيها بوفرة مـادة البنـاء
 وهـي علـى . مثال يف تشييد اجلدران كما هو احلال بالنسبة لقصر ورقلة األساسية، حيث تستعمل

 يز املناطق املختلفة يف استخدامها من ناحية ا ونظرا لتم . هشة حجارة صلبة وحجارة : نوعني رئيسيني
 . النوع والكيفيات، نستعرض أهم أنواع الصخور املستخدمة من خالل مناذج من بعض القصور

 : املستخدمة يف البناء املهذبة ري مناذج من احلجارة غ - أ

 ، بينمـا بشكل أساسي ة يف بناء اجلدران يف منطقيت سوف وورقلة املهذب استخدمت احلجارة غري
 . استخدمت بصورة حمدودة يف قصري ليشانة ومتاسني

 : قصر ورقلة احلجارة املستخدمة يف -

 ين، وقد يعود السبب يف ذلك بالكامل يف تشييد جدران املبا على احلجارة عتمد يف قصر ورقلة أُ
 " التافزة " وبإمكاننا أن منيز نوعني أساسيني من احلجارة املستخدمة يف القصر مها . 3 إىل وفرته باملنطقة

 . " حجرة ورقلة " و

 باحلجـارة فمنـها البنـاء ... " ويسميه ابن خلدون احلجارة املنجدة إذ يقول إذا كان صقله جزئيا، يسمى كذلك املصقول أو املهذب - 1
 . 510 ص ، السابق املرجع ابن خلدون، : أنظر . " ... املنجدة أو باآلجر يقام ا اجلدران

 . 125 ، ص 1988 بريوت ، جروس برس، اإلسالمية ة لعمار ، ا ) عبد الرحيم ( غالب - 2
- 3  RouvilloisBrigol (M.), op. cit., p. 135.



87 

 للحمـرة الحتوائهـا يكون لوا أبيضا مصفرا وأحيانا مائال ، عبارة عن صخر رسويب : 1 التافزة §
 وقد جلبت للقصر إما من الصخور . تاز بالصالبة واملقاومة وهي حجر صلب مي . 2 على أكسيد احلديد

 الرملية املنتشرة يف املنطقة وهي بأشكال مدببة غري منتظمة، أو من احملاجر يف التالل القريبة من القصر
 . وتكون حجارا ذات أشكال خمتلفة لكنها منتظمة نسبيا

 إذا ما تفتت ية حيث ميكن أن ت وهي عبارة عن حجارة هشة وذات مسامية عال " : حجرة ورقلة " §
 عـرف ، وتتواجد علـى شـكل طبقـة ت تتركب من السلس وسولفات الكلس و . وضعت يف املاء

 يصل مسكها حوايل املتر وتستخرج من األرض خاصة بعد األمطار الربيعية وذلك بعـد " الدبداب " ب
 د جتفيفها جيدا يف بناء وتستعمل بع 3 . م 2.5 نزع الطبقة الترابية السطحية اليت يصل مسكها إىل حوايل

 اسـتعماهلا و . اجلدران اليت ال تتحمل أثقاال كبرية خاصة الداخلية منها ويف األسوار، وحول السطوح
 . أيضا بدون ذيب أو بعد تعديالت يسرية أثناء البناء خاصة وأا سهلة املعاجلة يكون

 : حي األعشاش احلجارة املستخدمة يف -

 وهـي " بـاللوس " وتسمى حمليا " وردة الرمال " ب جارة تعرف تشتهر منطقة سوف باستعمال ح
 وتتواجد على شكل . 4 سلس وسولفات اجلري حجارة من بلورات الكلس حتوي على نسبة عالية من ال

 طريقـة حـسب ) 17 شكل ال ( وهي على أشكال كثرية . كتل كبرية على عمق صغري حتت األرض
 . توضع البلورات واملواد األخرى اليت حتويها

 : ليشانة ومتاسني ي قصر -

 بكل من قصري ليشانة ومتاسني على بناء أساسات اجلدران املهذبة اقتصر استخدام احلجارة غري
 الطوبية حيث استعملت حجارة حملية صلبة يف كلتا احلالتني وهي حجارة رسوبية مشكلة من حبيبات

 ارتزية غنية بأكـسيد إىل جانب نوع آخر من حجارة كو . 5 رملية متماسكة مبادة سيلسية أو كلسية
 من تستخرج احلجم ومدببة الشكل متوسطة ليشانة ب واحلجارة املستخدمة . السليس لوا أبيض مصفر

 أنه يبدو أا ال تشري إىل نفس النوع من الصخور، ففي بعض املناطق كوادي سوف رغم أن تسمية التافزا منتشرة كثريا يف الصحراء إال - 1
 . أما يف ورقلة وبعض املناطق فتطلق على احلجارة الصلبة املستعملة يف البنـاء . املستعملة يف صناعة اجلري فيفة طلق على احلجارة الكلسية اخل ت

Voisin : و . 193 ط، ص محالوي علي، مناذج من قصور منطقة األغوا : أنظر مثال (A. R.), op. cit., p 164 

 . 193 ص السابق، ، املرجع ) علي ( محالوي - 2
3 -RouvilloisBrigol (M.), op. cit., p. 136. 

4 -Voisin (A. R.), op. cit., p. 164. 
. 193 ص السابق، ، املرجع ) علي ( محالوي - 5
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 أسـطح مـستوية ذات بينما تلك اليت وجدت بتماسني فهي أكرب حجما، و . املناطق ااورة للقصر
 . ويبدو أا أحضرت من مقالع جماورة

 : ة للبناء ب هذ حتضري احلجارة غري امل مراحل - ب

 حىت الـشروع بداية من استخراجها لبناء على عدة مراحل عملية حتضري احلجارة املُعدة ل تشتمل
 : ا العمل يف
 أو يشرع يف حتضري احلجارة قبل بداية البناء بفترة قصرية، حيث تستخرج يف الغالب من مقـالع - 1

 أما حبي األعشاش بة بالناحية الشمالية، ، ففي حالة قصر ورقلة تستخرج من التالل القري حماجر معروفة
 . كما تسمى ببعض املناطق " سالسل " وهي عبارة عن طبقات صخرية أو . جبوار مكان البناء فتتواجد

 على نوعني منها الظاهر على سطح األرض، ومنها اليت تتميز بربوز جزء منها، ويلجأ للحفر تكون و
 يزيـد كشف الطبقة العليا من األتربة والرمال الـيت ويف هذه احلالة يتم . الستخراج الكمية املطلوبة

 ويف حـاالت . أدوات خمتلفة كـالفؤوس ، مث يبدأ باستخراج احلجارة بواسطة م 2 عن عمقها أحيانا
 . من سطح األرض خاصة عندما تكون احلاجة إىل كمية صغرية أخرى يلجأ إىل مجعها

 ألنه يف أغلب األحيان تكون مقالع احلجارة ، إىل موقع البناء من مكان استخراجها تنقل احلجارة - 2
ذين يـستعينون لعملية ا هلذه د جن ت حيث ي . بعيدة نوعا ما عن مكان البناء  جمموعة من األشخاص اـل

 . ، وتوضع احلجارة على شكل أكوام مبحاذاة مكان البناء ) خاصة احلمري ( باحليوانات
 وجود بعض املساعدين الذين يناولونـه عامل خمتص أو أكثر مع بذلك يقوم عند انطالق البناء، - 3

 لإلشارة فإن احلجارة املستخدمة يف البناء متوسطة احلجم حيث ميكـن . احلجارة واملالط وماحيتاجه
 محلها بدون عناء، ويبىن ا دون صقل أو ذيب باستثناء بعض التعديالت اخلفيفة اليت تطاهلا يف حقل

 وكذلك ، تستعمل لسد الفراغات ف ، أما الصغرية 1 عموما العمل، وهذا معروف يف العمارة الصحراوية
 وتستخدم احلجارة الكبرية نسبيا يف األساسات واجلزء السفلي . لتدعيم احلجارة غري املستوية القاعدة

 وتعتمد تـسوية اجلـدران بـشكل . منه بينما تستخدم األصغر حجما يف اجلزء العلوي ، من احلائط
 . والذي خيلط بالرمل أو الطني يف بعض األحيان ري أساسي على املالط املتمثل يف اجل

 : يف بناء اجلدران ة هذب استعمال احلجارة امل . 2

 ه حمدود يف بعـض انتشار يف العمارة الصحراوية نادر و ) املهذبة ( إن استعمال احلجارة املصقولة

- 1  Didillon  (H.  et  JM)  et  Donnadieu  (C.  et  P.),  Habiter  le  désert:  les  maisons  mozabites,  03 ème  éd. 
Mardaga, Bruxelles 1984, p. 87.
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 يتعلق النوع األول باحلجارة املنحوتة املصقولة جيدا . وميكن أن منيز نوعني من هذه احلجارة . املناطق
 ، مثلما جنده نادر جدا، ومن ذلك استعمال الرومان للحجارة الضخمة املنحوتة قدميا يف بناءام لكنه

 بينما يتمثل النوع الثاين يف احلجارة املصقولة جزئيا، وهـي . ببعض مناطق الزيبان ومنها قصر ليشانة
 . بعدة مناطق من الصحراء املنخفضة أكثر انتشارا، وجندها

 : احلجارة املنحوتة الضخمة - أ

 كبرية احلجم تصل مقاساا أحيانا " بلوكات " استخدم الرومان قدميا احلجارة املنحوتة على شكل
1.5 × 0.6 × 0.8 ذه احلجارة م، ونالحظ بقايا بنايا يف العديد من املواقع بالزيبـان م اليت شيدت . 

 نحـت وقد ت ، مكعب أو متوازي مستطيالت ذو واجهات مستوية وزوايا قائمة شكل منتظم ب هي و
 شكل طبقـات تتوضع فيها ب وتقطع احلجارة من حماجر . فيها حفر يستعان ا عند وضعها يف مكاا

 يف " امليـدة " كمحجـرة وذات مسك مناسب الستخراج وحدات بالسمك املطلوب صخرية متوازية
 وجيند هلا جمموعة كبرية مـن العمـال بواسطة أدوات حديدية متنوعة ويتم ذلك . حالة قصر ليشانة

 . ) 18 الشكل ( كما تتم عملية نقلها والبناء ا بوسائل الرفع والنقل املختلفة . 1 والعبيد

 : جزئيا احلجارة املصقولة - ب

 دود ولو بشكل حمـ فقد استعملت ، املنطقة أحناء يف بعض للبناء تستعمل احلجارة املصقولة جزئيا
 خاصـة الـصلبة احلجـارة من أنواع هلذا الغرض عدة تستعمل و . يف قصر ورقلة، وبشمال الزيبان

 حبيث يستطيع البناء محلـها متوسط احلجم ويكون هذا النوع من احلجارة . الرسوبية الكثرية اإلنتشار
 رة الركنية احلجا حالة وجهني يف أو على ، على وجه واحد ها ويقتصر صقل . مبفرده ووضعها يف مكاا

 علـى وتبىن اجلدران ذه احلجارة على شكل صفني متوازيني، . أو املستخدمة على حواف الفتحات
 ملـلء ويستعان باحلجارة الصغرية واملـالط اجلدار، وجهي األوجه املصقولة للحجارة حنو أن تكون
 . الفراغات

 : لحجارة ت أخرى ل استعماال . 3

 : ، فقد استعملت إلجناز عناصر أخرى أمهها دران اجل بناء إىل جانب استخدام احلجارة يف

1 - Froidevaux (Y.M.), Techniques de l'architecture ancienne, Ed. 04 Mardaga, Paris 2001, pp. 910.
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 احلجـارة ومتتاز . على احلجارة واجلري والعقود تعتمد تقنية إنشاء القباب : إنشاء القباب والعقود §
 الكلسية املستعملة وهي من نوع احلجارة الرسوبية ، 1 بأا صغرية وخفيفة الوزن املستعملة هلذا الغرض

 يتم فرز احلجارة الصغرية و ، السابقة بنفس الطريقة الطبقات الصخرية وتستخرج من . ري يف صناعة اجل
 يلعب املالط املـستخدم و تعديالت ة تستعمل دون أي هي و . احلجم إلنشاء العقود والقباب واملتوسطة

 . العنصر املشيد الدور األساسي يف متاسك
ـرص كطبقـة بعض املناطق يف التسقيف حي ب تستعمل احلجارة املسطحة : التسقيف املسطح §  ث ت

 لكن هذه الطريقة املعروفة جيـدا بنـواحي . فوق األخشاب ويضاف عليها الطني بعد ذلك مستوية
 . يف منطقة الصحراء املنخفضة تعترب نادرة وثانوية ، غرداية وغريها

 كذلك لرص األرضيات داخل املنازل قبل أن تضاف عليها طبقة احلجارة وتستعمل : األرضيات §
 . بعض املسالك ، كما تستخدم أحيانا يف أرضيات ) اجلري ( الكلس من

 : املستخدمة خصائص احلجارة . 4

 تنتمي احلجارة املستخدمة يف البناء مبنطقة الصحراء املنخفضة للحجر اجلريي، وهو من الصخور
 واحلجر اجلريي النقي لونه أبـيض، . عوامل خمتلفة تأثري حتت ترسب جزيئاا بفعل ة شكل الرسوبية املت

 : 2 ومن خصائصه ، يأخذ يف الطبيعة لونا مائال لإلصفرار أو للحمرة بفعل الشوائب لكنه
 .3 سم د / كلغ 2.70 و 2.24 وزنه النوعي ما بني §
 .2 سم / كلغ 1900 و 200 مقاومته للضغط تتراوح ما بني §
 3 . % 20 - 0.30 امتصاصه للماء ضعيف وخيتلف حسب مساميته اليت تتراوح بني §

 - 0.18 فهـي حـوايل احلرارية ، أما سعته درجة × سا × م / حرة 2.5 - 2.4 حوايل الناقلية احلرارية §
0.22 % . 4 

 : احلجر مادة بناء متعددة املزايا ومنها خاصة هذا جتعل من وأخرى كثرية، هذه اخلصائص
 آمن لتحمـل مقـدار لذلك يستعمل بشكل . األكثر مقاومة وصالبة الطبيعية يعترب مادة البناء أنه §

 وزن حجمي أعلـى مـن ( ، وحجارة ثقيلة )3 م / كلغ 1800 وزن حجمي أقل من ( تصنف احلجارة من حيث وزا إىل حجارة خفيفة - 1
 . 57 ص ، ، املرجع السابق ) مسعود ( وأندرواس ) حممد راتب ( سطاس : أنظر ، )3 م / كلغ 1800

 معطاة على جمال واسع وهذا يفسر اإلختالفات املوجودة بني أنواع هذه احلجـارة مـن منطقـة ها قيم أن نالحظ يف هذه اخلصائص - 2
 . ألخرى

 . 4 ص ، 2005 ، املؤسسة العامة للتعليم الفين وللتدريب املهين، الرياض مواد البناء ني، خواص واختبارات جمموعة من املؤلف - 3
. 17 ص ، ، املرجع السابق ) مسعود ( وأندرواس ) حممد راتب ( سطاس - 4
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 اصر اإلنشائية املعرضة إلجهادات الضغط الكـبرية، وباخلـصوص يف يف خمتلف العن كبري من الضغط
 . ال حيتاج ألعمال الصيانة الدائمة هو و . احلوائط احلاملة

 احلـت والـربي هلا مقاومة عالية للتعرية والتآكـل و ة احلجار ف : ارجية عدم التأثر باملؤثرات اخل §
 ، أو تأثريات اإلنسان جراء كاألمطار والرياح املختلفة لتأثريات اجلوية اليت حتدثها ا سواء تلك واالهتراء

 . تأثر كثريا مبرور الوقت ت وال لذا تعيش طويال اإلستعمال،
 ق التغري العادي متـددا أو انكماشـا ر حدث ف ال ي ف : عدم التأثر بتغري درجات احلرارة والربودة §

 . للرطوبة ن املعرضة م طول أ إال أن األحجار املعرضة للشمس تعيش ، حمسوسا يف األحجار
 وتزداد . من أحسن مواد البناء متاسكا مع املالط بفعل صالبتها فاحلجارة : الط قابلية التماسك بامل §

 . خبالف ما إذا كانت ملساء خشونة أكثر أسطح األحجار درجة التماسك وااللتصاق به كلما كانت
 اللون الفاتح الذي مييز يعترب احلجر مادة عازلة للحرارة بالنظر لقدرته الضعيفة للتوصيل، كما أن §

 احلجارة بالصحراء يزيد من عكسها ألشعة الشمس، وبالتايل يساهم يف احلد من تـدفقها لـداخل
. املباين

 : هذه اإلجيابيات، هناك العديد من السلبيات اليت حتد من استعمال احلجر وأمهها جانب وإىل
 صقل تطلب ي إذ العمل، تشكيل و ال ة سلبية من ناحي فهي حلجارة يف ا الصالبة ميزة جيدة إذا كانت §

 كما أن ثقلها الكبري يثري صعوبات مجة خاصة يف . ، وأدوات متعددة جمهودات كبرية احلجارة وذيبها
 . النقل والرفع

 ففي أغلب مناطق الصحراء . كبرية تاج إىل جمهودات حتضريها حي إال أن ة احلجارة عموما رغم وفر §
 نقلـها غالبا بعيدا عن مكان البناء مما يتطلب تم ي هذا و ، اجها ستخر من أجل ا والتكسري لحفر يلجأ ل

 . إضافية تكاليف ب
 األمحاض والغازات أو الرطوبة فتتفكك أجزاؤها ب تتأثر نواع األ بعض إال أن الكبرية مقاومتها رغم §
 . شقق تت و أ

 : ) اجلص ( ري اجل . 5

 يف الـصحراء خدام اإلست واسعة من مواد البناء ال و وهو مادة بناء معروفة جيدا يف البناء التقليدي،
 . وتعرف بتسميات خمتلفة ومتقاربة منها التيشم، التمشمت، التيمشنت وهي التسمية األكثر شـيوعا

 تتكون من سولفات أو كاربونات اليت شة اهل رسوبية ال جارة بالتحويل احلراري لنوع من احل ويستخرج
لوجود طبقات كلسية تعود ، ملنخفضة واجدة بوفرة يف الصحراء خاصة الصحراء ا ت الكالسيوم وهي م
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 للفترات الكريتاسية متتد من ميزاب إىل منطقة تيدكلت عالوة على مناطق بـسكرة ووادي سـوف
 1 . ووادي ريغ

 : مراحل صناعته - أ

 يقوم بصناعته جمموعـة مـن و . يتم إنتاج التمشنت عن طريق إحراق احلجارة يف أفران تقليدية
 : ومتر صناعته باملراحل التالية ، ظرفيا لالستعمال اخلاص ، أو 2 عة العمال إما ميتهنون هذه الصنا

 يف تكون و من موقع البناء، تستخرج احلجارة اجلريية اهلشة من املناطق القريبة : استخراج احلجارة -
 . 4 مثال حيث توجد على عمق متر واحد بورقلة 3 الغالب على شكل طبقات حجرية أفقية قليلة العمق

 ق يف أفران معدة خصيصا هلذا الغرض، تكون قريبة من مكان اسـتخراج ر عملية احل تتم : احلرق -
 من الطني ، هذه األفران تكون غالبا أسطوانية الشكل تقريبا . وتتميز مبوقعها على املنحدرات احلجارة

 القسم السفلي هو املوقد الذي حيوي املواد املـشتعلة الـيت ، ، وتتكون من قسمني احلجارة الصلبة أو
 به فتحات علوية تسمح شكل قبو ب ويكون . تكون عموما من نباتات برية صحراوية بكميات معتربة ت

 واجلزء العلوي توضـع فيـه ). احلطب ( وجانبية للتهوية وإمكانية تزويد الوقود ، مبرور النار لألعلى
 لق أثناء ويكون أكرب من األول وبه فتحة واسعة يف األعلى تغ . 5 على شكل قبو احلجارة املراد حرقها

 . 6 200 - 150 ساعة، حتت درجة حرارة 24 ستمر احلرق أكثر من ي و . ) 19 شكل ( عملية احلرق

 ، وبعـد سهلة التفتـت بعد عملية احلرق تستخرج كتل احلجارة من األفران وتكون هشة : حن الطّ
 ل على مسحوق يكون لونه ما بـني و ص يتم احل ، طحنها بواسطة مدق خشيب غليظ أو مطرقة حديدية

 ويتركب التمشنت من املـواد . 7 ببعض املناطق لإلمحرار ، ومييل يض املصفر إىل الرمادي اخلفيف األب
 كلـورير ( ائب أخرى و وش ، % 11 ) غضار ( سيليكات األملنيوم ، % 88 كاربونات الكلس : التالية

 . 8 % 1 ) الكالسيوم

 . 291 ص السابق، ، املرجع ) علي ( محالوي - 1
 . يقة التقليدية يف الصحراء وبالطر ال زالت مثل هذه املهنة قائمة ببعض املناطق - 2

3 -Didillon (H. et JM) et Donnadieu (C. et P.), op. cit. p 89. 
4 -RouvilloisBrigol (M.), op. cit., p. 135. 
5 -Didillon (H. et JM) et Donnadieu (C. et P.), op. cit. p 89. 

 . 292 ص السابق، ، املرجع ) علي ( محالوي - 6
7 -Mercier (M.), La civilisation urbaine au Mzab: Ghardaïa la mystérieuse, Éd. P. & G. Soubiron, Paris 
1932, p. 299. 
8 -Didillon (H. et JM) et Donnadieu (C. et P.), op. cit.,  p. 88.
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 صـناف عدة أ نتج ت حيث ، غربلة بواسطة ال وأحيانا ة املسحوق املتحصل عليه، نقي ت تتم وبعد ذلك
 يستعمل املسحوق الناعم يف التكسية من الداخل بينما يـستعمل اخلـشن و . بيبات احل حسب حجم

 . إنشاء القباب وغريها يف التسقيف و كمالط لبناء اجلدران و

 : ه استعماالت - ب

 البنـاء يف ، وتتعـدد اسـتعماالته اء املنخفضة ستعمل التمشنت بشكل كبري يف عمارة الصحر ا
 يف ، حيث تستعمل املياه العذبة استعماله ال بد من عجنه باملاء وقبل . كسية وغري ذلك لت وا لتسقيف وا

 . ه، وكذلك العالية امللوحـة ا حتتوى على مواد عضوية متنع متاسك أل ياه املوحلة امل وال تصلح ، ذلك
 ه من متانة كمادة رابطة يف بناء اجلدران والسقوف وغريها ملا يتمتع ب استعماله التمشنت تتعلق ب أمهية و

 وتكمن متانة التمشنت يف احتواءه على سيليكات األملنيوم وكاربونـات اجلـري . وتصلب بعد جفافه
 . 1 بنسبة تقارب تلك املتوفرة يف اإلمسنت املستخدم حديثا وهذا مايفسر قوة التماسك اليت يتمتع ـا

 مـن وتبييضها نازل تكسية امل يف خاصة ويستخدم التمشنت على عدة أشكال، فيستعمل أحيانا نقيا
 يف التكسية اخلارجيـة ويف التـسقيف الداخل، كما يستعمل كخليط مع الطني أو الرمل أو مها معا

 سواء املسطح حيث يوضع كطبقة خارجية ملنع تسرب مياه األمطار، أو يف إنشاء القباب حيث يلعب
 لكـن . األرضيات وغريها و السالمل كما يستعمل يف العقود ويف . دورا أساسيا يف متاسك مواد البناء

 فقـد . واد املمزوجة إذ جيب أن ال تكون نسبة التمشنت صغرية نسب امل عند استخدام اخلليط تراعى
 جند أن قـدرة للطني % 5 بكميات أقل من ) تمشنت ال ( اجلص عند إضافة دلت بعض التجارب أنه

 . املضافة للخلـيط ص اجل على مقاومة قوى الضغط تقل ولكنها تعود لتزداد كلما زادت كمية زيج امل
 ويعزى تناقص مقاومة الطني لقوى الضغط، أن اجلري يعمل على حتطيم قوى الربط املوجودة يف الطمي

 املضافة هي قوى الربط األوىل بني مواد اخلليط، لذا كلما كانت نسبة الطمي عاليـة يف لتصبح املواد
 . 2 لتحطيم روابط الطمي ري اجل كرب من أ الطني تطلب ذلك كمية

 : كلس ال . 6

 6 إىل 5 يـستهلك ه لكنـ ، بنفس الطريقة السابقة ومن نفس احلجارة املستعملة كلس ال يصنع
 ألنه حيتاج لدرجة حرارة جد مرتفعة تتعـدى ، 3 أضعاف كمية املواد املشتعلة عما يستهلكه التمشنت

1 -Ibid. 
2 -Minke (G.), Building with earth, Springer, Boston 2006, p. 48. 

