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  مقدمة  

 

  ب

  
  تعتبر المعرفة الواسعة و الكافية بالبنية العمرانية و المعمارية ألي مجتمع      

من المجتمعات ، من المتطمبات الجوىرية الستكمال اي دراسة انتربولوجية ألي 
وىكذا نجد . جماعة محمية ألنيا تشكل احدى الجوانب االساسية لمبناء االجتماعي 

ان البنية االجتماعية تتصدر من ناحية الصور التي يجتمع فييا الناس ألغراض 
.  اجتماعية معينة في مجتمع معين 

  كما نجد من ناحية اخرى ان المباني المنظمة تنعكس في سموك االفراد      
. اتجاه بعضيم البعض و اتجاه كل المجموعات االجتماعية التي ينتمون الييا 
فالعمارة العربية االسالمية كانت تنسجم تماما مع العقيدة االسالمية السمحاء 

واستغمت كافة المواد االنشائية من خشب و زجاج و رخام وآجر و معادن وجيس ‚
و طين و غير ذلك ،ووظيفتيا اصالح البناء بصورة فريدة و جميمة ،وىي بذلك  

بل انيا .لم تكن تقف عند حد في المستوى التكنولوجي الذي كان سائدا قبل نشأتيا 
عمى العكس من ذلك اشتغمت كافة االمكانات ،و تأثرت بأساليب الحضارات 

االخرى ،و طورتيا الى ان بمورت مدرسة معمارية اسالمية جديدة اشتركت فييا 
مختمف البيئات المحمية في الدولة االسالمية بالرغم من اختالفاتو المكانية و 

الموقعية ،وكان ليذه المدرسة من الخصوصية االسالمية في العمارة ،ولم يكن 
مفيوميا ثابتا بل كان من المرونة  بحيث شخص التنوع الشديد ضمن الوحدة 

،وبيذا الشكل حافظت عمى خصوصياتيا التي ال تزال تذىل افكار المعماريين في 
كل مكان ،و لفترة زمنية طويمة استمرت ألكثر من الف سنة ،اعترف عدد من 

بداعية لمعمارة العربية االسالمية و إلالمستشرقين المنصفين بالقيمة الجمالية و ا



 مقدمة

 

  ج

التي انفردت بيا الحضارة العربية االسالمية و التي النعرف ليا نظير في 
الحضارات االخرى ،و ىذا ىو السبب االساسي الذي جعل الغربيون ينذىمون بيا 

ولقد اىتم مؤرخو العمارة الغربيين بالعمارة العربية االسالمية وأشاروا الييا في 
ابحاثيم ،واستميم عناصرىا المعماريون الغربيون في القرون الوسطى و حتى 

. العصر الحاضر
       المدينة صورة اجتمعت فييا حضارات و ثقافات مختمفة تركت بصمتيا 
عمى الجانب المعماري و التنظيم الحضاري فدراسة المدن تحتاج الى دالئل و 

قرائن ممموسة بالمعنى االخر ىو المحاولة لفيم ىويتيا و اصالتيا فالمدن 
كاألشخاص الطبيعيين ليا ىويتيا و بطاقة التعريف الخاصة بيا و المتمثمة في 

. بنيتيا العمرانية سواء كانت تقميدية او حديثة 
   فالعمران يختمف من بيئة الى اخرى حسب متطمباتيا المناحية و التضاريسية 
من جية و المستوى العممي من جية اخرى لذا تتباين الحضارات عبر الزمن 

.  وتختمف المدن عن بعضيا البعض 
       فالبيئة الصحراوية عرفت بنمط عمراني خاص يمزىا عن باقي البيئات 

االخرى بما يخدم المناخ الحار و الجاف صيفا و الشديد البرودة مع ندرة االمطار 
إضافة الى توفرىا ، .شتاء معتمدا عمى مواد بيناء محمية بسيطة وغير مكمفة 

. وتصميما مقوما لريح و الحرارة العالية 
   وتذخر الجزائر بنصيب وافر من ىذه المدن نظرا لشاسعة صحرائيا و التي 

كانت معبرا لمقوافل التجارية المتنقمة بين الساحل و افريقيا و الذي يعد اىم عامل 
.  في نشأتيا و تكوينيا



 مقدمة

 

  د

ومن  االسباب التي دفعتني الختيار التراث المعماري الصحراوي كعنوان لمذكرتي 
: االتي 

ارتباطي الشخصي بالمنطقة كوني نشأة و ترعرعت فييا -1
الشعور بأىمية ىذا الموضوع لما تزخر بو الجزائر من تنوع في فن العمارة من 

شرقيا الى غربيا من جنوبيا الى شماليا 
وجود رغبة في تصميم ممصقات اشيارية تخدم الموضوع إلعطاء الصورة  

الواضحة و الخاصة بفن العمارة في الجنوب  
اسباب موضوعية  

محاولة إحياء الموروث الحضاري 
 القيمة التاريخية والثقافية لممدينة الصحراوية 

محاولة الحفاظ عمى تراث ىذه المدن  
قمة المصادر و المراجع ليذا الموضوع ،وىذا مما دفع بي الى انجاز ىذا البحث 

العممي لممساىمة في إثراء المكتبات الجامعية 
 ولمعرفة تفاصيل ومستجدات التراث المعماري الصحراوي و نمط الفن المعماري 

الخاص بيا  
 كيف نرى المعمار الصحراوي من خالل الممصق : التاليةاإلشكاليةطرحت 

؟ اإلشياري 
ماىي العمارة الصحراوية ؟ وما عالقة المناخ في تشكيل العمارة ؟ 

وماىي االنماط العمرانية الخاصة بيا ؟ 
: ومن الدراسات السابقة التي ساعدتني في انجاز ىذه المذكرة 



 مقدمة

 

  ه

كتاب عالوة عبدالحميد ، تطور المنزل الواحاتي منزل سي الحواس انمودجا  -
كتاب معزوز عبد الحق ،العمارة الصحراوية التقميدية بمدينة تندوف  -
كتاب عمى محمد بيومي ،القيمة المعمارية و الفن التشكيمي  -

: كما استعنت بمجموعة من المذكرات نذكر منيا 
بومدين قاديري ،محمد بادي إعادة االعتبار لحي اوالد ابراىيم 

تدخل عمى مستوى جزء من )حمودي احمد ،الميدي الطيب ،حمودة عبد الفتاح 
ادرار  (النسيج الحضري الشبكة 

النمط المعماري لممدينة الصحراوية القصر ووظيفتو االجتماعية )تياقة الصديق 
  (مقارنة انتربولوجية لقصر تمنطيط ادرار

  لقد اعتمدت عمى المنيج الوصفي التحميمي لإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة ، 
كما إستعنت بالمنيج . حيث استعممتو في الفصول االول و الثاني و الثالث 

التجريبي في محاولة مني لتصميم ممصقات اشيارية خاصة بالعمارة الصحراوية و 
ممصقين يندرجان ضمن العادات و التقاليد الخاصة بالمجتمع التميموني   

