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ُف  َل  لَ  نَْفًسا اّلَلُ  يَُكلِّ
ِ
 ُوْسَعهَا لَهَا ا

ْذنَ  َل  َربَنَا اْكتََسبَْت  َما َوعَلَْْيَا َكَسبَْت  َما نْ  تَُؤاخِّ
ِ
َ  ا نََان   َأوْ  سِّ

لْ  َوَل  َربَنَا َأْخَطأْنَ  مِّ ا عَلَْينَا ََتْ ْْصً
ِ
لَْتهُ  ََكَ  ا يَن اعَََل  ََحَ ََّلِّ

نْ  لْنَا َوَل  َربَنَا قَْبلِّنَا مِّ ملِّ  َعنَا َواْعُف  بِّهِّ    لَنَا َطاقَةَ  َما َل  َُتَ

نَا لَنَا َواْغفِّرْ   َواْرََحْ

نَ  َمْوَلنَ  َأنَْت  رِّينَ  الَْقْومِّ  عَََل  فَانُُْصْ  ﴾٦٨٢﴿ اْلََكفِّ
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 اإلهداء
 .﴾ولئن شكرمت ألزيدنكم﴿تعاىل: اهلل  يقول  

 أهدي مثرة جهدي
 إىل من سهرت على رعاييت إىل منبع احلنان "أمي" الغالية حفظها اهلل، 

 حفظه اهلل. "حليم"العزيز أيبوإىل 
 اخي الغايل سيف الدين و الغليتني على قليب غفران و دعاء إىل 

 وصغرياالعائلة الكرمية كبريا إىل 
  وزاد ي ققيت  ي نفيييبإىل من شجعين دائما ودعمين ووقف إىل جان

 .اهلل ماحفظه الكتكوتتني شهد ورغد إىل،اخوايت و صدقايت كل واحدة بامسها
 .االقارخاصة ختصص  إىل كل الزميالت والزمالء  ي املشوار الدراسي

 الدراسي.إىل كل األساتذة الكرام الذين رافقونا طيلة املشوار 
 إىل صناع الواجب  ي احلياة واآلخرة ◌إىل كل رواد العلم واجلد واالجتهاد 

 أهدي هلم هذا البحث الذي يعترب قطرة  ي حبار العامل
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 :مقدمة
سوق اهراس واحدة من اهم املناطق باجلزائر، اهلها لذلك موقعها االستراتيجي حيث تقع  منطقة تعترب
العديد من املواقع االثرية اهلامة واليت حتمل يف ب تزخرشرق اجلزائري مع احلدود التونسية، كما يف اقصى ال

والثقافية والدينية للشعوب القدمية اليت سكنت املنطقة طياهتا الكثري من االسرار واخلفايا حول احلياة االجتماعية 
وبدورها تعرب عن املوروث الثقايف املتنوع سواء منه املادي او غري املادي الذي يشهد على تنوع االرث 

ويربهن عن التواجد االنساين هبا منذ عهود بعيدة، هذه االثار املادية تثبت تطور الفكر  طقةناحلضاري بامل
 اباملنطقة وصنعو اتعترب بداية للتاريخ ونقل االخبار عن االسالف الذين استقروتلك الفترات ول البشري خال

احلضاري، ومن بني هذه املواقع االثرية جند اليوم تشهد عن العمق التارخيي و حضارة ال تزال شواهدها حىت
هذا املوقع له  كونتكمن يف واالجابة  هنشري لقصيبة، قد يتساءل البعض عن ذكرنا هلذا املوقع بصفة خاصة

ة القدمية وذلك من ان  من احلياة الدينية اليت سادت هبذه املدينة خالل الفترحيث تطرقنا جلا صلة مبوضوع حبثن
 ساتورن. لإللهخالل دراسة تنميطية ايكونوغرافية لالنصاب النذرية املهدات 

كري االنسان ومعتقداته ورغباته سواء يف تعد من الشواهد املادية القيمة اليت تعرب عن تف فاألنصاب
احلياة الدنيا او ما بعد املوت، لذلك فان تعدد وتنوع االنصاب يف حد ذاته يعترب اشكالية يف مدى امكانية 

وهلة تعترب االنصاب مصدر معلومات ال يستهان هبا الحتوائها  فألولصورة موحدة وتقدمي  بأمناطهااالحاطة 
للمشاهد التصويرية واليت تثري جوان  مهمة من تاريخ املنطقة  باإلضافةالكتابية  على قدر كبري من النقوش