3 -Didillon (H. et JM) et Donnadieu (C. et P.), op. cit. p 88.
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 ا مـ ناع ا أبيـض ا من وزنه لينتج مسحوق % 44 يفقد حيث . 1 درجة كي يفقد غازه الكاربوين 800
ادة كمالط الحم ويف تبييض اجلدران الداخلية وأطر األبـواب هذه امل وتستعمل . عرف باجلري احلي ي 

 دا شـ وتعترب من املواد العازلة للرطوبة وألشعة الشمس لذلك يكمن دورها يف التقليل من . والنوافذ
ئع البناء أن جتلل ومن صنا " وقد أشار ابن خلدون إىل طريقة استعماهلا هذه بقوله . 2 يف فصل الصيف

 . 3 ..." احليطان بالكلس، بعد أن حيلل باملاء وخيمر أسبوعا أو أسبوعني على قدر ما يعتدل مزاجه

 اخلشب واملواد النباتية : ثالثا

 يعترب اخلشب واملواد النباتية بصفة عامة من املواد ذات األمهية يف العمارة منذ القدمي ويشري ابـن
 فهو يتخذ وقودا للنريان يف معاشهم، ودعائم ملا خيشى ميله مـن : " قول خلدون إىل أمهية اخلشب في

 أما أهل احلضر فالسقف لبيـوم ... مد واألوتاد خليامهم فأما أهل البدو فيتخذون منه الع ... أثقاهلم
ـاطق واسع ستعمل يف العمارة الصحراوية بشكل ا وقد . 4 " واألغالق ألبوام  الزيبـان، ( بـبعض املن

 ومن الطبيعي أن يكون النخـل املـصدر . ) وادي سوف مثال ( أخرى ناطق وبشكل أقل مب ...) ورقلة
 . من اجلذوع واجلريد والسعف بناء ال كل ما توفره النخلة يف اإلنسان قد استغل ف له، األساسي

 : ومميزاته خشب النخيل . 1

 " تيلفريا داك فونيكس " ي هو ـ مثمرة من فصيلة النخليات امسها العلم صحراويـة شجرة النخلة
(Phoenix  dactylifera) 5 . تنمو شجرة النخيل يف كثري من مناطق العامل ذات املناخ املالئم وعلـى 

 الواليات املتحدة، شبه جزيرة إيبرييـا األخص مناطق الوطن العريب، إيران، باكستان، اهلند، الصني،
 أهـم أجزائهـا أمـا . أ 20 شكل وتتألف النخلة بصفة عامة من عدة أجزاء كما هو مبني يف ال . اخل

 . السعف و اجلذع هي ف ة املستخدمة يف العمارة الصحراوي

 كبقية األخـشاب، لكنـها من حيث البنية من ألياف ) ب 20 الشكل ( ويتألف خشب النخيل
ال هو نباتات ذوات الفلقة الواحدة ف ال من ومبا أن النخل . زما ضخمة وأقل متاسكا تشكل يف النخيل ح 

 . 293 ص السابق، ، املرجع ) علي ( محالوي - 1
 . 293 نفس املرجع، ص - 2
 . 512 ، ص املرجع السابق ، ابن خلدون - 3
 . 514 ص نفس املرجع، - 4
 أي شـجرة phanoix من اسم النخلة عند اإلغريـق ت جاء Phoenix و ، م 1734 أول من أطلق عليها هذه التسمية يف Linné يعترب - 5

 عشر نوعا حسب تـصنيف ا فصيلة اثن هذه ال وتضم . مبعىن األصبع بسبب شكل الثمار dactylus جاءت من dactylifera بينما . الفنيقيني
Auguste Chevalier . أنظر : Peyron (G.), Cultiver le palmierdattier, Ed. Quae, Paris 2000, p. 09
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 وعليه ال يوجد منو ثانوي ، أو من حلقة ثابتة من احلزم الوعائية ) الكامبيوم ( ولد توي على النسيج امل حي
ك بواسـطة أ يكون للجذع الذي  سطوانيا واليزيد ىف السمك مبرور السنني ولكن يزداد طوهلا وذـل

 . 1 ) اجلمارة ( الربعم الطرىف الوحيد

 : استعماالت النخيل يف العمارة الصحراوية . 2

 يف كل ، عمارة الصحراوية خمتلف أجزاء النخلة من جذوع وسعف وجريد استعمل اإلنسان يف ال
 قد حرص اإلنسان الصحراوي على اإلقتصاد يف استعمال خـشب النخيـل و . املناسبة استخداماته

 . ومل يستعمل إال األشجار اليابسة أو اليت مستها آفة أو املسنة وأصبحت غري منتجـة . ألقصى درجة
 . هي اجلذوع والسعف ف أهم أجزائها املستعملة أما

 : اجلذوع - أ

 مـن % 90 إىل 70 كمصدر للخشب، حيث يقـدم حـوايل شجرة أهم أجزاء ال اجلذع يعترب
 حـدد الـيت ت بعد قطع النخلـة وجذوع النخلة أسطوانية الشكل، وتتم عملية حتضريها . 2 شب اخل

 . استعماهلا

 : حتضري اجلذوع -

 كما سلف، نتاج اإل سيئة و أ املعمرة و أ لة غري املثمرة باختيار النخ لإلستعمال اجلذوع حتضري بدأ ي
 ، كان ذلك وكلما كان مستوى القطع أقرب إىل سطح األرض واليت يتم قطعها من األسفل ما ميكن،

 . وقطع األشجار مهمة صعبة حمفوفة باملخاطر تتطلب اليقظة التامة . أنسب وأوىف بالغرض

 ستعمل يف ذلك حبـال تـشد ت و . يف عملية القطع ويتقرر اجتاه سقوط الشجرة مقدماً قبل البدء
 الفؤوس أو املنشار حديثا حيث باستعمال مث تبدأ عملية القطع باجلهة املعاكسة . أعالها إىل تلك اجلهة

 . اجلهة املقابلـة مث تكرر العملية مع . يصل عمقه إىل ربع أو ثلث قطر الشجرة حداث حز إ يعمد إىل
 وجيري تقليم الشجرة املقطوعة يف املوقـع . د احلبال الستكمال القطع ش يف ويستعان بالقوة العضلية

 وتساعد عملية التقليم علـى . ، وتترك لتجف الكرانف الكبرية ، كما تزال حيث يرتع عنها السعف
 هذا باإلضافة إىل أن نقل األشجار اجلافة أسـهل . سرعة اجلفاف ومحاية اجلذع من مهامجة احلشرات

 . تامة اجلفاف بكثري من نقلها وهي غري

 . 29 ص ، 2007 ، عمان وزارة الفالحة األردنية ، اقع زراعة النخيل يف األردن دراسة فنية واقتصادية و وآخرون، ) حممد ( العوايدة - 1
. 208 ص ، املرجع السابق، ) مسعود ( وأندرواس ) حممد راتب ( سطاس - 2
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 حيث يراعى أن تكون اجلذوع ها بداية طوليا، قطع وبعد اإلنتهاء من حتضري اجلذوع تبدأ عملية
 الذي ال يتمتع بالصالبة . 1 م بسبب ضعف مقاومة خشب النخيل 3 - 2.5 املستعملة قصرية ال تتعدى

 إىل نـصفني أو إىل اجلذوع طوليا مث تشطر . اليت تسمح له بتحمل أثقال موزعة على البحور الكبرية
 أما . سم 40 و 12 ثالثة أو حىت أربعة أقسام وبالتايل يتحصل على وجه مسطح يتراوح عرضه ما بني

 إذا كان اهلدف هو احلصول على ألواح لصناعة األبواب وغريها فيتم شطر اجلذع من اجلانبني ويبقى
 جيـدا قبـل جف ت مس ل ترك يف الش وبعد قطع اجلذوع ت . القسم األوسط على شكل لوحة مستطيلة

 . بعمارة املنطقة املستعملة قطع اجلذوع يف املختلفة كيفيات ال 21 شكل ح ال وض ي و . استعماهلا

 : استعماالت اجلذوع -

 إىل البحـث اجة تستعمل كلما دعت احل جلذوع النخل دور كبري يف العمارة الصحراوية حيث
 : ومن أهم استخداماا . حور وتغطية الب فوق الفراغات املختلفة عن وسيلة لرفع األمحال

 جذوع النخل اليت توضع أفقيـا علـى بشكل أساسي على ح يعتمد التسقيف املسطّ : التسقيف §
 وهـذا هـو االسـتعمال . اجلدران حلمل عناصر السقف األخرى كاجلريد والطني واجلص وغريها

 . الرئيسي للجذوع يف كل من قصر ورقلة، متاسني وليشانة بالنسبة لنماذج الدراسة
 وأعمدة خاصة يف ااالت اليت تتطلب حبورا كبرية تستعمل جذوع النخل كدعامات : الدعامات §

 . ) كبعض النماذج بقصري متاسني وورقلة ( كما استخدمت أحيانا يف األساسات ، كاملساجد واألروقة
 ت ب ث ت تستخدم اجلذوع اليت ) مثال ليشانة، متاسني، ورقلة ( من مناطق الصحراء كثري يف : السالمل §

 حجـارة، طـني، ( وتوضع عليها بعد ذلك طبقات من املواد األخرى ، بشكل مائل كقاعدة للسالمل
 ). جص
 تستخدم العريضة حيث . اجلذوع تعترب األبواب والنوافذ من أهم استخدامات : والنوافذ األبواب §

 . ب الواحـد تستعمل لوحتني أو ثالث يف البـا و يف احلصول على األلواح اليت تشد إىل بعضها، منها
 . العقود كذلك و كما تستخدم يف تشييد األعتاب . بينما تستخدم قطع صغرية يف النوافذ

 : السعف واجلريد - ب

 هو نصل السعفة بعد ف اجلريد أما . ريشية الشكل ال ركبة النخل امل مفرده سعفة وهي ورقة السعف
 وميثـل . 2 على السعف كون ت ملا وهي وريقة النخل اإلبرية ة خلوص واحدته خوص ا و نزع اخلوص عنه

1 -RouvilloisBrigol (M.), op. cit., p. 88. 
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 وهو يقطع سواء . التقليدي اجلريد وهو مبثابة أغصان النخلة أهم عنصر بعد اجلذوع استغالال يف البناء
 . يم الشجرة ل من أجل تق دوريا السعف السفلي الذي يقطع أو يؤخذ من ، كلية أجتثت من النخة اليت
 ". بالـسدة " بعد ربطها فيما يعرف ستعمل إما على شكل قضبان حرة أو ي و مطاوع و رن وميزته أنه م

 : وتتم كما يلي ة مبنطقة الصحراء املنخفضة شا مت فهي طريقة التحضري وبالنسبة ل

 جيدا، كما يرتع القسم العلوي اق اإلبرية ر رتع عنها األو ت بعد قطع السعف من النخلة، : قضبان ال -
 ة السمك يف ماثل حلصول على قضبان مت وكذلك اجلزء الغليظ من الناحية السفلية حىت يتم ا الرقيق عنه

 وميكن أن تقطع إىل أطوال أقل من ذلـك حـسب . م 2.5 و 1.5 ويصل طوهلا ما بني مجيع أجزائها
 توضع عليها بعض األثقال كي تكتسب قد و ، ها يف مكان مسطح ديد تم مت ي وبعد ذلك . الغرض منها

 . عمل ا قبل أن تكون جاهزة لل لعدة أسابيع، تترك لتجف استقامة جيدة، و

 الـيت تقطـع بـأطوال اجلريد قضبان تصنع من مستوية وهي على شكل شدة خشبية : " السدة " -
 قبـل أن يف املاء ملدة يوم أو أكثر ها غمس ولربطها يتم اللجوء إىل . كما سبق متساوية بعد حتضريها

 ني يتم ربطها إىل قـضيبني موضـوع السعف، أو بواسطة ربط تثقب على عدة مستويات عرضية وت
 ، ليتم احلصول يف النهاية على ما يشبه حبيث ال تترك بينها فراغات على طريف القضبان بشكل عمودي

 . ب 22 شكل ال ه وضح ي صفيحة خشبية كبرية، مثلما

 هو استخدامه يف التسقيف حيـث يوضـع فـوق بأشكاله والسعف استعماالت اجلريد أهم و
 تـستعمل و . لعقود وكذلك يف بناء الـسقاالت ، كما يستعمل أحيانا يف األعتاب وا عوارض اجلذوع

 . طوب طني يف صناعة ال ل كمثبت تضاف ل الناجتة عن اخلوص األلياف

 : نباتات أخرى . 3

 إىل جانب النخيل، فقد استخدمت بعض أنواع األخشاب األخرى يف البناء ولكن بصفة حمدودة
 املثمـرة املتواجـدة ومنـها األشـجار . وهي مقتصرة على بعض املناطق دون أخرى بسبب ندرا

 كما . بالواحات واليت تستعمل بعد فقدان أمهيتها حيث يستعمل منها باخلصوص اجلذوع واألغصان
 وإمـا . وهي إما شجريات تستعمل أغصاا الرقيقة وأوراقها يف التـسقيف األشجار الربية تستخدم

 يت تتواجد ا مثـل أشجار ذات جذوع متوسطة السمك كما هو احلال ببعض املناطق الصحراوية ال
 . كما استعملت بعض النباتات الربية كألياف تضاف للطوب مكان السعف . 1 هذه النباتات

. 296 ص السابق، ، املرجع ) علي ( محالوي - 1
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 : مزايا وسلبيات اخلشب واملواد النباتية . 4

 واليت مـن يتمتع خشب النخيل كغريه من الكثري من أنواع اخلشب األخرى بالعديد من املزايا
 : أمهها
 لذلك ال يؤثر على العناصر احلاملة األخـرى ،3 م / كغ 400 عن حيث ال تزيد كثافته خفة وزنه §

 . خالل نقله وحتضريه والعمل به التعامل معه يف ذلك ساعد كما ي . 1 كاجلدران
ـال فـوق حتمله اجليد ملختلف اإلجهادات كالضغط والشد واإلحنناء §  ، لذلك يستعمل لرفع األمح

 . الفراغات كالتسقيف واألعتاب والعوارض األفقية
 ، % 0.65 - 0.57 احلراريـة العاليـة تها لـسع وذلك ، حرارية زل وا ع ك بقدرا األخشاب متتاز §

 . 2 درجة × سا × م / حرة 0.07 واملقدرة بـ للحرارة املنخفضة ا وناقليته

 : تعيق استخدام األخشاب فأمهها هي اليت السلبيات أما
 لى جذع من النخلـة ، واحلصول ع حيث أن املصدر الوحيد تقريبا هو النخيل وكلفته العالية، ته قل §

 . يتطلب سنوات طويلة
 اجلوية كاألمطار والـشمس حيـث يتعرض بشكل مباشر للعوامل عندما اخلشب ضعف مقاومة §

 . كما ميتاز بسهولة تعرضه للحرائق . ، وهذا ما يؤدي إىل قصر عمره يؤدي ذلك إىل تآكله وتفتته
 ؤدي إىل ت يت والطفيليات ال نظرا لطبيعته العضوية فهو سهل التعرض للهجوم من طرف احلشرات §

 . ه وتعفن ه الطفيليات حتلل وتسبب ، وتفتيته قوب فيه ث بإحداث ال احلشرات تقوم ، حيث تلفه
 هذا باإلضافة للعيوب الطبيعية اليت كثريا ما تتواجد باخلشب كتعرج األلياف حيث تكون اجلذوع §

 . ضغط ومتتد على طول اجلذع وكذلك الشقوق احللقية اليت تظهر حتت ال . أو اجلريد منحنية الشكل

 مواد معدنية : رابعا

 بعض املواد يف العمارة الصحراوية استعملت إضافة للمواد املتصلة بالطني واحلجارة واخلشب فقد
 لإلشارة فإن استعمال احلديد يعترب حديثا وبـدأ يف ولعل أبرزها هو احلديد، . ثانوية بصورة األخرى

 ، وقد استعمل كقضبان لتسييج النوافـذ أحيانـا أو يمات والتعديالت جراء الترم الفترة اإلستعمارية

 . 17 ص ، املرجع السابق، ) مسعود ( وأندرواس ) حممد راتب ( سطاس - 1
. 18 ص نفس املرجع السابق، - 2
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 وكـذلك يف . كما استعمل يف التسقيف خاصة يف حي األعشاش لدعم القبـاب . درابزين للسالمل
 . أبواب خشب النخيل بعض األبواب احلديدية اليت عوضت مؤخرا

 ة الص خ

 مثلة أساسا يف ت طقة الصحراء املنخفضة وامل يتضح من خالل دراسة املنشآت املعمارية القدمية يف من
 ما توفر لديه من مواد أولية يف بيئته احمللية، وأحيانا جيدا القصور أن اإلنسان قدميا قد استغل استغالال

 يف املناطق ااورة لتنفيذ أفكاره يف إنشاء مسكنه وخمتلف العمائر اليت تستجيب حلاجاته اإلجتماعيـة
 ها اإلنسان يف البنـاء خدم ت س يت ا املواد األولية ال أساس عد الطني واحلجر واخلشب وي . واألمنية والدينية

 حيث يتم استخدامها مباشرة بعد حتـضريها كـالطني ، نظرا لتوفرها وسهولة استعماهلا . ذه املنطقة
). اجلري ( واخلشب واحلجارة، أو بعد حتويلها كالتمشنت



 : رابع الفصل ال

 أساليب البناء واإلنشاء يف العمارة

 التقليدية بالصحراء املنخفضة

متهيد

 اجلدران : أوال

 األساسات . 1

 تقنيات البناء . 2

 البناء أعمال . 3

 التسقيف : ثانيا

 التسقيف املسطح . 1

 التسقيف بالقباب . 2

 الفتحات : ثالثا

 العقود واألعتاب : رابعا

 العقود . 1

 األعتاب . 2

 عناصر معمارية أخرى : خامسا

 سالمل ال . 1

 األعمدة والدعامات . 2

خالصة
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 متهيد

 بالصحراء هي نتاج ثقافة شاملة يف هذا قليدية العمارة الت يف إن األساليب املتبعة يف البناء واإلنشاء
 بـشكل وهي خاضـعة . التجربة والتطوير بطريقة البنائني من أجيال خربة خالل من اال تكونت

 كـان في املاضـي ف . توفرة ستخدام مواد البناء احمللية امل البيئة واإلمكانات املتاحة ال لظروف أساسي
 ستعملة تأثر أسلوب تنفيذ املباين واختيار مواد البناء امل ، لذا كثر التصاقا وانسجاما مع الطبيعة أ اإلنسان

 . ببيئته احمليطة به ، ويف خمتلف مراحل إنشائها ، ا يف تشييده

 مـن خـالل العمارة الصحراوية ب 1 خمتلف العناصر اإلنشائية واملعمارية ويف هذا الفصل نتناول
 أن يبقـى أن نـشري إىل . الكيفيات والتقنيات املتبعة يف إنشائها خصائصها واملواد املستخدمة فيها، و

ر كثريا يف دراسة املخطط العام للقصور واملنازل على السواء كما أثّ والذي مار الذي حل بالقصور الد 
 كـامال " تشرحيا " اعتباره ذلك ما ميكن ر لنا أسعفنا يف حالة مواد البناء وأساليبه، حيث وفّ قد ، أسلفنا

 . املتبعة اإلنشاء تقنيات للكثري من د اجلي فهم ال أعاننا على و لعناصر اإلنشائية واملعمارية، ل

 اجلدران : أوال

 تفصل بني احليزات الداخلية املختلفة أو بينها هي عناصر شاقولية من البناية اجلدران أو احلوائط
 ، للمجـاالت حتديد احليز الداخلي : احيتني يف ن أساسي بشكل ها مثل دور ويت ، وبني الفراغ اخلارجى

 يف كال الوظيفتني غالبا قليدية احلوائط يف العمارة الصحراوية الت ؤدي ت و . 2 كعناصر حاملة استعماهلا و
 . قد جند أحيانا حوائط تؤدي وظيفة فصل الفراغات فقط لكن و ، آن واحد
 ، إذ بـدوا ال ي ائط من احملددات الرئيسية للحيز الـداخل تعد احلو حيث : حتديد احليز الداخلي §

 جـدران ( لفراغات الداخلية ل أو ، ) جدران خارجية ( سواء للمبىن ككل تكتمل صفات حتديد احليز،
 جانب حتديد اهليئة املعمارية فإا تعمـل علـى إىل وظائف عديدة للحيز، ف ي كما أا تؤد . ) داخلية

 كما ترتبط اجلدران ارتباطا وثيقا . ية واحلماية من الظروف املناخية حتقيق اخلصوصية البصرية والسمع
 . للمبىن اجلانب اجلمايل ب

 املعماري فدوره إعطـاء العنصر اصر اإلنشائية واملعمارية فالعنصر اإلنشائي هو الذي ال يقوم املبىن إال بوجوده، أما مييز التقنيون بني العن - 1
 اجلدران يف البنـاء ولكن وقد خيتلف دور العنصر الواحد حسب أساس استعماله فمثال اجلدران احلاملة هي عنصر إنشائي . املبىن شكله املميز

 خمتلف العناصر اليت تتكون منها املباين بصفة عامة بغض النظر عن هذا تناول ذا البحث فإننا سن هل وبالنسبة . معمارية جمرد عناصر هي اهليكلي
 . التفصيل

. 10 ، املرجع السابق، ص ) حممد ( نويب - 2
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 تصل اليت موالت احل رفع عن طريق عملية اإلنشاء نفسها، للحائط دور كبري يف : احلوائط احلاملة §
 عتماد يكون فقـط وكما هو معلوم فالبناء التقليدي ليس هيكليا، أي أن اإل . املبىن ا ملوقعه يف إليه طبق

 روافـد مكونات السقوف من ناجتة عن الثقل الذايت وما يعلو اجلدار من ال على احلوائط لرفع األمحال
 س وكذا مقاومة التأثريات الـيت ميـار . ة ابق العلوي و ومواد تسقيف وقباب وغريها، إضافة لعناصر الط

 . فعلها يف مستوى أفقي مثل الرياح

 من حيث مادة البناء األساسية إىل املنخفضة بالصحراء قليدي ناء الت وميكن تصنيف اجلدران يف الب
 . تكون أكثر متانة وثباتا تبىن على أساسات لها ك جدران الطوب الطيين وجدران احلجارة، و

 : األساسات . 1

 األساسات هي القاعدة السفلى ملنشأة هندسية أو بناء، ومهمتها نقل محوالت البناء إىل التربـة
 وتكون األساسات يف العادة مدفونـة يف األرض علـى . 1 ثابتا زه على األرض ارتكازا وضمان ارتكا

 قرنا 20 فمنذ أكثر من ، لقد أدرك اإلنسان أمهية األساسات منذ زمن بعيد و . عمق مناسب للتأسيس
 ن األساسات وهي اجلزء األسفل من املباين جيب أ " يقول كتب املهندس املعماري الروماين فيتروفيوس

 . 2 " ليهـا ويف حالة عدم وجودها جيب حفر األرض حتتـها للوصـول إ ، صلبة أرض ضع على أن تو
 : مستوى سطح األرض لتحقيق األهداف التالية حتت فإن األساسات توضع وعموما
 . توزيع ونقل مجيع أمحال املبىن إىل مساحة أكرب من سطح التربة الصاحلة للتأسيس §
 . تلفة منع اهلبوط املتفاوت ألجزاء املبىن املخ §
 . ملبىن ضد أي تأثري خارجي مثل الرياح واألمطار والزالزل ا حتقيق استقرار §

 : أعمال األساسات - أ

 فإذا كانـت التربـة بىن، يها امل على نوعية التربة املقام عل وعمقه يتوقف نوع األساس املستخدم
 ة حتمـل تكون قو وبأقل مساحة ممكنة حيث قليل العمق أساس املبىن املنشأ عليها يكون فإنّ ية صخر

 لذلك تنشأ اجلدران على األرضية الصخرية مباشرة أو تزاح عنها طبقة التربـة العلويـة . التربة عالية
حيث أن التربة الصاحلة لوضع املنخفضة وهذا هو حال الكثري من القصور بالصحراء . مك القليلة الس 

 وهـذا مـا . 3 هضاب صخرية األساسات تكون دائما قريبة من السطح بفضل اختيار مواقعها على

 . 39 ص ، 1984 ة القاهر ، عامل الكتب ، املباين إلنشاء اهلندسية املوسوعة ، ) عبد اللطيف ( البقري - 1
2 -Morgan (M. H.), The ten books on architecture, Ed. Plain Label Books, Harvard 1914, p. 124. 
3 -Didillon (H. et J.M.) & Donnadieu (C. et P.), op. cit., p. 91.
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 جيب ضعيف، صخرية حيث قوة احتمال تربتها ال ولكن يف األرض غري . نالحظه مثال يف قصر ورقلة
 اليت درسناها قصور نشأت عليها ال اليت أُ ضيات ومع ذلك فإن استواء األر . أن تكون األساسات أعمق
 من خالل لذلك جند . أعمق ألن األرض املائلة هي اليت تتطلب أساسات ، تسمح بأساسات أقل عمقا