:   لقد قمت بتقسيم بحثي ىذا الى اربعة فصول 
الفصل االول تحت عنوان مفيوم التراث المعماري الصحراوي والذي يضم ثالثة  -

مباحث االول فيو لمحة شاممة عن التراث ،الفصل االول بعنوان  مفيوم العمارة 
،والمبحث الثاني دور المناخ في تشكيل العمارة ،والمبحث الثالث االنماط العمرانية 

 .في العمارة الصحراوية 



 مقدمة

 

  و

ي يضم ثالثة ذاليوية الغرافيكية  لمدينة تميمون و ال:الفصل الثاني تحت عنوان  -
والمبحث الثاني ، المبحث االول بعنوان الموقع الجغرافي واصل التسمية ،مباحث

 المبحث الثالث عادات وتقاليد المجتمع  ،الغطاء النباتي و الثروة الحيوانية 
 ،ي يضم ثالثة مباحثذ الممصق اإلشياري و ال:الفصل الثالث تحت عنوان -

 و المبحث الثاني تعريف ،المبحث االول تحت عنوان مفيوم و انواع الممصق
 . والمبحث الثالث اىداف ووظائف الممصق اإلشياري ،الممصق اإلشياري

نجاز الممصقات اإلشيارية ببرنامج إالفصل الرابع وىو الجانب التطبيقي مراحل  -
 .شيارية إالفوطو شوب وىي اربعة ممصقات 
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مفهوم العمارة  :المبحث األول

تمهيد  
اصطالح قديم ذو جزور التينية " "Patrimoine   تعد كممة التراث      

Patrimonun" " عرف في سيرورتو تحوالت عميقة حممت في طياتيا كثيرا من
،كما يعتبر إرث انتقل عبر "االنسان "الحداثة ،بصفة عامة التراث ىو ممك الجميع 

. السمف و المؤسس لمعالقة الوطيدة بين الماضي و الحاضر بطريقة مستمرة 
  او بمعنى اشمل ىو كل ما ورثتو االمة و تركتو من انتاج فكري و تاريخي و 
حضاري ،يتعمق باإلنتاج العممي و الثقافي و اآلداب، بالصور الحضارية التي 
ترسم واقع االمر و مستقبميا و ىو االمر الذي يجعل مختمف االفعال المتخذة 

اليوم حول التراث تعمل مفيوم اليوية ،ىذه االخيرة تدخل في اطار الفمك الثقافي 
. كما تعتبر المرجع و المعمم

       ينقسم التراث  الى قسمين تراث مادي و الالمادي ويتمثل ىذا االخير في 
الخ ، اما المادي مثل المدن ....بقايا العادات و التقاليد و االمثال و الميجات 

التاريخية و العمائر الدينية و المعالم المعمارية ،و المنشآت المائية و الزراعية و 
. غيرىا 

    تكمن اىميتو في انو يساىم في تعزيز الروابط بين الماضي و الحاضر و 
المستقبل ،كما انو يساعد عمى استمرارية المجتمعات ، وتغيير ىيكل المجتمع 
ليصبح اكثر سمو ورفعة كما يعتبر رمزا لميوية و االنسانية الخاصة بالشعوب 

. المحتمفة 
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 العمارة الصحراوية /-1
   لكل مدينة طابعيا العمراني،  مما يجعميا تختمف عن بقية المدن ،فالطابع 

المعماري ال يأتي فجأة وال يأتي من فراغ فإلنسان بطبعو يتأثر بما حولو ،و يعكس 
.    ما بداخمو قبل ان يبني كان قد رسم كل ما تأثر بو 

تتوزع عمى طول خريطة الصحراء االفريقية الكبرى مجموعة من المدن العربية 
االسالمية التي لم تبال بعد ذلك القدر من االىتمام ووسائل االعالن العربية ،بعض 
ىذه المدن في المناطق الجنوبية الصحراوية من دول المغرب العربي ،بعض ىذه 
المدن في المناطق الجنوبية الصحراوية من دول المغرب العربي ، والبعض االخر 

وىي مدن تشترك ". التشاد"و" النيجر"و" مالي"في االجزاء الشمالية من دول افريقيا 
في ميزة موحدة ،ىي اصطمح الباحثون عمى تسميتو بالمعمار الصحراوي ،و عند 

البعض بالعمارة السودانية ،التي تحمل مظاىر مشتركة بديعة من مقومات و 
مظاىر العمارة العربية االسالمية و ايضا مسحة من افريقيا جنوب الصحراء ،مثل 

الجزائر تاحذ نصيبيا .(تيشت ،شنقيط، وداننوديبو اطار ،نواكشوط )مدن موريتانيا 
و التي تنتشر مع واحاتيا في " القصور" من ىذا النوع من المدن يطمق عمييا لفظ 

. تمك الصحراء الشاسعة ،اشبو بجزر من االرخابيل المتناثرة في البحيرة 
ولقد حظيت العمارة بالعديد من التعاريف و المفاىيم إلعطاء فكرة و صورة شاممة 

:  من بينيا
إن العمارة ىي فن البناء حسب تعريف القاموس وبذلك فيي من الناحية ) 1

. و ما العموم اليندسية و التقنية سوى انيا من وسائل التنفيذ . التحميمية تعتبر فنا
نسان  و نشاطو في المجاالت الروحية و المادية كافة إلإن العمارة ىي التي تأوي ا
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فيي تشمل جميع .المستويات الفردية و الجماعية من وقت ان يولد الى ان يموت 
المباني الدنية و الدنيوية ،الحضرية و الريفية السكنية و العامة ،الثقافية و التجارية 

... إلخ
نيا لمن اىم الوسائل المتاحة لإلنسان التعبير عن تطمعاتو التي حاول إشراك  وا 

حساس بيا بما وضعو فييا من عناية بالتشكيل و خاصة في إلبني قومو في ا
  1 (.ومن اىم اركان الثقافة - المباني الدينية ،و بيذا فإنيا تعتبر من ارقى الفنون

في موسوعة (فان لوك)فكما يقول ."نسانية إلالعمارة تعبر عن الحضارة ا- 2
إن تاريخ االمم و الشعوب و حياة مجتمعاتيم منقوش  (تاريخ الحضارة البشرية)

 ²" عمى حوائط آثارىا المعمارية
طبائع العمران البشري ىو احسن الوجوه و  )ويصف ابن خمدون العمارة بقولو - 3

 ³(اوثقيا التي يقرا عمى صفحتيا تاريخ الشعوب 
من خالل التعاريف السابقة الذكر فإن التاريخ المعماري مرا  بمراحل بدا من 
الفرعونية الى اليونانية و الرومانية و االسالمية الى عصر النيضة و تقطع 

الروابط التاريخية مع نياية القرن التاسع عشر نتيجة لمثورة الصناعية و طغيان 

                                                           
لبنان ط – بيومي ،عمي محمود القيمة المعمارية و الفن التشكيمي ،دار الراتب الجامعية  بيروت  -  1

  09 ص 2002
فتحي ،حسن زمن فكر شيخ المعماريين حسن فتحي، حقوق النشر محفوظة لممجمس االعمى لمثقافة - ²

