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ة ال بركل املتواضع، فال توفيق إال به، و احلمد والشكر هلل له الفضل الذي اعانين يف إجناز هذا العم
 بعده.السالم على من ال نيب إال ابمسه، واحلمد هلل أوال وأخريا، والصالة و 

الذي ، و توجيهاتذي دعمنا بكل ما لديه من نصائح و تقدير إىل األستاذ املشرف الشكر و 
 رافقنا طيلة مشواران الدراسي اجلامعي، األستاذ: جراب عبد الرزاق.

 تعلمت منهم الكثري.إىل كل األساتذة الذين عرفتهم و 

 سامي. وإىل الكاتب واألخ الذي دعمين ابلتنقيع والتصحيح للمذكرة خيلف

 جزيل الشكر إىل كل من ساعدين من قريب أو من بعيد.

 
 



 

 إهــــــــــــــــــداء
 :بصحبيت الناس أحق إىل خترجي وفرحة جهدي مثرة أهدي

 الكثري أعطت اليت إىل العذبة، االبتسامة صاحبة الروح رفيقة بوجودها، أحيا اليت إىل عرشي وأمرية حيايت ملكة إىل

 .عمرها طالأو  هللا حفظها الغالية أمي :املثالية املرأة إىل ،امرأة أكون كيف علمتين اليت إىل مقابل، دون

 أحنو  أطيبو  أحلى اي صمود، يف الدهر نكبات احتمل الذي القلب إىل احلياة، يف وقدويت األعلى مثلي إىل

 .عمره أطالو  هللا حفظه العزيز أيب رأسي اتج إىل خملوق،

 وزوجته الكرمي وعبد نورالدين منال فريدة، مسيحة، المية، وردة، فضيلة، نسيمة، :ابمسه كل  أخوايتو  إخويت إىل
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 .عمر هديل، الدين، تقي

 .ابمسه كل اآلاثر بقسم الزمالء وكل اميان ليلى، جنالء، وردة، هاجر، اء،أمس ،كميلة :صديقايت إىل 

 فالطار  بوالية بدري الدين خري ابلذكر أخص املتواضع العمل هذا إجناز يف ساعدوين من إىل

 .استثناء دون دعائه ومنحين يعرفين من كل ىلإو  األاثر، طلبة كل إىل

 .قلمي حيملهم ومل قليب محلهم من كل إىل

 ةمسـيـ
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 أ

 ة:دمالمقـ

 بتنوع املتنوعة اهلامة التارخيية األثرية واملواقع املعامل من بالعديد اجلزائري بالشرق الواقعة الطارف والية تزخر
 كان ما ترتجم مادية شواهد من خلفته وما أراضيها على حضارات عدة بتعاقب البشرية، وتركيبتها اخلالبة طبيعتها
 الزمنية الفرتة وكذا القدمية، التارخيية احلضارات إىل التاريخ قبل ما فرتات منذ الشعوب هؤالء أفكار يف سائدا

 االجتماعية احلياة يف تطورات شهدت اليت االنتقالية الفرتة هذه التاريخ، بفجر واملعروفة بينهما احملصورة
 عن األحياء عامل فصلو  الدينية، احلياة مس الذي التطور وخاصة املعدنية، األدواتو  الفخار كصناعة االقتصاديةو 

 متيزت اليتو  أمناطها واختالف املدافن تطور يف معىن من حتمله مبا امليغاليتية املقابر ظهور إىل أدى مما األموات عامل
 فكل خمتلفة، بوضعيات يدفن كان كما الزينة، وحلي جنائزية بأدوات يرفق كان الذي للميت ختليدا بالضخامة

 .اعتقادهم حسب املوت بعد ما حياة يف أمهية ذات املمارسات هذه
 جندها لذا أفريقيا، مشال يف التاريخ فجر إنسان تعاقب على تشهد اليت املادية املصادر من امليغاليتية املقابر تعتربو 

 هذه وقاملة، الطارف تبسة قسنطينة، احلضنة، باألوراس، خاصة اجلزائري والشرق التونسي الغرب يف بكثرة منتشرة
  وهي جمهولة، كوهنا والدراسة باالهتمام حتظى مل الطارف وباملقابل أثرية ودراسات أحباث عليها أجريت األخرية
 دراسة إجراء ىلإ ارتأيت وقد احلجرية، املصاطب نوع من ميغاليتية جنائزية معامل تضم صغرية مقابر على حتتوي
 الغري اجلنائزية املعامل حول املستمر البحث جمال فتحو  هبما التعريف هبدف املنطقة معامل من لكل تنميطية وصفية
 .معروفة

 يف الشديدة الرغبة هو امليغاليتية اجلنائزية املعامل دراسة أي املوضوع هذا اختيار وراء السبب كان وقد هذا
 يف املتشاهبة اهلامة املناطق هبذه التعريف وكذا والتارخيية، األثرية القيمة ذات املادية املخلفات هلذه االكتشاف حب

 .خصوصا الطارف يف معروفة غري جديدة أخرى مواقع عن البحث ملواصلة اجملال وفتح اجلغرافية، طبيعتهما
 بفرتة اخلاصة اإلشكاليات إىل األول الفصل يف التطرق مت رئيسية، فصول ثالث إىل البحث قسم قدو 

 التاريخ، ومسألة التصنيفات التسميات، التعريفات، مسألة حيث من باجلزائر وخاصة أفريقيا بشمال التاريخ فجر
 امليغاليتية املقابر ظهور وبدء التاريخ فجر فرتة إىل احلجرية العصور عرب الدفن ظاهرة عن حتدثت الثاين الفصل ويف
 البحث من التطبيقي اجلانب ميثل والذي الثالث الفصل يف أما .أفريقيا بشمال منتشرة جنائزية معامل من حتتويه وما

 طاراإل مث ،التعريف باملنطقةب الفصل استهليت حيث باملنطقة، امليغاليتية اجلنائزية املعامل دراسة إىل فتطرقت
 كال معامل وتنميط وصف عن حتدثت وبعدها البناء، يف املستعملة احلجارة وكذا األحباث تاريخ ،للمنطقة التارخيي
 توصلت وما املطروحة اإلشكاليات عن فيها اإلجابة متت خبامتة وختمت املقابر، عن عامة استنتاجات مع املناطق

 .توضيحية صورا يتضمن مبلحق فصل كل أحلق وقد البحث، خالل من إليه



 املقدمة 
 

 ب

 وعن املناطق هاته عن تتحدث اليت للمراجع التام االنعدام هو البحث يف واجهتين اليت الصعوبات ومن
 Atlas Archéologique de l’Algérie (S)ـ:ل الوحيد املرجع عن النظر بغض هبا املوجودة املعامل

Gsell,.، أهم ومن .األهايل طرف من املصاطب حجارة استغالل الحظنا امليدانية الدراسة خالل ومن نهأ كما 
 :البحث يف عليها االعتماد مت اليت املراجع

(G) Camps, Aux Origines de la Berbèrie, Monuments et Rites Funéraires Protohistoriques -  

• Recueille des Notes et mémoires de la Société Archéologique de Constantine.  

 اجلنائزية؟ املعامل لبناء املواقع هذه اختريت ملاذا :فهي املطروحة اإلشكالية أما

 تنميطها؟ مت أساس أي وعلى املدافن؟ من النوع هذا بناء يف املستعملة املواد هي وما بناؤها مت كيف

 لوالية احلضاري املادي بالرتاث التعريف سبيل يف بسيطا جمهودا الدراسة هذه تكون أن أمتىن األخري ويف
  .الطارف

  .اهلل شاء إن الالحقة لألجيال مفيدا ومرجعا 
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 فترة فجر التاريخ بشمال أفريقيا: 

من بني االشكاليات اليت تطرح بشأن تاريخ بالد املغرب إشكالية فرتة فجر التاريخ اليت دامت مدة 

السبب الذي أدى إىل دراسة هذه ربة، كما تعترب مرحلة انتقالية وفاصلة بني عصور ما قبل التاريخ والتاريخ، و معت

على املعطيات  عتمادباالذلك و  إفريقيايف مشال  بكثرة يغاليتية وشبه امليغاليتية املنتشرةاملاملرحلة هو اكتشاف املعامل 

 .املتوسطية  لتأثريات احلضارية و او 

عريفاهتا، نشوب جدال حاد بينهم فيما خيص تىل اختالف اآلراء بني الباحثني و إقد أدى ذلك و 

جود هذه مل يكن هناك اتفاق سوى االعرتاف بو و غرايف، انتشارها اجلحتديدها الكرونولوجي و تسمياهتا، تصنيفاهتا و 

لصعوبة خاصة يف تكمن اأصعب الفرتات يف البحث األثري، و أصبحت بعد ذلك من الفرتة بشمال أفريقيا، و 

 .(1)خاصة رائاحلفريات باجلز قص الكبري يف املعطيات االثرية و يرجع ذلك إىل النحتديدها الزمين و 

بعض ...( و ىاجلث ، املصاطب،تاملختلفة ككثرة املعامل اجلنائزية )كالبازينا على الشواهد األثرية بناءو 

، املسكن املخلفات الزراعية اليت يتعرف عليها من خالل الشقق الفخارية كذااهد املعدنية، الفن الصخري و الشو 

اة تنظيم احلي آثار خملفات، و كواخ...(أمسطحات صخرية،  مالجئ، كهوف، باختالف أمناطه )مغارات

االجتماعية الفجر تارخيية اليت يستدل عليها من خالل املعامل اجلنائزية العديدة حبيث متدنا بشهادات مثينة على 

 .(2)اجملتمعات األوىل )احلضارة الريفية(

 :إشكاليات التعريف -1

وروبيني الذين قاموا بأحباث لقد تعددت التعريفات اخلاصة بفرتة فجر التاريخ من طرف الباحثني األ

م، ففي سنة 20بداية القرن و  19بشمال أفريقيا أواخر القرن  العسكريةو  االستطالعيةرية أثناء مهامهم ثأحفريات و 

نتقالية أو فاصلة ا، حيث اعتربها مرحلة J. Decheletteهو احث بتعريف هذه الفرتة بأوروبا و قام أول ب 1920
                                                           

 (1)  مصطفى رميلي، املعامل اجلنائزية لفجر التاريخ مبنطقة اشري، جبال التيطري، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف علم اآلثار، اجلزائر، 2002، ص32.
دراسة أثرية معمارية، أطروحة لنيل  -منوذج املعامل اجلنائزية مبناطق االوراس -عزيز طارق ساحد، التعمري البشري ببالد املغرب يف فرتة فجر التاريخ (2)

 .90-52، ص ص2009-2008 قبل التاريخ، معهد اآلثار، اجلزائر، شهادة الدكتوراه يف آثار ما



قياإشكالية فرتة فجر التاريخ بشمال أفري  الفصل األول 
 

6 

 

احلديد، وزمنيا مع مبا يتناسب مع عصري الربونز و  ة(التاريخ )عصر الكتابصر احلجر( و قبل التاريخ )ع بني ما

 .(1)األلفيتني األخريتني قبل امليالد

ذا يقرتح بأن هلعل فرتة وسيطة بني فجر التاريخ والتاريخ، و : إنه من املنطقي جBourdier (F)ويقول 

ما أن الكتابة، كز و القدمي األعلى الذي سبق الرم فجر التاريخ بدأ مع ظهور الفن التصويري يف العصر احلجري

 .(2)فجر التاريخ هو فرتة الفن التصويري الذي مهد هلذه الكتابةو التاريخ هو فرتة الكتابة 

، حيث عرفه باملدخل 1955مل يتمكن من حتديد مصطلح فجر التاريخ إال يف سنة  Balout (L)أما 

نبها املختلفة أكثر مما حمدد بفرتة أو احلجرة اخللفية للتاريخ، لكنه يعكس حالة معارف ضيقة املفهوم يف جوا

 .(3)زمنية

، املراحل البونية منتسبة أكثر إىل فرتة فجر التاريخ منها اىل فرتة التاريخ يف Cintas (P)قد اعترب هذا و 

نعته بعمل ارجتايل حول فجر التاريخ و  )P (intasCكتاب  )Camps) G، وقد انتقد (4)ظل غياب النصوص

 غري مقنع.و 

شكال من علم اآلثار الريفي، بالد املغرب بعلم أصول الرببر و  التاريخ يف فجر Camps (G) عرفــف

يرى بأن أو الحقا ألية حضارة تارخيية، و  وجهة نظره األخرية هذه جتعل موضوع تعريفه قد يكون سابقا أو معاصرا

غريب خباصية مفروضة نامجة عن خ املرغم هذا يتمتع فجر التارييخ وال بالتاريخ، و يتعلق مبا قبل التار  فجر التاريخ ال

 .(5)قبل التاريخ عن بالد الرببر التارخيية ختالفات الكبرية اليت متيز مغرب مااال

                                                           
(1) Dechelette (J.), manuel d’archéologie préhistorique, celtique et galle, édit Auguste picard, T :II, Paris, 1910, 

P.529. 
(2) Bourdier (F.), préhistoire et protohistoire, B.S.P .F,  T :47, N :11-12, 1950,P.551. 
(3) Balout (L.), préhistoire de l’Afrique du nord, essai de chronologie, A.M.G. Paris, 1955, P.450. 
(4) Cintas (P.), élément d’étude pour une protohistoire de la Tunisie, vol.7, ed.pub.de l’université de Tunis, 

P.UF ; 1961 ;P.02. 
(5) Camps (G.), aux origines de la berbèrie, monuments et rites funéraires protohistoriques, A.M.G, Paris, 1961, 

P.08. 
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التاريخ عندما استعمل احلجارة  فجراحلجري احلديث و  بني العصر انتقاليةحسبه أنه هناك مرحلة و 

 .*تسمى بالفرتة الكالكوليتية وقت واحد و النحاس يفو 

مع تطور معارفنا يف علم املعادن )التعدين( إىل الكتابة و تصنيع  اكتشافاتر التاريخ تعرف من ففرتة فج

، ففجر التاريخ االكتشافنياآلثار الشرقية دفعنا إىل التقليص أكثر فأكثر يف الفضاء الزمين الذي يفصل بني هذين 

صر التارخيي مبعىن بعد اكتشاف الكتابة إمنا كنوع من احلضارة يف جمموعه أو بالتقريب مع العو مل يظهر كفرتة 

الحقا لكنهم مل يستعملوها، فهو موازي للتاريخ عكس الفرتة املا قبل تارخيية اليت تعترب الفن التصويري ممهد 

 .(1)للكتابة

يستحق وصفه بفجر التاريخ والتاريخ، و  مبعىن الكلمة بني ما قبل انتقائييف حقيقة األمر أنه طور 

 .(2)التاريخ

فيما خيص حدوده  احلديد يف بالد املغرب إشكاال آخراز و د عصر املعادن مبا يف ذلك النحاس، الربونيعو 

قد اهتم العديد من الباحثني حول وضعيته احلضارية، فيشبه البعض إىل هناية العصر احلجري الكرونولوجية، و 

جية أنه وجه ثقايف وثورة تكنولو و  ض اآلخر إىل بداية فجر التاريخيشبه البععترب تطور حضاري، و احلديث إذ ي

 .(3)االقتصاديساعد على التطور االجتماعي و 

وحسبه مصطلح فجر التاريخ حيمل قبل كل شيء  فجر التاريخقبل التاريخ و  أما القاموس اخلاص بأثار ما

جمعات حتمل لدراستها، قد يتعلق األمر مب معىن منهجي يعين جمموعات ثقافية معينة بطبيعة الوثائق اليت حبوزتنا

هي مذكورة يف النصوص التارخيية القدمية املعاصرة هلا )مثل الغاليني قبل الرومان الذين يذكرهم املؤرخون و ؛ الكتابة

قد يتعلق األمر بشعوب معروفة ضمن نصوص مكتوبة أو شفوية الحقة للفرتة اليت يتذكروهنا، والالتني(، و  اإلغريق

                                                           
وتتميز بظهور معدين الربونز واحلديد.  الكالكوليتية تعين الفرتة النحاسية احلجرية، ظهرت يف أوروبا قبل فجر التاريخ أي مع هناية العصر النيولييت، *

 : حجارة(.lithos: حناس، khalkos)كالكولييت كلمة إغريقية متكونة من 
(1) Bourdier (F.), sur la définition de la protohistoire, B.S.P.F, T =47, N=5, 1950, P.211. 

(2) Bourdier (F.) , ibid, P.211.  
 .99عزيز طارق ساحد، املرجع السابق، ص (3)
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تاريخ فرتة يعين أيضا فجر الاملراجع النصية الغري مباشرة، و  بط الوثائق األثرية معيف كلتا احلالتني تستدعي الدراسة ر 

 .(1)زمنية بصفة غري حمددة

ل أقنع التعريفات هي التعريف الذي يعترب فرتة فجر التاريخ علم يشمل جمموعة معارف حو ومن أوضح و 

نسان من ي مرحلة عادية النتقال اإلهوىل، فاليت زامنت احلضارات التارخيية األالشعوب اليت مل تعرف الكتابة و 

 .(2)عصور ما قبل التاريخ اىل العصور التارخيية حيث عرف فيها صناعة املعادن

نسانية الكربى املتتابعة حيث قبل التاريخ، فجر التاريخ والتاريخ هي الفرتات اإل كما ميكن القول أن ما

 .(3)مهما كانت دياناهتممهما كانت درجات حتضرهم لعامل، بدأت كل واحدة يف نفس الوقت عند كل شعوب ا

رية القانونية تعريفات ث اجلزائريني من خالل أحباثهم األالباحثني األوروبيني قدم بعض الباحثنيإضافة إىل 

 Savary (J.P)ميكن ذكر جدا مقارنة بأحباث األوروبيني، و قد كانت قليلة ة فجر التاريخ بشمال أفريقيا، و لفرت 

بعض ا ع فدنون مبنطقة الطاسيلي ناجر، وتلتهطرحا جديدا يف دراسة املعامل اجلنائزية يف موقالذي قدم 

 الوسط خالل سنوات التسعينات:عض مواقع فجر التاريخ يف الشرق و االستكشافات لب

  اكتشافات منطقة نقاوس جلبال بلزمة مشال غرب األوراس، حيث متت حفريات منتظمة مبقربة سفيان

 .(4)(م1992 -1991)

 تلتها أعمال أخرى مت من خالهلا ، و (5)األعمال امليدانية مبنطقة أشري بنواحي عني يوسف يف نفس الفرتة

 مواقع جديدة يف السنوات املوالية. اكتشاف

 :تعريفات لفرتة فجر التاريخ منها مت طرح ثريةاألمن خالل نتائج األحباث و 

                                                           
(1) Leroi-Gourhan (A.), dictionnaire de la préhistoire, ed. P.V.F, Paris, 1988, P.868. 
(2) Biard (J.), la protohistoire de bretagne et d’armorique, ed. France, Paris, 1991, P.P.7-9. 
(3) Bourdier (F.), op.cit., P.551. 