ن علم إمث ف منتارخيية وو ةاألنثروبولوجيو االجتماعيةلذلك فان دراسة االنصاب مبثابة ملتقى ملختلف العلوم 
 خذ باحلسبان كل هاته العلوم.أن يأثار وج  اآل

اىل اعجابنا واهتمامنا هبذا النوع من  باإلضافةمثل هذا املوضوع لذا فهذا يعترب حافز مهم دفعنا لتناول 
االثار الن موضوع االنصاب يف حد ذاته جدير باالهتمام والسيما انه عنصر مهم يف حتصيل املعلومات كما 
اهنا عبارة عن وثائق تربطنا مباشرة الذين نريد دراستهم والتعرف على مالمح حياهتم اليومية على كل 

 .االصعدة
لكن فقد صادفتنا يف هذه الدراسة العديد من العقبات منها الندرة يف الدراسات والكتابات املتخصصة 

الوالئية  باإلقامةاملعنية بالدراسة لتواجدها  لألنصابذات الصلة ببحثنا وايضا اهم معضلة هي صعوبة الوصول 
انصاب فقط  30اب فقد قمت بتصوير لسوق اهراس ما جعل حبثي يفتقر لصور الفوتوغرافية وقلة عدد االنص



 ةــدمقم      
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 62كانت موجودة بفندق املدينة، اما عن باقي االنصاب فقد اعتمدت على ما قدمه لوجالي عن دراسته ل 
 نص  من انصاب هنشري لقصيبة.

واليت تكون االجابة عنها نوعا من  تساؤالتحىت قواعد وان هذه الدراسة كان عليها ان تقوم على اسس و
 ˸تكمن يف ةهذه االشكالياالستنتاج وحليل والت
 ماهي املعلومات اليت ميكن استنتاجها من خالل دراسة هذه االنصاب؟ -
 ؟هبا تأثرت"اليت  املعماريلديين وا ثريات "وهذا على الصعيدأوايضا ماهي الت -
 ؟و نصبت لشرفهاأاليت اهديت وما هي االهلة  -

 ˸اعتمدنا على عدة خطوات وهيولتحقيق اهلدف املبتغى من هذه الدراسة 
اعتمدنا فيه على مجع املعلومات من خمتلف املصادر واملراجع املتعلقة اما هبذه املدينة او و :اوال العمل النظري -

 االنصاب بصفة عامة.
اهليئات الوالئية اخلاصة حبفظ املمتلكات  وباألخصوالذي يتمثل يف زيارة املوقع  :ثانيا العمل التطبيقي -

 الثقافية
 ىل عدة حماور وفصولإقمنا جبمع كل املعلومات وحترير املوضوع والذي قسمناه  ويف هذه املرحلة :ثالثا -

لقصيبة لننتقل اىل االنصاب خصصناه لعموميات كتحديد املعطيات الطبيعية والتارخيية اخلاصة هبنشري فاملدخل 
 بشمال افريقيا. لألنصاباليت قمنا بتعريفها وذكر انواعها ومواد وتقنيات صنعها لنتطرق بعدها 

من خالل ظهور قية ياحلضارية البون التأثرياتوملدن الليبية ا خصصناه للحديث عن جمتمعات :الفصل االول
خلص من كل هذا مكونات تركيبة كيوبتاس بوبثانسيس ون واستقرارهم على سواحل مشال افريقيا لنستينيقيالف

 ووضع وصف مفصل هلا. ، وأيضا تطرقنا جلرد وتنميط االنصاب املعنية بالدراسةاىل امساء االعالم احمللية إضافة
فية من خالل حتليل نتائج اجلرد لدراسة االيكونوغراا وهي: طواتاخلهم أوهو من بني  :اما الفصل الثاين

كل التساؤالت اليت دراسة خمتلف التصويرات الرمزية واستقراءها، لنختم البحث باستنتاجات واجابات عن و
 طرحت يف البداية، مث احلاق كل هذا بالصور والقوائم البيبليوغرافية املعتمد عليها.

 اجنبية علىد اعتمدنا على عدة مراجع عربية واما فيما خيص املراجع املتبعة يف الدراسة فق
ما املراجع باللغة العربية فقد اعتمدت على حممد الصغري غامن وحممد أ  "S.Gsell"و ""M.Leglay راسها

اليت ساعدتين للوصول اليت ختدم موضوع حبثي و املعاجمايل العديد من االطروحات و ضافةباإلاخلري اورفه يل 
 .اىل اهلدف املبتغى من دراسيت
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