  10 م ص 2003 1القاىرة ط– الجزيرة 
 ومن والبربر والعجم العرب أيام في والخبر المبتدأ وديوان العبر كتابابن خمدون ،عبد الرحمان - ³

 2 ط المبناني الكتاب دار خمدون، بن مقدمة االكبر، السمطان زوي من عاصرىم
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االلة نجم عنو تغير الشكل المحمي لمعمارة وظيور اشياء دخيمة وحديثة توحي 
.    بالتجديد و العصرنة 

      إن العمارة ىي صورة مجسمة عن ثقافة االمة ،عن طريق فن العمارة يمكننا 
تحميل القيم الحضارية لممدن عبر التاريخ نجد التسمسل الفكري لمعمران و العمارة 

يتفق مع التطور الفكري لإلنسان حيث ان تاريخ الحضارة االنسانية سمسمة متصمة 
ومعنى تطور الجماعات و المجتمعات ىو . من المعارف البشرية المتراكمة 

.  اتصال الخبرات و الثقافات
 

المناخ في تشكيل العمارة الصحراوية  دور :المبحث الثاني 
 ور المناخ في تشكيل العمارة  د/- 2

       

لقد كشف ابن خمدون النقاب عن ظاىرة تأثر العمارة بالمناخ و البيئة         
ولجا . ،فيبين ان لممناح تأثير في لباس البشر ال بل في طباعيم والوان بشرتيم 

الى تقسيم االرض مناخيا وجغرافيا ليربط بين الحضارة و المناخ بوضوح تام 
فإلقميم ):وصوال الى تصنيف الحضارة و منيا العمارة مناحيا ان جاز التعبير 

الرابع اعدل العمران و الذي و الذي حافتو من الثالث و الخامس اقرب الى 
االعتدال و الذي يمييم و الثاني و السادس بعيدا عن االعتدال و االول و السابع 

ابعد بكثير،فميذا كانت العموم و الصنائع و المباني و المالبس و االقوات و 
 إن ىذه ¹(الفواكو و الحيوانات وجميع مايتكون في ىذا االقاليم الثالثة المتوسطة
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الة عممية عميقة فقد ادرك ابن خمدون بوضعو شروحات كافية 1االشارات ذات دل
لطبيعة العالقة الكامنة  بين الظواىر المناخية من جية و العمارة بمواد بنائيا من 
جية اخرى ،حيث انو انطمق منفيم معرفي تاريخي عام ضمن منظومة تفكيره ليذه 
المسالة وغيرىا من المسائل الحضرية ، ولم ينطمق من فيم فزيائي عندما تحدث 

عن العالقة الناظمة بين حرارة الجو و العمارة اعتمادا عمى معطيات مواد البناء و 
. فالعالقة بين البيئة و العمارة عالقة وطيدة . عالقتيا بالبيئة المحيطة  

  تعتبر دراسة الغالف الجوي ومعرفة خصائصو ميمة لمكائنات وخاصة االنسان 
فاألرض في دورانيا حول نفسيا محاطة بغالف غازي يعبر جزء منيا و يبدو و 

الن اليواء ىو الحيز الذي يعيش ‚اضحا اثر ىذا الغالف اذا تحرك اليواء بسرعة 
وىي ممزمة عند القيام باي مشروع  معماري و عمراني ‚ فيو االنسان و الحيوان 

: ومن اىم عناصر المناخ الالزمة لذلك ما يمي
الحرارة و االشعاع الشمسي           -
الضغط الجوي و الرياح          -
الرطوبة           -

االمطار        -
     بحيث يعتبر عنصر الحرارة من اىم عناصر المناخ ،حيث تختمف درجات 
الحرارة من مناطق الى اخرى فيي ترتبط بكمية االشعاع الشمسي ،الوارد الى 

. االرض وبكمية االشعاع الصادر منيا 
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و تعدد خطوط العرض  من اىم العوامل المؤثرة ،في توزيع دراجات الحرارة ،في 
المناطق التي تقع عمى خط عرض واحد تنال نفس القدرة من اشعة الشمس واذا 
عممنا ان منطقة القورارة تقع ضمن الصحراء االفريقية الكبرى و كونيا تقع  بين 

شمال، ومن ذلك وكمية االشعاع الشمسي لتمك المنطقة ° 30°-20خطي عرض 
. تكون كبيرة 

وعمى ىذا االساس امتازت بمناح صحراوي جاف شديد البرودة شتاء وحار صيفا 
د تحت الظل، وىذا المناخ ،الصحراوي ° 50،حيث تصل درجة الحرارة احيانا الى

يمتاز كذلك بقمة االمطار وىبوب الرياح مع قمة الرطوبة ،وكل ىذه العوامل تؤثر 
. في درجة الحرارة 

   وكل ىاتو العناصر المناخية تؤثر عمى االنسان،ولذا كان لزما عميو ان يأخذىا 
بعين االعتبار عند عممية التعمير ،ذلك الن اليدف االسمى لمعمارة ،كان دوما 

محاولة  ايجاد مأوى يحتوى جميع نشاطات االنسان ،ويحميو من االخطار أيا كان 
مصدرىا ،فكان البد ليذا المأوى ان يكون مؤمنا لمنشاط االنساني الذي يحتوي 

جميع النشاطات االنسان ،و يحميو من االخطارايا كان مصدرىا ،فكان البد ليذا 
المأوى ان يكون مؤمنا لمنشاط االنساني الذي يحتويو ،وذلك من حيث انسجامو 

فراغيا مع نوع ىذا النشاط ،ثم البد لو من ان يكون متينا قويا ،وان يؤدي 
 .لمستعممو كل راحة نفسية و جسدية ممكنة 
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: المبحث الثالث  

االنماط العمرانية في العمارة الصحراوية   /-3
   إن االنماط المعمارية عمى مر العصور كانت دائما انعكاسا صادقا لمبيئة 

الحضارية التي كانت تسود كل المرحل التاريخية المتالحقة ، ومن قديم الزمان 
اقيمت مدن عمى اطراف الصحراء حيث ساعدت البيئة الحارة بظروفيا الطبيعية و 

االجتماعية عمى خمق نمط معين متالئم معيا ،فقد ساعدت البيئة الحارة عمى 
توجيو االنسان الى الداخل سواء كان لمحي او المسكن و في المدينة ككل حتى 

. يتوفر عامل الحماية من الظروف المناخية 
    ولقد ظيرت التشكيالت المعمارية عمى مستوى التخطيط بصورة عضوية 
وتمقائية دون االرتباط المسبق باعتبارات تشكيمية او معمارية معينة ،و بذلك 

اصبحت العمارة التقميدية تعبر بصدق عن الوظيفة و البيئة الطبيعية والثقافية و 
االجتماعية السائدة ، وقد استطاعت ىذه العمارة التوصل الى حمول معمارية 

سميمة كفيمة بتحقيق الحماية من العوامل الجوية شديدة القسوة ، 
فظيرت المباني الممتحمة او شبو الممتحمة في نسيج عشوائي و تمتف حول 
الفراغات وتداخميا من اىم القيم التخطيطية و التصميمية لمعمارة التقميدية و 