تاريخ، معهد عزيز طارق ساحد، املعامل اجلنائزية مبنطقة نقاوس، مقربة سفيان احلضنة الشرقية، رسالة لنيل شهادة املاجيستري يف علم آثار ما قبل ال (4)
 .1998 اآلثار باجلزائر،

 مصطفى رميلي، املرجع السابق. (5)
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 لفة ومتنوعة تتمثل يف تنظيم منطحضارية خمتهر ثقافية و تقالية برزت فيها ظوافرتة فجر التاريخ مرحلة ان

 األدوات املعدنية كما عرفت هذه الفرتةأدوات جديدة مثل الفخار اململس و عيش بسيط، حيث استخدمت فيه 

ظهور عادات جنائزية جديدة مل تكن معروفة من قبل، فمن دون شك أن بالد كن، و املسالفن الصخري والزراعة و 

 .(1)سابقة أو معاصرة للوجود البوينة موالية للعصر احلجري احلديث و ذه الفرت املغرب عرفت ه

أما عن مصطلح العصر احلجري احلديث فيشمل نوعا من التطور احلضاري املتعلق بالعصور احلجرية، أما 

هام ، رؤوس السفجر التاريخ فهو يرتجم لنا جانبا من تقدم معارفنا، فعندما يستعمل مثال: الصقل، التهذيب

مل تعرف كل تلك األشياء مرة مشموالت العصر احلجري احلديث، و  الرعي، فذلك مناحلجرية، الفخار والزراعة و 

، هذه األخرية (2)واحدة، بل أتت تدرجييا، وقد متثلت التطورات الكبرية إلنسان ذلك العصر يف الثورة النيوليتية

 12ما ساعد على حدوثها قيام املناخ األنسب يف حدود و منط معيشته نسان و تغريات جذرية يف حياة اإل متثلت يف

استئناسه للحيوان، كما أنه الفخارية بعد اكتشافه للزراعة و  ألف سنة، مع ظهور تقنيات جديدة يف صناعة األواين

،  3)(نسان بعدها العصور املعدنية )النحاس، الربونز، احلديد(ليعرف اإل بعد انتهاء املرحلة تنتهي العصور احلجرية

 .(4)ىل فجر التاريخ كان قد مت تدرجيياإكما جيدر بنا الذكر أن االنتقال من مرحلة ما قبل التاريخ 

كذلك تعين فرتة فجر التاريخ بالنسبة للباحثني حتديد معارفهم على ذلك اخليط الرفيع الومهي يف أذهاهنم، 

اليت  بداية الفرتة التارخييةصر احلجري احلديث و مبا فيها الع الذي يفرق فيه ما بني مرحلة العصور احلجرية بكاملها

بذلك فهو عبارة عن حلقة جتمع بني ما قبل تصويرية مث االجبدية فيما بعد، و الكتابة التستعمل باستعمال املعادن و 

 .5)(الكتابيةاملادية و بني الكتابة اليت يعتمد فيها على املصادر تمد فيها على املصادر املادية، و الكتابة اليت يع

                                                           
 .37عزيز طارق ساحد، التعمري البشري ببالد املغرب...، ص (1)

(2) Balout (L.), algérie préhistoire, A.M.G, Paris, 1958, P.129.  
 .52، ص2008 حممد بيومي مهران، املغرب القدمي، دار املعرفة اجلامعية، مصر، (3)

(4) Balout (L.), op.cit., P.129.  
 .43، ص2008التوزيع، ميدية )النشأة والتطور(، دار اهلدى للطباعة والنشر و حممد الصغري غامن، سريت النو  د. (5)
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ني ما قبل التاريخ اليت تسبقها تطلق فرتة فجر التاريخ بصفة عامة على فرتة تاريخ البشرية احملصورة ب

العصور التارخيية اليت تليها بظهور الكتابة اليت تتخذ منها عنصرا أساسيا يف دراستها، عن طريق النصوص القدمية و 

طريق علم اآلثار، اإلثنوغرافيا كذلك عن ، و (1)نالروماو ا كالفينيقيني، اإلغريق للشعوب اليت دخلت التاريخ مسبق

 .األنثروبولوجياو 

فجر التاريخ  الفن الصخري بالنسبة لدراسةألثرية خاصة املعامل اجلنائزية و كما ال ننسى أمهية الشواهد ا

جتماعي هلذه االالتنظيم يات عن خمتلف النشاطات اليومية و معطق يف شأنه، إذ تفيدنا مبعلومات و التدقياملغريب و 

 .(2)حتديد نقاط االستفهامالفرتة الغامضة و 

، الفخار امللون والرسوم اجلدارية تالبناءات امليغاليتية واحلرف احمللية كاملصاطب، البازينا فمن خالل

بالرغم من غموضها ميكن أن تزودنا مبعلومات جديدة لتوضيح فرتة فجر التاريخ دها حتتوي على وثائق تقريبية، و جن

عوب بتحليلنا لرموز اعتقادات الشلتعرف على ظروفها االجتماعية ومنتجيها، وحتديد مظاهرها لفهم ممارسات و وا

 .(3)مصاطبهم حيزيةو  زخارفهم

ميكن القول أن السابقة نالحظ أن هناك تضارب وتداخل نوعا ما فيما بينهما، و  من خالل التعاريف

ثقافية متنوعة ر ما قبل التاريخ والتاريخ، تتميز مبؤشرات حضارية و فاصلة بني عصو انتقالية  التاريخ هو مرحلة رفج

كذلك صناعة أدوات معدنية، و  االقتصادية كصناعة أدوات من الفخار اململس،قلت يف تطور احلياة االجتماعية و ف

ا قامة معامل على اختالف أشكاهلإصبح الفصل بني علم األحياء واألموات و أتطور يف احلياة الدينية خاصة 

مرافقتها بأثاث جنائزي العتقادهم ها مبواد صلبة لضمان حفظ اجلثث وبشىت أنواع وضعيات الدفن، و أحجامو 

 باستعماهلا يف احلياة الثانية.
                                                           

ما  علم آثار يف جبل القرطاس )جنوب قسنطينة(، رسالة لنيل شهادة املاجستريبه امليغاليتية ملنطقيت الربمة و شاملعامل اجلنائزية امليغاليتية و مراد زرارقة،  (1)
 .16، ص2006-2005قبل التاريخ، معهد اآلثار، اجلزائر، 

(2) Abd el-Kader Haddouche et Smail Iddir, questionnement sur la protohistoire d’alger, athar, N :06, Alger, 

2007, P.194. 
(3) Abd elouahab Bouchareb, cirta ou le substratum urbain de constantine, pour l’obtention du diplôme de 

doctorat d’état, option : urbanisme, Alger, 2006, P.442. 
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 إشكاليات التسمية: -2

من بني االشكاليات اليت تطرح بشأن فرتة فجر التاريخ ببالد املغرب كذلك اشكالية التسمية، فقد 

صد يقا قبل االسالمي" بدال من مصطلح "فجر التاريخ"، و "أسبق" أو "م صطلحم Reygasse (M)استعمل 

هذا التعريف  )Camps ) Gفجر التاريخ"، وقد انتقد" بدال من مصطلح ،(1)سالمهبا املرحلة السابقة لظهور اإل

ر هذه سالم"، إذ أنه يرى أن هذه األخرية ضيفة مادامت حتصلح "فجر التاريخ" عوض "ما قبل اإلمفضال مصط

 سالمية، رغم أنه ميكنها أن تسبقها بألف سنة.إليف مرحلة سابقة بقليل للمرحلة ااملباين 

ىل إنفسه مضطرا   Camps (G)الفجر تارخيية وجد  الطقوس اجلنائزيةفمن خالل دراسته للمعامل و 

باين اجلنائزية احمللية مبا النظر يف املصطلحات املتداولة حول فجر التاريخ بإعطائها طابعا أوسع بإدماج جمموع امل

استعمل من جهته ح امللكي املوريتاين، اجلدار(، و ، الضرينسوىل التارخيية )املدغاللقرون األفيها تلك املعاصرة 

"معامل جنائزية ليبية بربرية" دون التفكري من جهته أن هذه األشكال تنتشر يف مناطق غري تلك املنسوبة للرببر 

ح لكونه ال يفي بالغرض املطلوب ن جهة أخرى، إال أنه يف األخري ختلى عن هذا املصطلوألسبقية بعض املعامل م

 .(2)اختار مصطلح "فجر التاريخ"و 

 L.A.P.E.M.Oمشكلة التسميات حيث يقول يف مقال نشره يف جملة  Camps (G)وقد التمس 

الذي  يا للمصطلحم: "...أنه يصعب معاجلة مسألة التسميات مامل يكن هناك فهما موضوع1986سنة 

الصحراء، فالسؤال هو: ما اسة فجر التاريخ بشمال أفريقيا و يتبني ذلك على وجه اخلصوص يف در يستخدم، و 

 .(3)فريقيا..."إة فجر التاريخ؟ وما مدى انتشارها بشمال تعريف فرت 

 .(4)الفرتة الرببرية القدمية"مصطلح "فرتة قبل الرببر" أو " )Hachid) Mوقد استعملت 

                                                           
(1) Reygasse (M.), monuments funéraires préhistoriques de l’Afrique du nord, A.M.G , Alger, 1950 , P.174. 
(2) Camps (G.), protohistoire de l’Afrique du nord, questions de terminologie, L.A.P.E.M.O, 1986 , PP.1-2. 
(3) Camps (G.), op.cit., PP.1-2. 
(4) Hachid (M.), les premiers Berbères entre méditerranée, Tassili et Nil, ed Ima –yes idissud ; 2000.P.314. 
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تباينت املصطلحات اليت صاغها اآلثارين للتعريف باملعامل اجلنائزية لفرتة فجر التاريخ بسبب تنوعت و  كما

 دافناألخطاء املرتكبة يف عملية الرتمجة، فاستعملت مصطلحات خمتلفة للداللة على معامل هلا نفس الشكل كامل

حتويط، كما استعمل مصطلح ات ممر و شكل ثقب الغلق، معامل ذ الشبيهة بثقب الغلق اليت تسمى معامل على

حتويط  ممر و جثوة ذات ائزية كجثوة على شكل ثقب الغلق و جثوة للداللة على نفس االشكال اهلندسية اجلن

ختليدا للميت كانة اهلامة للعمارة اجلنائزية و كذلك، ولكن يفضل استخدام مصطلح معلم عوض جثوة إلبراز امل

 .(1)بواسطة هذه العمارة

 مشال احلضنة( استعملوراس و شوشة هذا النوع املنتشر بكثرة يف الشرق اجلزائري )باألعن مصطلح و 

لشوشة لتمييز املعامل الشبيهة يف شكلها خبرزة البئر املتواجدة باآلهقار، حيث أتت تسمية شوشة أو شبيهة با

 .(2)أباليساللداللة على معامل سيالت وتيت و 

معامل ما بعد العصر احلجري احلديث ته معامل العصر احلجري احلديث، و من جه Paris (F)كما استعمل 

ويط، األشكال حتو ذات ممر  ىلنيجر، وذكر بعض املعامل كاجلثللداللة على التقسيم الكرونولوجي ملعامل مشال ا

ىل إنشأهتا هاللية الشكل، فيمكن استعمال مصطلح النبولييت لتمييز املعامل اجلنائزية اليت تعود  ىاملسطحة، جث

 .(3)العصر احلجري احلديث

ىل مصطلحات أخرى صيغت على األشكال ذات امللحقات الطقوسية كخيمة فاطمة، معامل ذات إإضافة 

 .(4)الكوات أو قاعات العبادة، معامل على شكل حذوة حصان

 

 

                                                           
(1) paris (F.) , les sépultures du sahara nigérien du nédlithique à l’islamisation, bondy orstom, vol :02, 

1996.p.621.  
(2) Abd el-Kader Haddouche et Smail Iddis, op.cit., P.179. 
(3) Paris (F.), ibid. P.621. 
(4) Camps (G.), protohistoire de l’afrique du nord…., op.cit., P.P.1-2. 
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 إشكاليات التصنيف:   -3

األكثر على  شر تصنيفا علىت تصنيفات املعامل اجلنائزية ببالد املغرب حيث بلغت مخسة عددعت 

معظم هذه التصنيفات طبقت اعتمادا على قل بالنسبة للمناطق الصحراوية، و مخسة على األاملناطق الشمالية، و 

 .(1)التوزيع اجلغرايفندسة املعمارية )املورفولوجيا( و معياريني أساسيني مها: اهل

آخر تصنيف قام به ، و (2)م1868سنة  )tourneuxeL) Aوقد اقرتح أول تصنيف من طرف  

(G) Camps  م، حيث اعترب هذا األخري مرجعا أساسيا يف دراسة املعامل اجلنائزية لكونه مشل جل 1961سنة

 ، ومن أمهها نذكر:(3)املعطيات الواردة يف التصنيفات السابقة

 Letourneux (1868-1869:) (A)تصنيف  -3-1

 هي:ه األول يضم ثالث جمموعات كربى و كان تصنيف

  :الضريح نالكبرية اليت تعود للفرتة التارخيية )املدغاس ىيندرج ضمنها اجلثاملعامل الرببرية أو الليبية ،

 ىل النقيشات الليبية.إامللكي املوريتاين(، إضافة 

  الدوائر احلجرية.املعامل السلتية: املصاطب و 

 طى قد اع، و (4)احلوانتو  ، الشوشاتتاملعامل الغري حمددة األصل: البازيناLetourneux) A( 

 .(5)تعريفات دقيقة وواضحة هلذه املعامل الغري حمددة األصل

للجزائر حسل التوزيع اجلغرايف ويعد دعما للقائمة  خاص باملعامل اجلنائزية 1869كما قدم تصنيفا آخر سنة 

 إضافة هلا جند:األوىل و 

                                                           
(1) Abdel- Kader Haddouche Smail Iddir, op.cit., P.180.  

(2) Letourneux (J.A.), sur les monuments funéraires de l’algérie orientale, archive fur anthropologie, brunswick, 

1868. 
(3) Camps (G.), Aux origines de la berbère, monuments et rites funéraires protohistoriques, A.M.G , Paris, 1961.  

(4) Letourneux (J.A.), ibid, PP.307-320. 
(5) Bourguignat (J.R.), histoire de monuments mégalithiques de roknia prés d’ hammam maskoutine, T :IV, 

challamel aine librairie edition, Paris, 1868, PP.16-17.  
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 .املعامل امليغاليتية: املصاطب 

  املنهري(.لتذكارية )النصب اوالدوائر احلجرية و اجلثى 

  الرتاصفات احلجرية.األخاديد احلجرية و 

  يقصد هبا األشكال احلجرية الدائرية.احلويطات و 

  ىل الكهوف غري إ باإلضافةنسان كمسكن، اليت استعملها اإلالكهوف خاصة الطبيعية منها و

 .(1)الطبيعية اليت يقصد هبا احلوانت

  Gsell (1901- 1927:) (S)تصنيف  -3-2

قدم و  A( Letourneux(معتمدا على العمل الذي قام به  (2)1901تصنيفه األول سنة  )Gsell) S أعد

 قائمة ألهم املعامل اجلنائزية يف شكل جمموعتني متمايزتني.

 الشوشات.، املصاطب، الدوائر احلجرية و *البازينات، النشاز ىاجملموعة األوىل تتمثل يف: اجلث 

 احلوانت.اجملموعة الثانية : 

املراسيم اجلنائزية اليت كان ميارسها الرببر يف العصور التارخيية، وقام وقد واصل أحباثه حول املعتقدات و  

بدراسة احلوانت  Gsell (S)ول، بدأ ة معمقة ة اعتمادا على تصنيفه األبدراسة املعامل اجلنائزية ببالد املغرب دراس

ف على مخسة ىل النشاز، ووصف الدوائر احلجرية، كما تعر إضافة إكد على أهنا أقدم من الوجود البوين، أاليت يو 

 .(3)املعامل امليغاليتية املعقدةأمناط أخرى للمصاطب وذكر الشوشات و 

 

 

 
                                                           

(1) Letourneux (J.A.), catalogue du monuments préhistoriques de l’algérie, B.S.AC, T : IV, 1869, PP.67-73. 
(2) Gsell (S.), monuments antiques de l’algérie, monuments indigènes et puniques, T : 01, Paris, 1901. 

(3) Gsell (S.), histoire ancienne de l’afrique du nord, T : IV, Paris, 1927. 
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 Pallary (1909 :) (P)تصنيف  -3-3

نية يف قائمته اليت تضم تسعة معامل خمتلفة بأهنا مدافن بربرية قدمية ال عالقة هلا بالفرتة البو  Pallary (P)يشري 

 هذه املعامل هي:، و (1)ىل ما قبل ظهور االسالمإال بالفرتة الرومانية حيث ينسبها و 

 .اجلثى البسيطة 

 .)اجلثى ذات املدرجات )البازينات 

  ىل القمة.إاجلثى احملاطة باحلجارة من القاعدة 

 .الدوائـر احلجرية 

 .املصاطب 

 .املدافن املستطيلة الشكل 

 .الشوشات 

 .معامل اجلدار بتيارت 

 (2)احلوانت. 