 . وهي أقل من ذلك حبي األعشاش ومتاسني م يف قصر ورقلة 0.6 ال تتجاوز أا بعض العينات

 وهناك بعض احلـاالت . أكثر اتساعا من اجلدران عموما فإا تكون ألساسات ا لسمك وبالنسبة
 ، اجلانبني بزاوية صـغرية للجدار شكال مائال على ا أحيان وهذا يعطي . 1 مترا واحدا يصل عرضها اليت

 . حيث يكون عريضا يف األسفل ويتناقص عرضه صعودا خاصة بالنسبة للجدران احلجرية

 : أنواع األساسات - ب

 اجلدران، لكنه كـان يراعـي دائمـا أن تكـون تشييد استخدم بناء الصحراء مواد خمتلفة يف
 نوعية املادة املستعملة ومـن حيـث فعمد إىل تقويتها من حيث . األساسات أكثر أجزاء اجلدار متانة

 أكثـر تبىن على أساسات من مواد ) طوب أو حجارة ( تلفة من مواد خم ا جدران وعموما جند . مسكها
 : وأهم أنواع األساسات . مقاومة نوعا وكما

 من الطبيعي أن يتجنب اإلنسان استعمال ف : ) أ 1 لوحة ( حجارة من أساس طوب على من جدار §
 ؤدي ت يت ملا يف ذلك من خطر على البناية ككل بسبب تأثري املياه على الطوب ال الطوب يف األساسات

 لـذلك يـتم . أو بتجمع مياه األمطار عند األساسات 2 يف النهاية إىل ختريبه سواء بالظاهرة الشعرية
 ب يف دب املـ الرسويب احلجر نوع من فمثال استخدم ، اللجوء إىل بناء األساسات مبا توفر من احلجارة

 اجلدار املبين من جزء وخيتلف ارتفاع . بتماسني املصفحة استخدم نوع من احلجارة الكلسية و . انة ش ي ل
 . احلجارة من حالة ألخرى لكنه يكون صغريا على العموم

 بنـاء يف يـستعمل الطـوب أحيانـا : ) ب 1 لوحـة ( طوب من أساس طوب على من جدار §
يدة عن املؤثرات اجلوية، واملباين قليلة األمهية، وهذه احلاالت تشمل اجلدران الداخلية البع . األساسات

 . ، ويف حالة عدم توفر احلجارة املناسـبة أو اليت تقع بأماكن بعيدة عن مشكلة األمطار ومياه الرشح
 وقد الحظنا وجود هذا النوع من األساسات يف خمتلف املناطق اليت تعتمد على الطوب ومنها قصري

1-Ibid., p. 91. 
 ، يتبعها املاء حىت يف ) شعرية ( أنابيب دقيقة مفهوم هذه الظاهرة هو أن التربة والطوب أجسام عالية املسامية، حيث تشكل هذه املسامات - 2

. وهكذا تتمكن مياه األمطار واملياه اجلوفية من بلوغ اجلزء السفلي من احلائط وختربه ، عكس اجتاه اجلاذبية األرضية
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 بداية من البناء مبالط من ال بد أن يكون مضاعفا املبىن ة فإن اإلعتناء ب ويف هذه احلال . ليشانة ومتاسني
 . إىل الصيانة املستمرة اجلري اجليد والتكسية اجليدة

 متتاز بعض القصور بالزيبان على : ) د 1 لوحة ( حجارة منحوتة من أساس طوب على من جدار §
 لـذلك . 1 قدمية أو بيزنطية واقع رومانية بأا مبنية على أنقاض م وفرفار وغريها غرار ليشانة وطولقة

 . كأساسات لرفع اجلدران الطوبية استغلت بقايا اجلدران املشكلة من احلجارة املنحوتة الضخمة
 البنايات الـيت اسـتعملت تميز ت : ) ج 1 لوحة ( حجارة أكرب من أساس حجارة على من جدار §

 رية كبرية، وتكون الطبقة األوىل املوالية من قطع حج ومبنية بأساسات قليلة العمق ، احلجارة يف بنائها
 ويعمل بعد ذلك على . يف الطبقات املوالية بكثرة كمالط لألرض دون مالط، مث يستخدم التمشنت

 . تترك دون تكسية وقد تكسية مثل هذه األساسات بطبقة من التمشنت ملزيد من املتانة،
 تعتـرب مبثابـة أحزمـة ، ألساسـات كما نالحظ أحيانا استعمال أجزاء من جذوع النخل يف ا §
) ceintures ( ومتاسني ورقلة ليشانة، قصر رغم قلته بكل من يف وقتنا احلايل مثلما الحظناه . 

 : بناء تقنيات ال . 2

 التقنية معناها معماريا طريقة جتميع مواد البناء إىل بعضها البعض، وكيفية تداخلها، كما تعتـرب
 تتبع يف البناء تقنيات متعددة حسب مادة البنـاء و . 2 ي اخلاص أول عنصر يعطي للمبىن مظهره املعمار

 ، هلذا تعددت التقنيات املستخدمة يف العمارة الصحراوية . وأغراض البناء ها ووضعيات تثبيت املستخدمة
 . 3 خاصة ببناء جدران الطوب، وأخرى جبدران احلجارة وأخرى بالبناء املختلط ا طرق وميكن أن منيز

 : وب ط ال جدران - أ

 وهو سهل البناء لكونه منـتظم . يعترب الطوب مادة البناء األوىل يف كثري من املناطق الصحراوية
 وتقنيات البناء املستخدمة يف إنشاء جدران . وحدات البناء حد من مو ستخدم دائما مقاس وي ، الشكل

ات مع ، وهي طريقة ربط اللبن 4 أو ما يعرف بشكل األربطة اللبنات الطوب كثرية حسب طريقة رص 

1 - Côte (M.), op. cit., p. 124. 

2 - Martin (R.), "L'appareil architecture", Encyclopedia universalis, T.2, Paris 1990, p. 670. 

 0.30 مواد مقاساا أقل من ( من حيث حجم مواد البناء إىل ثالثة أقسام وهي التقنيات الصغرية التقنيات على تقسيم باحثون لقد دأب ال - 3

 عتمـد وهي تصنيفات ت ، ) قة بني املقاسات الساب ما مواد مقاساا ( ، التقنيات املتوسطة ) م 0.70 مواد مقاساا أكثر من ( ، التقنيات الكبرية ) م
 : أنظر يف هذا اخلصوص مثال . واإلغريقية خصوصا مع العمارة الرومانية

Lavenu (M.) et Mataouchek (V.), Dictionnaire d'architecture, Ed. Gisserot, Paris 1999, p. 8. 
. 10 ص ، 2006 يب املهين، الرياض ، املؤسسة العامة للتعليم الفين وللتدر إنشاء معماري جمموعة من املؤلفني، - 4
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 تقنيات معروفة منـذ هلا و . حىت تشكل كتلة واحدة حبثا عن أفضل وضعيات املتانة، بعضها يف احلائط
 نظـام احلكومـة " وصف الشيخ عبد احلي الكتاين يف كتابه فقد ، القدمي وإن كانت بتسميات خمتلفة

 حوائط املـسجد النبـوي، ن يف طريقة بناء اللِب " بالتراتيب اإلدارية والواليات الدينية ى النبوية، املسم
 . وهو لبنة أمام لبنـة : بالسميط بناه ثالث مرات، األوىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( مشريا إىل أن الرسول

 وهي لبنتـان تعـرض : والثالثة باألنثى والذكر . احلائط وهي لبنة ونصف يف عرض : والثانية بالضفرة
 ومنـها قـصري ليـشانة عمارة الصحراوية وهذه التقنيات ذاا وأخرى جندها يف ال . 1 عليهما لبنتان

 : هذه التقنيات وأهم ومتاسني

 : ) أ 2 لوحة ( 2 طريقة أدية وشناوي -

 ذات مقاسات متساوية وزواياها قائمة مثـل هذه الطريقة عندما تكون وحدات البناء تستعمل
ارة ، ا توضع وحدات البناء أفقي وفيها . بقليل من ضعف عرضها زيد يكون طول الطوبة أ و . الطوب  ـت

 تنجز السافة بوضع الطوبـة األوىل طـوال انبيها وأخرى على إحدى واجهتيها، حيث على إحدى ج
 طوال على بطنها باجتاه داخل جانبيها، وتوضع الثانية أحد حد بطنيها، وبذلك يظهر منها للعيان أ على

 مزايا هـذه ومن . أ 23 شكل مثلما يوضحه ال ، 3 يظهر منها سوى إحدى الواجهتني ال اجلدار حبيث
 لعب دور عـازل للحـرارة ل الضغط األفقي والرأسي، كما ت وحتم قدرا على رفع األمحال الطريقة

 مهمـة قع عليها ت دران اليت جل وا لذلك تستعمل يف اجلدران اخلارجية . بسبب مساكة اجلدران اخلارجية
 . رفع السقف

 : ) ب 2 لوحة ( دية وشناوي غري منتظمة أ طريقة -

 يقة على تغيري وضعيات اللبنات دون اإلعتماد على ترتيب حمدد وإمنا يراعي البناء تعتمد هذه الطر
 . أحيانـا يف نفس الوضعيات مع وجود استمرار ، يف السافة الواحدة تناوب الوضعيات طوليا وعرضيا

كاجلـدران اخلارجيـة هذه الطريقة خاصة عندما يكون عرض اجلدار أكرب من طول اللبنـة تبع وت 
 ومسك ال يقـل عـن ا تتمتع به من متاسك جيد للجدار كما تستعمل يف حاالت أخرى ِمل . السميكة

 اليت تعتمد علـى املدروسة نماذج القصور ب بكثرة تان منتشر ذه الطريقة واليت سبقتها وه . طول اللبنة
 . ) ليشانة ومتاسني ( الطوب

 . 112 ، ص املرجع السابق ، ) خالد ( عزب - 1
 . " carreaux et boutisses " اسم تعرف هذه التقنية بالفرنسية ب - 2

. 300 ، املرجع السابق، ص ) علي ( محالوي - 3
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 : ) ج 2 لوحة ( 1 دية وصف شناوي أ طريقة صف -

 حيث يتم البنـاء . لى عكس وضعية اللبنات لكن من سافة ألخرى تعتمد هذه الطريقة أيضا ع و
 على شكل صف آدية وصف شناوي، أي أنه يبىن صف كامل بلبنات موضوعة عرضـيا، مث يـبىن

 وهـذه الطريقـة كـثرية . ) ب 23 الشكل ( الصف املوايل بلبنات موضوعة طوليا وبشكل مزدوج
 وتتميز بتماسـك جيـد . وليشانة متاسني ي واستعملت بكثرة يف قصر اإلستعمال يف خمتلف القصور

 . لذلك تستعمل يف اجلدران اخلارجية واحلاملة . للجدار الذي يكون مسكه مساويا لطول اللبنة

 : ) د 2 لوحة ( طوليا بطريقة املداميك البناء -

 وفيها يتكون اجلدار من صف واحد من الطوب املـبين بـشكل 2 املستمر لرباط با أيضا ى ويسم
 ىن املدماك األول لبنة جبانب أخرى بالتجاور جبهة العرض، مث يبىن املدماك املوايل بنفس حيث يب . طويل

 كمـا الطريقة مع ضرورة أن توضع اللبنة فيه فوق نصفي لبنتني متجاورتني من املدماك الذي قبلـه
 وقليلـة اإلرتفـاع الـسمك صغرية يف بناء جدران التقنية هذه ستعمل ت و . ج 23 يوضحه الشكل

 الكـبرية ان الداخلية لتقسيم املبىن أو بعض اجلدران احلاجزة وال يعتمد عليها يف محل األثقال اجلدر ك
 . سمكه صغر متاسك وحداته و ضعف بسبب

 : ) ه 2 لوحة ( عرضيا بطريقة املداميك البناء -

 اللبنات تبىن متجاورة بالطول أي أن املدماك يتكون مـن باستثناء أن ها ت بق ا هذه الطريقة تشبه س
 أن توضع اللبنة فوق على ويكون املدماك املوايل بنفس الطريقة . ف من الطوب املبين بشكل عرضي ص

 بناء الطوب بشكل عرضي يعطي للحائط مسكـا و . ) د 23 شكل ( نصفي لبنتني من املدماك السفلي
 ت ألن عرض اللبنة أصغر من الطول فيصبح اجلزء املشترك بينها وبني اللبنا ضعيف ه كبريا لكن متاسك

 هـذا ويستخدم . ويؤدي هذا إىل ضعف يف متاسك اجلدار ، اليت جتاورها من األسفل أو األعلى صغري
 . أقل من سابقه لكن استعماله ، ة والداخلية اجز يف اجلدران احل أيضا النوع

 : )3 تقنية السنبلة ( البناء بالصفوف املائلة -

 أيت الصف املـوايل بـنفس تعتمد هذه الطريقة على وضع صفوف من الطوب بشكل مائل، مث ي

 . 15 ص ملرجع السابق، ا ، إنشاء معماري جمموعة من املؤلفني، : أنظر . " بالرباط االنكليزي " تعرف هذه الطريقة كذلك - 1
 . 14 نفس املرجع، ص - 2
. واستخدمت خصوصا يف البناء باآلجر opus spicatum ب تسمى هذه التقنية يف العمارة الرومانية - 3
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 تعترب موضعية فقط أي حتتل جزءا من الـسور نادرة و الطريقة ولكن يف اجتاه معاكس، وهذه الطريقة
 . نجز ا جدار كامـل أربعة صفوف تقع يف أعلى اجلدار وأحيانا يف وسطه وال ي يتراوح بني صفني و

 صـفني يتعاكس كل اإلسالمية حيث تقنية ميكن اعتبارها زخرفية وإنشائية معروفة يف العمارة ي وه
 . السمكة ة على هيئة سنبلة أو شوك متتاليني

 : أنواع أخرى من جدران الطني -

 يف أخرى ا باإلضافة إىل جدران الطوب املستعملة بكثرة يف منطقة دراستنا، ميكن أن نالحظ طرق
 : بناء اجلدران مبادة الطني مع أا نادرة اإلستعمال وأمهها

 : يل املباشر لتشك ا طريقة §

 أو يف ترميم بعض األجزاء مـن اإلستعمال وتستغل يف املنشآت قليلة األمهية قليلة هذه الطريقة
 هو احلال مثلما عجينة الطني ضري عمد إىل حت وفيها ي . مثلما الحظناه يف كل من متاسني وليشانة املباين

 تل الطني من مساعده ويعمد إىل اء كُ حيث يتناول البن ، مباشرة ا الطوب، ولكن البناء يتم صناعة يف
 يتم بناء تشكيلها على هيئة مكعبات بيديه ويضعها يف مكاا على اجلدار كتلة إىل جانب أخرى حىت

 . ة مع الصف املوايل إىل أن يكتمل البناء ر مث يعيد الك . صف كامل

 : بالقالب ضغوطة التربة امل طريقة §

 ، لكنها نادرة بالصحراء 1 األقصى املغرب العامل ومنها عدة مناطق من تستخدم هذه الطريقة يف
 لذلك فإن تقنية العمل ا غري متطورة ويقتصر استعماهلا يف بنـاء األكـواخ أو أسـوار ، املنخفضة
 تتم بشد لوحني على جانيب اجلدار، مث يصب الطني بينهما، وهكذا مدماكا مدماكا حـىت و . احلدائق

 ومنها البناء بـالتراب " بقوله هذه الطريقة اليت يسميها بالطابية ن وقد وصف ابن خلدو . يرتفع اجلدار
ـاختالف العـادات يف  خاصة تقام منه حيطان يتخذ هلا لوحان من اخلشب مقدران طوال وعرضا ب

 ويوصل بينهما بأذرع من اخلشب يربط عليها باحلبال واجلدر، ويسد اجلهتان الباقيتني من ... التقدير
 رين صغريين مث يوضع فيه التراب خملطا بالكلس ويركز باملراكز املعدة حـىت ذلك اخلالء بلوحني آخ

 اللوحني على صورة ويركز كذلك إىل أن يـتم ويـنظم ب مث يعاد نص ... ينعم ركزه وخيتلط أجزاؤه
 . 2 " األلواح كلها سطرا من فوق سطر إىل أن ينتظم احلائط

1 -Doat (P.) et al., op. cit., p. 140. 
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 : ة ر ا ج احل جدران - ب

 لعمارة الصحراوية، ففي بعض املناطق جنـد أن اسـتعماهلا استعمال احلجارة يف ا أغراض تلف خت
 طرق كما ختتلف . يقتصر على األساسات فقط، بينما جند يف أخرى أن اجلدران تبىن كلية باحلجارة

 أو ، 1 على احلجـر الغـشيم معظمها تعتمد يف و . باختالف أنواع احلجارة وأشكاهلا وأحجامها البناء
 تتوقـف و . افات واجلدران للربط بينها وتسوية الس ) املونة ( املالط ل ا ستعم املهذب ذيبا خفيفا، مع ا

مك ونوع املونة املستعملة، فكلمـا كانـت متانة البناء على نوع وحجم احلجر املستعمل وعلى س 
 وكلمـا كانـت ، املونة ة األحجار املستعملة غشيمة وصغرية كلما كان حتمل احلائط يتوقف على قو

 وأهم . بعضها كانت قوة احلائط تتوقف على قوة ونوع احلجر املستعمل األحجار منحوتة وترقد فوق
 : األساليب املتبعة يف احلوائط احلجرية بالعمارة الصحراوية ما يلي

 : ) 3 لوحة ( املنتظم وغري ) الغشيم ( املهذب غري البناء باحلجر -

 احلجارة على فيها تمد ع ي اليت واسعة اإلنتشار مبناطق الصحراء 2 ب قلّ امل دبش بناء بال وهي طريقة
 ، دون صقل تستعمل احلجارة بشكلها الطبيعي كما استخرجت من احملجرة وفيها . بناء رئيسية كمادة

 ذات متوسـطة احلجـم صـغرية إىل حجارة وهي . أو ذيب باستثناء بعض التعديالت القليلة جدا
 ضع الواحدة فـوق األخـرى بو ا يتم البناء  ، أحيانا دبب يغلب عليها الشكل امل أشكال غري منتظمة

 ، ويستعان باحلجارة الصغرية واحلـصى ملـأل متوازيني حسب حجمها ومسك اجلدار وأحيانا صفني
 يتركـب فال ميكن أن منيز الصفوف اليت ، ووضعيات احلجارة ال تستند إىل أي نسق معني . الفراغات

 لنمـاذج ل بالنسبة ا النوع وينتشر هذ . يعتمد متاسك اجلدار على املالط بشكل رئيسي و . منها اجلدار
 . ، كما يتواجد بصورة أقل بليشانة ومتاسني بسوف املدروسة يف قصر ورقلة، وكذلك حبي األعشاش

 : ) 4 لوحة ( املنتظم املهذب غري البناء باحلجر -

 حجار بشكلها الطبيعي دون ذيب، لكن نوعيـة األ سابقتها كما يف ستعمل يف هذه الطريقة ت
 سطوح و ذات شكل قريب من املستطيل ، متوسطة احلجم وع من اإلنتظام وهي احلجارة هنا تتسم بن

 األفقيـة علـى حيث نستطيع أن منيز الصفوف ، ما يسمح ببناء منتظم إىل حد ما . متيل إىل اإلستواء
 البناء برص احلجارة على شكل صفوف مزدوجة أحيانا ومنفردة أحيانا أخرى حـسب ويتم . اجلدار

 . احلجم الصغرية املتوسطة و نتظمة امل ري غ الغشيمة حلجارة على ا تسمية دبش غالبا طلق ت - 1
. 164 املرجع السابق، ص ، ) عبد اللطيف ( البقري - 2
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 واسـتعمال هـذه . افات دورا مهما يف تنظيم الس واحلجارة الصغرية الط يلعب امل و ، حجم احلجارة
 . الطريقة منتشر على اخلصوص بقصر ورقلة

 : مع إضافة احلجارة املالط اإلعتماد على طريقة البناء ب -

 تتعدى نسبتها أحيانا بكثري نسبة احلجـارة يف ، تستعمل يف هذه الطريقة كمية كبرية من املالط
 وكميات كبرية من " رة اللوس ا حج " حيث تستعمل مبنطقة وادي سوف منتشرة طريقة وهي . اجلدار

 ويتم العمل ا بتحضري كمية كبرية . التقليدي وهو ذو نوعية جيدة ذه املنطقة ري املالط املتمثل يف اجل
 على شكل كتل توضع علـى يقوم البناء بتناوله عجينة متماسكة، و على حالة من املالط الذي يكون

ـا، مث تـضاف ا ج احل مث توضع عليها اجلدار رة وتضغط قليال حىت يتخللها املالط جيدا وتستقر مكا 
 فيمكن أن منيز ومبا أن هذه الطريقة تعتمد على املالط بشكل أساسي . كمية أخرى من املالط عليها

 : حسب نسبة املالط واحلجارة ثالثة أنواع من اجلدران اليت تبىن ذه الطريقة

 كمية قليلة إليه ، وقد تضاف حيث تبىن بصورة شبه كلية باملالط : ) أ 5 لوحة ( من املالط جدران §
 الذي يوضع اء يف تسوية املالط وتعتمد هذه الطريقة بشكل رئيسي على أيدي البن . جدا من احلجارة

 . داخلية كجدران تستعمل و ، صغرية السمك تكون هذه اجلدران غالبا و . بشكل كتل متتالية

 احلجـارة إضافة بكميات كبرية من املالط مع تبىن و : ) ب 5 لوحة ( احلجارة و من املالط جدران §
 . ذات أحجام خمتلفة، واليت ترص داخل املالط بشكل عشوائي ) حجارة اللوس (

 مع إضـافة تستعمل فيها احلجارة بشكل رئيسي : ) ج 5 لوحة ( احلجارة تزيد فيها نسبة جدران §
 أما ايات اجلدران وحواف الفتحات . تقل فيها بشكل ملحوظ نسبته لكن املالط بينها، كميات من

 . فتكون من املالط

 : " احلوض واللباىن " ب املعروفة طريقة البناء -

 خاصـة اشتهرت يف العمارة الرومانية واستخدموها قد من التقنيات املعروفة منذ القدمي، و وهي
 Opus ( جر يف البناء باآل testaceum ( 1 . ذه ال على وضع احلجـارة الكـبرية يعتمد طريقة والعمل 

 ووضع احلجارة الصغرية بينها ويقوم املالط بدور ، احلجم على طول حافيت احلائط الداخلية واخلارجية
 . باإلضافة إىل وضع أحجار أخرى بعرض احلائط من أجل ربط طـريف احلـائط . الربط بني احلجارة

1-Cyril (M. H.), Illustrated Dictionary of Historic Architecture, Courier Dover Pub., N.Y. 1983. p. 288.
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 خاصةً إال أا استعملت بأساليب مشاة ملنطقة، ا ورغم أن هذه الطريقة ليست شائعة اإلستعمال يف
 . وف س بنواحي

 : ) أ 6 لوحة ( جزئيا طريقة البناء باحلجارة املصقولة -

 . متوسطة احلجم ومستطيلة الشكل تقريبا حجارة تستعمل وفيها . 1 " م رو املُ دبش ال " ب أيضا تعرف
 جهني عنـدما توضـع يف يف وسط اجلدار، وعلى و على أحد وجوهها ) مشطوفة ( مصقولة تكون و

 توضع هذه احلجارة على شكل صفني متوازيني، حبيث توجه اجلوانب . األركان أو حواف الفتحات
 بعـد بنـاء و . اجلدران أما الفراغات اليت تبقى بينها فتمأل باحلجارة الصغرية واملالط خلارج املصقولة

 رى من احلجـارة بـنفس صف كامل توضع عليه طبقة رقيقة من املالط لتضاف بعد ذلك طبقة أخ
 شكل مداميك جزئية متفاوتة اإلرتفاعات تقطعها أحيانـا يف يأيت البناء أن ونالحظ . الطريقة األوىل

وأحيانا تكون املداميك مستمرة ويكون ارتفاعها متـساويا . حجارة عمودية ترتفع ألكثر من مدماك
 القدمية " اإلفريقية التقنية " شبه نوعا ما وهذه الطريقة ت . تقريبا وإذا ما تغري يكون بالتدريج وغري ظاهر

 املنطقـة ومن ذلـك وانتشارها مبنطقة الدراسة حمدود . " opus africanum " ب املعروفة بشمال إفريقيا
 . بورقلة نماذج إضافة الستعماهلا يف بعض ال ، الشمالية للزيبان احملاذية للسفوح اجلنوبية لألوراس

 : ) ب 6 لوحة ( باحلجارة املنحوتة طريقة املداميك -

 منحوتة بشكل جيد على شكل مكعبات مستوية و كبرية احلجم يف هذه الطريقة حجارة تستعمل
 ويتم وضع هذه احلجارة الثقيلة يف مكاـا علـى ، وذات ارتفاعات متماثلة ، األسطح وقائمة الزوايا