خاصة في المباني السكنية ، ويعمل ىذا التخطيط العضوي عمى الحد من تعرض 
مكوناتو المختمفة كالمسكن و الشوارع و الممرات الى قدر كبير من المؤثرات 

البيئية الخارجية كا اشعة الشمس المباشرة او الحرارة المنقولة باإلشعاع او االتربة 
المحمولة في اليواء ،ولذلك يكون االنسب في البيئة ذات المناخ الحار الجاف او 
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الصحراوي بشكل عام ىو المجوء الى االنماط التخطيطية المدمجة او النسيج 
االمكان من التعرض لمظروف  وذلك بيدف التقميل بقدر (Compact)المتضام 

المناخية الخاصة  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  نستعمل ىنا لفظ  المسكن القديم التقميدي لداللة عمى المسكن المبني         
بالطين منذ القدم و لم يعد مجاال لمسكن اليوم ،و مصطمح المسكن الحديث 

اما  . (الطين)التقميدي فيو حديث من الناحية الزمنية، لكنو مبني بالمواد التقميدية 
استعمالنا لمصطمح السكن العصري لمداللة عمى المسكن ذو البناء االسمنتي ىو 

تتوزع و تتباين ،الخصائص المورفولوجية  لممساكن . حديث من الناحية الزمنية 

الصورة نموذج لممباني الممتحمة او شبه 
 الممتحمة
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القصورية  و حتى موقعو ،لذا عبر ىذا البيت عن المرحمة الزمنية التي انجز فييا 
فكان اولو  .و المستوى المادي و االجتماعي لمالكو 

 المسكن التقميدي القديم -1
ومسكن (السقيفة )ينقسم ىذا النوع من المساكن الى قسمين ىما مسكن الخشة   

،وكل واحد منيما سادا لقرون عديدة، فاألول كان ممجا (الغرفة المصرية )القوص 
لإلنسان القصوري  منذ بداية االستطان  البشري  في تمك المناطق و تأسيس 

اما الثاني منذ االستقالل او .القصبات و القصور التي عمى ىيئة قالع و حصون 
قبمو بقميل  

: (السقيفة)مسكن الخشة 
يبدا العمران بالرغم من بدائتو حجرا متيننا لتوفير المادة :"يذكر ابن خمدون       

ادوات الحفر و الطرق و الحفر و القطع و المساطر )و البنائين الميرة و االدوات 
لكن بزيادة عدد السكان ،و بالتالي زيادة الطمب تستنزف مواد البناء  (و الموازين 

كذالك لصعوبة التعامل مع الحجر .وتفقد و ينعدم البنائين  الميرة بالعدد المطموب 
يمجا البناؤون الى مواد بديمة من الطوب و الطين بدل الحجارة كون المواد البديمة 
اسيل في البناء و اسرع بتمبية الحاجات في المأوى بالرغم من بدائية البناء وسرعة 

ىنا يتضح لمتتبع او الباحث في شان المساكن 1خرابو اذ يتمقى العناية المطموبة 
في القصور الصحراوية، الطريقة والمواد المستخدمة ليذا العمل ويصف ابن 

خمدون طريقة البناء بالحجر و الطين حيث ان البناء بالحجارة المشذبة تكون باقمة 
 جدران يمصق بعضيا ببعض بالطين و الكمس الذي يعقد و يمحم كسجم واحد ،اما 
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البناء بالطين فيتم برمي الطين والكمس بين االلواح الخشبية بالتكرار فينشا الجدار 

قطعة و احدة ويتم عمل السقف بمد الخشب  محكم النجارة و الساذجة عمى 
حوائط البيت ومن فوقيا توضع االلواح الموصولة بالدساتير و يصب فوقيا التراب 
و الكمس ويبسط حتى تتداخل اجزائيا و تمتحم ثم تنمق وتزين الجدران باألشكال 
المجسمة من الطين ، ىذا اكتشفناه ،عن طريق البحث االركمولوجي ،لممساكن 

فمادة البناء ،كانت طينية باألساس الى االحجار الصخرية المتواجدة و .القديمة 
و االمالح ،المجموبة من  (الحدب،و التافز )الوحول الطينية و االتربة الكمسية 

فكانت تتم عن طريق حفر حفرة تعجن فييا تمك  (المبن)اما كيفية تجييزه . السبخة
المواد مع اضافة شيء من التبن وروث البيائم الى ان يصبح عمى شكل سائب 
تترك لتفاعالت كيمياوية لمدة اسبوع او اكثر ثم يعاد عجنيا بعد ان يضاف الييا 
الماء ثم تستخرج من الحفرة لتشكل منيا قطع المبن ذو الشكل التكعيبي الثالثي 

االضالع ،حيث يأخذ ىذا الشكل بعد الضغط عمى قطعة الطين بكف اليدين من 
الجيتين لتاحذ شكل مسطح وواسع في األسفل بضمعين ويضيق في االعمى بضمع 

وىو مادة بناء " بالمصطمح المحمي طوب اليدين " يسمى ىذا النوع من المبن. واحد
تقميدية التي شكمت احدى مواد البناء االساسية في المساكن القصورية قديما ولم 
يعد يستعمل بعد االستقالل االفي احاطة البساتين واالبنية المتعمقة بيا كحظيرة 

 . الماشية  اسطبالت الدواب 
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  (3.2.1)مراحل عممية صنع الطوب المحمي الصور 

 
 
 
 
 

 

 
وتماسكه ،اجل تحسين قوته الميكانيكية  غربلة التراب مع اضافة الياف نباتية من (1) 

  وخاطهم جميعا بالماء حتى نتحصل على عجينة جاهزة لتشكيل

 
 
 
 
 
  

               (2)      
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                               (3 )

 

 ايام او اكثر حتى تجف3 وضع العجينة في القوالب وتركيا مدة 

                                   (4 )
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 افة وجاهز لإلستعمالمادة الطوب ج 5)

 

ساد ىذا النوع من المبن منذ تأسيس القصور الصحراوية و الى غاية             
العقد االول من االستقالل ،لما بدا يزاحمو المبن تمك الفترة ،و طريقة تجييز ىذا 

. النوع من المبن لم تستعمل االمع الفترة االستعمارية او بعدىا بقميل 
وفضال عن ماسبق ذكره ،فيناك بعض الخصاص و المميزات االخرى  "        

التي توفرىا ىذه المادة دون سواىا ، وتتمثل بصورة خاصة في الجانب االقتصادي 
الذي توفره ىذه المادة التي ال تتطمب من الوسائل سوى خمطة من الطين وفالب 
من الخشب ،ومن الناحية الصحية فالطوب يعتبر من المواد العازلة لمحرارة ، 
 وبستطاعتو المحافظة  المحافظة عمى مناخ معتدل داخل البيوت في الشتاء و 
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أي انيا مثل الطابية التي تعمل ايضا عمى وقف التسرب 1الصيف عمى السواء 

الحراري الى داخل الغرف في فصل الصيف ، وتحد من تسرب البرودة الى 
. الداخل شتاء 

    إال ان من سمبيات ىذا النوع من الطوب انو مادة غير مقاومة لالمطار،      
ن قل سقوطيا  وىي شديدة اإلنييار حيث تتفتت بسرعة تحت سيول المطر التي وا 