 Camps (1961:) (G)تصنيف  -3-4

على التوزيع اجلغرايف للمعامل  يف تصنيفه هذا للمعامل اجلنائزية ببالد املغرب Camps (G)لقد عاد  

قد استنتج أن االشكال البسيطة املنتشرة يف مساحات واسعة بأهنا حملية، أما ودرجة التعقيدات املعمارية، و 

 )Camps) G، كما رتب (3)دخيلةحمددة دون غريها تكون مستوردة و  ة يف مناطقاالشكال املعقدة املوجود

 كان تصنيفه كالتايل:ظهور هذه املعامل زمنيا، و 

                                                           
(1) Pallary (P.), instructions pour les recherches préhistoriques dans le nord-ouest de l’afrique, ch :XN, Alger, 

1909.  
(2) Pallary (P.), op.cit., P.P.82-95. 
(3) Camps (G.), aux origines de la berbère, monuments…, op.cit., P.61. 
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 أشكال بسيطة

 ارات مهيئة أو غري مهيئةمغ  يةــحمل

 جثى من احلجارة 

 نشاز أو جثى من الرتاب 

 دوائر أو فضاءات جنائزية 

 حوانت  ستوردةــــــــم

 الرضمدافن حتت ا 

 قبور يف شكال مطمر 

 مصاطب 

 ممرات مغطاة 

 معامل ميغاليتية متطورة  اليت تشكل جبدار خارجي أشكال متطورة

 تبازينا 

 شوشات 

 دقائلممرات وأذرع و   اليت تتميز بتهيئات تعبدية

  عالمات خارجية أو حويطات

 أو مسالك

 مشكاوات 

 صليات 

  موائد القرابنيكوات و 

 مصطبة ذات ممر مكشوف  ة اليت عرفت تغريات يف البني

 معامل ميغاليتية معقدة 
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 معامل ذات أروقة 

  معامل جنائزية يف أشكال

 بنيات سكنية

  أضرحة كبرية ذات تقاليد

 بربرية

 .(1)للمعالم الجنائزية ببالد المغرب )(Camps Gجدول يوضح تصنيف 

 :أريخإشكاليات الت  -4

يقية بالنسبة للباحثني يف ظل عدم متييز بداية أما عن حدود فرتة فجر التاريخ فإهنا تطرح مشكلة حق 

نقص الكبري يف املؤلفات املتعلقة هبذه الفرتة بسبب اللعصر احلجري احلديث عن هنايته، وكذا نقص الوثائق و ا

 .(2)التحاليل املخربيةاألحباث العلمية والدراسات املوضوعية، و 

ىل حدود إىل حتديد بداية الفرتة إالبعض  بالرغم من االختالفات بشأن التحديد الكرونولوجي يذهبو  

ىل ظهور الوثيقة املدونة إسنة قبل امليالد بالنسبة لبالد املغرب يف حني تبقى هنايته غامضة يرجعها البعض  3000

تأسيسهم ألوىل املستوطنات ىل الدخول الفينيقي و إالبعض االخر يرجعها قبل امليالد، و  1500اليت تعود حلوايل 

 .(3)قبل امليالد( 1100 )أتيك بتونس

اجلنائزية لفرتة فجر  أما بالنسبة لألحباث اليت أجريت على العينات العضوية اليت وجدت يف املعامل 

، نذكر من بينها (4)، فقد أعطت تأرخيات ال تفوق معظمها القرن الرابع قبل امليالد14بطريقة الكاربون التاريخ، و 

 اليت أجريت مبدافن شرق ووسط اجلزائر:

                                                           
(1) Camps (G.), op.cit., P.62. 

 .36السابق، ص ، املرجعرميلي مصطفى (2)
(3) Leroi Gourhan (A.), op.cit., P.868. 

 .17، املرجع نفسه، صمراد زرارقة (4)
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 ( :جبل مسترييGIF .2841) 2940 ± 110  :ق.م. 540سنة. أي 

 ( :تيديسGIF .2844 )2200 ± 100  :ق.م. 250سنة. أي 

 ( :)جبل مازيال( بونوارةGIF .2842 )1700 ± 100  :ق.م )مت التأريخ على 250سنة. أي 

 للمقربة(. 21 تعظام وجدت يف اجملموعة الثانية من مدافن البازينا

 ( :6284بين مسوس. GIF )0021 ± 100  :(1)ق.م 501سنة. أي. 

  (2)(تالبازيناو  ى)بالنسبة للجث قبل امليالد 425و 570أشري )بالقرب من املدية(، تؤرخ ب. 

قبل امليالد، يف حني  3105: ـار(، أرخت جثوة بسيطة بهقأما يف الصحراء يف موقع لوين بأتاكور )األ 

 .(3)ميالدي 1530: ـكذلك مقابر سيالت بميالدي، و  1370و 1270: ـأرخت مقابر تيت ب

من خالل هذه التأرخيات املختلفة ميكن القول أنه من الواجب مراقبة نتائج احلفريات اليت أجريت على  

من املؤسف أن دقيقة لشعوب فرتة فجر التاريخ، و املعامل اجلنائزية موازاة مع أماكن السكن للحصول على صورة 

هذا يعد سببا أخر يف عدم يل اجيادها ظاهرة بني املخلفات و من املستحري معروفة و ات الفجر التارخيية غالسكن

 .(4)القدرة على حتديد امتداد فرتة فجر التاريخ

 

                                                           
 .38، املرجع السابق، صرميلي مصطفى (1)

(2) Abdel-kader  haddouche et Smail  Iddir, op.cit., P.181. 
(3) maitre (J.P.), contribution à la préhistoire de l’ahaggar, téfedest centrale, A.M.G, mém.. du C.R.A.P.E, 

N :XVII, 1971, P.75. 
(4) Camps (G.), aux origines de la berbèrie, massinissa ou les débuts de l’histoire, Lybica-archéologie-épigraphie, 

T : VIII, Alger, 1960 , P.92. 
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 بداية الدفن:أوال: 
ىل إإن املختصني يف دراسة ما قبل التاريخ كانوا قد اتفقوا على أن بداية نشأة احلياة يف مشل أفريقيا تعود 

رحلة مطرية تتخللها الذي كانت إفريقيا فيه متر مب ىل عصر البليستوسنيإبالضبط هناية الزمن اجليولوجي الرابع، و 
نسان البدائي ، فقد كان اإل(1)فرتات تقهقر جليدي يف القارة األوروبيةفرتات صحو، ويقابلها زحف جليدي و 

فرتسة( يف املالجئ حتت الصخور، والكهوف، حيتمي من العوامل البيئية القاسية )عوامل طبيعية، حيوانات م
اين العاقل نسفيما بعد خاصة مع ظهور النوع اإل ىل جانب مقر استقراره حيزا لدفن موتاهإاملغارات اليت اعتمدها و 

Homo Sapiens  درتاىلنيننسان العاقل اليشتمل على نوعني: األول يسمى: اإلالذي Homo Sapiens 

Neanderthalensis العاقل العاقل  نسانأو )إنسان نيندرتال(، والثاين يدعى: اإلSapiens Homo 

Sapiensإميانه بوجود حياة بدفن موتاه و  هتمامهوهي ا نسانلذين يعربان عن مرحلة اكتسبها اإل، هذين النوعني ا
 .(2)ثانية بعد املوت

ال نسان يدفن موتاه، و احلجري القدمي األسفل مل يكن اإل بالضبط يف العصرو  تاريخالما قبل ففي عصور 
يهتم بسرت اجلثث النشغاله يف سد حاجياته الغريزية فقط، أما يف العصر احلجري األوسط بدأت عملية الدفن مع 

ة القرفساء، الوضعية الذي كان يدفن البعض من جنسه يف وضعيألف سنة، و  100 يف حوايل *الإنسان نيندرت
حياء أو دفنه يتم بالقرب من مكان وجود األكان يف فرتات متأخرة أصبحت ممدودة، و املنكمشة، مث املنطوية، و 

خمبأ للسكان الذين اختذوا من  حتت األرضية اليت يسكن فيها الفوج البشري باملغارات الطبيعية اليت كانت مبثابة
كمثال على ذلك املغارات خاصة جبوار جدراهنا، و  مداخلها مراكز الستيطاهنم، فتوضع جثث موتاهم بداخل هاته

كذلك يف مغارة قفزة اليت ترجع ، و (3)العثور على شاب راشد ممدود على الظهر داخل حفرة مبغارة قبارة بفلسطني
 .قبل امليالد (4)سنة 90000قد أرخ حبوايل طفل ذو ستة سنوات و ية، عثر على للحضارة املوستري 

ما وجدت بقايا فمن جممل البقايا اليت عثر عليها داخل املغارات الطبيعية تنتمي ألشخاص منفردين، ك
بالرماد ضمن طبقات أرضية الكهوف اليت تراكمت فوق بعضها كتلك اليت عثر عليها يف كل  عظام بشرية خمتلطة

                                                           
 .21، ص2005النشر، اجلزائر، ائر القدمي، دار اهلدى للطباعة و آراء يف تاريخ اجلز حممد الصغري غامن، مقاالت و  (1)
 .62، ص1999معية، اجلزائر، حممد سحنوين، ما قبل التاريخ، ديوان املطبوعات اجلا (2)

 .(64-62نيندرتال نسبة اىل مغارة يف ضفة نيندرتال قرب إسلدورف بأملانيا. )حممد سحنوين، ص ص *
(3) Paul G-Bahn, archéologie, le guide de nos origines, délachaux et niestlé, Paris, 2002, P.137. 
(4) Claude Masset, la mort aux périodes préhistoriques et protohistoriques (-1000.000 à 750), archéologie 

funéraire, 2éme edition errance, Paris, 2007, P.65. 
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اد و كهوف ايق، و ellivGuyot (1) عني البنياناجلزائر العاصمة )بكهف الصخرة الكبرية( بالقرب من من ضواحي 
edaAigu (2)بالقرب من جباية. 

عدم عودة اجلثث حلركتها الطبيعية مما جعله يفكر حياول فهم أسرار ظاهرة املوت، و  كما بدأ هذا االنسان
محايتهم من احليوانات املفرتسة كيفية تمامه الكبري باملوتى و عن ذلك اهيف وجود حياة أخرى بعد املوت، ونتج 

 احلصى.ل الطبيعية عن طريق حفر القبور وتغطيتها بالرتاب و العوامو 
نسان العاقل  )من فصيلة اإل Cro-Magnonنسان كرومانيون إمع على و ويف العصر احلجري القدمي األ

حجرية تبني القرب أو املدفن، كما بدأت الطقوس تنتظم  بالطات لك بزيادة حجارة و كذلك( بدأ املدفن يتطور وذ
صدف توضح مع امليت، ات حجرية، قطع من العاج، فواقع و كما توضحه بعض القرابني املتمثلة يف وجود أدو 

 فهذه السلوكات الطقوسية الرمزية اليت كانت تصاحب عملية الدفن جتعلنا نتقبل فكرة مواصلة احلياة بعد املوت.
 دراهنا للحصول على مساحات داخليةحنت ج بإعادةتعديل املغارات نسان على هتيئة و كما عمل اال

بسيال )أم البواقي(،  املعروف بالسراديبو  هذا النوع باجلزائرأحد أمناط قد اكتشف منتظمة ومالئمة للدفن، و 
كذلك مغارة  و  ،(3)م300م، يبلغ عرض تسلسل هذه املغارات بأكثر من 1914أول احلفريات عليها سنة  فنظمت

كاف بلغوماري باملغرب األقصى اليت تعترب من املغارات املهيأة، فقد أضفت املغارات أمهية دينية منذ القدمي بفضل 
ىل الفرتة إقد استمر هذا االعتقاد ا عالقة بالعامل السفلي اجلين، وبصفتها طريقا الخرتاقه و مظهرها املؤثر لكوهنا هل

 .(4)عة قسنطينةالرومانية جلبل طاية يف مقاط
ا من املدافن ، أي أهن(5)يف اجلرف حفرتأهنا مغارات اصطناعية صغرية  قد اعتربت حوانت الركنية علىو 

 .Cubique Hypogées (6)كانت تسمى بالنواويس املكعبة القدمية الباكرة و 
دمي املتأخر ىل العصر احلجري القإالطقوس اجلنائزية ببالد املغرب فإهنا تعود أما عن مراسم الدفن و 

Epipaléolithique  الذي متيز بنشوء حضارتان أساسيتان متمايزتان مها: احلضارة اإليبريومورية
Ibéromaurusienne  احلضارة القفصية وموطنها يف السواحل املتوسطية، وCapsienne باملناطق  وتتمركز

                                                           
(1) Gsell (S.), monuments antiques de l’algérie, monuments indigènes et purniques, T :01, Paris, 1901,P.P.1-5. 
(2) Debruge (A.), compte-rendu sur les fouilles divers abris sous rochés des aiguade (Bougie), R.S.A.C, T :07, 

1903 ,PP.135-140. 
(3) Logeart (F.), grottes funéraires hypogées et caveaux sous roches de sila-fouille (1993-1934) , R.S.A.C, 

T :LXIII, 1935-1936, PP.69-105.  
(4) Nacéra Benseddik, les religions du maghreb antique, Athar, bulletin n°03, A.A.S.P.P.A. Alger, 1991, B24. 
(5) Berbrugger (A.), chroniques Archéologiques à Roknia, Rev-afri, T :VIII, 1864, P.391. 

 .252، ص2008ملطبوعات اجلامعية، اجلزائر، اجملتمع يف الشمال االفريقي القدمي، ديوان احممد العريب عقون، االقتصاد و  (6)
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بفضل احتكاكهم عن طريق التجارة قيا، الدينية بشمال افري احلضارات القدمية على احلياة بتأثرياتالداخلية، و 
 اهلجرات مث اكتساب عادات مماثلة جتسدت يف:و 

  املدخل الرئيسي للقرب فهو ميثل مظهر توجيه امليت ومدفنه حنو الشرق خاصة رأسه وغرفته اجلنائزية و
 قد عرفت هذه العادة منذ القدمي يفبشروق الشمس، و  من مظاهر العبادة اجلنائزية اليت هلا عالقة

 .(1)بالد الرافدين(احلضارات الشرقية )وادي النيل و 
 .(2)دوات الطقوسيةواأل ، املعلمالتوجيه حنو الشرق خيص: اجلسم )Camps) Gوحسب 

حيتاجه من  ن إمياهنم بعقيدة اخللود ووجود حياة أخرى بعد املوت صار امليت يصحب معه كل ماأأما بش
 أواين فخارية.أدوات، حلي، أسلحة، و 

لرببر القدامى لرش عظام املوتى احيث استعملها  Ocre Rouge ة احلمراءانت تطلى اجلثة باملغر كما ك
ثاث األ، وكذلك تطلى القبور و (3)محر(السيما الرأس )كاجلمجمة اليت وجدت مطلية باللون األمحر يف الداموس األ

، واستعملت كذلك املبخرات واجملمرات ة بداخل القرب كنوع من اهلباتاجلنائزي، كما توضع أحيانا يف أواين فخاري
طرد األرواح الشريرة عن طهري القبور من النوايا السيئة و الطيب داخل القبور حرصا منهم على تحلرق العطور و 

 .(4)امليت
 فيما خيص طرق وضعيات الدفن فتنوعت بني:و 
  :ويشملالدفن األويل أو النهائي: 

 .الوضعية اجلانبية املنكمشة 
 بية أو الظهرية املنطوية.الوضعية اجلان 
 .الوضعية اجلانبية أو الظهرية املمدودة 

  :التجريد من اللحم. ويشملالدفن الثانوي 
 نواعخر للدفن يتمثل يف عملية احلرق وكانت نادرة بشمال افريقيا، وجدير بالذكر أن هذه األنوع آ 

 .(5)تاريخالثالثة للدفن )األويل، الثانوي، احلرق( موجودة منذ عصور ما قبل ال
خمتلف املعامل  داخلالطرق من خالل البقايا البشرية املكتشفة وقد مت التعرف على هذه الوضعيات و 

هيكل أغلبها كاملة يف وضعية منطوية،  48 تاجلنائزية، كموقع آفالوبورمال بالقرب من جباية حيث اكتشف
                                                           

 .273، ص2004دار هومة، اجلزائر، ،  maureset rois numides des mausolées les رابح حلسن، أضرحة امللوك النوميد واملور: (1)
(2) Camps (G.), aux origines de la berbère, monuments et rites funéraires protohistoriques, A.M.G ; Paris, 1961, 
P.65. 
(3) Camps (G.), ibid, P.47. 

 .270-269رابح حلسن، املرجع نفسه، ص ص (4)
(5) Camps (G.), op-cit., P.465-504. 
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لقرب من سيدي احلسين حيث دفن با Clomanataطة اموقع كلومان إىل وهيكلني يف وضعية ممدودة، إضافة
قشور بيض  بأدوات خمتلفة، فؤوس مصقولة، و حفر حماطة حبجارة على شكل أضرحة مرفوقنييف خنادق و  املوتى

موقع آخر تازة بساحل جيجل، و  وكذلك موقع ،(1)النعام، أصداف حبرية خمرمة مع املئات من اهلياكل العظمية
دفن أويل يف وضعية جلوس متميزة ويف حالة حفظ جيدة، ث اكتشف بارود بالريف الشرقي للمغرب األقصى حين
 ت باملغرب األقصى كذلك.غالموقع تافو و 

جتمعها يف مكان واحد مما املدافن اجلماعية بتعدد القبور و يف العصر احلجري احلديث ظهرت أوىل صفات و 
مت التخلي تدرجييا عن الدفن ية، و كون بعيدة عن اهليئات السكنعموما ما ت، و Nécropoleىل ظهور املقربة إأدى 

 .(2)بداخل املغارات بعد الفرتة النيوليتية
 قد تنوعت املدافن حبسب عدد الغرف املنجزة فيها أو حسب طريقة الدفن سواء فردية أو مجاعية فنجد:و 
 ذات املدفن الواحد.ى ل يف اجلثقبور ذات غرفة واحدة خمصصة للدفن الفردي، كما هو احلا 
  يف هذا النوع يكون الدفن مجاعي يف آنحد أو عدة غرف تستقبل عدة جثث، و على غرفة واقرب حيتوي 

 ال جيهز مبدخل.واحد، حبيث يغلق القرب هنائيا و 
  خيص عادة القبور املهيأة للفتح احل و مدفن ذو غرفة واحدة أو عدة غرف موجهة للدفن اجلماعي على مر

 .(3)من جديد
نات، الشوشات، ، املصاطب، البازياجلنائزية لقبور أشكاال خمتلفة: كالتاللأما يف فرتة فجر التاريخ أخذت ا

)ميغاليت( حبصوهلا على غرف جنائزية  ضخامةأصبحت العمارة اجلنائزية تتميز بالالدوائر احلجرية واحلوانت، و 
هد )منهري(،  ن صارت عبارة عن شواأ ىلإطورت تاحلجرية العمودية يف الظهور، و  بدأت األنصابلكلمة، و مبعىن ا

 شبه ميغاليتية.ا تنوعت املقابر بني ميغاليتية و كم

 المقبرة الميغاليتية: ثانيا: 
م لتعريف الفضاء 19بالفرنسية منذ القرن   Nécropoleلقد استعمل مصطلح :Nécropoleالمقبرة  -1

 60)كاتب اغريقي   Strabonقد ظهر كمصطلح رمسي عند سرتابوناجلنائزي القدمي، وتعين "مدينة االموات"، و 

 .(4)م( 25 –ق.م 

                                                           
(1) Cadenat (P.), fouille à clumanata (campagne 1956-1957) la nécropole, libyca anthropologie, préhistoire, 

ethnographie, T :05, 1957,PP.49-81. 
(2) Camps (G.), aux origines de la berbère, monuments…, op.cit., P.65. 