 ا علـى بعـض واقتصر البناء ذا األسلوب بالنسبة لنماذجن . احلائط بواسطة آالت ورافعات وحبال
 . قدميا يف تشييد مبانيهم باملنطقة حيث استعمله الرومان ، اليت جندها يف قصر ليشانة اآلثار

 : ) ج 2 لوحة ( تقنية السنبلة -

 استعماهلا يقتصر علـى و هذه الطريقة نادرة اإلستعمال، سواء بالطوب كما مر بنا أو باحلجارة،
 وبعض النماذج اليت . يف إجناز أسوار البساتني أحيانا و أو اجلدران الصغرية، من اجلدران، ددة حم أجزاء
 ويف . أو املـستطيلة تعتمد بشكل كبري على احلجارة املدببة يف كل من متاسني وورقلة وليشانة رأيناها

 مث وضعها يف اجتـاه معـاكس هذه الطريقة يعمد إىل رص احلجارة بشكل مائل على طول الصف،
 . بالصف املوايل

. 164 املرجع السابق، ص ، ) عبد اللطيف ( البقري - 1



111 

 : ط البناء املختل - ج

كمـا . مادتني أو أكثر من مواد البناء خمتلفة نوعا أو شكال ساليب ستعمل يف هذا النوع من األ ت 
 كـل وميكن أن يشمل ذلك أجزاء من اجلدار أو . يشمل استعمال تقنيات متعددة يف املكان الواحد

 : أمهها إىل عدة عوامل ذا األسلوب العمل السبب يف يعود و . يف البناء الواحد جدار على حدة

 ن مبواد أكثر مقاومة لبناء بعض األجزاء اليت متثل نقطـة ضـعف يف ا ستع حيث ي : املناخي العامل §
 . تعرض لألمطار والفيضانات والرياح ت يت ال من اجلدران ة ء السفلي ا جز األ أركان البيوت، و ك ، اجلدار

 عتمد عليهـا يف ي ايل وبالت حيث تستعمل املواد األكثر مقاومة كهياكل للبناء : اإلقتصادي العامل §
 . تلعب دور حواجز فتستعمل فيها املواد األكثر وفرة إنشاء املبىن أما األجزاء اليت

 . وذلك دف إعطاء املباين تنوعا واختالفا يف أنواع وأشكال وألوان مواد البناء : العامل اجلمايل §
 . واختالف طرق بنائها كنوع من الزخرفة اليت تضفي مجاال على املباين

 : اليت تعتمد على مزج مواد خمتلفة من بني التقنيات و

 بىن األساسات فقط باحلجارة كما مر بنـا سـابقا ت أحيانا : ) أ 7 لوحة ( البناء بالطوب واحلجر §
 واهلدف الرئيسي . كله باحلجارة أو أحد أركان أو جهات املبىن وأحيانا يبىن اجلزء السفلي من اجلدار

 ان الطـوب در متفرقة يف جـ جارة حل استعمال كما جند أحيانا . ن تقوية اجلدرا من هذه الطريقة هو
 . بغرض مأل الفراغات

 ن و وهي طريقة رومانية قدمية وقد أخذها عنهم البيزنطي : mixtum opus البناء الروماين املختلط §
 ببعض املناطق من ة موجود بعض أثارها ننا مل نعثر على هذه التقنية بالنماذج املدروسة إال أن أ ورغم

 لوحة ( 1 مثل احلمامات املوجودة حبرم جامعة بسكرة ، للرومان أو البيزنطيني مراكز كانت الزيبان اليت
 وتعتمد هذه التقنية على صفوف متوازية من مـواد . وبتهودة القريبة من سيدي عقبة وغريها ، ) ب 7

 أفقيـة، : نوعة تارة أخرى وبوضعيات مت الصغرية جر احملروق تارة واحلجارة آل خمتلفة يستعمل فيها ا
 ). opus spicatum ( بتقنية السنبلة عمودية ومائلة

 سـواء يف بكثرة، املزج يف تقنيات البناء استعمال نالحظ أيضا ، إىل جانب املزج يف مواد البناء و
 . ستخدم أكثر من أسلوب يف بناء األجزاء املختلفة من اجلدار ي جدران الطوب أو احلجارة، حيث

 : حبرم جامعة بسكرة هي بقايا محامات، أنظر املوجودة ثار الرومانية بالفعل يبدو أن اآل - 1
. 119 ، املرجع السابق، ص ) حممد الصغري ( غامن
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 : اء البن وخصائص أعمال . 3

 مبنطقة إن تقنيات البناء املفصلة فيما سبق تكشف بوضوح اجلانب األهم يف أعمال بناء اجلدران
 أما بعض اجلوانب األخرى املتعلقة بعملية البناء وربـط اجلـدران والتكـسية . الصحراء املنخفضة

 . فسنتطرق هلا باختصار فيما يلي

 : كيفية البناء - أ

 وقد يتعاون . يف هذه املهنة اليت اكتسبها عن طريق اخلربة والتجربة بناء خمتص ببناء اجلدران يقوم
 ويقوم باملساعدة شخص أو أكثر يتمثل دورهم يف مناولة البناء لكل ما حيتاج . أكثر من بناء يف العمل

 : وميكن تلخيص أهم خطوات العمل فيما يلي . الالزمة إليه من املواد، وأدوات العمل

 هي قيام البناء باالتفاق مع صاحب العمل وحسب رغبة هذا األخري بوضـع أول خطوة يف العملية -
 . تنفيذ لل الالزمة املواد كمية ونوع وفيها حيدد خمطط البناية، و . خطة البناء اليت يتم رمسها ذهنيا

 ة البناء املتمثلة خصوصا يف احلجار مواد الالزمة للعمل وهي كل املواد يتم حتضري قبل البدء يف البناء -
 الذي يتم إعـداده عنـد ) املونة ( الط وامل . العمل بفترة يف قبل الشروع عادة واليت حتضر ، أو الطوب

 إحـضار كما يتم . إضافة لبعض املواد األخرى اليت تدخل بصورة ثانوية يف البناء . الشروع يف العمل
 . العملية يف األدوات اليت تستعمل

 أفقي أو اثنني بشكل متوازي بني اييت اجلدار لتحديـد يف عملية البناء يتم مد خيط عند الشروع -
 لذلك يبدأ بالبناء يف الغالـب مـن . ى استقامته ومسكه ل لحفاظ ع ل و اإلجتاه األفقي الصحيح للحائط

 النهايات حيث توضع احلجارة أو اللبنات يف املكان املناسب، مث يتم استكمال البناء بينهما بـسهولة
 . مبساعدة خيوط التسوية

- السطح املكون من طوهلا فتبىن قوالب الطوب على عادة على أكرب مسطح فيها، البناء وحدات بىن ت 
 بعض احلاالت تبىن علـى يف و . وجوهها كما تبىن احلجارة بنفس املنوال بوضعها على أكرب . وعرضها

 ويف العادة . نة وذلك ملّا تكون متانة اجلدار تعتمد بشكل كبري على املو وقد تبىن رأسيا الوجه األصغر،
كمـا ملواد العالقة بالقوالب ل ا يغس لسبب أن ذلك اجلو احلار يف قبل البناء خاصة اء بلل الطوب بامل ي ، 

 . متانتها وتقل إذا كانت جافة فإا متتص جزءا كبريا من ماء املونة وبذلك تتشقق أا

 حدات البناء، فإذا كانـت أو خليط منهما لربط و أو الطني من التمشنت ) ونة امل ( الط امل يستعمل -
تكون حبيث ال أفقيا ورأسيا ها تربط املونة الوحدات منتظمة كقوالب الطوب أو احلجارة املنتظمة فإن
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 أن متأل اللحامات األفقية والرأسـية و مستمرة ة أن ترقد األحجار أو الدبش فوق مون ، وجيب مسيكة
 إذ ) خاصة حبـي األعـشاش ( املونة بنسبة عالية أما البناء باحلجارة الغري منتظمة فتستعمل فيه . باملونة

 : يف احلوائط ومن أهم وظائف املونة . تعتمد عليها متانة ومتاسك اجلدار
 . عناصر توزيع ضغوط األمحال الواقعة على احلائط بالتساوي على مجيع أجزاء ال -
 . العمل على لصق وربط مجيع القوالب مع بعضها البعض وجعلها كتلة واحدة متماسكة -
 . تعمل كمادة عازلة مانعة لنفاذ احلرارة والرطوبة من خارج احلائط إىل داخله -

 أن ال تكـون راعـى ي جيدا، لـذلك بعضها البعض ب مربوطة أو الطوب جيب أن تكون احلجارة -
 " قطْع احللّ " عراميس املونة الرأسية فوق بعضها يف مدماكني متواليني حىت ال يتسبب ذلك يف حدوث

 يلجأ البناء إىل استعمال نصف لبنة عرضيا أو طوليا يف النهايات حسب طريقة البناء، ذا هل . 1 يف احلائط
 بعرض اجلدار رباط عرضي كما يراعى استعمال حجر أو لبنة . وكذلك ربط اجلدارين بلبنات كاملة
 . على مسافات معينة لربط شقي اجلدار

 : ربط اجلدران - ب

 يف مجيع أجزاءه حبيث يكون البناء متواصال اجلدران ربط املستخدمة من أجل ساليب أل بالنسبة ل
 : هي طرق وأهم هذه ال ، فهي متعددة حسب حجم املنشأة واملادة املستعملة

 متتالية بشكل مدرج، حبيث تسهل عملية ) صفوف ( وتتمثل يف بناء سافات : البناء بطريقة التدرج §
 وهذه هـي . ئط باختالف ارتفاع مادة البناء الربط فيما بعد مع بقية احلائط، وخيتلف ميل مدرج احلا

 . نتظمة الطريقة املستخدمة غالبا مع الطوب واحلجارة امل

 يتم عن طريقها بناء اجلدران الداخلية انطالقا من اخلارجية اليت : البناء بترك الفراغات والنتوءات §
 وتكتنف هذه الطريقة . ترك ا فراغات ونتوءات على ارتفاع اجلدار من أجل ربط اجلدار اجلديد ا ت

 . مواد البناء إدخال كان ناسب مل امل بعض الصعوبات بسبب عدم التقدير

 وهي طريقة بسيطة يعتمد فيها على املالط من أجل ربط احلوائط، ولكن : ربط احلوائط باملالط §
 ويسبب ذلك حدوث شرخ رأسي ، قد يؤدي إىل تباعد احلوائط ، مما ا هو ضعف اإلرتباط فيه عيب ال

 بنات أو احلجارة والذي يمأل باملونة الرابطة، وهناك عراميس رأسية أي عمودية تـربط العراميس مجع عرموس هو الفراغ املوجود بني اللّ - 1
 العمودي الذي رخ قطع احلل فهو الش ا أم . ، وعراميس أفقية تربط بني وحدة علوية وأخرى سفلية صف لى نفس ال بني وحدتني متجاورتني ع

. 12 - 10 مرجع سابق، ص ، إنشاء معماري جمموعة من املؤلفني، : أنظر . يظهر يف اجلدار أو بني جدارين عندما يكون الربط بينهما ضعيفا
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 وتستعمل . ، وهذا ما الحظناه يف كثري من البنايات ومبختلف القصور املدروسة يف احلائط ) ع احلل قط (
 . جديدة يف ربط احلوائط الداخلية، أو عند استحداث حوائط هذه الطريقة غالبا

 يف ء ، قبل البـد بأكمله كامل على حميط املبىن بىن صف يف هذه الطريقة ي : البناء املستوي الكامل §
 . حالة البناءات الصغرية ا يف ميكن استعماهل هي طريقة و . وهكذا حىت يكتمل البناء ، الثاين الصف

 : التكسية - ج

 الصحراء اهتماما بالغا يف تكسية جدران منازهلم، وتعترب هذه العملية من أهم أعمال سكان اهتم
 تتم بطريقة بسيطة حيـث والعملية . خاصة تلك املبنية بالطني املنشآت الصيانة اليت تضمن استمرارية

ي بإلصاقه وتـسويته ويقوم اإلنسان بواسطة يده . منهما من الطني أو اجلري أو من خليط ر املالط حض 
 ويف بعض احلاالت تتم جزئيـا خـالل . من البناء ا بعد اإلنتهاء متام تتم العملية هذه و . على اجلدران

 خاصة واجهتـها ، رك اجلدران دون تكسية تت أخرى ويف أحيان . عملية البناء مث تستكمل عند إمتامه
 : من أمهها ة أدوار مهمة يف البناء عد عملية التكسية تؤدي و . اخلارجية

 . خاصة بالنسبة للبناءات الطينيـة تعترب عامل محاية جلسم املبىن من خمتلف العوامل اجلوية وغريها §
 . احلراري كما تلعب دورا مهما يف العزل

 واحنناءات وجتاويف ض العيوب املمكن تواجدها باجلدار من ثقوب تسوية ومعاجلة بع تعمل على §
 . مما يؤدي إىل احلصول على جدران مستوية وأكثر متانة

 . على اجلدران ب هلا وظيفة مجالية حيث تعطي اجلدار اللون املطلوب وإضفاء نوعية امللمس املطلو §
 . ا عرب الشقوق والثقوب تسلله ووقائية مبنع تواجد احلشرات و

 : منيز نوعني من التكسية من حيث موقعها ن أن ميك و

 تعطي مظهرا وصحي حبيث مجايل ) التمليس أو ( من التكسية الداخلية األساسي الغرض و : داخلية §
 عملية ال قوم ب ي و . ال تبقى تلك الشقوق والفراغات مأوى للحشرات واهلوام مجيال للمبىن من الداخل و

 النـاعم ري ويستعمل هلذا الغرض اجلـ . مهام املرأة طق من ، وتعترب ببعض املنا بأنفسهم أصحاب املرتل
 . ذو اللون األبيض مبفرده الكلسي خاصة خملوطا أحيانا بالطني، كما ميكن أن يستعمل الطني

 العوامل اخلارجية التماس املباشر مع وتعترب ضرورية للحوائط الطينية ألجل محايتها من : خارجية §
تـؤثر علـى وباإلضافة لذلك فهي . خل يف أعمال الصيانة الدورية لذلك جند أا تد خاصة املناخية،
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 يف أو الرمل و الطني و اجلري خليط من أو مادة اجلري يف التكسية اخلارجية وتستعمل . املظهر العام للمبىن
 . يستعمل الطني مبفرده األحيان بعض

 وجـه وتكسى ا األ امللساء اليت تستعمل فيها مواد ناعمة، تكسية ال ز نمي أما من حيث الشكل ف
 اجلـدران أوجـه وتكسى ـا ، شنة اخل تكسية وال . ) ب 8 لوحة ( على اخلصوص لجدران ل الداخلية
 فنادرة وتستعمل يف اجلدران اخلارجية، حيـث يـستعني زخرفة امل تكسية أما ال . ) أ 8 لوحة ( اخلارجية

 . ) ج 8 لوحة ( العامل بيده أو بأدوات بسيطة لرسم أشكال متنوعة

 : حلوائط مساكة ا - د

 اجلدران يف العمارة الصحراوية بكوا وظيفية بالدرجة األوىل، أي أـا منجـزة مساكة تتميز
 املالحظ من خالل النماذج املدروسـة أن و . بصورة متكّنها من أداء وظيفتها دون إسراف أو إخالل

أبرزها يتعلق بعدة عوامل ران مك اجلد س : 

 فاملـادة . وكلفتها دورا يف مسك اجلدران من حيث توفرها يلعب نوع املادة : اإلقتصادي العامل §
 دران تكون اجل عالية التكلفة تلك ال أما تشيد ا جدران مسيكة، ) كالطني مثال ( القليلة الكلفة املتوفرة و

 أكثر مسكا منـها ) جدران طينية ( اجلدران بليشانة ومتاسني أن مثال لذلك جند . املشيدة ا أقل مساكة
 . ) جدران من اجلري واحلجارة ( حبي األعشاش

 يف الفرق بني اجلدران على سمك اجلدران باخلصوص العامل املناخي جلى تأثري يت : املناخي العامل §
 تكون مسيكة قـدر و لحماية من العوامل اجلوية املختلفة ل ستغل األوىل ففي حني ت . اخلارجية والداخلية

 باإلضـافة إىل . ها يف مقاومة العوامل اخلارجية ضئيل دور مكا ألن تكون أقل س فإن الثانية . املستطاع
 . قل مقاومة أكثر مقاومة تكون أقل مسكا من األ املشيدة مبواد أن اجلدران ذلك نالحظ

 ومن ناحيـة . حتتاج إىل جدران مسيكة فإا ال أكثر صالبة ومتانة إذا كانت املادة : التقين العامل §
 جدران الطوب يف لذلك فإن . فإا تكون أكثر سمكا كرب أ ل ا اجلدران اليت تقع عليها أمح أخرى فإن

 جدران الطـابق كما أن . بسبب ضعف مقاومة األوىل ري العادة أكثر مسكا من جدران احلجارة واجل
 يدخل يف العامل التقين اإلختالف املوضعي بني أجزاء ذلك ك . من العلوي أكثر مساكة تكون األرضي

 . أكثر مسكا من أعاله أحيانا يكون أسفله مثال احلائط الواحد ف

: مع احتساب طبقة التكسية املدروسة ويوضح اجلدول التايل مسك عينة من اجلدران يف النماذج
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 ليشانة

 ) جدران طوب (

 متاسني

 ) طوب (

 ورقلة

 ) حجارة (

 سوف

 ) مالط وحجارة (

 جدران

 داخلية

 سم 26
 سم 35

 سم 30.5

 سم 42
 سم 36

 سم 37
 سم 42

 سم 18.5
 سم 14

 جدران

 خارجية

 سم 41
 سم 46

 سم 37.5
 سم 73

 سم 43.5
 سم 66

 سم 46
 سم 57

 سم 39.7

 سم 23.5
 سم 19.5
 سم 39
 سم 44

 واجلـدران . اجلدران اخلارجية تكون أكثر سمكا من الداخلية هذه العينة أن يف القياسات تؤكد
 مة خصوصا يف وادي سوف بينما جدران احلجارة واملالط املستخد . أكثر سمكا من احلجرية الطوبية

 . فهي األقل مسكا

 التسقيف : ثانيا

 تغطية البناء وضع أو تركيب سقف له، حيميه مـن املـؤثرات املناخيـة التسقيف أو راد من امل
 كتمل حتديد احليز، وقد ي ، وبه ميكن أن ي ف للحيز الداخل املغلّ ي السقف هو السطح العلو و . اخلارجية

 . ف للمبىن املغلّ ي أو قد يكون السطح العلو ي االجتاه الرأس حيزين يف الفاصل بني ي يكون احلد املستو
 ولألسقف أشكال خمتلفة، فمنها املستوي ومنها املائل ومضاعف امليل واملائل املرتكز واملائل املتقـاطع

 أمـا بالـصحراء . 1 وغري ذلـك واملنحين بأشكاله املختلفة واملتعدد امليل واملستوي املركب مع مائل
 والتسقيف ) املستوي ( التسقيف املسطح : فيمكن أن منيز نوعني أساسيني من التسقيف ومها نخفضة مل ا

 . بواسطة القباب

 : التسقيف املسطح . 1

 يكون بـشكل أفقـي حيث من مسات املناطق ذات املناخ احلار واجلاف، قف املستوي يعد الس
 ه، وهو الوجـه العلـوي والسطح لغة ظهر البيت وأعلى كل شيء في ، " السطح " ب مسطح هلذا يعرف

 أما طريقة إجنازه فتكاد تكون متشاة يف خمتلف مناطق . 2 للسقف الذي هو أعلى البيت مقابالً ألرضه

 . 2005 ، دار الفكر، دمشق 5 املوسوعة العربية، مج ": تغطية : البناء " ، ) رئيف ( مهنا و ) أمحد ( احلسن - 1
2 . املرجع نفس -
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 اليت تعتمد على التسقيف املسطح ومنها كل من قصر ليشانة، متاسـني وورقلـة املنخفضة الصحراء
 تضاف عليهـا و ، لسقف ل مل حا كهيكل ) جذوع النخل ( تعتمد على اخلشب فهي . بالنسبة لنماذجنا

 : شرحها ابن خلدون بقوله قد وهذه الطريقة . 9 ما توضحه اللوحة مثل " التمشنت " من الطني و طبقات
" ف بأن متد اخلشب احملكمة النجارة أو الساذجة على حائطي البيت ومن قُ ومن صنائع البناء عمل الس 

 ط باملراكز حىت تتـداخل س لكلس ويب فوقها األلواح كذلك موصولة بالدساتر ويصب عليها التراب وا
 ن خلدون ب نفس الطريقة اليت ذكرها ا . 1 " على احلائط يعاىل أجزاؤها وتلتحم ويعاىل عليها الكلس كما

 : املراحل التالية تتم وفق ، واليت يف إنشاء السقف املسطح املنخفضة الصحراء ة نطق مب بعة جندها مت هنا

 إذا مشطورة إىل نصفني أو أكثر لة إذا كانت رقيقة أو كام يل خ توضع جذوع الن : اجلذوع طبقة - أ
 . علـى اجلـدار ثابت استناد على حيث يساعد وجود وجه مسطح فيها ، ) 21 شكل ( كانت غليظة

 تتـرك باجلـدران واحلجارة يف فتحـات ري وقبل وضع اجلذوع على اجلدران يأ هلا وسادة من اجل
 أغلب األحيان أي أا تتبع عرض الغـرف ضي يف بشكل عر كعوارض توضع اجلذوع و . خصيصا هلا

 ومسيكة مبا طويلة طويل عندما تكون ولكن قد توضع أحيانا بشكل ، كبريا ا خاصة عندما يكون طوهل
 ويراعـى أن . ونيـف متر إىل سم 70 عن بعضها مبسافات متماثلة تتراوح بني فصل ي و . فيه الكفاية

 وبعد وضـعها . كامل احلوائط بالتوازن تكون يف وضع مستوي كي تسمح بتوزيع ثقل السقف على
 . دار الفراغات اليت تفصل بينها وبني اجل تمأل باملالط و على اجلدار تثبت جيدا مبكاا

 يف اإلجتاه العكسي للجـذوع ريد طبقة من اجل عليها سوى ت بعد تثبيت اجلذوع : طبقة اجلريد - ب
 من النوع اجليد وذو دائما ملستعمل يكون ا ريد ، ويالحظ أن اجل 9 واللوحة ب 24 شكل بينه ال ي مثلما

 األوىل برص ، وتستعمل طريقتني يف هذا الشأن . فراغات بني السعفات ترك أية ت حىت ال تامة استقامة
 يف والثانية بعد تثبيتها مسبقا يف ما يعرف . قضبان السعف مباشرة الواحد جبانب اآلخر فوق اجلذوع

 وضع فوق شدة خشبية مستوية ت لتشكيل ببعضها البعض بان ، حيث تربط القض " دة بالس " بعض املناطق
 لـسد النخل وأحيانا نباتات بريـة أخـرى سعف فوقه يفرش دا، جي ريد بعد رص اجل و . 2 اجلذوع

 وأحيانـا تـستعمل الكرانـف . ربها ع ، حبيث ال تسمح للطني من التسرب وجد الفراغات اليت قد ت
 حيث توضع على شكل صفائح صـغرية جبانـب ، السفلية من السعف جزاء األ وهي ) أ 24 الشكل (

 : اليت تستخدم بطريقتني كما يستعاض عن اجلريد يف بعض املناطق باحلجارة . بعضها

 . 512 ، ص املرجع السابق ، ابن خلدون - 1
2 -Didillon (H. et J.M.) & Donnadieu (C. et P.), op. cit., p. 95.
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 ، حبيـث على اجلذوع مشكّلة طبقة مستوية اليت ترص ) د 24 شكل ( املسطحة بواسطة احلجارة §
كننـا مل نعثـر عليهـا ل ) 1 كغرداية مـثال ( وهي طريقة مستعملة بعدة مناطق . ها الفراغات بين سد ت 

 . بالصحراء املنخفضة
 نـصف ا و اليت ترص بعضها إىل بعض بواسطة مالط من التمشنت مشكلة قبـ الصغرية باحلجارة §

 . ورقلة بعض النماذج ذه الطريقة بقصر توجد و . ) ج 24 شكل ال ( قطر صغري و برميلي ذ

 عجينـة يكون على شكل يث طبقة من الطني املبلل بكمية قليلة من املاء حب تضاف : طني طبقة ال - ج
 على السقف مشكال طبقة متساوية السمك، مث تضاف فوقها طبقة أخرى رقيقة سوى ي و ، متماسكة

 بكمية أكرب من املاء حيث يكون أكثر لدونة وتسوى هذه الطبقة جيدا علـى جيدا من الطني املعجن
 ويبلغ مسك طبقـة . ودكه جيدا لتسوية الطني ويستعني العمال بأرجلهم أو بأدوات خمتلفة . ا سابقته