ومن اجل تمك الخصائص و المميزات . في الصحراء فيي قوية ومتمفة إن سقطت 
. يفضل استعمال الطوب في المناطق الصحراوية 

 والى جانب ىذا ىناك مادة اساسية اساسية الستكمال البيت القصوري ىي        
االخشاب المصنوعة من جذوع النخيل لتجييز السقف و التي ال يشترط ان تكون 
مستقيمة الشكل بقدر ما يكون  االعتبار لطوليا الذي ال يتجاوز المتر،او المترين 

و النصف كحد اقصى ليتناسب مع عرض الغرف التي ىي عبارة عن ازقة 
ليشد  (م 3.5م الى 3)،تصطف فوق جدرانيا المتوازية بشكل متباعد نسبيا بمقدار 

بشكل مخالف يكسب السقف حمة " الكرناف "بقطع خشبي من الجريد يدعى 
وىو عبارة عن لحاف دائري يحيط بجريد " الفدام "زخرفية جميمة ثم يوضع فوقو 

التي تفضل بعد " البرومي"النخمة يشد بعضو ببعض ، وقد يعوض بسياق القمح 
و ميمة ىذه السيقان ىو منبع .عممية الدرس لمقمح وىي غذاء اساسي لمماشية 

. تسرب المياه من السقف نحو االسفل و يغطى كل ىذا بالطين السائب 
                                                           

 معزوز ،عبد الحق العمارة الصحراوية التقميدية بمدينة تندوف ، منشورات وزارة الشؤون الدينية و -1
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 التوزيع الداخمي لمسكن  

 ىي تحميل لمعالقة بين حياة  Logementالمنزل/ دراسة مخطط المسكن     
يقتصر عمى اروقة مستطيمة  العائمة و االطار المعطى الذي فرضو المجتمع 

الشكل عدا الصحن المكشوف ،ىذه  االروقة ىي عادة ضيقة ومتعامدة بانكسار 
زاوية تسعين درجة تؤدي بدورىا الى الصحن ،تخصص إحداىما لنوم االطفال و 

بالنسبة  (المصرية )االخرى لنوم الزوجين و قد ينام الزوجين في غرفة التخزين
لألسرة التي ليست لدييا سقيفتين ،ثم نجد الصحن تحيط بو غرفة او غرفتين 

و " التاقمي "تسمى االولى ب . حسب المقدرة المادية لألسرة  وال يزيد عن ذلك 
فيي مكان "التاقمي "تخزن فييا االمالك المادية لألسرة ،اما " المصرية "الثانية 

الذي يوضع فيو الماء "الزير " "القمة"لألثاث ذو االستعمال اليومي لألسرة  مثل 
وفي فصل الشتاء تخصص إحدى زواياه مكان لمطبخ " التاغويا "لمتبريد ،و القربة 

نجد مدخل يؤدي مباشرة الى زربية الماشية و الدواب " التاقمي "وفي ىذا الفضاء .
ىذه الزريبة تضم كذلك سقيفة مغطاة .وغيرىا من الحيوانات التي ىي مممك لمعائمة 

.  ممجأ الدواب في  الشتاء
الصحن ىو الفضاء المركزي في الدار ،وكما وزع الحركة افقيا في الدار         

يوزعيا عموديا عن طريق السمم الى السطح ،الذي يخمو من أي غرفة او فضاء 
. دورة المياه التي تكون عادة في السطح (الحفرة )وظيفي عدا 
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ىذا النوع من الديار يخمو من الغرفة المتخصصة و المطبخ و الحمام و          
فالقصوري قديما كان يستحم في البساتين او بيت الماشية ،كما يخموا من االبواب 
عد المدخل األول الذي بابو مصنوعة من خشب النخيل بشكل محكم ،اما الباب 
الذي يصد الماشية في بيتيا والذي ىو عبارة عن عصى متقاطعة تشبو الشباك 

. تسمى المحصر ألنو يحصر الماشية 
 

: (مجال داخمي جديد)مسكن القوس 
  ساد ىذا النوع من المساكن ،في فترة ما بعد االسالم الى فترة ما بعد        

االستقالل ولقد غيرت ىذه التقنية الفضاء الداخمي لممنزل القصوري القديم، بحيث  
 .تميزت بظيور االلواح الخشبية و القطع الحديدية الطويمة 

:  التوزيع الداخمي لممسكن
   ال يختمف كثيرا عن مسكن الخشة ولكن تأثر ىذا المسكن بتقنيات جديدة       

،ومكتشفات الحضارة العصرية كدخول الكيرباء مثال فال شك ان التأثير شمل 
مع إضافة  ىاتين .ساكنيو وبالتالي يدخمون في عالقات جديدة مع المجال 

الغرفتين بقى الصحن ىو المركز الحيوي في البيت القصوري فال يكاد يستغنى 
ومنو نجد السمم المؤدي الى السطح الذي ىو كذالك  مجال حيوي .عنو أي مسكن 

او انشطة تتوزع حسب فصول السنة و التقمبات الجوية ،فيو مكان لنوم في فصل 
اما جدرانو تتباين من حيث الطول  .الصيف ليال وتجفيف االطعمة و التدفئة شتاءا 

  و القصر تبعا لدرجة قرابة الجار فقد يطول بين جارين ال تجمعيما أي قراب
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ويقصر بين جارين متقاربين وعموما العرف المتفق عميو ان جدار السطح يجب 
ان يكون عمى قدر قامة رجل واقف لكي ال يكشف الجار سيما وان دورة المياه في 

. المنازل القصورية توجد في السطح 
 (انور)واذا رجعنا الى الصحن نجد ان احد زواياه فييا مخبزة تقميدية          

وغالب ما  )وبجانبو مكان لتجييز خبز الممة خبز يجيز تحت الرماد الساخن 
،ولمصحن دور وظيفي في الدار، فيو يوزع (يوجد ىذا المكان تحت السمم 

. االضاءة عمى الغرف المحيطة بو 
ىذا المنزل كا في غاية البساطة و البدائية ،يخمو من النوافذ و عدد            

الفتحات الموجودة في اعمى الجدران ،تسد في فصل الشتاء بقطة قماش كما تسمح 
يفتقد لمتأتيت و الزخرفة الجمالية ،اذا ما استثنينا االثاث ذو .بخروج عند فتحيا 

االستعمال اليومي كأوني الطبخ وىي في مجمميا طينية الصنع وتشغل حيزا في 
لتكسير التمر الجاف و صخرة ييشم عمييا " الحبوب "الصحن ،و الرحى لطحن 

عمف الماشية وكل ىذ األثاث يوجد في السقيفة االولى  مباشرة بعد المدخل 
. الرئيسي لمدار

 إن ىذ النوع من المساكن لو خصائص المنزل الريفي التقميدي القميل             
لو ما يشابيو في المناطق الريفية من . التجييز المنعدم الجمال الزخرفي و الفني 