 .259رابح حلسن، املرجع السابق، ص (3)
(4) Claude masset et les autres, archéologie funéraire, 2éme édition errance, Paris, 2007, P.241. 
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 :Mégalitheمصطلح ميغاليت:  -2
آثار ما قبل التاريخ و  لألنثروبولوجيااجلمعية الدولية ظهر مصطلح ميغاليت كمصطلح رمسي من طرف 

 .(1)م1867بباريس سنة 
 = كبري. grand = megas وأصل هذه الكلمة اغريقي يتكون من جزئني: 

Pierre = lithos  ،(2)برتكيب اجلزئني تصبح: احلجر الكبري الذي يستعمل يف البناءو = حجر. 
، تتكون (3)الربونزاحلجري احلديث والعصر النحاسي و ىل فرتة العصر إامليغاليت هي معامل جنائزية قدمية تنتمي و 

 .(4)من بالطات حجرية كبرية سواء بدعامات منتصبة أو حجارة مبنية
ىل إ 1200احلجري احلديث، حيث متتد ما بني ما بني العصرين احلجري القدمي و  وبايف أور  حتصر الفرتة امليغاليتيةو 

 .(5)سنة 6000
كمثال على ذلك ميغاليت ف األلفية اخلامسة قبل امليالد و قرب ميغالييت مجاعي بنحو نص مكما يؤرخ أقد

 .Stonehange (6) *ستونانج
 .(7)املصاطبهي: املنهري، الدوائر احلجرية و  أما املعامل األساسية اليت ينطبق عليها معىن ميغاليت

 المقبرة الميغاليتية:  -3
اليت تشهد على حقبة اليت تركها إنسان فجر التاريخ، و هي تلك القبور  بشمال أفريقيا املقابر امليغاليتية

تعامله ه و امة من تطور االنسان بصفة عامة وإنسان املغرب القدمي بصفة خاصة واليت تظهر مدى اهتمامتارخيية ه
عموما ما تكون بعيدة عن اهليئـات السكنية، كما يطلق عليها اسم: املقابر أو املدافن ، و (8)مع احلياة األخرى

 .(9)اجللـمودية
يف مدن األموات كدليل  قابر اليت تركها أجدادناميكن القول كذلك أن املقابر امليـغاليتية هي تلك املو 

يف مرحلة من مراحل تطوره، خاصة يف اجلانب املتعلق يف مشال إفريقيا  رليه الفكإتارخيي على ما وصل و  مادي

                                                           
(1) Raymond (F.), manuel de préhstoire général, Paris, 1958, P.376.  
(2) Claude masset et les autres, ibid, P.241. 
(3) www.wikipedia.org. 
(4) Marcel otte et les autres, la protohistoire, 1ére édition, de boeck et université belgique, 2002, P.163. 
(5) Paul (G.). Bahn, op.cit., P.210. 
(6) Nicolas caune et les autres, les néolithique en Europe, armand colin, Paris, 2007, P.196. 
(7) Paul (G.). bahn, op.cit., P.209. 

 .18، ص2003يع، اجلزائر، التوز ر و النشيف اجلزائر، دار اهلدى للطباعة و حممد الصغري غامن، معامل التواجد الفينيقي البوين  (8)
 .58، ص1981، بريوت، 1نقوال زيادة، ج ارنولد توينيب، تاريخ البشرية، ت. (9)

http://www.wikipedia.org/
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ىل غري ذلك من إوشات و الشو  ىينات، اجلثبعامل ما بعد املوت مبقابر احلوانت، املصاطب، الدوائـر احلجرية، الباز 
ن اختلفت إياة اجلنائزية و ما من طبيعة احل، كلها ألوان من العمارة القدمية اليت جسدت لنا جانبا هااملعامل اجلنائزية
احلضارية، فإهنا تبقى يف جمملها جتسيدا للفكر اجلنائزي غرايف حسب املؤثرات اجلغرافية و انتشارها اجليف هندستها و 
 .(1)ةاألفارقلدى أجدادنا 

فإنه جيب أن نسجل  سكان مشال إفريقياأنه مهما تكن أمهية املقابر امليغاليتية عند  Camps (G)يرى و 
 .(2)ةث التأثري بالبلدان املتوسطيا من حيأمهيته

ث حتتوي على اآلالف من املصاطب من أهم املقابر امليغاليتية يف مشال أفريقيا هي مقربة جبل مزيال حيو 
 سأ، واد شنيور، بوشت، بونوارة، ر ، إضافة اىل مقابر الركنية(3)هي األكثر امتدادا يف الشرق اجلزائريينات، و الباز و 

 ، بين مسوس، مشرع الصفا، بالد القبائل، الصحراء...اخل.ايشوقانق، سيال، سيقوس، قاستل، العني، بومرزو 

 المـعالم الجنـائزية:ثالثا: 
 ضمن أنواع املعامل اجلنائزية املنتشرة يف مشال إفريقيا عموما نذكر منها ما يلي: منو 

 :Haouanetالحوانت  -1
 اب األثرية لشمال أفريقيا باالسمدتعرف يف اآل توءات الصخرية أو الكلسية،نهي قبور منحوتة يف ال

 .(4)اليت تعين دكانوانت(، و احلالعريب حانوت )مجع: 
يف حبثه عن املغارات الصغرية  Berbrugger (A)من طرف  1864قد استعمل هذا املصطلح سنة و 

يطلقونه على كل بعدها أصبح هذا املصطلح متداوال من طرف جل الباحثني، حيث ، و (5)االصطناعية بالركنية
على  طلق هذا االسم يف األصل السكان احملليني بالركنيةأقد و ) .يف اجلرف املعروفة بشمال أفريقياالقبور احملفورة 

 .هذا النوع من املعامل(
 = Biban)تسمى بيبان  Mogodes ىل أخرى، ففي موقودوسإكما اختلفت التسميات من منطقة 

Portes) يف كرومريي تسمى: غرفة ، وGhorfa أو بيت احلجر ،(Chambre de pierre)مجل من ، واأل
 .Grotte de Sultan( (6)(ذلك مسيت بغار السلطان 

                                                           
 .2000قلعة بوعطفان منوذجا، رسالة ماجستري يف التاريخ القدمي، قسنطينة، الشرق اجلزائري: مدافن الركنية و عبد املالك سالطنية، املدافن احلجرية ب (1)

(2) Camps (G.), op.cit., P.220.   
(3) Camps (G.) et henriette camps faber, la nécropole mégalithique du djabel m’zila à Bou-nouara, mémoire de 

C.R.A.P.E ; III , Alger, 19, P.85. 
(4) Camps (G.), aux origines de la berbère, monuments…., op.cit., P.91. 

(5) Berbrugger (A.), op.cit., P.78. 
(6) Camps (G.), ibid, P.92. 
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بأهنا مغارات صغرية مهيأة أو اصطناعية يكون شكلها عموما مكعب، منحوتة  Gsell (S)كما عرفها 
م، 1اب أو النافذة، مدخلها ال يفوق يف الكتل احلجرية، تفتح من اخلارج بفتحة صغرية األبعاد، تشبه نوعا ما الب

ميكن أن يكون م، مداخلها عمودية دائما، و 0,70و 0,50عرضها ينحصر بني م، و 0,80علوها نادرا ما يتجاوز: 
 .(1)ىل احلانوتإهلا فناء مفتوح أو ممر يؤدي 

ب من طة بالطة تنزلق يف حزات حمفورة على جانيب الفتحة أو بواسطة باسبوا حياناأ تغلق احلوانت
كذلك على شكل تلفة فنجدها إما مربعة، مثلثة و هلا أشكال خممتقنة بشكل جيد، و  اخلشب ذلك أن بوابة املدخل

 .(3)كما تنحت يف صخور معزولة أو يف منحدرات متتابعة  ،(2)شبه منحرف
ىل املنطقة الرببرية عن طريق إأما عن أصل احلوانت فهناك من الباحثني من يقول بأهنا وصلت 

ق اليت استقر تركزها باملناطمنط متطور على النمط الفينيقي، و مضيفا بأنه  Cintasدعم هذا الرأي ، و (4)نيقينيالفي
صقلية حبكم كثرة تواجدها يف املناطق القريبة من ول بأهنا مستوردة من جزر مالطا و منهم من يقفيها الفينيقيون، و 

حلوانت فمنهم من يرى بأهنا كانت مسكن بدليل وجود كما اختلف الباحثون أيضا على وظيفة ا  ؛(5)هذه اجلزر
يستدلون على ذلك رون يؤكدون بوظيفتها اجلنائزية وبأهنا كانت للدفن و آخ، و (6)بقايا سكنية ترجع لتلك الفرتة

املنحوتة يف داخل  )*niche(ىل الكوات إبوجود حزات على جانيب املدخل لتنزلق السدادة احلجرية، إضافة 
 .(7)ل غياب األثاث اجلنائزي لبقايا البشرية عائقا كبريا حال دون حتديد أصلها ووظيفتهاقد شك، و الغرف

يف كل من: رأس الطيب،  التل التونسي على شكل قبور هامةتشر هذا النوع بالشرق اجلزائري و ينو 
يف الغرب لتقتصر تندر طينة، و كرومريي بتونس، أما باجلزائر جندها يف قاملة، عني البيضاء، تبسة، قسنموغادوس و 

 .(8)جديوية، أما يف الصحراء فهي منعدمة متامارهيو و  لتالل الكلسية مبنطقيت وادعلى بعض املقابر احملفورة يف ا
 هناك ثالث أمناط للحوانت:و 
 .غرفة منحوتة يف قمة الربوة 

                                                           
(1) Gsell (S.), histoire ancienne de l’afrique du nord, T : VI, Paris, 1927, P.171. 
(2) Bourguignat (J.R.), histoire des monuments mégalithiques de Roknia Prés d’Hammam Maskoutine, T :IV, 

challamel aine libraire édition, Paris, 1868, P.17. 
 .27رابح حلسن، املرجع السابق، ص (3)

(4) Gsell (S.), op.cit., P.171. 
(5) Camps (G.), op.cit., P.91. 
(6) Bourguignat (J.R.), ibid, P.125. 

 خبور.جدار لغرض وضع قرابني من أطعمة و : هي حفرة تنحت يف nicheالكوت:  *
(7) Reygasse (M.), monuments funéraires préhistoriques de l’afrique du nord, A.M.G, Alger, 1950, P.127.  

 .27رابح حلسن، املرجع السابق، ص (8)
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 هلا فتحة جانبية. صخرة معزولة مهيأة من الداخل و غرفة منحوتة يف 
  (1)ةعلويصخور منحوتة هلا فتحة. 

 (.1أنظر الصورة رقم )

  :Dolmensالمصاطب:  -2
، حيث استعملها للداللة Dr Reboudألول مرة على لسان  1805سنة  Dolmenأطلق مصطلح 

ىل املصاطب إقد اجتهت األنظار عة االستعمال من طرف الباحثني، و من مث صارت شائ، و (2)على قبور واد اجللفة
 .(3)منذ القرن السابع عشر ميالدي

تعين طاولة حجرية، يتكون من بالطة حجرية أفقية تعلو حجارة كبرية سمية دوملن جاءت من الربوتونية و ت
 ، أو بعدة حجارة خمتلفة )صغرية وكبرية(، تظهر من خالل أشكاهلا وأبعادها(Orthostates)منتصبة 

 .(4)تركيباهتاو 
غالبا ما تكون اثنان أو ثالثة، ة املصاطب عموما عبارة عن قبور حجرية متكونة من بالطات عمادي

تعلو هذه اجلوانب الكبرية واألخرتان اجلوانب الصغرية و نادرا ما تكون أربعة، حيث تكون البالطتني األفقيتني و 
، كما ميكن (6)هي ذات أبعاد صغرية مقارنة مبثيالهتا يف أوروباو  م،3ال يتجاوز طوهلا  (5)البالطات طاولة حجرية

 ، أو سياج على شكل مربع.Cromlech (7)جثوة أو دائرة حجرية أن حتيط باملصطبة 
)يف  قبل امليالد بأوروبا 4500األقدم يؤرخ باأللفية اخلامسة حنو عن امتدادها الزمين فهو واسع، و  أما

عصر الانية يف النيولييت األوسط واحلديث و بداية األلفية الثالربتغال وبروتانيا(، واستمرت طيلة األلفية الثالثة و 
لشمال أفريقيا  (8)يف مناطق أخرى من العاملوعصر الربونز القدمي، و  )colithiquelCha( احلجري النحاسي

، (9)هي تواصل للفرتة امليغاليتية األوروبية اليت اندثرت األلفية الثانية قبل امليالد و ىلإحتدد فرتة بناء معامل الدوملن 

                                                           
(1) Letourneux (J.A.), sur les monuments funéraires de l’Algérie orientale, archive fur anthropologie, brunsnoich, 

1868, P.55. 
(2) Reboud, notes archéologiques sur les ruines de djelfa, Ren-Afri, T :I, 1856,PP.25-31.  

(3) Jean clotte, inventaire des mégalithes de la France 5 lot, 1ère suplément à gallia, préhistoire, C.N.R.S, France, 

1977, P.07. 
(4) Marcel otte et les autres, op.cit., P.168. 
(5) Henri Martin, observations sur Roknia, A.F.A.S, 10 éme sessions, Alger, 19881, P.1135.  

(6)  Regasse (M.), op.cit., P.16. 
(7) Bourguignat (J.R.), op.cit., P.16.  

(8) Marcel otte et les autres, ibid, PP.168-169. 
(9) Abd el-kader Haddouche et Smail Iddir, questionnements sur la protohistoire d’Alger, Athar, N°06, Alger, 

2007, P.181.  
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يستدلون ورويب و صل األىل األإتوردة حيث يرجعها بعض الباحثني هذا الرأي األخري يدعم فكرة أن املصاطب مسو 
ىل مشال أفريقيا إىل اجلنوب من الدول االسكندنافية إعلى ذلك هبجرة الشعوب اليت عرفت املصاطب من الشمال 

مليغاليتية احلركة اتبعا هلذا الرأي هناية ا الصغري يبني و حبجمهريقيا يف العصر احلجري املتأخر و ظهورها يف مشال أفو 
 .(1)هذه األخرية حدث فيها جدال، فمنهم من يقول بأهنا كانت من اجلنوب حنو الشمالاألوروبية، و 

هذا ال يدعو املتوسطي دون السهوب اجلزائرية واملغربية والصحراء و كما أن بناء املصاطب تركز يف التل 
وشات جندها متتد حىت يف املناطق الشعكس املعامل احمللية كاجلثوات و  للشك يف أهنا ذات أصل أورويب

 .(2)الصحراوية
  ن املصاطب حملية من خالل نتائج حفرياهتم اليت قاموا هبا، أمثال أهناك من الباحثني من يقول بو 

(C)Boysson  حيث يقول يف مقال نشره يف اجمللة األثرية لقسنطينة(R.S.A.C): الذين  "...يبدو جليا أن
ل أفريقيا ال حىت ونداليني ألن كل منهم مل ميكث بشماأو بيزنطيني و  بإغريقينيليسوا و دفنوا فيها ليسوا مبسلمني، 

ليسوا  فريقيا، و إأعرية هلا أمهية من طرف الغزاة الذين مروا على  متنوعةإال بعضا من السنني، وهذه املعامل كثرية و 
كوا اهلياكل إال يف حاالت نادرة، كما أننا مل نعثر عليها يف حفريات املدن كذلك بالرومان ألن الرومانيني مل يفك

ع متوارث من الرببر منذ ال جمال للشك يف أن هذا النوع من املدافن هو نو ليت خضعت للهيمنة الرومانية... و ا
 .(3)بقيت حمفوظة حىت الفرتة اإلسالمية اليت أسقطت كل عاداهتم القدمية..."القدم، و 

هتيئة نفس ر التارخيية، حيث أعيد استعمال و قدم ميكن القول بأن املصاطب اإلفريقية سابقة للعصو مما تو 
، أي عكس الرأي (4)هذه املعامل اجلنائزية، فمن احملتمل أن الفكرة امليغاليتية يف مشال أفريقيا سابقة للتوسع الفينيقي

 اآلخر الذي يقول بأن املصاطب ذات أصل فينيقي.
هم املصاطب تعود للسكان األصليني و  من خالل حفرياته مبقربة الركنية أن Faidherbeكما أثبت 

 .(5)الرببر القدامى، فبدراسته املقارنة للجماجم اليت عثر عليها يف املعامل اجلنائزية تأكد من ذلك
، صفية بسيقوسالتنتشر املصاطب بكثرة يف الشرق اجلزائري على شكل مقابر هامة يف ضواحي كدية 

والركنية وعني  رأس العني بومرزوق، عني الباي بقسنطينةبونوارة،  ،(6)بأم البواقي دوار أوالد قاسمسيال و ن و وشب

                                                           
(1) Camps (G.), aux origines…, op.cit., P.116.  