 . كما الحظنا ببعض احلاالت عن ذلك سم وقد يزيد أحيانا 25 و 15 الطني ما بني

 أحيانا يف نفس اليوم تضاف على طبقة الطني طبقة أخرى من التمشنت، ويتم ذلك : طبقة اجلري - د
 إذ ري أقل مسكا من الطني وتكون طبقة اجل . العمل بعد مدة لكن جيب تبليل طبقة الطني السابقة قبل أو

 . للـسقف يث مينع تسرب مياه األمطار حب ى باليد حىت يصبح أملس ويسو . سم 10 حوايل ال تتعدى
 قـصر ورقلـة ( سـم 35 يزيد أحيانا عن كبريا املسطح يكون لسقف الكلي ل سمك ال واملالحظ أن

 توفر املادة األوليـة خاصـة وهو خيتلف باختالف أمهية املبىن و . ، وأقل منه قليال يف ليشانة ) ومتاسني
 تغيب يف بعض املباين حيث يتم التسقيف بالطني فقط ولكن ال ري جتدر اإلشارة إىل أن طبقة اجل . ري اجل

 . بد أن خيضع للصيانة الدائمة حلمايته من تسرب مياه األمطار

 : القباب التسقيف ب . 2

 ، ليس هلا ايـات زاويـة و من الداخل الشكل ) منحنية ( سة مقو معمارية نشائية إ اب عناصر القب
 أبسط أشكاهلا عبارة عن نصف كرة جموفة تقف على أعمدة أو جدران يف وهي . تستخدم للتسقيف

ـا قـد من عناصر العمارة اإلسالمية عنصرا القباب رغم اعتبار و . 2 مواد خمتلفة ومصنوعة من إال أ ، 
 وقـد . 3 وغريهـم والبيزنطيون الرومان ا عرفت منذ القدمي فاستعملت يف بالد الرافدين، كما عرفه

 يف التسقيف، ولكن بدرجات متفاوتـة كثريا على القباب ببعض املناطق اعتمدت العمارة الصحراوية

1 -Ibid., p. 97. 
 . 54 ، املرجع السابق، ص ) حممد ( نويب - 2

3 -Reverau (A.), Le M'zab : une leçon d'architecture, Ed. Sindbad, Paris 1981, p. 103.
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 ا أـ ، جنـد ناطق يقتصر على املنشآت الدينية ففي حني جند أن استعماهلا ببعض امل . من جهة ألخرى
 وقـد . مبدينة األلف قبة وقبـة حىت عرفت ، 1 طريقة التسقيف السائدة مبناطق أخرى كوادي سوف

 أُخذت القبة عن املشرق العريب وإيران، وانتقلت للجنوب التونسي قبل أن تصل إىل سوف وتنتـشر
 قد يكون راجعا إىل طبيعـة املنطقـة الصحراء يف القبة استعمال اإلهتمام ب و . 2 ببقية مناطق الصحراء

 حجم اهلواء داخل الغرفـة حيـث زيادة ومناخها، حيث تعمل القباب على تلطيف اجلو من خالل
 إضـافة إىل الرغبـة يف اقتـصاد . 3 البارد داخل القاعـة اهلواء يصعد اهلواء الساخن إليها بينما يبقى

 . تقريبا مصدرها الوحيد اليت يعترب النخيل األخشاب

 العمـارة التقليديـة ستخدمني يف املـ نـوعني ال لكن يأخذ التسقيف بالقباب أشكاال عديدة، و
 . ) 25 شكل ( ربميلي ال و القب املنخفضة مها القبة النصف كروية، و الصحراء ب

 : القبة النصف كروية - أ

 ورغم أن شكلها العام نـصف ، هيكل تسقيفي معماري مكور من الداخل القبة النصف كروية
 وهو النـسبة بـني ، كروي إال أنه خيتلف يف التفلطح باختالف دليل اإلستواء الذي مييز كل شكل

 . ) 26 الشكل ( ويتراوح الشكل السائد يف الصحراء بني املفلطح واملدور التام . عف اإلرتفاع والوتر ِض

 إمكانيات مواد اإلنشاء حمدودية متتاز القباب املستعملة يف الصحراء املنخفضة بأا صغرية بسبب
 وعليـه ، املتوسـط قطرها بني املتر واملتر والنصف يف لذا يتراوح ، تسمح بإجناز قباب واسعة ال اليت

 لكن هـذا ال ينفـي . ) أ 10 لوحة ( تفصل بينها عقود حاملة جرة الواحدة بقبتني أو ثالث تغطى احلُ
 أمـا . مبنطقة سوف مثلما الحظناه أمتار 3 يصل قطرها أخرى و ، م 0.5 قباب يقل قطرها عن وجود
 أا تعترب إال ذلك من على الرغم سم، و 20 و 15 يتراوح بني لقبة فهو صغري املادة اإلنشائية ل سمك

 . شكلها اهلندسي فضل ب من اإلنشاءات األقوى واألثبت

 شر تـ ن ت األمحـال وتتمثل يف اجلدران أو العقود فإن القاعدة اليت ترتكز عليها القبة مربعة ومبا أن
 حيث ترتكز القبة على النقاط املتوسطة لكل من اجلدران أو العقود ، إضافية بإستخدام وسائل إنشائية

 مثلـث الزاويـة إما بشكل مسطح خاصة وأن القباب صغرية نسبيا، أو مبا يشبه متأل الزوايا تدرجييا و

1 -Voisin (A. R.), op. cit., p. 164. 
2 -Ibid. 
3 -Roche (M.), op. cit., p. 76.
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 وهـي ستديرة مـ كانت القاعدة أما إذا . النتقال من املربع إىل الدائرة ل ) ب 2 لوحة ( 1 ) الداليات (
 . 2 تنتقل األمحال إىل القاعدة مباشرة ف حاالت استثنائية يف الصحراء،

 ن خشب النخيـل والـسعف م عبوة ، فأحيانا تستعمل متعددة فهي ذه القباب ء ه أما طرق إنشا
 . 3 توضع عليها كميات من املالط تتخلله احلجارة مث ، على هيئة قالب يأخذ شكل القبة املراد إنشائها

 وختتلف نسبة املالط واحلجارة فنجد قبابا من احلجارة يف معظمها ويعمل املالط دور الحـم بينـها،
 وتترك القبة حىت جتف . ) ب 10 لوحة ( احلجارة القليل من تخلله ي فقط أو رى من املالط بينما جند أخ

 ال يكـون بالقـدر أحيانـا لقبة الكروي ل شكل ال لكن . جيدا مث يرتع عنها قالب اخلشب والسعف
 . اليت نالحظها بوادي سوف وكذلك يف منطقة وادي ريغ سمت به القباب القدمية ت ، وهذا ما ا املنتظم

 يتم إنشائها باليـد فقـط حيث وتنتشر مبنطقة سوف، تعترب أحدث من األوىل أخرى ريقة وهناك ط
ويـشده مركزهـا وسط القبة ويصل إىل مستوى ور مح ربط من أحد طرفيه بعمود قائم ك وخيط ي ، 

 البناء بيده من الطرف اآلخر، حيث يقوم برص احلجارة باستعمال املالط بشكل منحين بدايـة مـن
 أخذ يف اإلرتفاع بشكل حلزوين حول حمورها شيئا فشيئا باإلعتماد على قوة متاسـك قاعدة القبة وي

 خـشبية وإمنـا عبوات وهكذا يتم بناء القبة مباشرة دون قالب وال . احلجارة باملالط وسرعة جفافه
 . من األوىل وتعطي هذه الطريقة قبة أحسن إتقانا . باإلعتماد فقط على مهارة البناء

 : رميلي النصف ب و القب - ب

 حيـده ومسترسل طوليا عقد مكرر عبارة عن والذي يسمى أحيانا بالقبة النصف برميلية، 4 القبو
 مـن نوعا ما باملنطقة هذا النوع هو األكثر انتشارا يبدو أن و . من النهايتني بناء بشكل نصف دائري

 من تغطيـة حبـور ن كّ مي كما أنه نظرا لسهولة إجنازه مقارنة باألول ، حسب مالحظتنا النوع السابق
 يف تسقيف البيـوت وخاصـة مبختلف املناطق واستعمل هذا النوع . أوسع خاصة من ناحية الطول

 كما املتوازية األقبية ويتم التسقيف به على شكل صف من . كما استخدم يف تغطية الشوارع ، األروقة
 ا لكنه ، متعامدة عليها متوازية وأخرى أقبية لكننا قد جند يف بعض األحيان ، 11 يبدو ذلك يف اللوحة
 ستعمال يكثر اإل كما . مل يستعمل الشكل املتصالب املعروف عند بعض الشعوب غري متقاطعة، حيث

 . pendentif سمى بالفرنسية ي عنصر ينشأ يف زوايا املبىن املربع على شكل مثلث حلمل القبة تعتمد على طريقة بيزنطية - 1
2 - Voisin (A. R.), op. cit., p. 166. 
3 - Ibid., p. 167. 

. بعض األغراض حلفظ مستوى املرتل يستعمل هو بناء حتت و هلا معىن آخر يف العربية " قبو " لمة ك - 4
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 لتغطيـة ستعمل األول يـ حيث . ) القبة النصف كروية والقبو النصف برميلي ( زدوج لكال النوعني مل ا
 . يف املستطيلة ستعمل الثاين ي الفراغات املربعة بينما

 محـل عتمد ي بينما ، الطرفية قبية لأل فيعتمد على اجلدران بالنسبة لألطراف اجلانبية قبية األ محل أما
 : طريقتني الوسطى على األقبية أطراف
 . أو أكثـر قسمني ر كما يف التسقيف املسطح بشطرها إىل حض استعمال جذوع النخل اليت ت إما ب §

 . ) ب 11 حة لو ( بقصري متاسني وورقلة خصوصا وهذه هي الطريقة املستعملة
 بقضبان احلديـد حديثا استعمال العقود وهي الطريقة املتبعة خاصة يف سوف لكنها استبدلت أو ب §

 . ، من أجل احلصول على حبور أوسع يف الطريقة السابقة اليت تعمل عمل اجلذوع

 : كما يلي القبو فتتم عملية إنشاء بالنسبة ل و

 على اجلدران بـشكل - ة نصفني ور شط م جذوع وهي عبارة عن - هيئة توضع جذوع النخل امل
 تفصل بينـها وتصفف بشكل متوازي غالبا، وحبيث تكون جوانبها العلوية مسطحة نوعا ما، عرضي

 جـذوع مث توضع . وهذه اجلذوع هي اليت ترتكز عليها األقبية سم 60 و 50 تراوح بني ت مسافات
 يف حبيث تكـون سابقني، جذعني كل بني - تستعمل مؤقتا كعبوة للمساعدة يف إنشاء القبو - أخرى

 مث يبـدأ . توضع بطريقة ميكن نزعها بسهولة فيما بعـد و ، سم 20 إىل 15 ـ ب أعلى منهما مستوى
 حىت يتم إنـشاء بشكل مائل تدرجييا أساسا من التمشنت شكل احلجارة الصغرية مع املالط امل رص ب

 . كلـس من التمـشنت أو ال رقيقة الداعم مث تتم تكسيته بطبقة ذع القبو، وبعدما جيف يتم نزع اجل
 مـن علويـة طبقة تليها سم، 15 - 10 بسمك بو طبقة من الطني فوق الق يف بعض األحيان توضع و

 . التمشنت أقل مسكا

 تشبه طريقة اخليط املستعملة يف القبة النصف كروية مستعملة مبنطقة سوف وهناك طريقة أخرى
 ني، يتم ت على شكل نصف دائر بو ء جانيب الق بعد بنا و يف هذه الطريقة . ء فقط ا تعتمد على مهارة البن و

 مث يبدأ البناء يف وضع احلجارة واملالط ابتداء مـن القاعـدة . بينهما متوازية مد ستة إىل سبعة خيوط
 ، حبيث ينحرف كل صف إىل الداخل مع احتـرام حـدود و على شكل صفوف أفقية على طول القب

 ه فية جزء من يبىن بنفس الكي ما إذا كان القبو طويال ف أ . ذا حىت ينتهي من إنشائه ك ، وه اخليوط املمدودة
. بناء ال مث يضاف اجلزء املوايل وهكذا حىت يكتمل على شكل عقد بداية من إحدى النهايات،
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 لكنها أكرب من األوىل من ناحيـة الطـول، أيضا فهي صغرية قبية أما مقاسات هذا النوع من األ
 وادي سوف، ما يف نواحي عتمد يف محلها على العقود ك ي اليت يف احلالة حيث يصل طوهلا إىل املترين

 ورقلـة ما بقـصر ك جذوع النخيل عندما يعتمد يف محلها على بينما ميكن أن يصل إىل ثالثة أمتار
 ما بني نصف املتر إىل املتـر، أمـا إذ تتراوح أوتارها ، مفلطحا يف الغالب ويكون شكلها . ومتاسني
 . يف بعض النماذج سم 60 صل إىل ت قد ا لكنه سم، و 15 نا تجاوز أحيا ت ا فال ا ارتفاع

 تأيت مرحلة التكسية من الداخل ومن اخلارج، وتكون التكـسية أو القبو إمتام تشييد القبة بعد و
 أمـا مـن . خيلط أحيانا بالرمل الناعم من أجل محايتها من العوامل اجلويـة ري اخلارجية بطبقة من اجل

 مكـسوة سـواء مـن قد تترك القباب غري لكن . الطني وأحيانا خملوطا ب الناعم باجلري ن تبطّ ف الداخل
ار وية نوعا ما ت مس حيث تبدو من الداخل . خاصة القدمية منها ، الداخل أو من اخلارج  بـسبب إكـث

 أما من اخلارج فتبدو احلجارة البنية اللون على ظهر القبة كعـش ، إنشاءها املالط من هذه اجلهة عند
 . 1 اخلطّاف

 الفتحات : ا ثالث

 . عادة، وقد تترك حـرة ستقبال النوافذ واألبواب ص يف اجلدران ال ص خ لفتحات هي فراغات ت ا
 النوافذ واألبواب عناصر مكملـة وتعترب . واإلضاءة وغريها للتهوية كما ميكن أن تتواجد يف السقوف

 . 2 ة والـسماح بالتنقـل ي الغلق واإلنارة الطبيعية والتهو ك ها للجدران حيث تسمح هلا بالقيام بأدوار
 أهم امليزات اليت ختتص هي وتوجهها للداخل قلة الفتحات وصغرها وبالنسبة للعمارة الصحراوية فإن

 أهم أنواع الفتحات و . ومع ذلك فقد تعددت أشكاهلا وأنواعها وفقا ملا خيدم حاجات الساكنني . ا
 ، بأنواعها النوافذ و األبواب : نخفضة هي سواء الداخلية أو اخلارجية اليت نالحظها بعمارة الصحراء امل

 . وغريها املداخن الروزنات،

 : األبواب . 1

 . للدخول واخلروج منه وإليه ة خصص وامل وجودة بأحد جدران البيت أو غريه، الباب هو الفتحة امل
 . شكل مصفح من اخلشب أو احلديـد أو غـريه هذه الفتحة ب عنصر خمصص لسد ويطلق أيضا على

 واملالحظ أن األبـواب ، بصغرها خاصة من ناحية العلو املنخفضة يف عمارة الصحراء ب متتاز األبوا و

1 - Voisin (A. R.), op. cit., p. 167. 
. 230 ، املرجع السابق، ص ) حممد ( دبس - 2
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 فهناك أبواب ال يزيد ارتفاعها على املتر والنـصف حبي األعشاش أصغر منها ببقية القصور األخرى،
 لكنها تبقى أصغر نوعا ما مما هي عليه بقصري ليشانة عن ذلك ويزيد حجمها يف متاسني . ذا احلي

 ألبـواب اجليـدة ل عاينة امل تسمح لنا ب مل ورغم أن احلالة الراهنة للقصور . قلة حسب مالحظاتنا وور
 يف أغلـب انتزعت أبواا حيث والنوافذ املستخدمة يف العمارة التراثية بسبب تدهور وضعية البنايات

 إال أننـا . حديدية أو مستوردة ا بأبواب خشبية أبوا مت استبدال البنايات القائمة قد كما أن ، األحيان
 أ 12 لوحـة ( ل خاصة بقصر ليـشانة ي وقفنا على بعض العينات من أبواب مصنوعة من خشب النخ

 معظم األبواب سواء كانت قدميا يف العمارة التقليدية، حيث وهي مناذج من األبواب املستخدمة . ) ب
 احلاالت بعض تثناء باس املستخرج من جذوع النخل ب اخلش ألواح الداخلية أو اخلارجية مصنوعة من

 ويف بعض األحيان تستعمل صفائح حديديـة مثبتـة . 1 اليت تستورد فيها أبواب من أخشاب أخرى
 . باملسامري يف شد ألواح الباب

 مثبتة على تكون و . حىت الرئيسية منها ع واحد ا ذات مصر األبواب اليت الحظناها باملنطقة أغلب و
 يكون اجلزء . ستخدمة منذ القدمي عند معظم الشعوب وهي طريقة م . حماور رأسية طرفية تدور عليها

 يف اجلدار أو العتبة، أما اجلزء السفلي فيكون غائرا يف األرض حيـث عموديا األعلى من احملور غائرا
 ويصنع احملور عادة من خشبة بشكل . الباب مقدمة يوجد حاجز من اجلري أو خشبة أفقية على امتداد

 ى إحدى حواف الباب، أو على شكل لوحتني إحدامها من األعلـى ثبت عل ت ، مستدير عند النهايتني
 األبواب إما خارجية تكون و . غالق األبواب إل وتستعمل أقفال خشبية بسيطة . واألخرى من األسفل

 : أو داخلية

 وإذا وجدت مداخل أخرى فتكون . يوجد يف مجيع البيوت مدخل رئيسي واحد : أبواب خارجية §
 كما قد يوجد مدخل . باخلصوص النساء ، مدخل حنو اجلريان تستخدمه ثانوية أمهها مدخل الضيوف

 واألبواب اخلارجية تكـون أكثـر . رور الدواب مب سمح ي حبيث ا كون يف العادة واسع ي للحيوانات،
 كمـا أـا . مثال ورقلة قصر م ب 1.5 يصل عرضها القدمية اليت واب ب وجدنا بعض األ عا حيث ا اتس

 . حمكمة اإلغالق ومتينة

 صل يـ حيث ال ) خاصة مبنطقة سوف ( تتميز األبواب الداخلية عادة بأا ضيقة وقصرية : داخلية §
 ، وهـو ال تغلـق حرة ات فتح عبارة عن والكثري منها . حىت قامة اإلنسان العادي أحيانا طول بعضها

 فلـها دومـا أبـواب أما ااالت ذات اخلصوصية كغرف النوم . احلركة كثيفة حال بعض ااالت

1 -Didillon (H. et J.M.) & Donnadieu (C. et P.), op. cit., p. 74.
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 . تغلق مبغاليق تقليدية و خشبية

 كما توجد األبواب اليت تعلوها عقود نصف ، بواب فيغلب عليها الشكل املستطيل أما أشكال األ
 وهي منتشرة بشكل رئيسي حبي األعشاش أما ببقية القصور فهـي نـادرة، ، ) ج 12 لوحة ( دائرية

 . واب تبقى يف معظم األحيان حرة دون أب تكون داخلية و الفتحات من هذا الشكل و

 : النوافذ . 2

 الصحراوية التقليل من النوافذ وغريهـا مـن الفتحـات خاصة إن ما مييز املساكن اإلسالمية و
 عـدم ي ه املنخفضة اخلاصية السائدة يف عمارة الصحراء و . والتضييق فيها 1 كالقمريات والشمسيات

 مفتوحة حنـو الفنـاء تكون جدت فإا و ن وإ ، إال استثناء نوافذ حنو اخلارج بالطابق األرضي وجود
 يطل على ومنها ما لخارج ل طل ي منها ما بعض النوافذ توجد به عادة ما أما الطابق العلوي ف . الداخلي

 ويبـدو أن . من اجلدران وي وما مييز هذه الفتحات أا ضيقة وتقع يف املستوى العل . الفناء أو السطح
 ى، أما يف ليشانة فإا واسعة نسبيا حيث النوافذ حبي األعشاش أقل انتشارا وأضيق من القصور األخر

 هـو تـوفري النوافذ من ساسي والغرض األ ). 13 لوحة ( سم 50 × 80 حوايل وجدنا نوافذ قياساا
ارد يف . اإلضاءة املثلى داخل البيوت  إضافة لكوا وسيلة لتلطيف اجلو عرب إجياد تيار من اهلـواء الـب

 وكلها مـن ، يف مجيع القصور املدروسة ربع واملستطيل وأشكال النوافذ أيضا يغلب عليها امل . الصيف
 . ويف أحيان قليلة جند نوافذ تعلوها عقود نصف دائرية الشكل . نوع املصراع الواحد

 يف كثري من األحيان ال جند نوافذ بالشكل املتعارف عليه، وإمنا جند مكاا فتحـات صـغرية و
 الغرض األساسي منها هـو . ) أ 14 لوحة ( يف أعلى اجلدار منفردة أو متعددة بشكل صفوف أحيانا

 وتكون . يف األعلى تعمل على التخلص من اهلواء احلار الذي يتجمع حيث اإلضاءة إىل جانب التهوية
 وتقع مبختلف احلجرات خاصة بالطابق العلوي . هذه الفتحات على شكل مربع أو مستطيل أو مثلث

 وهناك الصغرية . يا حسب احلاجة وتغري الطقس فتح مومس وهذه الفتحات ت . وكذلك بالفناء أو الرواق
 . منها اليت تبقى مفتوحة على الدوام وال تغلق

 : الروزنات . 3

 وغرضـها ، خاصـة مبنطقـة الزيبـان الروزنات هي نوع من الفتحات اليت تتواجد بالسقوف

 ، إال أا غري معروفـة ـذه بعمارة الصحراء املنخفضة رغم وجود مثل هذه الفتحات يف السقوف واجلدران لغرض اإلضاءة والتهوية - 1
. كثريا ما خيتصر امسها باسم الطاق أو الطاقة و ، ) أي الشمسيات والقمريات ( التسميات
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 . وتتواجد يف وسـط اـاالت ، وهي مربعة الشكل عادة . وكذلك التهوية هو اإلضاءة باخلصوص
 أو فهناك الروزنات الكبرية اليت يصل مقاسها حوايل متـرا . ميكن أن منيز بني نوعني حسب حجمها و

 وهنا يلجأ إىل أعمدة خـشبية . ) ب 14 لوحة ( ببعض املساكن بقصر ليشانة مثال ه ، كما نالحظ أزيد
 سم، واليت 30 ال يتعدى طوهلا اليت وهناك الصغرية منها . لتدعيم السقف على الزوايا األربعة للروزنة
 عرضة للظواهر اجلوية كاألمطـار كون هذه الفتحات م ِل و . جندها بالسقوف املسطحة وحىت بالقباب

 . ضرورة يستعمل غطاء من السعف أو القماش وحىت اخلشب لتغطيتها عند ال والربد

 : املداخن . 4

 تعمـل علـى تعترب املداخن من العناصر املعمارية الضرورية لدورها يف الطبخ والتدفئة، حيـث
 فإما أن تترك فتحة . باملنطقة ني رئيسيتني يف إجناز املدخنة ت تبع طريق وت . ج املنازل ر تسريب الدخان خا

 يف السقف واستثنائيا باجلدار يف إحدى زوايا البيت، وبعدها يتم بناء املدخنة على هيئة جدار مائـل
 يف األسـفل جمـال ى مع بقاء بشكل نصف هرمي، حيث تتسع يف األسفل وتضيق تدرجييا حنو األعل

 يت ونالحظ مثل هذه املداخن يف البيوت الواسعة وال . ) د 14 لوحة ( لموقد يمكّن اإلنسان من التقدم ل
 أما الطريقة الثانية يف إنـشاء املـداخن . كما يف متاسني وورقلة وليشانة تعتمد على التسقيف املسطح

 يف اـاالت باخلصوص هذا النوع تواجد ي يب، و فتعتمد على فتحة بسيطة يف األعلى دون أي بناء جان
 . ) ج 14 لوحة ( كما هو احلال مبنطقة وادي سوف تلك املسقفة بالقباب و الضيقة

 واألعتاب العقود : رابعا

عمل تغطية هلا حلمل ضروري سواء من الطوب أو احلجر فمن ال مبىن د فتحة يف حائط عندما نشي 
 . فوقها ة عقد أو عتب إجناز ها، وتتم تغطية هذه الفتحة إما ب اليت ستبىن فوق والعناصر ثقل املباين

 : العقود . 1

 ترتيب خاص من احلجر أو الطوب أو ب نجز ي عنصر إنشائي ومعماري ) arch ( أو القوس العقد
 تقـع يستطيع أن يقاوم األمحال اليت ا ن قوس كو ة جبانب بعضها البعض لت مواد أخرى توضع متراص ة أي