حيث الوظائف و الشكل اليندسي مواد البناء خاصة في قرى المناطق الحارة مثل 
 .قرى إيران وصعيد مصر 
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   :المسكن الحديث
 رغم بقاء مادة البناء ىي نفسيا طينية فان طريقة التجييز اختمفت  كميا         

عن الطريقة االولى فقد غابت فييا االمالح المعدنية و التبن، وروث البيائم و 
اما االسمنت فقد افرشت بيا ارضية الدار .  الجير في طالء الجدران و السطح 

او عمى االقل بعض الغرف ذات االىمية الوظيفية في المنزل ،كغرفة الضيوف ،و 
 حسب الذوق  La finitionتعددت مواد البناء التكميمية . المطبخ و غرفة النوم 

و مستواىم الثقافي و المادي  فاألسر الميسورة الحال كانت تطمى .الجمالي ألفراده 
جدرانيا بالطين االبيض و الجير اما االسر الغنية التي بدأت في الظيور 

كجماعات اجتماعية جديدة في القصر اصبحت تستعمل الدىن االزرق وتفرش 
.  االرضية بالدىن االسمنت بدل التراب 

   لقد اصبح ىذا النوع من المساكن يعبر عن التفاوت االجتماعي و       
كما انو . االقتصادي لمعائالت و الجماعات االسرية ،و االفراد عمى حد سواء
فظيور ىذا .حسب الخيال  الجماعي لسكان القصر اصبح يمثل مصدر تحدي 
بل اليجرة كذالك "النوع  من المساكن لم يكن نتيجة التحسن المادي لمالكيو فقط ، 

،فالتواصل و االحتكاك بالغرباء اثر فييم وترجم ذلك من خالل استعماليم إلشكال 
. معمارية جديدة اكثر جاذبية 

المسكن العصري  
 يحمل ىذا النوع من المساكن كل مميزات وسيمات الحياة العصرية من         

 مادة البناء األساسية اصبحت . مواد البناء و التوزيع المجالي و التجييز الداخمي 
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االسمنتية مئة بالمئة  كميا وموقعيا خارج القصر وبدا ىذ النوع من المساكن في 
العقدين االخيرين فقط حيث منو ما ىو مقدم من طرف الدولة ومنو ما ىو مبني 

يبنى ىذا المسكن في االحاطة أي في الممكيات الترابية .  من طرف االفراد ذاتيم 
لألسر واألراضي الزراعية أو التجزءات  الترابية المقدمة من طرف الدولة افرز ىذا 

الذين سرحوا من " البنائين الميرة " النوع من المساكن فئة مينية جديدة تسمى
الشركة الوطنية لمبناء والذين كانوا يعممون في مقاوالت البناء العمومية إبان العيد 

. ونفس الشيء بالنسبة لممادة المكممة لو (مونافري)االشتراكي، والعمال كمساعدين
واستعممت المواد المكممة لو من زخرفة كالصفائح األرضية والطالء مع الجدران، 

كان ليذه المواد الحديثة أثر .أما األبواب فيي حديدية وخشبية يحتوي عمى نوافذ 
عمى حجم البيت وتركيبو الداخمي وكذلك ظيور نوع من تقسيم العمل والتخصص 

لكل فرد في صناعة قطع المادة المستعممة في البناء مما أدى إلى ظيور 
مؤسسات توجد تقريبيا في كل قصر اآلن تنتج مواد البناء وتجييزاتو مثل المبن 

وفئة مختصة في صنع خرسانة من ىذا النوع من المساكن Parpaingاإلسمنتي 
حتى طرق بناء ىذا المسكن لم تعد تعتمد عمى الوسائل التقميدية  (الضالة)وتغطيتو

واستبدلت بوسائل البناء العصرية، فانفتاح ىذا النوع من المساكن عمى تكنولوجية 
مكان السواعد -والتعامل معيا- كأدوات الحفر والعجن. البناء وتقنياتو الحديثة

و غياب التعاون إثناء البناء المعروف بالتويزة أو الدالة، كان لو األثر .  العضمية
.  البالغ في المجتمع القصوري وبناءه االجتماعي
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تستغرق مدة بناء ىذا المسكن سنة أو سنتين وقد تزيد عن ذلك بسنوات        
رادتو ىو وليس إرادة الجماعة واكراىاتيا .  حسب المقدرة المادية لألسرة أو الفرد، وا 

 إن انتقال عممية البناء من األسرة والجماعة القرابية في المساكن الطينية        
إلى مجال جديد الذي ىو مؤسسة إنتاج المبن كان لو األثر البالغ عمى البناء 

االجتماعي عامة والبناء األسري عمى وجو الخصوص مادام العمل جماعة بين 
فقد عوض بعالقات . (التضامن العائمي،التعاون العائمي)أفراد األسرة لو داللتو 

جديدة تتمثل في طبقة عمالية وأخرى مالكة لوسائل اإلنتاج، كما  وبنى اجتماعية
والسيطرة األبوية وذلك بعدم التبعية لمواد البناء  (األوالد)انو عزز من حرية الشباب

 .(مكان البناء)واألرض (جزوع النخيل)المحمية التي ىي في األصل ممكية جماعية
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 :خالصة الفصل
 العمارة القصورية  ىي عمارة بيئية بالدرجة االولى، وليا ما يشابيا في         

اشكاليا المعمارية كما ان تجمع السكان بالصحراء قديما كان مرتبط بحركة النقل 
التجاري المسماة بالنقل الصحراوي، الذي أخذ أتجاه منطقة السودان وشمال أفريقيا 

عامة إلى أوربا محاور لنفوذه، إال إن ىذا الترحال كان يستقر بو الحال قرب 
مجاري أو عيون مائية أو آبار مشكال ممتقى ليذه القوافل التجارية التي أصبحت 

فيما بعد تجمعات سكانية تعرف بالقصور، كانت وظيفتيا باألساس الراحة 
بنيت  في األصل عمى شكل . والتمويل لتمك القوافل ومركز التبادل التجاري

الزالت أطالليا إلى اليوم شاىدة عمى ذلك، ثم أخذت شكل " آغام" حصون 
القصبة، بعد انتشار اإلسالم في المنطقة، التي أخذت شكل المعمار اإلسالمي،  
وقد ضمنت الراحة لساكنييا، وبحسب تعبير ابن خمدون، الذي يجب مراعاتو في 

البناء جمب المنافع ودفع المضار، كاإلحاطة باألسوار واختيار الموضع ، فقد جاء 
أغمبية ىذه القصور عمى مرتفع ، صخرة أو جبل، كما نجدىا تتموضع قرب 

مصادر المياه كالبرك والعيون المائية الموجودة في الصحراء و الوديان وان تعذر 
و التنوع الذي . ذلك او جفت تمك المجاري المائية تم جره إلييا عن طريق الفقارة

وصل إليو الفن المعماري الصحراوي ،يعبر عن النضج الفني ، و الخصب 
الخيالي لدى المعماريين و الفنانين عمى حد السواء، و ىو ما تجسد بوضوح في 
مختمف المساكن التقميدية  ومن ىنا يكون عمى فن العمارة تمبية تمك االحتياجات، 
 التي يعمل الفنان أو المعماري جاىدا في العثور عمى الطريقة المثمى الستيفائيا، 
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ىذا وبطبيعة الحال فالتغير في أي عامل من  ىذه العوامل المؤثر من عصر 