(2) Camps (G.) ; Sur trois types peu connue de monuments funéraires nord-africain (note de protohistoire), 

B.S.P.F, T :56, N°01, 1959, P.108. 
(3) Boysson (C.), les tombeaux mégalithiques des madid, R.S.A.C, T :XIII, 1869, P.631. 
(4) Camps (G.), aux origines…, op.cit., P.116.  

(5) Faidherbe, recherches anthropologiques sur les tombeaux mégalithiques de Roknia, B.A.G, T :IV, 1868, P.24.  

(6) Chabassière, ruines et dolmens du fortas et de ces contrefort, R.S.A.C, T :XXIV, 1886-1887, P.112. 
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ختتفي  صر على مقربة بين مسوس، باينام و تقل يف الوسط اجلزائري لتقتالعريب بقاملة، ويف آيت روانة ببالد القبائل، و 
 كما،  يف اجلنوب ليقتصر وجودها يف اجللفةو من مشرع الصفا، كل كلما اجتهنا غربا لتظهر يف نقاط منعزلة يف  

 .(1)دوقة الغرب التونسي يف مقابر مكثر و ترتكز يف
 من أنواع املصاطب:

 .املصاطب القاعدية 
 (2)املصاطب ذات املمر املكشوف. 

 (.2أنظر الصورة رقم )

 :Cromlechesالدوائر الحجرية  -3
اجلزائر خالل القرن العشرين االسم الربوتاين الشمالية و  قبل التاريخ بأفريقياالباحثون فيما  أطلق

Cromleche (3)أورويب كا يدل على أن أصل الكرومالذهة البيضاوية أو املثلثة الشكل، و على الدوائر احلجري.  
Cromleche  أوChromleche حميطة جبثوة، كما ميكن استعمال  و املصطلح الذي مييز دائرة حمددة مبنهري

 .stalithepéri ) engeeng= stonh( (4)مصطلح 
ر، تأخذ أحيانا أشكاال مستطيلة هي عبارة عن قبور حماطة بسياج دائري من األحجا كالكرومال

 حجار الفضة أو قليلة الرتبيع توضع أحيانا فوق سطح األرض، تتشكل الدائرة من جمموعة من األهليليجيةإو 
 أحيانا أخرى ترس عموديا يف الرتاب.و 

يف أغلب األورويب من حيث صر حجمها وضيق مساحتها، و  كن الكرومالوائر احلجرية عختتلف الد
 .(6)األوروبية دائرية الشكل ككما أن الكرومال  ،(5)احلاالت جندها حتيط باجلثوة أو املصطبة

 .(7)كما تعرف بأهنا غرفة مشكلة من جدار بصفوف حجرية أفقية مبنية على شكل اهليليجي
حيان دوائر خالية من القبور، رمبا استخدمت ألغراض دينية كمذابح حلرق األموات قد جند يف بعض األ

تتشكل من اك الدائرة ذات املركز املشرتك و أو كمكان لعرض جثث امليت قبل دفنها إىل جانب الدوائر العادية هن

                                                           
 .32رابح حلسن، املرجع السابق، ص (1)
 .36حممد الصغري غامن، معامل التواجد...، املرجع السابق، ص (2)

(3) Camps (G.), aux origines…, op.cit.,P.84. 

(4) Arnal (J.), petit lexique du mégalithisme, B.S.P.F, T :LIII, 1956 , P.522. 
 .32رابح حلسن، املرجع السابق، ص (5)

(6) Camps (G.), ibid, P.84. 
(7) Chabassière, op.cit., P.106. 
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قة نوعا ما تقع يف مركز اثنان أو ثالثة دوائر تدور حول مركز واحد، أما الغرفة املركزية هي عبارة عن حفرة عمي
 أو رمادها مث تغطى بعدة بالطات. الدائرة توضع فيها جثة امليت

د القبائل، األوراس، بال ،تنتشر الدوائر احلجرية بكثرة يف اهلضاب العليا للجزائر الوسطى، مشال احلضنة
 .(1)عيدةسالشاللة وما بني معسكر و  قصر يف القطاع الوهراين السيما يفسطيف، قرب قسنطينة، و 

 من أمناط الدوائر احلجرية:
 ذات اجلدار البسيط. .1
 ذات اجلدران املمركزة. .2
 ذات جدار على شكل حذوة حصان. .3
 .(2)نطاق حبجارة صغرية متناثرة أو مبلطة .4

 (.3أنظر الصورة رقم )

 : Bazinasالقبور المستديرة:  -4
اندرجت هذه التسمية فيما ، و (3)سالميكان يطلقها األهايل على القبور التلية السابقة للعهد اإل  تالبازينا

لسهل  Tertre التالل اجلنائزية الرتابية ىعل Féraud (L) بعد كمصطلح أثري، استعملت ألول مرة من طرف
يف نفس  )J.R (gnatiBourguبعده ، و (5)1867سنة  )Letourneux) J.A، مث استعملها (4)مسكيانة

 .(6)الدرجاتائزية ذات نكان يقصد هبا التالل اجلو  ،السنة
نوع من املعامل اجلنائزية، يقوم على صف من احلجارة املتقنة متحدة املركز أو شبيهة مبجسم غري  تالبازينا

حجارة رقيقة  منتظم، حجارهتا كبرية نوعل ما تشكل مدرجات يف وسطها كومة من احلجارة الصغرية، تعلوه ثالث
، يرتاوح قطرها (7)املنحدرات أحياناصغرية يف السهول و  كمثلث أو أكمدطويلة مغروزة يف األرض بشكل عمودي  و 

 .(8)م10و  9بني 

                                                           
 .32رابح حلسن، املرجع السابق، ص (1)

(2) Camps (G.), op.cit., PP.84-88.  

 .30السابق، صرابح حلسن، املرجع  (3)
(4) Féraud (ML.), monuments dits celtiques dans la province de Constantine, R.S.A.C, T :XI, 1881, PP.214-234. 
(5) Letourneux (J.A.), op.cit., P.307-320. 

 .30رابح حلسن، املرجع السابق، ص (6)
(7) Bourguignat (J.R.), op.cit., P.16. 
(8) Gsell (S.), histoire ancienne…, op.cit., P.185. 
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يف تونس واملغرب واجلزائر جببال األوراس  (1)بكثرة حيث تغطي تقريبا كامل بالد املغرب تتنتشر البازينا
حثون يف ن البامل خيمTumulu انتشارها يف املقابر خمتلطة مع اجلثوات أنواعها و  مع تعددونواحي قسنطينة، و 

على القبور املبنية باحلجارة الصغرية الرقيقة دون أي اعتبار  Tumulusيطلقون مصطلح التمييز بينهما، و 
 .(2)لألسلوب اهلندسي املعماري البسيط على األقل

يف أن هذه األخرية تضم يف داخلها حفرة للدفن أو تابوتا حجريا  تالبازيناو  ىيكمن التشابه بني اجلثو 
 .3)(مغطى جبثوة
 من أنواعها:سابقيها من املعامل اجلنائزية و  من املدافن األكثر حداثة من تتعترب البازيناو 
 املقببة. تالبازينا 
 ذات القاعدة األسطوانية. تالبازينا 
 (4)املتعددة القبور تالبازينا. 

 (.4أنظر الصورة رقم )
  :Tumulus الجنائزية أو التالل ىالجث -5

يطلق هذا املصطلح على أشكال املعامل اجلنائزية ذات البناءات ، و (5)طية القرباجلثوة هي التلة املهيأة لتغ
، *يطلقون عليها العديد من التسميات، كالرجم تكن جنائزية يف بعض احلاالت، و املختلفة، كما أن هذه التلة مل

 يف غرب اجلزائر(. خاصة) ةلاكذلك قبور اجله، و **، الكركورت، البازيناداراجل
تكون بسيطة من الرتاب أو احلجارة الصغرية أو احلصى خمتلفة األبعاد، شكلها العام خمروطي هذه التلة 

م، كما حتاط يف أغلب األوقات بسياج من 20ىل إأحيانا يصل م و 6و  5، يرتاوح قطرها ما بني (6)منخفض قليال
 .(8)تارخيية ، كما تعترب من األشكال األكثر بساطة يف املعامل الفجر(7)احلجارة أو البالطات

                                                           
(1) Camps (G.), aux origines…, op.cit., P.158. 
(2) Gsell (S.), Histoire Ancienne…, op.cit., P.185. 
(3) Abdel Ouaheb Bouchareb, cirta ou le substratum urbain de Constantine, pour l’obtention du diplôme de 

doctorat d’Etat , option : urbanisme, Alger, 2006, P.445.   
 .25حممد الصغري غامن، معامل التواجد...، املرجع السابق، ص (4)

(5) Thomas Decker, dictionnaire illustré d’archéologie, éditions de lodi, Paris, 1999, P.315.   
 البادية، تسمية دراجة تستعمل يف الشرق اجلزائري.ألرياف و البناء، يوجد غالبا يف االرجم: شبه جدار صغري غري منتظم  *

 الكركور: هذا االسم خاص بكومة من احلصى اليت تغطي معلم ليس له صفة جنائزية. **
(6) Camps (G.), aux origines…, op.cit., P.65.   

 .28رابح حلسن، املرجع السابق، ص (7)
(8) Abdel-Kader Haddouche, à propos de quelques monuments protohistoriques et / on historiques de la bordures 

saharienne des aures, Athar, bulletin n°01, A.A.S.P.P.A, Alger, 1989, P.13.     
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جودها يف املنطقة الشمالية د املغرب القدمي حيث ال يقتصر و من املعامل املسيطرة يف بال ىتعترب اجلث
ىل جزر إفحسب، بل متتد آثارها اىل املنطقة الصحراوية حىت حدود النيجر جنوبا، كما متتد أيضا من النيل شرقا 

 .(1)الكناري غربا
 جند: ىمن أمناط اجلث

 غرفة جنائزية.جثوة بدون  .1
 جثوة هبا صندوق جنائزي. .2
 جثوة مسطحة ذات فوهة. .3
 .(2)جثوة هبا غرفة جنائزية .4

 (.5أنظر الصورة رقم )
  :Chouchetالقبور القالعية:  -6

ألهنا ترى من مسافة بعيدة   Calotte de sableشوشة الرومايل، تسمية حملية دقيقة تعين طاقية رملية
 .(3)شية اليت يضعها األهايل فوق رؤوسهمهلا منظر شبيه بالطاقية أو الشاو 

مرتاكبة على مبنية على خمطط قاعدته دائرية و  الشوشات هي أبراج شبيهة حبجارة مثبتة حول دائرة
من صفوف من احلجارة مبنية بدقة هي معلم أسطواين، يظهر كربج صغري مكون أو  .(4)احندارات الوديان الضيقة

، إشوقان، (6)م أحيانا2عرضها م، و 3و م2,5يرتاوح علوها ما بني  ،5)(يغطى ببالطة حجرية ضخمةوعناية، و 
 .(7)حتتوي يف الداخل عموما على قرب واحد بشكل مربع ال يكفي الحتواء جثة ممدودة

نية متعددة كالوضعية املنطوية، واملنكمشة، التجريد قد كشفت التنقيبات األثرية عن وجود ممارسات ديو 
 بعضه البعض، كما وجدت أنواع أخرى للشوشة جهزت للدفن اجلماعي.خلط الرفات مع من اللحم و 

باخلصوص يف مشال احلضنة، قسنطينة، جبل عامل بكثرة يف الشرق اجلزائري و فصادف هذا النوع من امل
 (.6أنظر الصورة رقم ).(8)كذلك يف وسط الصحراء، مرتفعات األوراس و نبودريس

                                                           
 .20 التواجد...، املرجع السابق، صملحممد الصغري غامن، معا (1)

(2) Camps (G.), ibid, P.P.67-75. 
(3) Payen, lettre sur les tombeaux circulaires de la province de Constantine, R.S.A.C, T :VIII, 1863, P.160. 
(4) Abel- Ouaheb Bouchareb, op.cit., P.445. 
(5) Bourguignat (J.R.), op.cit., P.16. 
(6) Gsell (S.), monuments antiques de l’Algérie…, P.17. 
(7) Gsell (S.), ibid, P.17. 

 .33رابح حلسن، املرجع السابق، ص (8)
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 (.ةف الطالب)بتصر  (: حوانت الركنية1الصورة رقم )

 (.اقوبة )بتصرف الطالبة(: مصاطب الر 2الصورة رقم )
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 الراقوبة(: دوائر حجرية غير منتظمة في موقع 3الصورة رقم )

 

 (.2009(: بازينة أسطوانية الشكل في موقع عين الذيب جيدة الحفظ )ساحد،4الصورة رقم )       
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 (2009)ساحد،  وقع نردي(: نموذج لجثوة متوسطة الحفظ بم5الصورة رقم )

 

 Chouchet (M.Reygasse, 1950، أو الشوشات (: قبور قالعية6الصورة رقم )      



 



 الفصل الثالث                                                                 
 

38 
 

 .أوال: التعريف بالمنطقة
 :دية حمام بني صالحالموقع الجغرافي لبل -1-1

بلدية محام بين صاحل اليت يتواجد هبا املوقع األثري هي إحدى البلديات التابعة إداريا لدائرة بوحجار والية 
 هكتار. 21152، مبساحة قدرها اجلنوب الغريب لوالية الطارفقصى الطارف، وتقع يف أ

كلم، مير   08لبلدية بوحجار وتبعد عنها  تابع كانت بلدية محام بين صاحل عبارة عن جتمع سكاين ثانوي
 الذي يقطع بلدية بوشقوف ليشكل الطريق الرئيسي للتجمع السكاين للبلدية. 82من خالهلا الطريق الوطين رقم 

 اإلدارية:احلدود 
  مشاال: بلدية العصفور 
  الشمال الشرقي: بلدية شيحاين 
  غربا: بلدية بوحجار وواد الزيتون 
 (1)والية سوق أهراس(: املشروحة )جنوبا 

 (: تبين التقسيم اإلداري لوالية الطارف )بتصرف الطالبة(01الخريطة رقم )

 لبلدية الشافية:الموقع الجغرافي -1-2
 بلدية الشافية وسط والية الطارف، وهي بلدية تابعة إقليميا لدائرة بوثلجة حيدها من: تقع  

 .الشمال: حبرية الطيور، دائرة بوثلجة، بلدية بين مهيدي -
 اجلنوب: بلدية الكرمة، بوحجار، محام بين صاحل. -
 الشرق: الزيتونة. -
 الغرب: بلدية العصفور. -

 
                                                           

(1) http://www.dsp-eltarf.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=559. 

http://www.dsp-eltarf.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=559
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 الموقع الجغرافي لبلدية العصفور: -1-3
 يف اجلنوب الغريب من والية الطارف حيدها من: تقع بلدية العصفور 

 .الشمال: بلدية زريزر، بلدية بن مهيدي
 .اجلنوب: محام بين صاحل

 .الشرق: بلدية الشافية
 .(1)الغرب: دائرة شيحاين وبلدية البسباس

 ة(بتصرف الطالب) خريطة طوبوغرافية للمنطقة(: 02) رقمخريطة ال

 التسمية والسكان:أصل  -1-4
أصول سكان املنطقة  نه كانأسطورة حول هذا القصر توارثوها عن أجدادهم، أيتداول سكان املنطقية 

والد سيدي البكري، أوالد ناصر، الشافية، أاليت تتألف من قبائل هو ضمن القاعدة األساسية ملنطقة بوحجار 
ما جاورها موطنا للقبيلتني الرببريتني مصمودة وأوربة، اللتان وقد كانت منطقة القالة و والد مسعود أالشيابنة و 
ىل قبيلة هوارة اليت أتت من طرابلس وحتالفت مع قبيلة ُسليم العربية مع بداية الفتوحات اإلسالمية، إخضعتا 

طق وأسسوا القبيلة القوية اليت تعرف باسم احلنانشة، استمر نفوذ هذه األخرية حىت العصر احلديث على املنا
 ىل غاية تبسة.إ الطارفاحلدودية من 

م، وبعد سقوط احلفصيني على يد اإلسبان والعثمانيني، الذين كانوا يسيطرون على أغلب 16يف القرن 
األراضي التونسية وامتد نفوذهم حىت منطقة قسنطينة، أحدث ذلك فوضى كبرية يف حركة القبائل، حيث أصبح 

                                                           
(1)  www.wikipedia.org 
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، على غرار ما تعرضت له القبيلتان العربيتان النهاد واخلمري املكلفتان 1)(السالح لغة اجلميع واألرض ملن غلب
جبمع اخلراج لصاحل احلفصيني من الصحراء ومناطق الزيبان واجلريد، فأرغمتا على مغادرة املنطقة واالستقرار يف 

ألصليني والزالوا يعرفون حميط القالة باملناطق اجلبلية وجببل اخلمري داخل األراضي التونسية وامتزجوا مع السكان ا
 .(2)ىل اليوم هبذه التسميةإ

 التضاريس: -1-5
، واليت نتجت يف التل اجلزائري، وهي مشكلة من السهول وسلسلة جبلية جد معقدة تقع منطقة الصفرة

  .جراء احلركة التكتونية اليت مست املنطقة
 السهول والتالل: -1-5-1

اليت تعترب املكان الوحيد الذي اطق استقرار التجمعات السكانية و ، وهي منمتتد على طول اجملاري املائية
 كما توجد العديد من التالل؛  عية وحىت بناء التجمعات السكانيةمكانية القيام مبختلف النشاطات الزراإتوجد به 

 .مشتة الصفرةو كدية السطحة املشايت، منها  ا التجمعات السكانية الثانوية و متوزعة على تراب البلدية، تتمركز هب
 :لمنحدراتا -1-5-2

كثرية، تصل نسبة االحندار ثل منحدرات هامة و تعرف منطقة الصفرة بأرضية غري مستوية نسبيا، واليت مت
 ، كما توجد مناطق أقل احندارا جتري فيها اجلداول املائية.%25فيها إىل 

 الشبكة المائية: -1-5-3
ملائية ملنطقة العيون جد  الشبكة او  ،، الدائمة أو املؤقتة اجلريانالصناعيةموع اجملاري املائية الطبيعية و هي جم

هلا اجتاهات خمتلفة، من الشمال إىل اجلنوب ومن الشرق إىل الغرب، كذلك من اجلنوب الغريب إىل الشمال كثيفة و 
  الشرقي.