 وقد استعملت العقود يف العصور القدمية . الناجتة منه والقوة املعاكسة هلا ثقل قوى ال عليه وذلك مبوازنة
 . 1 ومنحوتـة أول من استخدم عقودا مؤلفة من حجارة صغرية مسطحة " ن و األثروري " ويعترب ، بكثرة

. 167 ، ص 1990 لبنان - طرابلس ، 1 جروس برس ط ، مدخل : وطن العريب علم اآلثار يف ال ، ) مىن ( خنله - 1



126 

 وكان الغرض األساسي من استعماهلا هو تغطية الفتحات الكبرية والصغرية يف مبانيهم وتوزيع أثقـال
 املختلفة عليها، باإلضافة إىل أن محال األ رفع لتهيئة األعمدة واحلوائط ل ، عقود ال غوطها على أكتاف ض

 . ملسة مجالية للمباين ي العقود تعط

 وخاصة مبنطقيت وادي سوف ووادي ريـغ وقد استخدمت العقود كثريا بالعمارة الصحراوية،
 أشكال العقود املـستخدمة تناول وقبل . لزيبان مبنطقة ا أكرب بينما يقل استعماهلا بورقلة ونادرة بشكل

 . بالتفـصيل 27 واملوضحة بالـشكل ا اصة إىل أهم املصطلحات اخل وطرق إنشائها، نتطرق بدايةً
 وتسمى كلّ وحدة . من مواد البناء يسمى جرتيرة ) يف الغالب واحد ( فالعقد يتكون من صف منحين

 أما اجلزء الـسفلي . مفتاح العقد تدعى املتوسطة والصنجة صنجة، ) حجارة أو طوبة ( من هذه املواد
 ويـسمى . ه الداعم ل وهو اجلزء ، العقد كتف أو جل ِر على رتكز ي الذي ، خصر العقد هو ف من العقد

 . الوتر أو البحر ته ب تساع فتح وا ، السهم ارتفاع العقد

 : املستعملة أشكال العقود - أ

 واقتصرت مل تعرف تنوعا كبريا ة الشديدة لذلك بالبساط باملنطقة متتاز العقود كغريها من العناصر
 . يثة اإلستعمال حد و فهي نادرة األنواع األخرى أما ، على العقد النصف دائري تقريبا أشكاهلا

 يعترب من أقدم أنواع العقود وأوسعها انتشارا يف العمارة اإلسـالمية، الذي العقد نصف الدائري ف §
 هـو العقـد ، 1 جد بقبة الصخرة وباملسجد األموي بدمشق يو يف احلضارة اإلسالمية وأقدم منوذج له

 درجـة حجمـه و من التنوع حسب شيء وميتاز ب . ء املنخفضة الصحرا التقليدية ب يف العمارة السائد
 . عترب منطقة سوف ومنها حي األعشاش أكثر املناطق استعماال هلذه العقود ت و . ه تفلطح

 العقد سابقه من حيث الشكل، واإلختالف يشبه هذا : املرتكز على األرض العقد النصف دائري §
 ووجود مثل هذا العقد . الوحيد بينهما هو أن كتف العقد يف هذا النوع موجود مباشرة على األرض

 . دليل على اإلرتفاع الصغري للفتحات وللمجاالت عموما

 رب عقد يرتفع مركزه عن رجلي العقد، ويتألف من قطاع دائري أك : حدوة الفرس العقد املسمى §
 . ، وهو نادر االستعمال أي أن مركز دائرته موجود مبستوى أعلى من الكتف . من نصف دائرة

. 202 - 201 ، ص 1970 لنشر، القاهرة ا لتأليف و ل ، اهليئة املصرية العامة 1 ، العمارة العربية يف مصر اإلسالمية، ج ) فريد ( الشافعي - 1
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 ولكن اسـتعماله . 1 انتشر استعمال هذا النوع باجلزائر بكثرة خالل العهد العثماين : ب دب امل عقد ال §
 يبـدو أنـه و . بالعمارة التراثية بالصحراء قليل، ووجوده يقتصر على النوافذ واألبواب الداخلية فقط

 . حديث النشأة

 . هذا النوع نادر أيضا، ويستعمل يف العمائر الدينية وبعض املنازل الفخمة : املخموس العقد §

 والعقـد ذو احنناؤه خبطني مـستقمني، ي ينته ي الذ ي العقد الفارس أما بعض األنواع األخرى ك
 . ، فلم نقف عليها بالنماذج املدروسة الفصوص

 أما اخلارجية فـال ( األبواب الداخلية ك تغطية الفتحات أساسا د فهي العقو ستخدامات بالنسبة ال
 ، وجندها أيضا يف فتحات األزقة والشوارع ، من أجل محل األثقال النازلة عليها والنوافذ ) ستعمل فيها ت

 كما تستعمل يف محـل الـسقوف . لإلشارة فإن جلّ الفتحات اليت تعلوها عقود تكون دون أبواب
 األروقة دون اللجوء لألعمدة والعوارض، حيث تشكل صفوفا مـن عـدة املسطحة خاصة سقوف

 وكذلك يف محل القباب خاصة . ) ي 15 لوحة ( ا نالحظه باخلصوص بتماسني واألعشاش مثلم عقود
 كمساند للجدران العقود كما تستخدم . النصف كروية واليت يندر أن ال جند عقدا أو أكثر تستند إليه

 ريغ وسوف، فعوض أن يبىن جدار مسيك يلجأ إىل تشكيل يف ة مناطق حيث تنتشر هذه الطريقة بعد
 بناء حيث يصبح دور اجلدار جمرد حـاجز، ال عقد من أجل محل ثقل السقف مث يتم ملء فتحة العقد ب

 خاصـة كما تستعمل لدعم جدران األزقة . مادة البناء يف االقتصاد فال يتحمل الثقل، وهذا من أجل
 . ) د ج 15 لوحة ( للزيادة يف ثباا وتوازا جدارين متوازيني بتشييد عقود بني املرتفعة

 : إنشاء العقود املتبعة يف طرق ال - ب

ت جـر إما على ترتيب مواد البناء كاحلجارة واآل فيعتمد . رئيسيتني العقود طريقتني إنشاء يف بع ت 
 عمل على متاسـك على املالط كمادة المحة ت وإما . البعض فوق وجبانب بعضها، مرتكزة على بعضها

 . ، وهي الطريقة السائدة بالصحراء املنخفضة م كيفية وضع املواد األخرى  العقد حيث ال

 ) من التمشنت ( تعتمد هذه الطريقة على املالط : ) أ 15 لوحة ( واملالط احلجارة الغشيمة طريقة -
 صـغرية أو ون تك يف متاسك العقد، حيث توضع كميات كبرية منه تضاف إليها احلجارة الغشيمة، و

 حيـث ، قوي مع العناية باللحامات الط ستعمل فيها دائما م ي و . متوسطة احلجم ومن النوع اخلفيف

1 -Bourouiba (R.), Apport de l'Algérie à l'architecture religieuse araboislamique, OPU, Alger 1986, p. 
128.
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 تعرض العقـد ي حىت ال يدخل املالط جيدا يف الفراغات بني احلجارة وخاصة جهة منحىن تنفيخ العقد
 . ستعانة باحلجارة ال ا نشأ باملالط فقط دون اليت ت ) مثال حبي األعشاش ( عض العقود ب وهناك . للتصدع

 ، توضع بشكل أفقي أو مائل من أجل زيادة قوة العقد اليت بعض األجزاء اخلشبية ب أحيانا يستعان كما
 . مثلما الحظناه يف بعض احلاالت بقصر متاسني

 وتستعمل فيها مـواد . هذه الطريقة نادرة يف العمارة التقليدية باملنطقة : املنحنية الصفوف طريقة -
 على وضع مـواد عتمد ت هي و . جر واحلجارة املنحوتة املتقايسة واملنتظمة الشكل كالطوب واآل البناء

 مفتـاح ( تتوسطه بعض القطع العمودية ا منحني صفا شكل لت البناء بشكل شعاعي حيث تكون متتالية
 : حسب مادة اإلنشاء وأهم أنواع هذه العقود . واحد جرتير يف الغالب من يتكون و . ) العقد

 وتوضع فيها القوالب حبيث يكون سطحا التحام القالب مماسني للدائرة : الطوب و أ آلجر عقود ا §
 املرسومة عند مركز العقد، وذه الطريقة يتكون مثلث بني كل صنجتني متجاورتني رأسـه علـى

 ادر ن وهذا النوع . منحىن التنفيخ للجرتير وقاعدته على منحىن التتويج للجرتير وميأل هذا املثلث باملونة
 ومن احلاالت اليت الحظنا فيها هذه الطريقة بعض األقواس بقصر متاسني اليت استعمل فيهـا . ة نطق بامل

 . ) ب 15 لوحة ( كما الحظنا بعض العقود من الطوب بليشانة . نفس اآلجر املستعمل يف املئذنة

 يكون حبيث شكل شبه منحرف يبىن العقد من أحجار منحوتة على : املنحوت العقود من احلجر §
 ، الداخلي على منحىن التنفيخ السطح السطح اخلارجي ألغلب األحجار على منحىن التتويج أكرب من

 وهذا النوع مل نعثر عليه . ويستعان باملونة للربط بني احلجارة . الضغوط على األكتاف وبالتايل تتوزع
 . 1 باملنطقة ولكنه مستعمل ببعض املناطق الصحراوية األخرى

 املصنع خصيصا ليناسب احنناء أي ويستعمل فيها الطوب املخصوص الشكل : العقود املخصوصة §
 وقد يعمل من جرتير واحـد أو ، وتتجه مجيع اللحامات يف العقود املخصوصة إىل مركز العقد . العقد

 . على املنحىن العلوي ه كثر ويكون مسك القالب على املنحىن السفلي للجرتير أصغر من أ

 منطقـة من ختتلف و هناك العديد من الكيفيات املتبعة ، دى الطريقتني إلنشاء العقود بإح عموما و
 : حسب حجم العقد والغرض منه وأمهها ألخرى
 قبل الشروع يف إنشاء العقد يبىن اجلدار أو الدعامة اليت حتمل العقد على اجلانبني ف : عبوة استعمال §

 دون مالط على االمتـداد الطـويل دعامة بشكل جدار صغري مث تأيت مرحلة بناء . مبواد البناء العادية

. وغريها 303 ص السابق، ، املرجع ) علي ( محالوي - 1
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 يبدأ بعد ذلك بتضييق ) كتف العقد ( رتفاع معني ا ة أو الطوب إىل غاية والعرضي لفتحة العقد باحلجار
بطبقة من التـراب اجلدار ى هذا غطّ طول السور من اجلانبني وفقا لشكل العقد املراد إنشاؤه، وأخريا ي 

 ومـنحين شعاعي ر أو احلجارة مع املالط بشكل ج آل وبعدها يشرع يف رص قطع ا . النخيل سعف وب
 دوء عبوة رتع ال ت عندما يتماسك العقد جيدا وجيف املالط، و ىت يكتمل بناء العقد، وبعد عدة أيام ح

 . وبسهولة لعدم وجود مالط بني وحدات البناء

 يف الـصحراء و . بكثرة يف العمـارة اإلسـالمية ة ستعمل م طريقة هي و : استعمال قالب خشيب §
 ويبـدأ . تأخذ شكل منحىن التنفيخ للعقـد بواسطة جريد النخل عمل عبوات خاصة يتم نخفضة امل

 دعامتني عموديتني وقصريتني من احلجارة أو اخلشب على جانيب العقد، مث توضع عليهمـا بتشكيل
 أو توضع علـى . من الطوب بدون مالط من أجل نزعه الحقا يوضع عليها بناء و عارضة أفقية مسيكة

 األفقية عارضتان بشكل مائل تلتقيان يف منتصف العقد مث يوضع عليهما هيكل منحين مـن العارضة
 أما حديثا فقد ظهرت قوالب خشبية متقنة تصنع من أنواع جيدة من األخشاب، باإلضـافة . السعف

 فاف بعد ج و ، ستعملة بالطريقة امل نازير فوقه اجل بىن العقد برص القالب، ي يئة وبعد  . للقوالب احلديدية
 . 1 تزال العبوات من حتت العقد مث ترتع العوارض اخلشبية، وتصلده الط امل

 ىل تشكيلها يـدويا دون إ أحيانا يعمد يف إنشاء العقود الصغرية : اإلعتماد على التشكيل اليدوي §
 . وإمنا يعتمد البناء على مهارته وسرعة متاسك املالط وِصغر حبر العقـد . اللجوء إىل قالب أو دعامة

 . صف العقد ت يبدأ بالعمل على اجلانبني واإلحنناء تدرجييا للوسط حىت يلتقي الطرفني يف من حيث

 : اب األعت . 2

 ر فتحـة البـاب أو العنصر اإلنشائي املستقيم الذي يعب نافذة أو ال ) الساكف ( يعترب عتب الباب
 احلوائط وما قـد أوزان و وهذه تشمل وزن العتب نفسه ، ليحمل األمحال على احلوائط فوقه نافذة ال

 والعتب دائما يكون أفقيا ويقوم مقام العقد يف نقل األمحال إىل األكتـاف حـول . حيمل من أسقف
 العتب شكّل وي . وقد يعمل له عقد خفيف لكي يساعد يف ختفيف احلمل على العتب نفسه ، الفتحات

 وقد تترك مادة . رى أو مواد أخ ، وقد يعمل أحيانا من احلجر دة من مادة تتحمل الشد مثل اخلشب عا
 األعتـاب املـستخدمة و . حييط بالفتحة، كما هو مشهور باملنطقـة العتب ظاهرة أو يعمل هلا بياض

1 -Ricard (P.), Pour comprendre l'art musulman dans l'Afrique du nord et en Espagne, Hachette, Paris 
1824, p. 114.
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 عنـه أو ة بـارز ، ونادرا ما تكون يف مستوى احلائط الرأسي دائما كون بالعمارة التقليدية باملنطقة ت
 . واحلجر ري من اجل اخلشب وأخرى أعتاب من إىل إنشائها مادة حسب ها م ي قس وميكن ت . ة غاطس

 وهي أكثر األصناف استعماال، وفيها تستعمل عارضة أو أكثر مـن خـشب : أعتاب اخلشب §
 حيث توضـع . وهي عبارة عن جذع أو جزء منه حسب البحر املراد تغطيته واألثقال فوقه ، ل ي النخ

 حـدة بـسمك نا من قطعة وا إما مكو العتب يكون و أفقيا بني طريف الفتحة، مث يستكمل البناء فوقه،
 . وهذه الطريقة هي املثلى لتغطية البحور الواسعة . احلائط أو من قطع متجاورة تكمل مسك احلائط

 علـى الفتحـات املستعملة خصوصا بوادي سوف قتصر هذه الطريقة ت : ة ر ا احلج و جلري ا أعتاب §
 اجلـري يستعمل فأحيانا وباإلمكان مالحظة أربعة أشكال من هذا الصنف، ، ) ج 13 لوحة ( الصغرية

 رة كبرية كعارضة أفقية فوق الفتحة، وأحيانا تـستعمل احلجـارة ا لوحده، كما تستعمل أحيانا حج
 . أو جبذوع النخل من أجل تغطية حبور أوسع باجلريد " ح املسلّ " جلري وقد يستعمل ا . امللحومة باجلري

 عناصر معمارية أخرى : خامسا

 عناصر معمارية أخرى منها ما يكاد يكون ثابتا إضافة ملا سبق، تتميز العمارة الصحراوية بوجود
 . وضروريا كالسالمل، ومنها ما يتواجد أحيانا ويغيب أحيانا أخرى

 : السالمل . 1

دين " الدروج " أو " بالدرج " كذلك حمليا وتسمى  ، وقد عرفت يف احلضارات السابقة ببالد الراـف
 ميكن التنقل من تها بواسط توالية، وهي عبارة عن سلسلة من الدرجات امل ، 1 ومصر واإلغريق وغريهم

وتـستعمل . تكون احلركة إىل السطح عسرية ومـشلولة ا مستوى إىل مستوى أعلى أو أدىن، وبدو 
 من طابق يف أغلب املناطق السالمل يف العمارة الصحراوية بشكل واسع بسبب انتشار العمران الرأسي

 نسبة لسوف يندر فيهـا هـذا العنـصر ومع ذلك فهناك مناطق أخرى كما هو احلال بال . أو اثنني
 . ) بالنسبة للعمارة التقليدية طبعا ( املعماري

 : أنواع السالمل املستعملة - أ

 وتتميز بأا غري مغطاة وحتتل . بالبساطة األخرى كبقية العناصر املعمارية تتسم السالمل يف املنطقة
 ومـن . املسكن إىل داخلية وخارجية من حيث املوقع يف وميكن تصنيفها . أركان الفناء جبانب البيوت

. 1982 / 11 / 18  15 متر العاشر لآلثار العربية تلمسان، ، أحباث املؤ " البيت يف املشرق العريب " ، ) عبد القادر ( الرحياوي - 1
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 . 1 حيث الشكل إىل ذات قلبة وذات القلبتني

 ) احلوش ( هي السالمل املوجودة داخل املباين، ويف الغالب تنطلق من زاوية يف الفناء : سالمل داخلية §
 وتؤدي إىل السطح حيث تضمن املوصولية . ) بئر السلم ( من غرفة خاصة تنطلق أو الرواق، ونادرا ما

 . الطابق األرضي والطابق العلوي بني

 د زو عرب باب إضايف يـ حىت الطابق العلوي هي سالمل تنطلق مباشرة من الشارع : سالمل خارجية §
 . أحيانا بسقيفة، وتستعمل غالبا من طرف الضيوف

 : أما أنواع السالمل من حيث الشكل فهي

 قلبة واحدة، أي أن للسلم اجتاه تتكون بعض السالمل من : ) أ 16 لوحة ( قلبة واحدة ات ذ مل سال §
 . واحد من البداية حىت النهاية

 يت تتكون من قلبتني متعامدتني أو متـوازيتني ال وهي : ) ب 16 لوحة ( أو أكثر قلبتني ات ذ مل سال §
 وفيها تكون احلركة يف اجتاه معني مث تتحول الجتاه آخر وتفصل بينهما البـسطة . وباجتاهني خمتلفني

 . االرتفاع الزائد ة وتستعمل خاصة يف حال . االجتاهني املخصصة لالنعطاف بني

 : السالمل إنشاء كيفية - ب

 ، وفيهـا ب 12 وحـة واملبينة بالل ، املناطق الصحراوية أغلب على تقنية متماثلة ب إنشاؤها يعتمد
 ° 25 ما بـني امليل زاوية تتراوح و ، توضع جذوع النخل بشكل مائل بزاوية تتناسب مع توزيع الثقل

 . حبيث تكون مرتكزة على األرض بشكل جيـد ة متينة د على قاع سفلي الطرف ال ثبت وي . ° 40 إىل
 حتتها جماال يستخدم كـدورة ، وهكذا تترك مباشرة اخللفي للسلم على اجلدار علوي ند الطرف ال ت ويس

 على من احلجارة مث تفرش طبقة أوىل . إىل ثالثة عادة يصل عدد اجلذوع و . للمياه أو ألغراض أخرى
 باسـتخدام وبعدها يبدأ يف تشكيل الـدرجات ، اجلري مع ع وتستعمل أحيانا حجارة مسطحة اجلذو

 وأحيانـا على ألواح خشبية توضع بشكل عمودي باالعتماد ها ويتم تشكيل . ) اجلري ( املالط احلجارة و
 يوجد علـى و . باجلري بشكل جيد ) القائمة والنائمة ( مث تتم تسوية الدرجات على جهتيها باليد فقط،

درجتني . قائمة ونائمة كل درجة ول يتكون السلم من جمموعة من الدرجات، - 1  القائمة هي املسافة الرأسية بني الـسطحني العلـويني ـل
 . القلبـة ب توصل من مستو إىل آخـر ات الدرج جمموعة مستمرة من وتسمى . هي املسافة األفقية بني قائمتني متتاليتني ف النائمة أما . متتاليتني

سلم احلاجز احمليط ويسمى . البسطة هي سطح بني قلبتني للراحة يف الصعود أو عند االستدارة بني قلبتني متعامدتني أو متوازيتني و  ملنـع باـل
. ديد وغريه احل شب أو اخل ، ويكون من الدرابزين ب ه سقوط مستعملي
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 أما الثاين فهو عبارة عن سور يستعمل رتل، جدار امل يف معظم األحيان جدارين األول هو نيب السلم جا
 . حلماية مستعملي السلم من السقوط، يبىن بنفس طريقة بناء اجلدران لكن مسكه أقل كدرابزين

 : ا النمط من السالمل هناك أمناط أخرى ال ختتلف كثريا عن األول وأمهها إىل جانب هذ

 فعوضا أن يستند السلم على اجلذوع، يستند على عقد يكون : ) د 16 لوحة ( مل على العقود سال §
 األحيان تضاف اجلذوع فـوق العقـد كثري من حبره موازي أو عمودي على اجتاه الدرجات، ويف

 . أما استعمال العقد لوحده فيستخدم يف حالة السالمل القصرية . بالشكل السابق إلنشاء السلم

 يف بعض األحيان ال يترك فراغ حتت السالمل، وإمنـا : ) أ ب 16 لوحة ( فراغ سفلي سالمل دون §
 ويف هذه احلالة يبىن جدار على إحدى . تبىن ابتداء من األرضية بشكل متدرج ودون اللجوء للجذوع

 وميأل ما بينهما . حواف السلم بشكل تدرجي بينما تكون احلافة األخرى ملتصقة بأحد جدران املرتل
 . حىت مستوى الدرجات حيث تشكل بالطريقة السابقة لطني واحلجارة با

 سم والبعض اآلخر يتعدى ذلك 60 ، فبعضها ال يزيد عن ليست واسعة فهي قياسات السالمل أما
 كما تسمح مبرور سلس حبيث ، ومع ذلك فإن هذا القياس معقول حبيث ال تشغل حيزا كبريا . بقليل

 أما القياسات املتعلقة بالدرجات فهي مناسـبة يف أغلـب . 1 ملرور إذا إلتقى شخصان يسهل عليهما ا
 15 ال يقـل عـن و سم 20 عن ال يزيد ارتفاع القائمة ف . النماذج املالحظة وموافقة للمعايري احلديثة

 من عملية املستعملون سم حىت ال يتعب 25 النائمة يف كل درجة بالسلم عن عرض ال يقل كما . سم
 - 58 = ( نائمة ال + القائمة × 2 : هي و الدرجة املميزة حلساب املعادلة وافق وهذا ي . الصعود والرتول

 . 2 ) سم 62

 : والدعامات األعمدة . 2

 ويراد أو عقد، ) ة عتب ( ة شاقويل، داعم لسقف أو جدار أو أسكف العمود يف العمارة عنصر إنشائي
 قواعد واألساسـات الـيت عمارية إىل ال منه نقل أمحال العناصر األفقية يف التسقيف حبسب احللول امل

 والقـصد منـه . وهكذا فهو وسيلة نقل العزوم الواردة من عناصر اهليكل األفقيـة . 3 تنقلها لألرض
 وجند األعمدة يف خمتلـف العمـائر . عمارية م االستفادة من املساحات احلرة اليت توظف كفضاءات

1 -Ricard (P.), op. cit., p.114 
 . وما بعدها 248 ، املرجع السابق، ص ) حممد ( دبس : حول املعايري التقنية إلنشاء السالمل ميكن الرجوع إىل - 2
. 169 ، املرجع السابق، ص ) حممد حسن ( نويب - 3
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 . T 1 عة واليت على شـكل حـرف بأنواع وأحجام خمتلفة فمنها املربعة واألسطوانية واملثمنة واملتقاط
 العنـصر إىل من العمـود االنتقالية يشكل احلالة العلوي الذي ه جزء يتركب العمود من التاج وهو و

 . واجلسم وهو اجلزء القائم منه واملمتد بني القاعدة والتاج والقاعدة اليت ينتصب عليها، ، الذي يعلوه

 بسبب صغر البحـور يف راء املنخفضة عموما واستعمال األعمدة قليل يف العمارة التراثية بالصح
 : منيز عدة أنواع أمهها إنشائها يف ة ستعمل طبقا للمواد امل و وهي أعمدة بسيطة شكال وإنشاء، . البنايات

 مكها الكامل ودون خدم بس ت وهي عبارة عن جذوع النخل اليت تس : ) أ 17 لوحة ( أعمدة خشبية §
 والغرض منها هـو يف الغالـب رفـع . شكل األسطواين عليها، مما يعطيها ال تذكر إدخال تعديالت

 وهـي . السقوف خاصة يف املساجد وأروقة املنازل، ويف البيوت عندما تكون مساحتها كبرية نسبيا
 تكون قاعدا من احلجارة الكبرية أو من التمـشنت و بدون تيجان، ، اإلرتفاع قليلة ، أعمدة بسيطة