. آلخر كالدين أو السياسة  أو االقتصاد يتبعو تغيرا في شكل العمارة
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 التسمية والموقع الجغرافي أصل: المبحث األول
  اصل التسمية و الموقع الجغرافي /-1

ه المناطق مجتمعة اسم ذقميم توات وقد اعتمدت تسمية هإ       قورارة تقع ضمن 
ي اطمقو العرب و الطوارق عمى مجموعة الواحات المنتشرة ذاالسم ال¸اقميم توات

 .بالمنخفض العميق لوادي الساورة وبعض الوديان الممحقة بو كواد مسعود جنوبو 
 ‚تيقوارين ‚تيكوارين (الزناتي) االمازيغي لممحفوظ تحريف ىو  الڤرارة اسم       

 و المعسكرات او السكنية التجمعات او المجتمعات  وتعني‚تيقوارت ومفردىا
 ادرار الوالية عاصمة من الشمالية  الجية الى تقع تميمون مدينة الحالية عاصمتيا
 ابن منو نذكر المؤرخين مجموعة عنده لممنطقة ذكر ورد وقد. كم 200 بحوالي
 منيا مراحل عشر عمى و تممسان قبمة القصور ىذه ومن :) قال حيث خمدون
 الى الغرب من منحدر واد بسط في  المئة تقارب كثيرة ،وىي تيكوارين قصور
 في القصور ىذه سكان اكثر و بالسكان غصت و ‚العمران في استجرت و ‚الشرق

 في الوزاني الحسن اما ….( زناتة قبائل سائر من ومعيم( يالدس بنو ‚)الصحراء
 مئة بنحو بعيدة نوميديا صحراء في مأىولة منطقة تيكوارين :)فيقول إلفريقيا وصفو

 من اكثر او ‚قصر خمسين من يقرب ما بيا يوجد تسابيت شرق ميالد وعشرون
 الى بسمعيم الذىاب اعتادو النيم ‚اغنياء سكانيا و النحيل حدائق بيت  ‚قرية مئة
 ‚المالح و الشحم طعاميم في يستعممون و الجمال لحم يأكمون و ‚السودان بالد
  .تممسان  و فاس تجار بو يأتي الذي
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 الغربي بالجنوب يقع أدرار لوالية الجغرافية األقاليم من إقميم ڤورارة        
 عن وتبعد الكبرى اإلفريقية الصحراء من جزء ىي التي الجزائرية لمصحراء
. كمم 10300 مساحة عمى ويتربع كمم 1200 بحوالي الجزائرية العاصمة
 منطقة تبدو ، الجزائرية لمصحراء الغربي الجنوب في قورارة منطقة تقع        

 الصحراوي األطمس عن مفصولة لمشمال بالنسبة فيي .ما حد إلى مطوقة قورارة
 المرور الصعوبة من تجعل الرممية الكثبان من تشكيمة ىو الذي الغربي، بالعرق

 الصحراوي لألطمس الجنوبية الحافة من انطالقا .مستحيال ليس ذلك ولكن ، بيا
 اتجاه في العرق تحت من( وسقجر والغربي الناموس ) وديان ثالث تتسرب

 واد أما .مقيدن شمال بالضبط .الشرقي الشمال في سقجر واد يغور .الصحراء
 الشمال في غربي واد يغور بينما .قورار شمال حتى امتداده عنو فمعروف الناموس
 قبل من الصحراء نحو عبور كطرق الوديان ىذه مجاري استعممت ، لقورارة الغربي
  .وقرارا سكان مع لممتاجرة قوافل عبر ، الشمال في مستقرين سكان
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 توضح الموقع الجغرافي لممدينة تميمون بالنسبة لمجزائر (ا )الخريطة 
 

 :اإلداري   الموقع
:   تقع تميمون في الناحية الشمالية من والية ادرار حيث تبعد عن مقر الوالية ب

  : كمم وحدودىا االدارية كما يمي 210
  قصر قدور اوالد سعيد ، من الشمال كل من زاوية الدباغ¤
  من الجنوب كل من بمديتي اوقروت ودلدول ¤
  من الشرق بمدية المنيعة لوالية غرداية ¤
  من الغرب بمديتي اوالد عيسى وشروين ¤
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توضح الحدود من الشمال الى الجنوب و من الشرق الى الغرب ( ب )الخريطة
 لممدينة تميمون 

 

الغطاء النباتي و الثروة الحيوانية  :المبحث الثاني 
   الغطاء النباتي و الثروة الحيوانية/-2

ىو فيو ¸ي بفضمو تزدىر حياة البشر و الحيوان و النبات ذ         يتوفر الماء ال
ا العنصر ذه،من اآلساب التي سمحت لمرجل الصحراوي باالستقرار وبناء مدنو 

ا الغطاء ذال ان ه،إالذي سمح بتكوين غطاء نباتي متميز بتنوعو وخصوصيتو 
ومموحتيا وخموىا من ¸جفاف االرض )النباتي كان وال يزال ضعيفا وغير منتظم 

 .(المواد العضوية 
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بيا ما ...تيكوارين منطقة مأىولة في صحراء نوميديا "       قال الحسن الوزاني 
ه البالد ارض صالحة ذبين حدائق بين حدائق النخيل لو..يقارب خمسين قصرا 

لك يسكن ذلمزراعة يمزم سقييا بماء البئر وتسميدىا بالسماد ألنيا جافة وىزيمة جدا ل
 1"اىل تيكوارين منازليم ليحصموا ا عمى سماد الخيل ورجيع الناس 

ا النص التاريخي يتضح لنا جميا فقرة تربة تمك المناطق وخموىا من ذ      فمن ه
ه المنطقة ذن الغطاء النباتي لوإالعناصر العضوية التي تساعد عمى نمو النباتات 

ا ذال القميل من الماء وكإتكثر فيو النباتات الشوكية كشجرة الطمح التي ال تحتاج  
 ،النخيل التي ليا القدرة عمى البحث عمى الماء في الطبقات الجوفية لألرض

اء االنسان الصحراوي كما ذومنتوج تمك األشجار النباتات يمثل القاعدة االساسية لغ
 . يستعمل النحيل في معظم الحرف المعيشية 

ي ىو نبات عمقي يعود بالفائدة ذا يوجد نبات الدرين الذ        باإلضافة الى ه
ا االخيران يستعمالن في الطب ذا نبات الحرمل و العقاية و هذفي تثبيت الرمل وك
 .بعد حرقو،و كسماد لألرض 

       وايضا ىناك انواع كالفرسيق و االثيل و البتيمة و الشيح وىي فصائل 
 النباتات تداوال من طرف السكان لما و ذوقد عرفت ه،بزنجانية البقولية المركبة 
ي اكسبيم خبرة ذلك من خالل الممارسة و التجريب الذجدوه فييا من منافع جاء 