 المناخ: -1-6
هي منطقة ساحلية تطل على للقالة و لرطبة باحلضرية الوطنية تنتمي منطقة الصفرة إىل حميط املنطقة ا

البحر األبيض املتوسط فهي تقع ضمن مناخ البحر األبيض املتوسط، يعرف بشتاء معتدل وممطر وبصيف حار 
 وجاف.

 

                                                           
(1) Féraud (ch.), histories des villes de la province de Constantine : la calle, imprimerie la typo-litho de 

l’association ouvrière V. aillaud et cie, Alger, 1877, pp. 32-33.   
(2) Féraud (ch.), op.cit., pp. 32-33. 
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 التساقط: -1-6-1
مم( وذلك راجع لكثافة الغطاء النبايت باملنطقة  800 )أكثر من معدل التساقط باملنطقة كبري جدا سنويا

 .ينعدم التساقط خاصة يف فصل الصيفمطار يكون أثناء فصل الشتاء فقط، و غاباهتا. سقوط األوكثرة 
 الحرارة: -1-6-2

ما أقصى درجة أْم، 40ْم و38خاصة يف شهر أوت ما بني درجات احلرارة خالل فصل الصيف و  تبلغ
يتعلق ارتفاعها بالبعد عن سطح البحر وكذلك الطابع الطوبوغرايف للمنطقة وطبيعة و  ْم.50حرارة تبلغها فتصل إىل 

 النباتات. 
 الرطوبة: -1-6-3

 .(1)تكون مرتفعة يف فصل الصيف، %78و %72ثابتة تقدر نسبتها ما بني تتميز املنطقة برطوبة عالية و 

 جيولوجية المنطقة: -1-7
 تكوينات الزمن الجيولوجي الثالث: -1-7-1

 :)النوموليتي )الباليوجين 
ميثل األرضية األكثر اتساعا يف منطقة بوحجار، ويتميز بوفرة احلث النوميدي والطني. تنقسم هذه الفرتة 

 إىل ثالثة أقسام: اإليوسان األسفل، األوسط وكذا اإليوسان األعلى مع األوليغوسان األسفل. 
أعلى الكلس اجلمعري ذات صوان. عثر عليه يف مرتفعات  اإليوسان األسفل موجود يف قاعدة اجلمعر الرمادي ويف

القالة كسيدي طراد والسرج. أما اإليوسان األوسط فممثل جبمعر طيين، كلسي على شكل صفيحات ومتكتالت 
(Conglomérats طينية يف سيدي طراد والسرج، وجبمعر كلسي رمادي ذات صوان يف أقصى مرتفعات القالة )

إليوسان األعلى واألوليغوسان األسفل، فيقع هذا النظام الواسع الطيين احلثي النوميدي يف والكرومريي. بالنسبة ل
 مرتفعات الشافية والقالة، والذي يضم مكتالت نوميدية، طني نوميدي وحث كوارتزييت النوميدي.

 :النيوجين 
األعلى والبليوسان  يتميز بعدم االكتمال يف منطقة القالة حيث مل يعثر إال على تكوينات من امليوسان

تكوينات هذه الفرتة متطورة جدا  ،أو رمادير وطني أمح (2)األعلى من رمال، مكتالتاألسفل. يتكون امليوسان 
أما البليوسان األسفل فهو  ؛يف بعض مناطق رمل السوق، وكذا حبوض الشافية ويف حدود منطقة عني الكرمة

                                                           
(1) Hadjini (g.), contribution à l’étude de l’impact du feu sur les subéraies dans la région d’el Kala, thèse 

mémoire ingénieur d’état en agronomie, ina, [s.ed], Alger, 2002 -2003, pp 16-17. 
(2) Joleaud (L.), étude géologique de la région de bone et de la calle, la typo-litho et jules carbonel réunies, Alger, 

1936, pp 84-85. 
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إىل امليوسان األعلى. تكويناته تطورت من صخور كلسية موجود باحملاذاة مع تل منطقة رمل السوق الراجع 
(Travertins ) (1)أعطت نفس الوجه مع كلس املياه اهلادئة ذات بقايا حيوانات حفريةواليت. 

 :تكوينات الزمن الجيولوجي الرابع 
تتمثل ، تنقسم يف امليدان القاري إىل توضعات طميية حديثة وقدمية، وكذا توضعات ناجتة عن املستنقعات

التوضعات الطميية احلديثة يف حصى مدحرجة، رمال وطمي، متوضعة يف الوديان وعلى ضفافها مثل بوقوس 
 والواد الكبري، وكذا باحملاذاة مع الروافد النهرية لبحريات التونقا، أوبرية واملالح.
 أما التوضعات الطميية القدمية فتوجد على ثالثة أنواع من املصاطب:

م، وتوجد يف ضفاف واد الزيتونة 20م إىل 15ممثلة حبصى، رمال مدحرجة وطمي. ارتفاعها من سفلية أحدث،  -
 ويف املنطقة احملصورة بني حبرييت الطيور وأوبرية.

م وتوضعاهتا عبارة عن رمال كوارتزية صفراء وغضار مع عناصر 30: أقل حداثة، ارتفاعها حوايل وسطى -
 الطارف وعني العسل.قد جندها يف منطقيت  ،حديدية معتربة

توجد يف بعض األماكن كضفيت واد  ،م ومتثلها حصى مدحرجة50: توضعاهتا أكثر قدما، ارتفاعها حوايل علوية -
 .(2)قرقور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1) Joleaud (L.), ibid., p89. 
(2) Joleaud (L.), op.cit., p132 
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 (: جيولوجية الشرق الجزائري والحدود الجزائرية التونسية03)الخريطة رقم 
 Villa,1980 عن

 
 الغطاء النباتي: -1-8

يوجد هبذه احلظرية حوايل  احلضرية الوطنية للقالة توجد،ون بكاملها إىل املنطقة الرطبة و العيتنتمي منطقة 
صنف نبايت نادر  550موجودة هبا، منها حوايل  أصناف نباتات اجلزائر 1/3صنف من النباتات، وهبذا فإن  850

وكذا فصيلة عاريات  Angiospermesويف املخطط النبايت جند بروز نوع من النباتات املعروف بكاسيات البذور 
 40صنف من الفطريات و 100صنف من السرخسيات و 30باإلضافة إىل وجود  Gemospermesالبذور 
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 .Paralias: صنف من احلزاز، باإلضافة إىل هذا جند النباتات الرملية املتنقلة مثل 50صنف من الطحالب و
Diotis، Emphoria (1). 

املستنقعات، وهذه املساحات حممية بسلسلة من اجلبال، حيث جند أشجار توجد أيضا بعض نباتات و 
تغلب أشجار الفلني على غابات منطقة العيون و  ،(2)الفلني، الزيتون، الزان، الكشريد، الكاليتوس ونبات الديس

 .)(3%70من إمجايل املساحة الغابية اليت تسيطر هي األخرى على مساحة البلدية حبوايل %80مشكلة حوايل 
 ثانيا: اإلطار التاريخي:

 مرحلة ما قبل التاريخ: -2-1

األدوات احلجرية ي يف مشال افريقيا تلك األسلحة و إن أقدم الشواهد اليت تدل على استقرار العنصر البشر 
يرجع الباحثون  .(4)ترجع هاته األدوات إىل صناعة العصر احلجري القدمير عليها يف العديد من املناطق. و اليت عث

على أن أثار عني حنش بسطيف )الشرق اجلزائري( متثل أقدم جهد إنساين يف صناعة األدوات احلجرية يف مشال 
وأدوات حجرية تعود إىل  .(5)زواياهاشبه كروي تتميز بكثرة أضالعها و  إفريقيا، أين عثر على حجارة شكلها

ضمن الصناعة القفصية العائدة للعصر العصر احلجري القدمي األوسط تنتمي للصناعة العاترية وأخرى مصنفة 
اخليام، وكان متركزهم دائما  كما أن صناع هذه احلضارة عرفوا سكىن املخابئ الصخرية وبعض  ،(6)احلجري املتأخر

  .(7)قرب الوديان
املناطق اجملاورة هلا، يف كل من العيون، من حمطات ما قبل مبنطقة العيون و ولقد مت العثور على العديد 

، حمطة شعبة األدادةة راشد بن نعيم، مشتة األدادة، و حمط ، حمطة الساحل، حمطة عني الدمنة،بوعصيدةمشتة 
 .(8)حمطة النهادحمطة كدية فتاش، شعبة مرييس، و 

 
 

                                                           
(1) Hadjini (g.), op.cit., pp 16-17. 

(2) Direction générale des forets, atlas des parcs nationaux Algériens, [s.ed], Algérie,[s.d], pp 40-41.    

(3) Wilaya d’el Taref, daïra d’el kala, commune d’el aïnoun, projet étude du réseau d’assainissement et de 

protection d’el Aïnoun et Mechetat Oued El Djenane contre les eaux pluviables, p.16.  
 .152، ص2007 ،2ج الرباط،فريقيا القدمي، مطبوعات أكادميية اململكة املغربية، إفان قزال، تر: حممد التازجي سعود، تاريخ مشال تسا (4)
 .09، ص1990حممد بيومي مهران، املغرب القدمي، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية،  (5)

(6) Balout (L.), la préhistoire de l’Afrique du nord, Paris 1955, p.45. 
(7) Balout (L.), ibid., p.91. 
(8) Morel (j.), atlas préhistorique de l’Algérie : el kala, libyca, t 34, 1986, pp 59-61.   
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 :القرطاجيةالمرحلة الفينيقية و  -2-2

 على ضفيت سيطروا"صور" بفضل ممارستهم للتجارة، و  على رأسها مدينةملا ازدهرت املدن الفينيقية و 
 ، يلتقي فيها السكان احملليني معاملتوسط، وقد أسسوا هبا حمطات جتارية يف مرحلة ما يعرف مبرحلة االرتياد الباكرة

 ان الفينيقي غربالذي كان يتم عن طريق املقايضة، بعدها جاءت فرتة االستيط (1)الفينيقيني قصد التبادل التجار
 كان ذلك سنةويف اوائل القرن التاسع أسس الفينيقيني مدينة قرطاج و  .(2)الداملتوسط حوايل القرن العاشر قبل املي

 : عنابةحيث ضمت إليها شرقي رأس بوقرعون لعبت دورا كبريا يف املنطقة وبسطت نفوذها عليها، .(3)م.ق814
(Hyppo Regius( سكيكدة ،)Rusicada( جباية ،)Saldae،) ( دلسRusccumماتيفو ،) 
(Rusgunae،) اجلزائر (Locosium،) شرشال (Lol،) وتنس (Cartenae)(4) . احلروبوبعد الصراعات و 

قام باسرتجاع األراضي اليت األخري الوضع و مبساعدة ماسينيسا الذي استغل هذا  اليت خاضتها قرطاج مع روما
عن بكرة أبيها، م بل دمروها قرطاجة من قبل، استسلمت قرطاجة ملن الرومان مل يرضوا هبذا االستسال ضمتها

     40أنظر اخلريطة رقم:. (5)قبل امليالد 146ذلك سنة  وكان

 Hedi Slim, p37عن  القرطاجية وباقي المحطات المدن الفينيقية واإلمبراطورية: 04رقم  خريطة

 مرحلة الممالك -2-3

                                                           
 .68، ص ص1979اجلزائر،  اجلامعية،حممد الصغري غامن، التوسع الفينيقي غريب البحر املتوسط، ديوان املطبوعات  (1)
 .68، املرجع السابق، ص صالصغري غامنحممد  (2)
 .64، ص1981النشر، بريوت، ة، دار النهضة العربية للطباعة و حممد أبو احملاسن عصفور، املدن الفينيقي (3)
، مؤسسة 2المة، ط، البشري بن ساملغرب من البدء إىل الفتح اإلسالمي، تع: حممد مزايلجوليان، تاريخ إفريقيا الشمالية: تونس اجلائر و  شارل أندري (4)

 .91- 90، ص ص2011توالت الثقافية، 
   .34ص  ،2000، 1ج إبراهيم حركات، املغرب عرب التاريخ، دار الرشاد احلديثة، الدار البيضاء، (5)
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جند مملكة موريطانيا ففي الغرب تأسست قبل القرن الرابع قبل امليالد ببالد املغرب القدمي ممالك حملية، 
تقعان املاسيسيل ف اجلنوب، أما مملكيت املاسيل و بالد جمدالة يفو )ملوية شرقا(،  اليت تصل حدودها إىل واد ملوشةو 

 اتسعت هاته األخرية إىل أن وصلت إىل الواد الكبري بشمال سريتا، أما يف القرن الثالثإىل الشرق من موريطانيا، و 
فكانت مملكة املاسيل  .(1)األراضي القرطاجيةراضي الواقعة ما بني واد ملوية و األ ابقتنيفقد اقتسمت اململكتني الس

من الغرب مملكة املاسيسيل ها من الشرق األراضي القرطاجية و حيد، (Cirtaكانت عاصمتها سريتا)يف الشرق و 
كان هلذه األخرية أن ، و 2)(تزامنت املمالك النوميدية مع الفرتة القرطاجية (،Siga) اليت كانت عاصمتها سيقا

قد اسرتجع ماسينيسا و  ،(3)استولت على أراضي من مملكة املاسيل الواقعة إىل الغرب منها خالل مرحلة توسعها
 .50أنظر اخلريطة رقم : .(4)هذه األراضي بعد حتلفه مع الرومان خالل احلرب البونية األخرية

بعد سقوط قرطاجة بدأت روما باالستالء على األراضي اجملاورة شيئا فشيئا إىل أن متكنت من احتالهلا  
 .(5)م40كليا، وكان أخر ملوكهم هو بطليموس الذي قتل سنة 

 

 

 

 

 
 لممالك النوميدية تمثال 05رقم :  خريطة

 Mohamed El Mustafa Filah ,L’Algérie aux temps des royaumes عن 

numides, p22 
 

 
                                                           

 .109-107شارل أندري جوليان، املرجع السابق، ص ص (1)

 .  91-90، ص ص2007 ،5اصطفان قزال، املرجع السابق،ج (2)
 .91- 90أندري جوليان، املرجع السابق، ص صشارل  (3)
 .34مرجع نفسه، صابراهيم حركات،  (4)
 .09، ص1990، االسكندرية، يلي، تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث، املؤسسة الوطنية للكتابمبارك بن حممد امليلي، تق : حممد امل (5)
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 :ةالفترة الروماني -2-4
املندوبون مت حتديد حدودها من طرف القائد و بعد سقوط قرطاجة على يد الرومان أصبحت والية رومانية 

اليت كانت حدودها يف و  (1)أطلق عليها اسم الوالية اإلفريقيةن روما ووضعوا هلا قانون يسريها، و الذين جاؤوا م
م بسط الرومان نفوذهم على  .ق 46يف سنة . و (2)طربقة نزوال إىل مشال مدينة صفاقسالبداية متتد إىل مدينة 

هي والية إفريقيا اليت متتد يف جانبها نطقة إىل اربعة واليات رئيسية و كامل املغرب القدمي، حيث قسمت روما امل
يف الشرق اجلزائر، أما واليتا من الغرب حىت مدينة عنابة، بينما تركزت والية نوميديا الشرقي حىت مدينة طرابلس و 

 .(3)املغربية فيحتالن مناطق غريب اجلزائر و الطنجو  وريطانيا القيصريةم
كانت مدينة "شرشال" عاصمة ملوريطانيا القيصرية، أما مدينة ى، حيث يفصل بينهما واد ملوية، و األقص

حدى األثار اليت ملحقة محاماهتا هي إاألثري قصر فاطمة و  املوقع. و (4)"طنجة" فكانت عاصمة ملوريطانيا الطنجية
 اليت حنن بصدد دراستها.خلفها الرومان و 

 07و 06رقم : تانأنظر اخلريط

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .07، ص2007 ،7ج فان قزال، املرجع السابق،ستا (1)
(2) Geneviève nihoul,  la colonisation romaine en Afrique :un succès,[s.ed],[s.l],[s.d],p.2. 