 تقوم ) كمرة ( عارضة أفقية غالبا وتعلوها . طوبة واإلهتزاز الذي يحكم حوهلا من أجل محايتها من الر
 وتستعمل األعمدة اخلشبية كذلك حلمل العقـود . بدور مجع قوى الثقل املنتشرة فوق العمود مباشرة

 إذ تكون أحيانا ملتصقة باجلدار، وأحيانا أخرى منغمسة فيه . كما نالحظ ذلك يف قصر متاسني مثال
 . حبيث تبدو كجزء من اجلدار ومكسوة بالتمشنت واحلجارة،

 اسـتعمال علـى بعض اجلهات بالصحراء عتمدت ا : ) د ج 17 لوحة ( وطوبية حجرية دعامات §
 وهي مبنية بنفس طريقـة بنـاء ، ) كما يف قصر ورقلة مثال ( ة ر ا من احلج مبنية مبثابة أعمدة دعامات

 م 0.5 إىل 0.35 ومسكها بـني ومربعة املقطع األفقي تقريبا، . ري اجلدران أي باستعمال احلجارة واجل
 أما ارتفاعها فيختلف باختالف الغرض منها إذ تكون صغرية عندما تـستخدم حلمـل . وأحيانا يزيد

 وترتكز مباشرة على األرض بدون قاعدة خاصة، كما . العقود، وكبرية عندما تستعمل حاملة للسقف
 كذلك يف محل و ن البحور كبرية، عندما تكو ف و السق ويعتمد عليها يف محل . أا حمررة من التيجان

 كركـائز مندجمـة يف أحيانـا هذه األعمدة وتكون ، العقود خاصة يف األروقة ويف الشوارع املغطاة
 . كما تستعمل أحيانا بنفس الطريقة دعامات مبنية من الطوب . اجلدران وأحيانا حرة

 ة الصحراوية، فلم نعثر استعمال هذه األعمدة استثنائي يف العمار : ) ب 16 لوحة ( أعمدة رخامية §
 كما يف مسجد سيدي سعادة . على هذا النوع من األعمدة إال يف العمارة الدينية، وهي حديثة املنشأ

1 -Bourouiba (R.), op. cit., p. 71.
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 يصل قطرهـا حـوايل بلون أمحر وأخضر، مثانية الشكل بقصر ليشانة، الذي جند به أعمدة رخامية
 . العهد اإلستعماري استعملت بعد ترميم املسجد خالل . ذات تيجان مربعة بسيطة و . سم 19

 ة الص خ

 ختضع أساليب وتقنيات البناء واإلنشاء يف العمارة الصحراوية التقليدية بالدرجة األوىل لطبيعـة
 املواد املستعملة والضرورات املناخية، فجاءت وفق املقياس اإلنساين الذي ينسجم مع احلالة املناخيـة

 بني البساطة يف اإلنشاء، واإلستجابة لالحتياجات ومجعت ميزاا . والتقاليد وروح احلضارة اإلسالمية
 وهكذا أنـشأت . وهذا ما يتجلى من خالل العناصر املعمارية واإلنشائية املختلفة . اإلنسانية املختلفة

 وكذلك اعتمـد . مبختلف التقنيات املالئمة للمواد و ، ) طني وحجارة ( احلوائط من مواد حملية صرفة
 . واألقبية يف األسلوب فنجد التسقيف املسطح والتسقيف بالقباب وتنوع التسقيف على مواد بسيطة

 كما مت اللجـوء إىل . حاجة اإلنسان واملتطلبات املناخية واالجتماعية و وأنشأت الفتحات مبا يتماشى
. عناصر أخرى كالعقود واألعمدة والسالمل كلما تطلب األمر ذلك، وأنشأت بطرق بسيطة أيضا
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 : اخلامتة

 والتوصيات نتائج ال

 نـشأت انعكاسا مباشرا لكل من البيئة الطبيعية والبيئة الثقافية اليت عمارة كل شعب أو أمة ترب تع
 ، ليس من ناحية النمط فقط بل من كل جوانب وخصائص العمارة ري وميس هذا التأث . فيها وتطورت

 . واإلنشاء املستخدمة يف البناء األساليب ناحية املواد اخلام و

 ، الذي هو أحد العوامل اليت هلـا متتاز بقساوة مناخها قد نشأت يف بيئة العمارة الصحراوية إن و
 هذا ما جعلهم يستعملون كل الوسائل املتوفرة لديهم للتكيـف مـع ، تأثري على حياة سكاا ال كبري

 م وثقافتـهم إذ كانوا يبنون مساكنهم حـسب أفكـاره ، بيئتها والعيش فيها بشكل عادي ومريح
 أما اجلانب . كبري بشكل عام ناجحة إىل حد من تلك العمارة هذا ما جعل إمكانيام، و حتياجام ا و

 ر على العمارة الصحراوية فهي الثقافة العربية اإلسالمية، حيـث تتجلـى األخـالق الثاين الذي أثّ
 . ري من مسات هذه العمارة اإلسالمية ومبادئ احلرمة واحلياء واحترام اخلصوصية وحق اجلوار يف الكث

 واإلنـشاء واد البنـاء املتصلة مب هذه األبعاد جانبا من دراسة لتبني يف هذا السياق جاءت هذه ال
 من خالل أربعة مناذج مـن ، وذلك يف العمارة الصحراوية وتطورها يف استخدامها واألساليب املتبعة

 كنموذج عـن ليشانة قصر : قليم ، حيث مت تناول منوذج عن كل إ الصحراء املنخفضة قصور منطقة
 وحـي وض ورقلة حل العتيق كنموذج قصر ورقلة كنموذج لوادي ريغ، متاسني منطقة الزيبان، قصر

 . وادي سوف عن األعشاش

 مواد البناء واإلنشاء يف العمـارة تغطية اجلوانب األساسية لواقع يف حماولة الدراسة وقد اعتمدت
 تمثل يف املعرفة العلمية اليت امل اإلطار النظري هو ساسيتني أوالمها على ركيزتني أ الصحراوية التقليدية

 أمـا . ليت متس املوضوع أو جانبا من جوانبـه الدراسات السابقة ا خمتلف املصادر واملراجع و توفرها
 وما . البيانات واملعلومات املتعلقة باملوضوع من أجل مجع املنتهجة الركيزة الثانية فهي الدراسة امليدانية

. وأخذ القياسات والعينات وغري ذلك الفوتوغرايف احبها من إجراء املقابالت والتصوير ص
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 وقد أظهرت الدراسة وجود استمرارية يف استخدام العناصر املعمارية واإلنشائية مع عملية تطور
 ، كما أشار البحث إىل وجود عملية تنوع باين إنشاء ومظهرا امل سني يف استخدامها لغايات حت ) تقدم (

 ط البناء ا من يف بعض أ تباين وجود نوع من ال أيضا كما يتضح . وجتديد يف العناصر املعمارية واإلنشائية
 والتفاصـيل فقـط بعض العناصر لكن ذلك ال ميس سوى املختلفة الصحراوية ناطق امل بني واملعمار

 ناسب وطبيعة مات هندسية وطرز بنائية خاصة ا، تت فلكل منطقة مقو . ات ي الصغرية وليس يف األساس
 . ، لكنها خاضعة يف النهاية لنفس األسس اليت متيز املنطقة الصحراوية ككل املنطقة وتستويف حاجتها

 على املستويات األربعة اليت عاجلنا فيها املوضوع اليت أثبتتها الدراسة النتائج جممل وميكن تلخيص
 : ما يلي في

 دية بالصحراء املنخفـضة فتمتـاز مـن الناحيـة بالنسبة ملواد البناء املستعملة يف العمارة التقلي
 فهي تعتمـد . االقتصادية خباصيتني أساسيتني، أوالمها أا حملية املصدر، وثانيا أا منخفضة التكاليف

 مواد البناء اليت أقدم من وهي املتمثل يف خشب النخيل واحلجارة واخلشب الطني بشكل أساسي على
 وقد استخدمت هذه املواد بطرق شىت، يشمل ذلك االستخدام . ء واستخدمها يف البنا اإلنسان عرفها

 وإىل جانـب ميزاـا . املباشر أو بعد إدخال تعديالت بسيطة عليها وأحيانا بعد معاجلتها وحتويلها
 فهي تعترب مواد مناسبة للبيئة الصحراوية خاصة من حيث قدراا املناخية يف توفري جـو ، االقتصادية

 تراعى عند اليت املعوقات و من بعض العيوب و ال ختل أا رغم . حرارية عالية داخلي مريح يف درجات
 حسب نوعية ، ومن منطقة ألخرى من زمان آلخر اد و وقد تنوعت طرق استخدام هذه امل . ا  العمل

 . من جهة ثانية تقنية املتاحة واخلربات ال ، جهة من املادة املتوفرة

 ء خمتلف العناصر املعمارية واإلنشائية يف العمارة التقليديـة أما األساليب والتقنيات املتبعة يف إنشا
 البيئة أيضا وبشكل أساسي لظروف بالصحراء املنخفضة كاحلوائط والسقوف والقباب فهي خاضعة

 ميكنـه أن مييـز هذه األساليب املدقق يف ف . ستخدام مواد البناء احمللية املتوفرة واإلمكانيات املتاحة ال
 فرغم بساطتها فهي نتاج ثقافة متراكمـة يف هـذا . العمارة ه يز هذ مت التقنية اليت القواعد جمموعة من

 وهي منـسجمة إىل أبعـد التجربة والتطوير بطريقة البنائني من أجيال خربة خالل من اال تكونت
 . احلدود مع طبيعتها الصحراوية

 بشكل واضـح مالمـح عكس أما املسكن الذي ميثل أهم مركبات النسيج العمراين فله مسات ت
 ليؤدي بالشكل األمثل دوره اإلنساين مـن خمتلـف ، اليت متيزه " العفوي " والوظيفي الفكر التصميمي

علـى يرتكز فالتوزيع اايل يف املنازل . ة ، واالقتصادي ة ، والبيئي ة ، والتقني جتماعية ، واإل ة النفعي اجلوانب
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 االت حتيط مبجال وسـطي مكـشوف أو فمعظم ا . تكامل الفراغات وتداخلها و نفتاح للداخل اإل
 الفناء أو احلوش، الذي يعترب مبثابة املنظّم لبقية ااالت مـن ناحيـة احلركـة نصف مكشوف هو

 وإىل جانب احلوش يتواجد الرواق وهو جمال مغطى عايل اإلنفتاح على الفناء وكثري احلركة . والتوزيع
 . يغ وأسالم بورقلة ووسط الـدار بالزيبـان يسمى بالسباط بوادي سوف والربطال أو السباط يف ر

 : وحول احلوش تنتظم جمموعة من ااالت تتمثل يف خمتلف احلجرات اليت تستعمل ألغراض متنوعـة
 ميـر نكـسر م مدخل الدخول للمرتل فيتم عرب أما . طبخ، نوم، دورة مياه، غرفة االستقبال وغريها

 ويتكون املرتل من طابق أرضي وآخـر . الشارع للمرتل بالسقيفة اليت متثل اال االنتقايل للعبور من
 باستثناء بعض املناطق اليت تعتمد على التسقيف بالقباب كسوف اليت متتاز بوجود . علوي ونادرا اثنني

 . طابق أرضي فقط بالعمارة القدمية

 لعمـارة ا لألبعاد التخطيطية العامة على مستوى القصور والتجمعات العمرانيـة فـإن بالنسبة و
 سكاا كانت وليدة احتياجات وظروف عفوية تميز باجتاهات ختطيطية لتقليدية بالصحراء املنخفضة ت ا

 حيث مل يكن علم التخطيط معروفا مبفاهيمه ونظرياته املعاصرة، كما أن وسائل وأساليب البنـاء يف
 د ظهـرت وعلى الرغم من ذلك فق . العصور القدمية كانت ختتلف كل االختالف عن مثيالها احلالية

 مثالية فهذه القصور تعترب . ختطيطية وعمرانية متثل قيما ومبادئ ومعايري يف التخطيط والعمارة اجتاهات
 فالقصور الصحراوية تشكل توليفة بيئية اقتـصادية . من وجهة نظر التخطيط املعاصر بنظرياته احلديثة

 فمن . تنظيما معينا للنسيج العمراين وتراعي املتطلبات االجتماعية والثقافية اليت متلي . دفاعية منسجمة
 كما متتاز بضيق مساحة ااالت وصـغر ، أهم مسات هذا التخطيط الكثافة والتراص وتالحم املباين

 ركـز بـدأ امل كما متتاز مب . استجابة للمتطلبات املناخية والدواعي االجتماعية ارتفاعاا، ويف كل هذا
 تدرج ومن مسات هذا التخطيط . باين والتحصينات على التوايل وامل املسجد واحمليط واإلطار اليت ميثلها

 . االلتواء و ضيق بال أيضا متتاز اليت ااالت الذي يتضح أكثر يف تسلسل الشوارع

 التدهور املستمر الذي قد و اإلمهال جراء ين األمر إىل أن أغلب القصور اليوم تعاين يبقى أن نشري
 من جراء التدخالت الغري علمية وزحف النمط املستورد من جهة و . من جهة يؤدي إىل اندثارها ائيا

 وهي بالتايل حتتاج إىل من يعيد هلا قيمتها احلقيقية كموروث ثقايف وتعبري مادي عـن ثقافـة . أخرى
 . اتمع وكمنهج حلل العديد من املشكالت العمرانية احلديثة

 ملة من اإلقتراحات والتوصيات اليت نتقدم جب ويف النهاية واستنادا ملا حتمله مضامني هذه الدراسة،
: لواجب املفروض على كل املعنيني جتاه هذا املوروث احلضاري ل فيها احلد األدىن نرى



138 

 من الثقايف الوعي رفع النظر بعني الفخر ملوروثنا املعماري الصحراوي، و بضرورة البحث يوصي §
 التراثيـة عمارتنـا بأمهية املواطنني لدى عامة ال واحملاضرات واملنشور واملسموع املرئي اإلعالم خالل

 . حضارتنا وأصالة عراقة على هاما شاهدا ا باعتباره
 ستفادة من مالمـح تفعيل اإل ل إطار فكري عام استغالل ما تقدمه العمارة التراثية الصحراوية من §

 نطـاق احلاصـل يف من خالل التطوير فقط هذا الفكر التصميمي يف تعمري املناطق الصحراوية، ليس
 الفكر اخلاص بالعمارة العاملية املعاصرة، وإمنا من خالل ما يتوافق مع ظروفنا االجتماعيـة والبيئيـة

 حتياجات الناس املستخدمني ا املطلوب من املعماري إجياد صيغة مناسبة من التصميم تترجم ف . اخلاصة
 . للمكان فيما بعد

 السائر إىل الزوال واملتمثل خـصوصا يف التراث هذا على الغرية ميلك من وكل باملؤسسات يب §
 مـستقبليا ومتحفا فنية، ولوحة تارخيية وثيقة لتبقى وترميمها ا عليه احلفاظ جبانب يقف أن القصور
 . تاريخ املنطقة ككل داخله نصون
 خمتلف املنـشآت، وأن التدخل على وخالل اتباع الطرق العلمية يف صيانة املباين األثرية ضرورة §

. فنيون ومتخصصون يف امليدان يقوم باملهمة



املصادر واملراجع
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 : املصادر : أوال

 . رواية حفص ب القرآن الكرمي . 1

 ، سلوك املالك يف تدبري املمالـك، حتقيـق ) ه 272 ، ت شهاب الدين أمحد بن حممد ( ابن أيب الربيع . 2

 . 1978 باريس - ، تراث عويدات، بريوت 1 ط ، ناجي التكرييت

 العرب رب يف أيام كتاب  العرب وديوان املبتدأ واخل ، ) ه 808 ، ت ابن خلدون عبد الرمحان ( ابن خلدون . 3

 ، 7 ، 6 ، 1 مج ، ابن خلدون والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب املعروف بتاريخ

 . 2001 حتقيق خليل شحادة، دار الفكر، بريوت

 ، اإلعالن بأحكام البنيان، حتقيق حممد عبد الستار ) ه 734 ، ت حممد بن ابراهيم اللخمي ( ابن الرامي . 4

 . 2002 االسكندرية عثمان، دار الوفاء،

 . 1998 دار املعارف، القاهرة بعة ، ط 1 ، لسان العرب ج ) ه 711 ، ت حممد ابن مكرم ( ابن منظور . 5

 حتقيق فريـد عبـد ، 3 ج معجم البلدان، ، ) ه 626 ، ت شهاب الدين ياقوت أبو عبد اهللا ( احلموي . 6

 . 1995 العزيز اجلندي، دار الكتب العلمية، بريوت

 ، 2 ج ، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ) ه 1089 ، ت الدمشقي عبد احلي بن أمحد ( العكري . 7

 . ) ط ت ب ( دار الكتب العلمية، بريوت

 : املراجع : ثانيا

 ، التراث احلضاري يف املدينة العربية املعاصرة، مركـز الدراسـات التخطيطيـة ) عبد الباقي ( إبراهيم . 1

 . 1968 واملعمارية، القاهرة

 للنظرية املعمارية، مركز الدراسات التخطيطية واملعماريـة، سالمي اإل ، املنظور ) عبد الباقي ( إبراهيم . 2

 . 1986 القاهرة

 . 2006 وآخرون، اجليولوجيا، وزارة التربية والتعليم السعودية ) وليد بن عبد املالك ( آل الشيخ . 3

 . 1990 ، مواد البناء واختباراا القياسية، دار الراتب، بريوت ) حممد علي ( بركات . 4

 . 1984 ، عامل الكتب، القاهرة املباين إلنشاء اهلندسية ة ، املوسوع ) يف عبد اللط ( البقري . 5

 وآخرون، تاريخ اجلزائر يف العصر الوسيط من خالل املصادر، طبعة وزارة ااهدين، ) صاحل ( بن قربة . 6

 . 2007 اجلزائر

 وت ، دار الغرب اإلسالمي، بري 1962 ، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ) عمار ( بوحوش . 7

1997 . 

. 1987 باملغرب االسالمي، دار القلم، الكويت ة الرستمي ة ، الدول ) حممد عيسي ( احلريري . 8
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شر، اجلزائـر ) علي ( محالوي . 9  ، مناذج من قصور منطقة األغواط، دراسة تارخيية وأثرية، مـوفم للـن

2006 . 

 . ب د ط، ب ت ط ، ، املدينة اإلسالمية بني الوحدة والتنوع ) بومجعة ( خلف اهللا . 10

 . 1998 ، إنشاء البيت السكين، دار األنس للنشر والتوزيع، ) حممد ( بس د . 11

 ، مواد البناء واختبارها، الـديوان الـوطين للمطبوعـات ) مسعود ( وأندرواس ) حممد راتب ( سطاس . 12

 . 1992 اجلامعية، اجلزائر

 ب، ، دراسات وأحباث يف تاريخ اجلزائر العثماين، املؤسسة الوطنيـة للكتـا ) ناصر الدين ( سعيدوين . 13

 . 1984 اجلزائر

شر، القـاهرة ا لتأليف و ل ، العمارة العربية يف مصر اإلسالمية، اهليئة املصرية العامة ) فريد ( الشافعي . 14  لـن

1970 . 

 ، دار الكتـب املـصرية، القـاهرة 3 ، تاريخ العمارة والفنون اإلسالمية، ج ) توفيق محد ( عبد اجلواد . 15

1970 . 

ون 188 ة عامل املعرفة ع ، املدينة اإلسالمية، سلسل ) عبد الستار ( عثمان . 16  ، الس الوطين للثقافة والفـن

 . 1988 واآلداب، الكويت

 . 1967 ، نظريات العمارة العضوية، دار املعارف، القاهرة ) سامي ( عرفان . 17

 ، مركـز 58 ع ن اإلسالمية، سلسلة كتاب األمة، ، ختطيط وعمارة املد ) خالد حممد مصطفى ( عزب . 18

 . 1997 البحوث واملعلومات، الدوحة

شروق 4 وآخرون، املعجم الوسيط ط ) شعبان عبد العاطي ( ية عط . 19  ، جممع اللغة العربية ومكتبـة اـل

 . 2004 الدولية، القاهرة

 . 2002 ، مبادئ علم اجليولوجيا، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت ) فاروق صنع اهللا ( العمري . 20

 . 1975 للنشر، تونس ، الصروف يف تاريخ الصحراء وسوف، الدار التونسية ) إبراهيم ( العوامر . 21

 وآخرون، واقع زراعة النخيل يف األردن دراسة فنيـة واقتـصادية، وزارة الفالحـة ) حممد ( العوايدة . 22

 . 2007 األردنية، عمان

 ، دولة بين محاد، صفحة رائعة من التاريخ اجلزائري، دار الوفاء ودار الـصحوة، ) عبد احلليم ( عويس . 23

 . 1991 القاهرة

 . 1988 سالمية، جروس برس، بريوت اإل ة ر ، العما ) عبد الرحيم ( غالب . 24

 تخوم األوراسية، منشورات مجعية التاريخ ل ، مقاالت حول تراث منطقة بسكرة وا ) حممد الصغري ( غامن . 25

. ط والتراث األثري بباتنة، ب ت
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 . 2000 فهمي، اهليئة العامة للكتاب، القاهرة مصطفى إبراهيم ، عمارة الفقراء، ترمجة ) حسن ( فتحي . 26

 . 1981 ، اجلزائر 2 ، تاريخ املغرب اإلسالمي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ط ) موسى ( لقبال . 27

 . 1982 ، إنشاء املباين، جامعة بغداد ) زهري ( وساكو ) أرتني ( ليفون . 28

 ، أطلس التاريخ اإلفريقي، ترمجة خمتار السويفي، الدار املصرية للكتاب، القـاهرة ) كولني ( ماقيفيدي . 29

1987 . 

 . 2004 تاريخ املغرب واألندلس، دار الرشاد، الدار البيضاء ، معامل ) حسني ( مؤنس . 30

 . 2006 جمموعة من املؤلفني، إنشاء معماري، املؤسسة العامة للتعليم الفين وللتدريب املهين، الرياض . 31

 جمموعة من املؤلفني، خواص واختبارات التربة، املؤسسة العامة للتعليم الفين وللتدريب املهين، الرياض . 32

2005 . 