  .296حممد بيومي مهران، املرجع السابق، ص (3)

 .296حممد بيومي مهران، املرجع السابق، ص (4)

رومانية )بتصرف الطالب(حدود املقاطعات اإلفريقية يف الفرتة ال 60خريطة رقم:   
 chris scarre, historical atlas of ancient Rome,1995, pp 104-105 عن 
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 Atlas Barrington Part2 Africa14مقارنة بين خريطة  07خريطة رقم : 

 التي تعود إلى القرن الثالث الميالدي Table de Peutingerوخريطة   
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 الفترة الوندالية: -2-5
حبر البلطيق عرب عرفت مشال إفريقيا يف القرن اخلامس امليالدي غزو الوندال، هذه القبائل اليت جاءت من 

رحلة طويلة سادها التخريب والتدمري للمدن اليت مروا هبا إىل أن استقر هبم األمر بشمال إفريقيا بقيادة 
م يف جيش ال يقل عن مثانني ألف عن طريق طنجة 429بعد هذا االكتساح الذي بدأ سنة ، و (1)"جنسريق"

م 435م، مث استولوا عليها وعقدوا هدنة مع روما سنة 431الوندال سنة  (2)حاصرها وصوال إىل مدينة عنابة اليت
استولوا على قرطاجة سنة فيفة، لكنهم خرقوا هذه امليثاق و تسمح هلم باستبطان افريقيا مقابل أداء ضرائب خ

وسلبوا أمالك سكاهنا من األراضي واملزارع ومت توزيعها على الونداليني، وقد مسيت هذه األمالك بقطع  .(3)م439
م، حيث اشتدت شوكة الرومان اجلدد)البيزنطيني( 533مكث الونداليني يف مشال إفريقيا حىت سنة و  .(4)لالوندا

سل محلة عسكرية بقيادة بليزار، بقيادة جوستينيانوس الذي قرر إعادة أراضي أجداده، اليت سلبها الوندال. فأر 
حتصن فيها مدة الوندايل غليمار إىل اجلبال و  ئدفر القاالوندال بشمال إفريقيا و  فتحوا قرطاجة اليت كانت عاصمةو 

 .(5)م534 ، وبذلك انتهى الوجود الوندايل بشمال إفريقيا سنةأربعة أشهر. بعدها استسلم هذا األخري
 08 أنظر خريطة

 

 

 

 

 

417ص حاجي ياسينرابح( عن 08خريطة رقم )  
                                                           

(1) Berthier (A.), l’Algérie et son passé, édition A et J, picard, Paris 1951, p p.133,153. 
 .63ص ،ابراهيم حركات، املرجع السابق (2)
 .63ص ،ابراهيم حركات، املرجع السابق (3)
 .329ص رل أندري جوليان، املرجع السابق،شا (4)
 .350املرجع السابق، ص حممد امليلي، بن مبارك (5)



 الفصل الثالث                                                                 
 

50 
 

 :الفترة البيزنطية -2-6
، فحسب نص املرسوم اإلمرباطوري لسنة وإخراج الوندال منهارة البيزنطية على مشال إفريقيا بعد السيط

م واملتعلق بتقسيم املقاطعة اإلفريقية، الذي يعترب املصدر األساسي يف ضبط معامل اجلغرافية اإلدارية 534
األول ىل مستويني خمتلفني، متيز إواليات، وتصنيفها  07 ىلإحيث أكد على تقسيم املقاطعة اإلفريقية  .(1)البيزنطية

، والية املزاق والوالية الطرابلسية. بينما كانت الربوقنصلية بوجود ثالث واليات حتت إدارة قناصل وهي كل من
ومع ذلك فيمكن القول أن هذا التقسيم شبيه  ،(2)واليات نوميديا، موريطانيا وسردينيا حتت إدارة حكام أقل رتبة

واليات هي: موريطانيا القيصرية   07يث كانت أيضا دقلديانوس ح بالذي كان سائدا يف عهد اإلمرباطور
استعمل احملتلون اجلدد  .(3)الطرابلسية السطايفية، نوميديا امليلية، نوميديا السرتية، الربوقنصلية، املزاق، موريطانيا

أجل سياسة اخلداع يف بادئ األمر، حيث تقربوا من سكان مشال إفريقيا قصد إعطائهم انطباع بأهنم جاؤوا من 
حتسن األوضاع سرعان ما سلك هؤالء احملتلون دايل. لكن مبجرد استتباب األمن و ختليصهم من االضطهاد الون

إرهاقهم بالضرائب الوندال من قبل، وهذا بتطبيق القوانني اجملحفة و االضطهاد الذي مارسه عليهم الرومان و  نفس
 .(4)الباهظة

حاربوهم، حىت أهنار احلكم البيزنطي بشمال ضدهم و  ثارواقيا من هذا الوضع و فنقم سكان مشال إفري
زنطية، تفشي إفريقيا، الذي كانت له عدة اسباب منها احلروب اليت شنها عليهم األهايل، إفالس اخلزينة البي

 .(5)دساد اإلدارة، عدم دفع روات اجلنو فالصراعات الداخلية و 
 

 

 
 
 

                                                           
جامعة يوسف، األوضاع االجتماعية واالقتصادية لبالد املغرب أثناء االحتالل البيزنطي. أطروحة دكتوراه دولة يف تاريخ وآثار املغرب القدمي.  عيبش. (1)

 .42-41، ص ص2007/2008منتوري، قسنطينة، قسم التاريخ واآلثار، السنة اجلامعية 
 راه، ختصص اآلثار القدمية، جامعةأطروحة لنيل شهادة  الدكتو نوميديا دراسة أثرية تنميطيه،  حاجي ياسني رابح، البازيليكات املسيحية يف مقاطعة (2)

 .19، ص2008/2009اجلزائر،]د.ن[، 
(3) Diehl, (ch.), l’Afrique byzantine. histoire de la domination byzantine en Afrique (533- 709), Paris, 1896, pp. 

237-253. 
 .23-22، ص ص1997، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،1962لغاية يخ السياسي للجزائر من البداية و بوحوش، التار عمار  (4)
]د.س[،  احلضاري منذ فجر التاريخ إىل الفتح اإلسالمي، املؤسسة اجلزائرية للطباعة، اجلزائر،اريخ املغاريب القدمي: السياسي و حممد اهلادي حارش، الت (5)
 .282ص
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 09أنظر اخلريطة رقم : 

 

 

 
 

 

 
 

 :اإلسالميةالفترة  -2-7
لفهري الذي بىن مدينة القريوان ميز الفرتة اإلسالمية يف بالد املغرب محلة البطل الشهري عقـبة ابن نافع ا

جال يف الرببر و ل سياسته أن جيمع حوله كان رجال ذا شجاعة وحنكة شديدتني، حاول من خالومسجدها و 
فريقية من طبقة إ، فهـو آخر من نزل (1)الساحــل األطلسـي أماكن عديدة من بالد املغرب حـىت وصوله إىل

وجاء بعده  ،(2)جيانتهاء مهمة سلفه ابــن حد فريقية بعدإاخلليفة معاوية واليا على  الذي عني من طرفالصحابــة و 
حلقيقي لبالد ا صطدموا مع الكثري من املقاومني الرببر، إىل أن جاء الفاتحالكثري من الفاحتني هلذه البالد، لكنهم ا

 -انتهت بسقوطها مبنطقة بئر العاترلكاهنة اليت كانت تقود الرببر، و هزم ااملغرب وهو حسان بن النعمان، و 
، قام بتعيني موسى بن نصري واليا على مشال إفريقيا من طرف حاكم مصر عبد العزيز بن مروانو . (3)تبسة

هذا  طنجة لتحريرها من البيزنطيني و بإخضاع القبائل الرببرية اليت مل تكن أسلمت بعد، مث أنطلق من القريوان إىل
التقوا بالعدو، أين دارت رحى زياد، بعده توجهوا صوب األندلس وقطعوا البحر و مبساعدة القائد الرببري طار بن 

                                                           
، 1984موسى لقبال، املغرب اإلسالمي، منذ بناء معسكر القرن، حىت انتهاء ثورات اخلوارج، الطبعة الثالثة املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  (1)
 .29ص
 .29موسى لقبال، املرجع السابق، ص (2)
 .26، ص1984 ،إىل بداية العهد العثماين، اجلزائررشيد بورويبة، موسى لقبال وآخرون، اجلزائر يف التاريخ يف العهد اإلسالمي، من الفتح  (3)

 09Laporte(jp), hippone vandale et byzantine, 2005 p 38خريطة رقم :
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تسىن للمسلمني طلة. و طليون فيها واجتهوا حنو إشبيليا وقرطبة وماقا و املعركة اليت دامت مثانية أيام وانتصر املسلم
 .(1)سفتح األندل

 تاريخ األبحاثثالثا: 
 :حمام بني صالحبمنطقة  -3-1

إال بالشيء القليل   جمال األحباث العلمي التارخييةاملناطق احمليطة هبا يفمل حتض منطقة محام بين صاحل و 
 جدا، سواء يف الفرتة االستعمارية أو يف فرتة االستقالل.

" عثر على نقيشة جنائزية نسبت عن طريق اخلطأ إىل منطقة الشافية يف كاف الشب موطن قبيلة عواوشة
( يف " )العيونLacroix"رمل السوق" و"الكروا  وهي املوطن القدمي هلذه القبيلة، أين مت تأسيس كل من مركز

( . حيث عثر Lacroixكم جنوب غرب برج العيون)10 (2)تبعد حوايل ،اجلنوب الشرقي للقالة
"Faidherbe" على نسخة أرسلت إىل"Renier ومت نشرها يف كل من،"répertoire alphabétique des 

tribus et douars communes de l’Algerie,1900,p39 et 230 la carte au 400000 de la 

province de Constantine 1869 reboud - compte Rendus de la soc Franc de  

.(3)1870, p 353 a kef beni feredj  numismatique ll 

 :"CNRAالمركز الوطني للبحث األثري " -3-2
م حىت سنة 2003 حظيت منطقة الشرق اجلزائري مبشروع حبث يف ميدان علم اآلثار ابتداء من سنة.

بالشراكة مع جامعة  م به املركز الوطين للبحث األثرياخلريطة األثرية للشرق اجلزائري" قام حتت عنوان: "2011
 Prof. Mariette Raaijmakersاإليطالية، أشرف على هذا املشروع كل من الربوفيسور""Trento"ترونتو 

de Vos " " من جامعة ترونتوTrento"  عطويالربوفيسور رضا اإليطالية، و (Prof.Arch) جامعة  (4)من
وكالة الوطنية لألثار لياس عريفي من الشاوش من متحف قاملة، كمال مداد و حممود و  : مراد زرارقةعنابة، واألساتذة

 ...دار عزيزة،

رأس سقلب، أم الطبول، العيون، واد اجلنان، واد احلوت، رمل  التالية:مشلت هذه الدراسة املناطق 
 ارف، بوثلجة، البسباس، الدرعان، الشافية، بوقوس، عني الكرمة، الزيتونة، واد الزيتون.السوق، القالة، الط

                                                           
 .30-29ص ص عمار بوحوش، املرجع السابق، (1)

(2) Stephane (G.), ILA, librerie anciene honori champion,T1, Paris, 1922, p 19. 

(3) Stephane (G.), op.cit., p 19. 

(4) CNRA, université de trento (Italie). projet de la carte archéologique de l’est Algérien: compte rendu 

2003/2011, pp 3-4. 
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د من احملطات اليت تعود إىل فرتة ما قبل التاريخ اليت مل يشر إليها يعدالجرد  أسفرت هذه الدراسة عن
 .أطلس الباحث مورال

منشأة ريفية قدمية خالل عملية املسح  353أما يف ما خيص الفرتة القدمية فقد متكن الفريق من اكتشاف 
مزرعة متفرقة  268عنصر قاعدة عصر الزيتون، وجدت  544مزرعة حتتوي على  362األثري للمنطقة، منها 

 .(1)جتمع سكين 21مزرعة األخرى فهي جممعة داخل  94ما أمنعزلة عن بعضها البعض، و 
 :"CNRPAH" التاريخاألنثروبولوجيا و ا قبل التاريخ، المركز الوطني ألبحاث م -3-3

م، 2014م/2012بالعديد من األحباث مبنطقة الشرق اجلزائري، فما بني  "CNRPAH" قام مركز البحث
أشرف على هذا املشروع الدكتورة لطيفة ساري وهي أستاذة باحثة فما قبل التاريخ باملركز الوطين 

(CNRPAH)  جراب من جامعة قاملة )مدير األحباث مشارك( معمشاركة األستاذ الدكتور عبد الرزاق و 
(CNRPAH،)  بن صدوق سعيدة، سهيل نعيمة )ملحقون بالبحث(. ،(2)ىن سوداين أيت عيسي ليلكل مو 

، كما قاموا حبفرية إنقاذيه مبنطقة  ع أثرية تعود إىل ما قبل التاريخأسفرت عملية املسح األثري عن اكتشاف مواق
 ةعثروا فيها على أدوات حجرية تعود ملا قبل التاريخ، جمموعة ترجع للحضارة اإلبوموريزيم(، 2013) كاف الناقة

 .(3)ثاألخرى للعصر احلجري احلديو 

)جترى فيه  ، كاف فضة مبنطقة بوقوسبإجراء دراسات مبنطقة حوض "مفرق"م قاموا 2014ويف سنة 
 .(4)املنطقة الساحليةة، و كتورة ساري لطيفة(، واد الشفحاليا حفرية منظمة حتت إشراف الد 

 

 

 

 

                                                           
(1) CNRA, ipid, pp.3-4. 
(2) Centre national de recherches préhistoriques anthropologiques et historiques (CNRPAH), compte rendu de la 

première mission exploratrice de kef En-Naga (Cheffia, wilaya d’EL Tarf) du 12 au 31Août 2013. pp.3-5. 
(3) Centre national de recherches préhistoriques anthropologiques et historiques (CNRPAH), compte rendu de la 

première mission exploratrice de Kef En- Naga (Cheffia, wilaya d’EL Tarf), op.cit., pp.3-5. 
(4) Centre national de recherches préhistoriques anthropologiques et historiques (CNRPAH), projet de recherche 

scientifique domicilie au cnrpah, implantations prehistoriques dans la vallee de la mafragh (Extrême nord-est 

Algérien) du pleistocene superieur a l’holocene :processus socio-economiques et culturels,Février2015.pp.10-12. 
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 الصخور المستعملة في بناء المصاطب: :ارابع

    تتشابه كل من املناطق يف تكويناهتا اجليولوجية، ومبا أن اجلبال حتدها فذلك يعترب مصدر اساسي لتوفر مواد
 الرملية )التافزة(. *البناء، أما عن طبيعة الصخور املتوفرة باملناطق فهي الصخور

واليت تتشكل بواسطة ترسب  Roches sédimentairesتعترب الصخور الرملية من أنواع الصخور الرسوبية 
أو املواد العضوية أو الرواسب الكيميائية، يتلو ذلك عملية الضغط للمواد اجلزيئية  Clastiqueاملواد الكالستية 

رض، من أهم مميزات الصخور الرسوبية أهنا أثناء فرتة التكوين، تتشكل الصخور الرسوبية على أو قرب سطح األ
حتتوي على مسامات بني احلبيبات املكونة هلا هلذا فهي تعترب خزانات طبيعية للنفط واملياه اجلوفية والغاز الطبيعي، 

 من أنواع الصخور الرسوبية، احلجر الرملي، احلجر اجلريي، الربيشيا والفوسفات.

على كل صخر مفكك غري متماسك  Sable: يطلق لفظ رمل Arenaceons rocks: * الصخور الرملية
ملم، وإذا متاسكت احلبيبات مبادة المحة أطلق عليه اسم احلجر الرملي  16إىل  2يرتاوح قطر حبيباته من 

Sandstone  حيث يسمى الصخر يف هذه احلالة حسب نوع املادة الالمحة، فإذا كانت املادة الالمحة من ،
، وإن كانت من السيليكا يقال له احلجر Grès calcireuxال له حجر رملي كلسي كربونات الكالسيوم يق

أما إذا كانت  Orthoquartiziteوالذي يعرف أحيانا باسم اورثوكوارتزيت  Grès Siliceuxالرملي السيليس 
اخلصائص . من خالل gres ferregeneuxاملادة الالمحة من أكاسيد احلديد يقال له احلجر الرملي احلديدي 

اجلغرافية اليت تتميز هبا املنطقتني ميكن القول أن املكانني اختريا بفطنة وذكاء لإلستقرار فيهما كوهنما يتوفران على 
 .(1)املواد األولية املساعدة على العيش مبحاذاة األراضي اخلصبة واملياه الوافرة

 

 

 

                                                           
: عبارة عن جمموعة من املعادن تتواجد يف الطبيعة وتكون جزءا اساسيا يف تركيب القشرة Rock = Rocheالصخر:  *

ر نفسه، وختتلف الصخور عن بعضها الصخر الوحدة االساسية يف بناء االرض، أما املعدن فهو وحدة الصخ األرضية، ويعترب
البعض من حيث أنواع املعادن املكونة هلا و عالقة هذه املعادن ببعضها البعض يف الصخر الواحد، و يسمى العلم الذي يدرس 

 .Petrologieالصخور بعلم الصخور 

(1) www.wikipidia.org (16-04-2012). 

http://www.wikipidia.org/
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 وصف وتنميط للمصاطب خامسا:
 تنميط المصاطب: 

 لقد مت تنميطها حسب شكلها العام فتحصلنا على:الشكل:  من حيث 
مصطبة منعدمة احللقة: توجد يف املقربة عدد ال بأس به من املصاطب املنعدمة احللقة والغرفة اجلنائزية  -

املبنية والغري مبنية، واملصاطب منعدمة احللقة أنواع فهناك ذات الغرفة املندسة وشبه مندسة والغرفة البارزة 
وجد منها منط يوجد يف منطقة احلكورة حتديدا كاف بين فرج بلدية الشافية متتاز هذه منط هذه األخرية ي

يوجد يف منطقة احلكورة حتديدا كاف بين فرج بلدية الشافية متتاز هذه املصطبة بغرفة بارزة ارتفاعها 
م وهي 1,39م وعرضها 2,78سم وتتكون من دعامتني وبالطة علوية حيث أن طول األخرية 80
 زالت حمافظة على شكلها.ما

املقربة على مصاطب ذات حلقات حجرية متعددة األشكال  احتوتمصاطب مدعمة حبلقات حجرية:  -
تواجدت بعضها يف مناطق مسطحة وأخرى يف مناطق منحدرة قليال وعلى العموم فإن معظمها مدعمة 

 من حلقة إىل حلقتني تنوعت بني املركزية والال مركزية.
حجرية واحدة: يوجد منها القليل معظمها ذات حلقة مركزية، ومثال ذلك املصطبة مصاطب ذات حلقة  -

سم على مستوى 50املوجودة بقرية الدفايل )بلدية الشافية( هي ذات غرفة جنائزية بارزة ذات ارتفاع 
م وهي مصطبة أكثر عرضة للتلف بسبب أشغال البناء من 1,20م وعرضها 1,90األرض، وحلقة 
 طرف السكان.

 اطب ذات حلقتني حجريتني واحدة مركزية وأخرى غري مركزية.مص -
مصاطب منعدمة احللقة ذات الغرفة البارزة: قد تكون الغرفة اجلنائزية غري مبنية فهي تتشكل عموما من  -

 ( بالطات تعلوهم مائدة وأحيانا يدوهنا.3بالطتني أو ثالث )
ويوجد هذا النوع بكثرة يف قرية الدفايل بلدية مصاطب ذات احللقة احلجرية والغرفة اجلنائزية املندسة،  -

 الشافية.
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 (: خريطة انتشار املصاطب10جغرافية رقم ) صورة
 

 
 (: توضح جمموعة من املصاطب والغرفة اجلنائزية حلمام بين صاحل11صورة جوية رقم )
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 ( توضح مصاطب احلكورة كاف بين فرج بلدية الشافية12صورة جوية رقم )

 
 

 
 ( توضح مصاطب قرية الدفايل بلدية الشافية13صورة جوية رقم )
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غرفة جنائزية حمفورة داخل حجارة   07الصورة رقم  خمطط ومقطع لغرفة جنائزية  01رقم  الشكل
 كبرية ذات التكوين الرملي

 :ثياتااإلحد
E804.470 خط الطول 
N3632.814 خط العرض 
318m  سطح البحراالرتفاع عن 
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  الرملي التكوين ذات كبيرة حجارة داخل محفورة غرفة: الجنائزية الغرفة -1

 ريبو فكتور عنها قال ما أو جنائزية غرفة عن ،عبارة صاحل بين محام الصفرة مبشتة اجلنائزية الغرفة هذه تقع
 اعرضهو  م 5,60الصخرة هذه طول ميتد الرملي التكوين ذات كبرية صخرة وسط حمفورة غرفة (احلجر بيت)

 طول، للدفن قربين على الغرفة هذه تضم سم، 95وعرضه م1,27فطوله املدخل أو الغرفة باب عن أما م،2,40
 احلائط ىلإ احلائط من وعرضها مرتو 4 هو (ولاأل القرب حائط اىل املدخل من يأ) احلائط ىلإ املدخل من الغرفة
 (.م 2,50الثاين القرب

  سم 90 وعرضه م 2,50 :(1) القرب طول •

 سم 90 وعرضه م 2,15 :(2) القرب طول •
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 منعدمة جنائزية غرفة ذات مصطبة:  08الصورة رقم 
 احللقة

 غرفة ذاتخمطط  ومقطع ملصطبة  02الشكل رقم 
 احللقة منعدمة جنائزية

 

 E802.696 خط الطول
 N3630.949 خط العرض

 258m االرتفاع عن سطح البحر
 

 : الحلقة منعدمة  جنائزية غرفة ذات مصطبة -2

 شبه جنائزية غرفة ذات اأهن الصورة خالل من نالحظو  )الشقاق(هذه املصطبة يف محام بين صاحل تقع 
 م1,63و الطول يف م 1,30بقياس مائلة افقية علوية بالطة تعلوهم واضحتني دعامتني فوق مبنية ،الشكل مربعة

 .العرض يف
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جنائزيتني  تنيغرف ذات مصطبة:  09الصورة رقم 
 وحلقة دائرية مركزية

 تنيغرفخمطط ومقطع ملصطبة ذات  03الشكل رقم 
 جنائزيتني وحلقة دائرية مركزية

 

 E802.692 خط الطول
 N3630.881 خط العرض

 270m االرتفاع عن سطح البحر
 

 :مركزية دائرية حلقةو جنائزيتين غرفتين ذات مصطبة -3
 غرفتني ذات املصطبة ههذ أن الصورة خالل من نالحظ)الشقاق( و  هذه املصطبة يف محام بين صاحلتقع 

 يفم 1.43و الطول يفم 2.53 بقياس مائلة بالطة تعلوهم دعامات ثالثة فوق مبنية مركزية دائرية وحلقة جنائزيتني
 ضالعر 
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 بارزة غرفة ذات مصطبة:  10الصورة رقم 
  احللقة منعدمة

 بارزة غرفة ذاتخطط ومقطع ملصطبة  04الشكل رقم 
  احللقة منعدمة

 

 E803.558 خط الطول
 N3639.995 خط العرض

 281m االرتفاع عن سطح البحر
  

 : الحلقة منعدمة بارزة غرفة ذات مصطبة -4
 متتاز وعرة، جبلية منطقة وهي الشافية، بلدية فرج، بين كاف حتديدا احلكورة منطقة يف املصطبة هذه تقع

 دعامتني من وتتكون سم 80 ارتفاعها بارزة بغرفة املصطبة هذه ومتتاز الزيتون، أشجار خاصة هائلة نباتية بكثافة
 مقارنة شكلها على حمافظة مازالت وهي م 1,39وعرضها م 2,78األخرية هذه طول أن حيث علوية وبالطة

 .هلا احملاذية األخرى باملصاطب
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 البارزة الغرفة ذات حجرية مصطبة:  11الصورة رقم 
 العلوية البالطة أو املائدة منعدمة

 ذات حجريةخمطط ومقطع ملصطبة  05الشكل رقم 
 العلوية البالطة أو املائدة منعدمة البارزة الغرفة

 
 E807.423 خط الطول
 N3631.395 خط العرض

 261m االرتفاع عن سطح البحر
 

 

 :العلوية البالطة أو المائدة منعدمة البارزة الغرفة ذات حجرية مصطبة -5
 أن الصورة خالل من ونالحظ ،الشافية بلدية فرج، بين كاف حتديدا احلكورة منطقة يف املصطبة هذه قعت

 م 2,70اليمني على البالطة طول احلجرية، واحللقة العلوية البالطة أو املائدة منعدمة بارزة غرفة ذات املصطبة هذه
 يف مصطبة وهي م 1,09وعرضها م 1,20طوهلا اليسار على البالطة أما م 1,10األعلى إىل األرض من وارتفاعها

 التلف من سيئة جد حالة
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 البالطة أو املائدة منعدمة مصطبة: 12 الصورة رقم
 املركزية احلجرية احللقة ذات العلوية

 املائدة منعدمةخمطط ومقطع ملصطبة  06الشكل رقم 
 املركزية  احلجرية احللقة ذات العلوية البالطة أو

 

 E803.547 خط الطول
 N3640.015 خط العرض

 287m االرتفاع عن سطح البحر
 

 

 :المركزية الحجرية الحلقة ذات العلوية البالطة أو المائدة منعدمة مصطبة -6
 منعدمة بارزة غرفة ذات مصطبة وهي فرج، بين كاف حتديدا احلكورة منطقة يف كذلك املصطبة هذه تقع

 اليت البالطة أما سم 55وارتفاعها م 1,10اليسار على البالطة طول املركزية، احلجرية احللقة ذات احلجرية املائدة
 األمامية اجلهة من مفتوحة املصطبة أن نالحظه ما وحسب م، 2,1وطول م 1,80ارتفاع ذات فهي جبانبها

 التلف من سيئة جد حالة وهي املقابلة،
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 فريدة حجرية حلقة ذات مصطبة: 13 الصورة رقم
 بارزة  جنائزية وغرفة

 حلقة ذاتخمطط ومقطع ملصطبة  07الشكل رقم 
 بارزة جنائزية وغرفة فريدة حجرية

 

 E759.527 خط الطول
 N3641.635 خط العرض

 39m االرتفاع عن سطح البحر
 

 

 : بارزة جنائزية وغرفة فريدة حجرية حلقة ذات مصطبة -7
 مستوى على سم 50 ارتفاع ذات بارزة جنائزية غرفة ذات وهي ( الشافية بلدية) الدفايل بقرية املصطبة هذه تقع

 وهي ، م 1,20وعرضها م 1,90طوهلا بالطة تعلوهم دعامات ثالث فوق مبنية فريدة حجرية وحلقة األرض
 .القرية سكان طرف من البناء أشغال بسبب للتلف معرضة مصطبة
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 وحلقتني مندستني غرفتني ذات مصطبة: 14الصورة رقم 
 مركزية  وال مركزية دائريتني

 غرفتني ذاتخمطط ومقطع ملصطبة  08الشكل رقم 
 مركزية وال مركزية دائريتني وحلقتني مندستني

 

 E759.543 خط الطول

 N3641.651 خط العرض

 50m عن سطح البحراالرتفاع 

 

  مركزية وال مركزية دائريتين وحلقتين مندستين غرفتين ذات مصطبة -8
 ال والثانية مركزية واحدة دائريتني حلقتني مندستني غرفتني ذات وهي الدفايل بقرية املصطبة هذه تقع

 مندستني بالطات وثالث احللقتني سوى منها يبقى مل جدا، سيئة حالة يف مصطبة وهي البالطة، منعدمة مركزية
 .األرض يف
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 خمطط ومقطع ملصطبة منعدمة 09الشكل رقم  مندسة غرفة ذات احللقة منعدمة مصطبة: 15الصورة رقم 
 مندسة غرفة ذات احللقة

 

 E759.505 خط الطول
 N3641.651 خط العرض

 46m االرتفاع عن سطح البحر
 

 :مندسة غرفة ذات الحلقة منعدمة مصطبة -9
 سوى منها يبقى مل املصطبة هذه أن الصورة خالل من ونالحظ الدفايل، بقرية كذلك املصطبة هذه تقع

 .كلي شبه لتلف لتعرضها وذلك األرض يف مندسة ودعامات حجرة
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 الغرفة ذات مغطى غري حجري رواق: 16 الصورة رقم
  الشكل املستطيلة

 غري حجري رواقخمطط ومقطع  10الشكل رقم 
 الشكل املستطيلة الغرفة ذات مغطى

 

 E759.516 خط الطول
 N3641.653 خط العرض

 47m االرتفاع عن سطح البحر
 

 : الشكل المستطيلة الغرفة ذات مغطى غير حجري رواق -10
 من يتكون واحد نوع سوى منه يوجد فريد، الدفايل قرية يف يقع حجري رواق الصورة خالل من نالحظ

 .م 1,20وعرضه م5,53 طوله مغطى غري رواق
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 الشبه واملائدة البارزة الغرفة ذات مصطبة: 17الصورة رقم 
 الفريدة الدائرية احللقة ذات مندسة

 الغرفة ذات صطبةمل خمطط ومقطع 11الشكل رقم 
 الدائرية احللقة ذات مندسة الشبه واملائدة البارزة
 الفريدة

 

 E759.535 خط الطول
 N3641.672 خط العرض

 40m االرتفاع عن سطح البحر
 

 : الفريدة الدائرية الحلقة ذات مندسة الشبه والمائدة البارزة الغرفة ذات مصطبة -11
 وهي قليال مندسة مائلة افقية وبالطة البارزة اجلنائزية الغرفة ذات مصطبة أهنا الصورة خالل من نالحظ

 من البالطة عن ماأ سم 90 رضاأل سطح عن وارتفاعها م 1,57اليمني من الدعامة طول فريدة دائرية حلقة ذات
  .رضاأل ىلإ مائلة وطاولة سم 80 وعرض م 1,10طول ذات الشكل مربعة فهي اليسار
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 منعدمة احلجرية احللقة ذات مصطبة: 18الصورة رقم 
 : العلوية البالطة

 احللقة ذات صطبةخمطط ومقطع مل 12الشكل رقم 
 العلوية البالطة منعدمة احلجرية

 

 E759.523 خط الطول
 N3641.671 خط العرض

 39m االرتفاع عن سطح البحر
 

 : العلوية البالطة منعدمة الحجرية الحلقة ذات مصطبة -12
 من تتكون مركزية دائرية حلقة ذات اأهن الصورة خالل من نالحظتقع هذه املصطبة يف قرية الدفايل و 

 ما يف ماأ سم 90 وعرضها م 1,47طوهلا اليسار من سم 75 وعرضها م 1,20اليمني من وىلاأل طول دعامتني
 منعدمة فهي العلوية البالطة خيص
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 منعدمة احلجرية احللقة منعدمة مصطبة: 19الصورة رقم 
 العلوية البالطة

 احللقة منعدمة صطبةخمطط ومقطع مل 13الشكل رقم 
  العلوية البالطة منعدمة احلجرية

 

 E759.10 خط الطول
 N3641.571 خط العرض

 21m االرتفاع عن سطح البحر
 

 : العلوية البالطة منعدمة الحجرية الحلقة منعدمة مصطبة -13
 دعامتني من تتكون احلجرية احللقة ومنعدمة العلوية املائدة منعدمة مصطبة اهنا الصورة خالل من نالحظ

 العلوية البالطة أما م 1,60عرضهاو  م 1,25فطوهلا الثانية ماأ سم 85 وعرضها سم 90 اليمني من وىلاأل طول
 .القرية سكان طرف من اتالفها متا فقد
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 البالطة ومنعدمة مركزية حلقة ذو مصطبة: 20 الصورة رقم
 العلوية

 حلقة ذو ملصطبةخمطط ومقطع  14الشكل رقم 
 :العلوية البالطة ومنعدمة مركزية

 

 E803.091 خط الطول
 N3443.829 خط العرض

 864m االرتفاع عن سطح البحر
 

 :العلوية البالطة ومنعدمة مركزية حلقة ذو مصطبة -14
 البالطة منعدمة مركزية دائرية حلقة ذو أهنا الصورة خالل من نالحظتقع هذه املصطبة يف قرية الدفايل و 

  رضهاعو  م 1,10فطوهلا الثانية أما سم، 96 وعرضها م 1اليمني من األوىل طول دعامتني من تتكون العلوية
 .اتالفها مت فقد العلوية البالطة أو املائدة خيص فيما أما سم90

 
 
 
 
 
 

 
 



 الفصل الثالث                                                                 
 

73 
 

 

 
 

 مركزية دائرية حلقة ذات : مصطبة21الصورة رقم 
  العلوية الدائرة منعدمة

 حلقة ذات خمطط ومقطع ملصطبة 15الشكل رقم 
 العلوية الدائرة منعدمة مركزية دائرية

 
 E803.002 خط الطول
 N3443.845 خط العرض

 864m االرتفاع عن سطح البحر

 
 

 :العلوية الدائرة منعدمة مركزية دائرية حلقة ذات مصطبة -15
 البالطة منعدمة مركزية دائرية حلقة ذاتا هنأ الصورة خالل من نالحظيف قرية الدفايل و  املصطبةتقع هذه 

 .اتالفها قبل األفقية البالطة تعلوهم كانت احلجم، صغرية مندسة دعامات أربع من تتكون العلوية
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 منعدمة اجلنائزية الغرفة ذات مصطبة: 22الصورة رقم 
 احلجرية احللقة

 اجلنائزية الغرفة ذات خمطط ومقطع ملصطبة 16الشكل رقم 
 احلجرية احللقة منعدمة

 

 E803.071 خط الطول

 N3443.814 خط العرض

 318m االرتفاع عن سطح البحر

 

 :الحجرية الحلقة منعدمة الجنائزية الغرفة ذات مصطبة -16
 دعامتني من تتكون احلجم كبرية هناأ الصورة خالل من نالحظتقع هذه املصطبة يف قرية الدفايل و 

 بفعل لالنكسار تعرضت احللقة، منعدمة م 2,20وعرضها م1.82إىل  طوهلا يصل حيث كبرية وبالطة متوسطتني
 .املنطقة يف متت اليت األشغال
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 :استنتاجات عامة

 .كل املصاطب تقريبا املوجودة باملنطقة حماطة بدوائر حجرية 

 .كل املصاطب ذات غرفة بارزة ذات شكل مستطيل أو مربع 

 .معظم الغرف اجلنائزية مبنية بعدد من البالطات ونادرا ما جندها مبنية بدعامات كبرية 

  تقريبا كل املصاطب ليس هلا بالطة علوية إال عدد قليل منها، أما عدد الدعامات أو الصفوف فيتجاوز
 االثنان أو أكثر.

 .احلجارة اليت بنيت هبا املصاطب معظمها من احلجارة الرملية 

  الدوائر احلجرية احملاطة باملصطبة الواحدة يرجع حسب البعض أن اهلدف هو محاية تربة املعلم من تعدد
االجنرافات والسيول، أما البعض فريجعها إىل متييز العائالت أو األفراد حسب تلك الدوائر ويف أغلب 

تو وحتيط هبا الظن أن هذا االعتقاد األخري قريب من الصحة فبماذا نفسر وجود مصطية يف سطح مس
 دوائر حجرية.

  كذلك توجد بعض البالطات مرتامية مل نتمكن من معرفة مكاهنا ووظيفتها بسبب اختالطها مع احلجارة
 ومنو األخشاب والنباتات اليت حالت دون متييزها.

  ويف األخري ميكن القول أن هذه املصاطب تتعرض يوما بعد يوم إىل تلف شديد سواء كان من طرف
بسبب األشغال، فهي يف حالة جد سيئة من التلف، وهلذا من واجبنا حتسيس العامة بأمهية  السكان أو

هذه املعامل املادية ودورها، كوهنا إرث حضاري يساهم يف إحياء واكتشاف العادات السائدة لدى بناة 
 هذه املدافن القدمية. 
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 اخلامتة:
ا قبل فصلت بني عصور م فريقيا هي فرتةإمن خالل ما سبق ذكره ميكن القول أبن فرتة فجر التاريخ بشمال 

يث ثقافية مشلت التطور احلاصل يف اجلانب الديين بدرجة أكرب حتتميز مبؤشرات حضارية و  ،التاريخ والعصور التارخيية
بناء مدافن ضخمة لتخليد امليت من خالهلا كما أن االختيار الذكي ابلنسبة للمناطق كان االهتمام بعامل األموات و 

املياه العذبة وكذا  ،ها حيث تتوفر هبا األراضي اخلصبةمنها مالذا لالستقرار في فية هامة جعل تتميز صخصاص  جررااليت
 .املواد األولية خاصة احلجارة

عام فكل الررف اجلناصزية مبا أن نوع املعامل ابملنطقة من صنف املصاطب فـان تنميطها كان أساس الشكل الو 
ذات  ،ذات احللقة الواحدة ،ابملصطبة فهناك منط منعدم احللقةحمليطة يكمن االختالف فقط يف عدد احللقات اابرزة و 

ملصاطب ىل أن هذه اإشارة وجتدر اإل ،شكلها وأحجامها فوظيفتها هي الدفناحللقتني الالمركزيتني، وان اختلفت يف 
 استرالل حجارهتا من طرف األهايل.التدمري و فهي معرضة للتخريب و  ،يف حالة جد سيئة من احلفظ

أحباث  املقابر امليراليتية اليت ترجع لفرتة فجر التاريخ تنتظراقع اليت تعود ملا قبل التاريخ و ثل هذه املو مو 
ن كانت دف التعرف على كيفية دفن اجلثث وإجراء حفرايت منظمة هبإمن املفرتض ودراسات كثرية خاصة الطارف، و 

 اء املعامل بطرق التأريخ املناسب.اتريخ بن وضبط ،ية كما يف ابقي املقابر احملفورةمرفقة أبدوات جناصز 
دورها يف اكتشاف العادات ة أبمهية هذه املصادر املادية و يف األخري ميكن القول أنه من واجبنا حتسيس العامو 
بعث روح البحث للتعرف على إحياء و كوهنا ارث حضاري يساهم يف   ،دة لدى بناة هذه املدافن القدميةالساص

 .  ة عرب الزمن وربطها ابحلاضر واملستقبلاملمارسات املتوارث
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