 جمموعة من املؤلفني، خواص واختبارات املواد، املؤسسة العامة للتعليم الفين وللتدريب املهين، الرياض . 33
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 . الدراسة منطقة وحدود توضح موقع : 1 خريطة

) ف عن من إجناز صاحب البحث بتصر : Côte (M.) et al., p.7 و 

Encyclopédie MS Encarta, 2007 (DVD) ( 

 م 5000 أكثر من
 م 5000  3500
 م 3500  2000
 م 2000  1000
 م 1000  500
 م 500  200
 م 200  50
 م 50 – 0

 تحت مستوى
 حدود منطقة الدراسة حدود الصحراء املنخفضة البحر

 تونس

 الجزائر

المغرب
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 . منطقة الدراسة جغرافية توضح أقاليم و : 2 خريطة

) ن ف ع من إجناز صاحب البحث بتصر : Létolle (R.) & Bendjoudi (H.), p.  و 57

Encyclopédie MS Encarta, 2007 (DVD) ( 

 لمغير

 وطاية ل

 طولقة
 بسكرة

 ليشانة

 أوالد جالل  شط
 ملغيغ

35  

 سيدي عقبة

 س             الصحراوي األطل

 زريبة الواد

 جبال األوراس

 خنقة سيدي
 ناجي

 جبل اروسين

 برج الشقة

 جامعة

 تندلة

 قمار

 الواد

 أم الطيور

 حاسي
 خليفة

 بلدة عمر

 روباح

 تماسين

 تقرت
 لقصور

 عاليا

 نقوصة

 الشط

 ورقلة

 العرق
 الشرقي
 الكبير

 أوماش
 لمغير

 ليوة

 بوشقرون
 ليشانة

 فرفار

 بسكرة

 فوغالة
 لغروس

 مليلي

 طولقة

 واد جدي

 شتمة

 لكورة فلياش

 بيغو

 سيدي بركات

 أورالل

 بنتيوس

 نقوصة

 تاقصبت

 أوزيتان

 ورقلة

 تمالحت

 تقرت

 عرق قمرة

 الشط

 عين البيضاء

 رويسات

 بني اسويد

 تماسين

 بلدة عمر

 برام

 الموقار

 القصور

 تالة مقرين

 الوادي

 الزاوية

 سيدي سليمان

 كوينين
 أورماس

 سيدي عبداهللا

 واد تواتي
العبابسة

 نخلة
 روباح

 سيدي لمان
 أميش  أم سحوين نزلة شعامبة

 تريفاوي  كربنة

 تغزوت بهيمة
 قمار

 بوبعيدة

 غمرة

 سيدي توهامي

 العرفسي
 دبيلة

 صويحلة

 مصاعبة

 حاسي خليفة

 م 5000 أكثر من
 م 5000  3500
 م 3500  2000
 م 2000  1000
 م 1000  500
 م 500  200
 م 200  50
 م 50 – 0

توى البحر تحت مس
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 سائب كثيف خلوي أشعث تشتت
 تربة غري متماسكة - تربة متماسكة                                             ب - أ

 . تركيب حبيبات التربة يبني : 1 شكل ال
 ) 5 - 4 بارات التربة، ص خواص واخت : عن (

 . بأقاليم الصحراء املنخفضة ) 1999 - 1980 ( معدل درجات احلرارة القصوى والدنيا منحىن : 2 شكل ال
 ) ) 2008 ( حمطة األرصاد اجلوية : املصدر (

 . بأقاليم الصحراء املنخفضة ) 1999 - 1980 ( ة سن 20 خالل ت التساقط معدال منحىن : 3 شكل ال

 الشهور

 درجات
 احلرارة

 ورقلة بسكرة وادي ريغ واد سوف

 الدرجات القصوى

 دنيا الدرجات ال

 ورقلة بسكرة وادي ريغ واد سوف
 الشهور

 كمية التساقط

) ) 2008 ( حمطة األرصاد اجلوية : املصدر (
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 . عام لقصر ليشانة ال خطط امل ميثل : 4 شكل ال
Côte : عن ( (M.) et al., p. 138 ( 

4 

7 

2 

5 

6 

3 

8 

9 

1 

 ش
 غريب الباب ال 1
 لظهراوي ا الباب 2
 قبلي الباب ال 3
 شرقي الباب ال 4
 جامع سيدي لعروسي 5
 مسجد سيدي سعادة 6
 جامع سيدي يوسف 7
 قبلي الباب ال جامع 8
رحبة السوق 9
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 ي الطابق العلو الطابق األرضي

 . زل قصر ليشانة ا من نموذج من خمطط ل : 5 الشكل
 ) صاحب البحث عمل من (

1 

2  7 

3  3 

4  4 

4 

5 5 

6 

8 

 مدخل رئيسي 1
 السقيفة 2
 " وسط الدار " 3

 ) بيت ( غرفة 4
 سلم حنو الطابق العلوي 5
 " روزنة " 6

 دار ضياف 7
خمزن 8
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 مسجد : ) رحبة ( ساحة : س

 . لقصر متاسني ا عام ا خمطط ميثل : 6 الشكل
 ) ) ورقلة ( DUCH طرف خمطط معد من عن (

 الطابق األرضي                                                الطابق العلوي

 . قصر متاسني منازل من نموذج ل طط عام خم : 7 الشكل

 س

 س

 س

 س

 س

 س

 س

1 

3 

2 
4 

5 

 مدخل السوق 1
 دخل اخلوخة م 2
 مدخل لعال اجنروة 3
 مدخل الزنقة 4
 مدرسة 5

 سوق :

1 
2 

6 

3 10 

4 

6 
6 

7  5 7 

6 

12 

11 

6 8 9 

6 

 مدخل رئيسي 1
 ة السقيف 2
 ) بيت الضياف ( غرفة الضيوف 3
 حوش 4

 ) برطال ( رواق 5
 غرفة 6
 ) درج ( سلم 7
 مطبخ 8

 خمزن 9
 دورة مياه 10
 إصطبل 11
 سطح 12

 ش

) صاحب البحث عمل من (
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 زاوية : مسجد : حدود األحياء : ساحة : س

 . خمطط عام لقصر ورقلة العتيق وأهم معامله : 8 الشكل
 ) ) ورقلة ( PDAU : عن (

 س

 س

 س

 س

 س

 س

 س

 س

 س

 س

 س

 بين براهيم

 بين واقني

 بين سيسني

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

10 

8

9 

11 

12 

 الربيع باب 1
 باب الربايع 2
 باب البستان 3

 باب امحيد 4
 باب بوسحاق 5
 باب عمار 6

 باب عزي 7
 لة مالكية مسجد ال 8
 مسجد اللة عزة 9

 ضريح سيدي الورقلي 10
 ساحة الشهداء 11
 السوق 12

ش
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 ) تاسقيفت ( فة السقي 1
 أمود 2
 ) واداي ن تاسقيفت ( السقيفة دار 3
 زة 4
 أميسدار 5
 أسالم 6
 ) إكومار ( حجرة 7
 ) تزقة ( خمزن 8

 ) باقو ( حوض للتمر وغريه 9
 ) مغسل ( إملسي 10
 إصطبل 11
 ) قيما ( مرحاض 12
 باب رئيسي 13
 ) للضيف ( باب وسلم حنو الطابق العلوي 14
 باب حنو اجلريان 15
 سلم 16

 . للطابق األرضي يف مرتل بقصر ورقلة ا عام ا خمطط ميثل : 9 لشكل ا
RouvilloisBrigol : عن ( (M.), p. 73 ( 

1 

5 

3 

4 

12 

6 

11 

7 

1 

8 

2 

7 

10 

7 

9 

15  16 

14 13
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 . عام حلي األعشاش العتيق بالوادي ال خطط امل ميثل : 10 الشكل
Côte : عن ( (M.) et al., p. 141 ( 

1 

2 

4 9 

8 

7 

6 5 

3 

 شارع القدس 1
 شارع الطالب العريب 2
 شارع حممد مخيسيت 3
 السوق 4

 الفتح مسجد 5
 وزاوية سيدي سامل مسجد 6
 سيدي ( املسجد العتيق 7

 ) مسعود الشايب

 مسجد سيدي عبد القادر 8
 اجليالين

 مسجد أوالد خليفة 9

ش
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 . زل حي األعشاش ا ن لنموذج من م ا خمطط ميثل : 11 الشكل
 ) صاحب البحث عمل من (

 السقيفة 1
 دار السقيفة 2
 شتوي اط ب س 3
 حوش 4
 سباط صيفي 5
 غرفة 6
 " الضيافة " دار 7
 مطبخ 8
 " خزين " دار 9
 إسطبل 10
 دورة املياه 11

1 2 

5 

3 

6 

8 

6 

7 

6 

6 

9 

11

10 

4
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 . االستخدامات األساسية للطني يف العمارة الصحراوية يبني : 12 الشكل
Houben : عن بتصرف ( (H.) & Guillaud (H.), p. 9 ( 

 . تطور أشكال الطوب البدائية : 13 الشكل
Doat (P.) : عن ( et al., p. 107 ( 

 ) طني ( تراب

 حفر يف

 األرض

 بناء مباشر

 بالطني

 طوب ينء
 طوب

 ) آجر ( مشوي

 لونة

 ) مالط (

 تسقيف

 تكسية

 نصف كروي . 3 إجاصي . 2 خمروطي . 1

حمدب - مستوي . 5 مسنن . 4
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 . العجن والقولبة : مراحل صناعة الطوب يبني : 14 الشكل
Adam : عن ( (J. P.) & Mathews (A.), pp. 6061 ( 

 . لبنة على شكل متوازي مستطيالت ميثل : 15 الشكل

 . خشبية عبوات استعمال الطني لبناء اجلدران بالضغط يف يبني طريقة : 16 الشكل
Adam : عن ( (J.P.) & Mathews (A.), p. 60 ( 

 شناوي

أدية
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 . بعض األشكال املختلفة حلجارة اللوس ميثل : 17 الشكل

 . الطريقة القدمية اليت استعملها الرومان يف قطع احلجارة املنحوتة يبني : 18 الشكل
Adam : عن ( (J.P.) & Mathews (A.), p. 10 (
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 . خمطط لفرن تقليدي خاص بصناعة التمشنت : 19 الشكل

 ). ب ( ، ومقطع عرضي يف جذع النخلة ) أ ( رسم ختطيطي يوضح أجزاء النخلة : 20 الشكل
Peyron : عن ( (G.), p. 10 ( 

 أ

3 

6 

1 

2 

4 

5 

7 

 جذور 1
 جذع 2
 ) ورقة مركبة ريشية ( جريدة 3
 فسيلة هوائية 4
 فسيلة أرضية 5
 مثار 6
 برعم ائي 7

ب
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 . ل ي ع النخ و ع جذ املختلفة لقطْ يوضح الكيفيات رسم ختطيطي : 21 الشكل
 ) صاحب البحث عمل من (

 " دة س " من اجلريد أعمدة
 . رسم ختطيطي يوضح طرق استعمال اجلريد : 22 الشكل

) صاحب البحث عمل من (
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 . ء املنخفضة أساليب البناء بالطوب يف عمارة الصحرا يوضح : 23 الشكل
 ) صاحب البحث عمل من (

 شناوي صف أدية و صف طريقة - ب شناوي طريقة أدية و - أ

املداميك العرضية طريقة - املداميك الطولية                              د طريقة - ج
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 حجارة مسطحة ) د ( أقبية حجرية ) ج (

 . وية عمارة الصحرا ال أساليب التسقيف املسطح ب يوضح : 24 الشكل
Didillon : عن ( (H. et JM) et Donnadieu (C. et P.), p. 96 ( 

 قبو نصف برميلي ) ب ( قبة نصف كروية ) أ (

 . نوعي القبة املستعملني يف عمارة الصحراء املنخفضة ميثل : 25 الشكل
Voisin : عن ( (A. R.), p. 168 ( 

جريد ) ب ( كرانف ) أ (
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 حمدبة ) ج ( مدورة ) ب ( مفلطحة ) أ (
 ِضعف اإلرتفاع < الوتر إلرتفاع ِضعف ا = الوتر ِضعف اإلرتفاع > الوتر

 . أمناط القباب املستخدمة من حيث درجة التفلطح : 26 الشكل
Besenval : عن ( (R.), p. 26 ( 

 . العقد األساسية يف عناصر يوضح ال : 27 الشكل
 ) صاحب البحث عمل من (

 تاج العقد

 اخلصر

 العقد كتف

 السهم

 ) البحر ( الوتر

 صنجة

 منحىن التنفيخ

منحىن التتويج



ملحق الصور . 3
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 ) ب ( ) أ (

 طوب أساس من طوب على جدار من حجارة أساس من طوب على جدار من

 ) قصر متاسني من منوذج ( ) قصر متاسني منوذج من (

 ) د ( ) ج (

 حجارة منحوتة أساس من طوب على جدار من حجارة أكرب أساس من حجارة على جدار من

 ) قصر ليشانة منوذج من ( ) قصر ورقلة منوذج من (

. ء املنخفضة األساسات يف عمارة الصحرا أساليب بناء : 1 لوحة

) صاحب البحث عمل من (
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 غري منتظمة أدية وشناوي ) ب ( أدية وشناوي ) أ (

 ) قصر متاسني منوذج من ( ) قصر ليشانة منوذج من (

 املداميك عرضيا بناء مستمر ب ) ه ( املداميك طوليا بناء مستمر ب ) د ( صف أدية وصف شناوي ) ج (

 ) قصر متاسني منوذج من ( ) ليشانة قصر منوذج من ( ) قصر متاسني منوذج من (

 . ء املنخفضة يف عمارة الصحرا أساليب البناء بالطوب : 2 لوحة

) صاحب البحث عمل من (
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 متاسني قصر ورقلة                                                  قصر

 ورقلة قصر حي األعشاش

 . عمارة الصحراوية ال يف غري املهذب وغري املنتظم جر لبناء باحل مناذج ل : 3 لوحة

) صاحب البحث عمل من (
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 قصر ليشانة قصر ورقلة

 . مناذج للبناء باحلجر غري املهذب املنتظم يف العمارة الصحراوية : 4 لوحة

 ) صاحب البحث عمل من (

 ) ج ( ) ب ( ) أ (

 ة زائد نسبة املالط زائدة نسبة احلجارة نسبة املالط واحلجارة متقاربة

 . ) حي األعشاش مناذج من ( على املالط ة عتمد امل أساليب البناء : 5 لوحة

) صاحب البحث عمل من (
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 ريقة السنبلة البناء بط ) ج ( البناء باحلجارة املنحوتة ) ب ( البناء باحلجارة املصقولة جزئيا ) أ (

 ) من قصر ليشانة منوذج بالقرب ( ) ليشانة قصر منوذج من ( ) ورقلة قصر منوذج من (

 . لبناء باحلجارة يف العمارة الصحراوية األخرى ل ساليب األ بعض : 6 لوحة

 ) صاحب البحث عمل من (

 الروماين املختلط البناء ) ب ( الطيين والطوب البناء باحلجارة ) أ (

 ) احلرم اجلامعي ببسكرة ( ) متاسني قصر (

 . يف العمارة الصحراوية مناذج للبناء املختلط : 7 لوحة

) صاحب البحث عمل من (
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 ليشانة منوذج من قصر ورقلة                            منوذج من قصر

 تكسية خشنة ) أ (

 منوذج من قصر متاسني                         منوذج من حي األعشاش

 تكسية ملساء ) ب (

 منوذج من حي األعشاش شاش حي األع منوذج من

 تكسية زخرفية ) ج (

 . عمارة الصحراء املنخفضة يف التكسية أساليب : 8 وحة ل

) صاحب البحث عمل من (
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 ) ورقلة قصر ( منظر داخلي للسقف ) أ (

 ) قصر ليشانة ( اإلنشاء مواد متهدم يبني خمتلف منظر لسقف ) ب (

 . يف العمارة الصحراوية ف املسطح ي سق ت ل ا : 9 لوحة

) صاحب البحث عمل من (
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 ء نشا جزء من قبة يبني بوضوح مادة اإل ) ب ( قباب التسقيف بال طريقة ) أ (

 . ) حي األعشاش مناذج من ( اب التسقيف بالقب : 10 لوحة
 ) صاحب البحث عمل من (

 باألقبية ر داخلي لسقف نظ م ) ب ( قبية التسقيف بصف من األ طريقة ) أ (

 ) قصر ورقلة ( ) واد سوف (

 . و الربميلي التسقيف بالقب : 11 لوحة
) صاحب البحث عمل من (
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 باب معقود ) ج ( من خشب النخيل باب ) ب ( شب النخيل من خ باب ) أ (

 ) متاسني قصر ( ) قصر ليشانة ( ذو مصراعني ) قصر ليشانة (

 . مناذج من األبواب التقليدية يف العمارة الصحراوية : 12 لوحة
 ) حث صاحب الب عمل من (

 حي األعشاش ) ج ( ليشانة قصر ) ب ( قصر ورقلة ) أ (

 . التقليدية يف العمارة الصحراوية نوافذ مناذج من ال : 13 لوحة
) صاحب البحث عمل من (
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 " الروزنة " ) ب ( صغرية ال فتحات صفوف من ال ) أ (

 ) قصر ليشانة ( ) متاسني قصر (

 مدخنة مبنية ) د ( مدخنة على شكل فتحة بسيطة ) ج (

 ) قصر متاسني ( ) حي األعشاش (

 . بعمارة الصحراء املنخفضة أنواع أخرى من الفتحات : 14 لوحة

) صاحب البحث عمل من (
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 ) قصر ليشانة ( من الطوب نهار م عقد ) ب ( ) متاسني قصر ( واحلجارة تيمشنت عقد من ال ) أ (

 ) متاسني ( لباب ل مصمت للدعم وآخر عقد ) د ( ) األعشاش حي ( عقود الدعم على الشوارع ) ج (

 ) األعشاش ( عقود على الرواق ) ي ( ) األعشاش ( عقد على الباب ) و ( ) متاسني ( عقود على الشوارع ) ه (

 . راء املنخفضة بعمارة الصح ستخدامات العقود ال مناذج : 15 لوحة

) صاحب البحث عمل من (
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 سلم ذو قلبتني ) ب ( سلم ذو قلبة واحدة ) أ (

 ) قصر ورقلة ( ) قصر ورقلة (

 ) منهار ( على عقد حممول سلم ) د ( نشاء جزء من سلم منهار يبني طريقة اإل ) ج (

 ) حي األعشاش ( ) قصر ليشانة (

 . بعمارة الصحراء املنخفضة لسالمل ا بعض مناذج : 16 لوحة

) صاحب البحث عمل من (
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 أعمدة رخامية ) ب ( أعمدة من جذوع النخل ) أ (

 ) قصر ليشانة مسجد سيدي سعادة ب ( ) قصر ليشانة (

 من الطوب الطيين دعامات ) د ( دعامات من احلجر ) ج (

 ) متاسني قصر ( ) ورقلة قصر (

 . ء املنخفضة أنواع األعمدة والدعامات املستخدمة يف عمارة الصحرا : 17 لوحة

) صاحب البحث عمل من (



فهارس ال
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 شكال والصور األ اخلرائط و فهرس . 1

 : اخلرائط

 .......................................... .... .... توضح موقع وحدود منطقة الدراسة : 1 خريطة

 ................................ ................ توضح أقاليم وجغرافية منطقة الدراسة : 2 خريطة

 : األشكال

 . .......................................... .............. . تركيب حبيبات التربة يبني : 1 الشكل

 ................ بأقاليم الصحراء املنخفضة معدل درجات احلرارة القصوى والدنيا منحىن : 2 الشكل

 .... .. ............... . سنة بأقاليم الصحراء املنخفضة 20 منحىن معدالت التساقط خالل : 3 الشكل

 ...................... . ........................... .... ميثل املخطط العام لقصر ليشانة : 4 الشكل

 ..................................... ......... .. خمطط لنموذج من منازل قصر ليشانة : 5 الشكل

 .............................. ............... ........ .. ميثل خمططا عاما لقصر متاسني : 6 الشكل

 ............................................ خمطط عام لنموذج من منازل قصر متاسني : 7 الشكل

 ........................................ ..... خمطط عام لقصر ورقلة العتيق وأهم معامله : 8 الشكل

 ................................ . ي يف مرتل بقصر ورقلة ميثل خمططا عاما للطابق األرض : 9 الشكل

 .......................... ........... ميثل املخطط العام حلي األعشاش العتيق بالوادي : 10 الشكل

 ................ .. ...................... ميثل خمططا لنموذج من منازل حي األعشاش : 11 الشكل

 ............................ الستخدامات األساسية للطني يف العمارة الصحراوية يبني ا : 12 الشكل

 .................................. ..................... تطور أشكال الطوب البدائية : 13 الشكل

 .... . ................................... العجن والقولبة : يبني مراحل صناعة الطوب : 14 الشكل

 .......... .............. ...................... ميثل لبنة على شكل متوازي مستطيالت : 15 الشكل

 ........ . ........... يبني طريقة استعمال الطني لبناء اجلدران بالضغط يف عبوات خشبية : 16 الشكل

 ........ ...... ........... .................. ميثل بعض األشكال املختلفة حلجارة اللوس : 17 الشكل

 .... . .............. . يبني الطريقة القدمية اليت استعملها الرومان يف قطع احلجارة املنحوتة : 18 الشكل

 ل 148

 ل 149

 ل 151

 ل 151

 ل 151

 ل 152

 ل 153

 ل 154

 ل 154

 ل 155

 ل 156

 ل 157

 ل 158

 ل 159

 ل 159

 ل 160

 ا 160

 ا 160

 ا 161

ا 161
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 ............... ................ .......... خمطط لفرن تقليدي خاص بصناعة التمشنت : 19 الشكل

 ...................................... ........ . ... رسم ختطيطي يوضح أجزاء النخلة : 20 الشكل

 .... ....... .............. . رسم ختطيطي يوضح الكيفيات املختلفة لقطْع جذوع النخيل : 21 الشكل

 ......... ............... .................. رسم ختطيطي يوضح طرق استعمال اجلريد : 22 الشكل

 ........................ ... الطوب يف عمارة الصحراء املنخفضة يوضح أساليب البناء ب : 23 الشكل

 ............................ .... يوضح أساليب التسقيف املسطح بالعمارة الصحراوية : 24 الشكل

 ............................ . . ميثل نوعي القبة املستعملني يف عمارة الصحراء املنخفضة : 25 الشكل

 ............. ....................... أمناط القباب املستخدمة من حيث درجة التفلطح : 26 الشكل

 ..... .................... ......................... يوضح العناصر األساسية يف العقد : 27 الشكل

 : الصور

 .................... .... ............ أساليب بناء األساسات يف عمارة الصحراء املنخفضة : 1 لوحة

 .................... ................. أساليب البناء بالطوب يف عمارة الصحراء املنخفضة : 2 لوحة

 ....................... مناذج للبناء باحلجر غري املهذب وغري املنتظم يف العمارة الصحراوية : 3 لوحة

 . ..... ...................... نتظم يف العمارة الصحراوية مناذج للبناء باحلجر غري املهذب امل : 4 لوحة

 ... .. ........................ ) مناذج من حي األعشاش ( أساليب البناء املعتمدة على املالط : 5 لوحة

 ........................... بعض األساليب األخرى للبناء باحلجارة يف العمارة الصحراوية : 6 لوحة

 ........... ................................... ذج للبناء املختلط يف العمارة الصحراوية منا : 7 لوحة

 .............................. ............. أساليب التكسية يف عمارة الصحراء املنخفضة : 8 لوحة

 .. ... ............ ............................... التسقيف املسطح يف العمارة الصحراوية : 9 لوحة

 .................. ........... ............. ) مناذج من حي األعشاش ( التسقيف بالقباب : 10 لوحة

 . ...................... ...................................... التسقيف بالقبو الربميلي : 11 لوحة

 ...................................... حراوية مناذج من األبواب التقليدية يف العمارة الص : 12 لوحة

 ....................................... مناذج من النوافذ التقليدية يف العمارة الصحراوية : 13 لوحة

 .................................. أنواع أخرى من الفتحات بعمارة الصحراء املنخفضة : 14 لوحة

 .................................. دامات العقود بعمارة الصحراء املنخفضة مناذج الستخ : 15 لوحة

 ............... ......................... بعض مناذج السالمل بعمارة الصحراء املنخفضة : 16 لوحة

 . ..................... أنواع األعمدة والدعامات املستخدمة يف عمارة الصحراء املنخفضة : 17 لوحة

 ا 162

 ا 162

 ا 163

 ا 163

 ا 164

 ا 165

 ا 165
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 ا 166
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 ا 168

 ا 169

 ا 170

 ا 171

 ا 171

 ا 172

 ا 172

 ا 173

 ا 174

 ا 175

 ا 175

 ا 176

 ا 176
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 ا 178
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 ا 180

ا
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 فهرس احملتويات . 2

 ........................................................................................ املقدمة

 ....................... ............................... ...... ....... دراسة متهيدية : الفصل األول

 ................. . ...................................... .......................... ... ..... متهيد

 . . ................. . .......................................................... مفاهيم عامة : أوال

 . ................................ . ....................................... مفهوم العمارة . 1

 .. .............................. .. ...................................... صحراء مفهوم ال . 2

 .. .............................. .. ............................ مفهوم مواد وأساليب البناء . 3

 ............ ................. . .............................. ... ......... العمارة الصحراوية : ثانيا

 ............................. . ...................... .. .... أمناط العمارة الصحراوية القدمية . 1

 ....................... ... . . ............................ ..... ...... من حيث الشكل - أ

 .................. ......... . ................ ... .................. من حيث الوظيفة - ب

 ... ..................... .. ... . ............................... خصائص العمارة الصحراوية . 2

 .................... . ........................................................... مواد البناء : ثالثا

 ....... .. ............ . ........................ ....................... مواد البناء وأنواعها . 1

 ..... ..... ............. . ............................................... املواد احلجرية - أ

 ....... ... .......... . ................................................. املواد الترابية - ب

 ..... .... ........... . ........................................ .......... املواد النباتية - ج

 ................ . ................... .... ........................ معادن ومواد أخرى - د

 .. ............... . ......................................... اخلصائص األساسية ملواد البناء . 2

 . .... ............. . .................................. انيكية ملواد البناء اخلصائص امليك - أ

 ... ............. . .............................................. اخلصائص الفيزيائية - ب

 ............. ... . .............................................. اخلصائص الكيماوية - ج

 ا 2
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 ا ا 9
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 ا 9

 ا 12
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 ا 16

 ا 18

 ا 22

 ا 26
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 ... ............ . ................................................................... ..... خالصة

 ......... .... .... .......... .. ............... ملنطقة الصحراء املنخفضة ة عام دراسة : الفصل الثاين

 ........ ... .. . ..... ....................................................................... متهيد

 ......... . ............................................ . .................... اإلطار الطبيعي : أوال

 ........ . ........................... .. ................................... املوقع والتسمية . 1

 ....... . ................................... .... ..... ................... منطقة الزيبان - أ

 ...... . ................................. ... ......................... منطقة واد ريغ - ب

 ..... . .... .. .............................. ..... ....................... حوض ورقلة - ج

 ..... . ................................... ..................... .... ..... وادي سوف - د

 ... .... . ....................................................... التضاريس ومظاهر السطح . 2

 .. ... . ............................................................................ التربة . 3
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 ............. .. ...................................................... االستعمار الفرنسي . 3
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 ............................................................................ قصر متاسني . 2

 ............................................................................. قصر ورقلة . 3

 .................................................... ...................... حي األعشاش . 4

 ............. ... ........................................................................ خالصة
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