 .ائية و الطبية ذفي استعماالتيا الفالحية و الغ

                                                           

ترجمة حجي محمد ،و االخضر محمد ،وصف افريقيا الجزء الثاني ¸ الحسن بن محمد الوزان لفاسي ¹-
  2 ط1983لبنان –  ،دار الغرب االسالمي بيروت 
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       امالثروة الحيوانية التي  كانت تمعب دورا ميما بالنسبة لمتجارو الرحالة و 
التي ال غنى عنيا و ىي في مرتبة الرفيق الدائم  سواء في التجارة او في اليجرة 

لك من ذئب و الفنك و المعز و غير ذو الترحال مثل العزال و الثعمب و ال
وقد اجتيدا اىالي الصحراء بما جادت بو عمييم . الزواحف كالضب و السحميات 

طبيعتيم وحاولوا قدر المستطاع ترويض تمك الطبيعة القاسية و توفير اساس 
 .لك يعود لمفقارة ذو الفضل في (الماء )الحياة 

 عادات وتقاليد المجتمع : الثالث المبحث
  المجتمع وتقاليد عادات/-3 

 في المغرب بالد شعوب غرار عمى جميعيا توات قصور مجتمعات تشترك        
 ب محميا المعروفة الموسمية االحتفاالت في و المتمثل ¸مشترك ثقافي موروث

 ثقافية و اجتماعية و جغرافية متعددة و كثيرة عوامل تجمعيا كما " الزيارة"
 عمى تظير التي ،و الجماعية الذاكرة دواخل في المختزنة الممارسات و فالطقوس.

 الزيارة يوم دينية و طقوسية راسات مما و تعابير ،و رقاصات من مختمفة اشكال
 .بالقصر االخرى الفضاءات من وغيره الضريح بفضاء متعمقة
 روح فيو ليبعث اإلنسان ينجزه الذي الشعبي التراث ضمن يدخل والفولكمور     

 عن فييا االجساد تعبر التي الفولكمورية الرقصات خالل من النشاط و الحيوية
يماءات ايحاءات  بعض في اليبوط و كالصعود كثيرة اشياء عن ،تعبر موحية وا 
 االصطفاف و االيدي وتشابك الفرح ،و النشوة عن يعبر ،الذي الشعبية الرقصات

التواتي او  االنسان حياة في النشاطات اختالف عن يعبر فيو اخرى، إلى جنبا
 و البارد بشتائيا الصحراوية المنطقة تطبعيا التي ،و  القراري عمى حد السواء 
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 التي الرممية الزوابع و الرياح الى ،إضافة الممطر غير الحار صيفيا و الجاف
 العوامل  باس يقيو لباسا يرتدي ان المنطقة ىذه في اإلنسان عمى تفرض

    ¹الطبيعية
يجاد إلك ذلك كان عمى االنسان كذ ل،ه االجواء القاسية ذوينتزع عنو شيئا من ه

ه الرقصات التي ترفو عنو و يبث فييا مشاعره من خالل تمك االشعار او تمك ذه
 :" ومن بين الطبوع الفمكمورية المعروفة في منطقة تميمون نجد².1العبارات 

  " و اىميل ،و الحضرة ،و البارود،قرقابو
 من ابرز االحتفاالت –الحتفال بالمولد النبوي الشريف "- السبوع "        ويعد

في المنطقة وىو مظيرا من مظاىر الممارسات الدينية التي يمارسيا اىالي قورارة 
 . لمحفاظ عمى طابعو الديني و ضمان بقائو 

 شيرة وطنية و (تميمون )ه المناسبة الدينية بمدينة ذ         فقد اصبحت لو
 وىو "الواحة الحمراء"باإلضافة الى كونيا اسبوع سياحي واقتصادي بقورارة ،عالمية 

 رحمة اهلل الموافق " سيدي الحاج ابو القاسم"كرى الخالدة التي تركيا العالمةذال،
 .  ربيع االول من كل سنة 18ليوم 

طار تعظيم وتقدير وحب المصطفى صل اهلل عميو و ال بيتو إ        يقام في 
ين ساىموا  بأعماليم و افكارىم في ذا تمجيد و تقديس االولياء الصالحين الذوك

 بين ،صالحو بنشر دين اهلل وسنة رسولو عميو الصالة و السالم إبناء المجتمع و 

                                                           

 عاشور سرقمة ، الرقصات و االغاني الشعبية بمنطقة توات ،بدون طبعة ،دار الغرب لمنشر و التوزيع -¹
.  17 ،ص 2004،و ىران ، 

 . 17عاشور سرقمة ، المرجع نفسو ، ص - ²
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كار وتمقى دروس السيرة النبوية العطرة في ذتتمى المدائح و اال. افراد المجتمع 
 يسير الجميع في المسجد (ليمة المولد)جميع مساجد المنطقة وفي ليمة الثاني عشر

وعند الضحى تتم زيارة االقارب كما يزور البعض  . لتالوة المدائح الى طموع الفجر
 

ا اليوم المبارك وتتواصل االحتفاالت الى غاية ذاالخر القبور لمدعاء لساكنييا في ه
 .اسبوع مولده صل اهلل عميو وسمم 

  بيضاء (عباية )        لباس الحضور يكاد يكون كمو ابيضا بعمامة و قميص 
ىو الزي المعروف في المنطقة يمبس في كل المناسبات الدينية يرمز ،لك ذك

ي تمون بو األضرحة في  المنطقة ذلمصفاء و السالم و المودة و ىو المون نفسو ال
  . (التجيار) يسمى بعممية عبر ما
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 :  خالصة الفصل
        تحتفل المناطق الصحراوية بالجنوب الجزائري بعديد من العادات و التقاليد 

التي دخمت ضمن منظومة القيم االجتماعية وتطبع الحياة اليومية لمسكان بتمك 
المناطق و االحتفاالت و الممارسات الدينية كميا دعوة الى افراد فئة معينة من 

ه الفئة كل ما ىو ذتحيي ه،المجتمع في مكان معين و في ظرف زماني محدد 
ي يدل عمى التالف االجتماعي بين ذو ال،حميمي و كل ما ىو مشترك بينيما 

فكل ثقافة تحتوي عمى الموسيقى و الرقص و االدب الشعبي .ه الفئة  ذافراد ه
واآلداب و الفنون الدرامية ال تخمو من الطقوس االجتماعية و االحتفاالت الدينية ،

ولعل بعض تمك العادات و التقاليد قد تخمت عنيا االجيال .لتجسيد تمك العناصر 
و ايضا بسبب عدم الدعوة الى تعريف ،اليوم بسبب العولمة و التغيرات الحديثة 

فيي تشكل جزء من . االجيال المتعاقبة بيا او السعي الى الحفاظ عمييا وتنميتيا 
 .  ه المناطق التي كانت معبرا لعديد الثقافات و الحضارات ذىوية سكان ه
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مفهوم و انواع الممصق  : األولالمبحث 

مفهوم وانواع الممصق 
يمثل الفن بوجو عام و التصميم بوجو خاص عمال اساسيا لكل إنسان ،ألن        

معظم ما يقوم بو اإلنسان من االعمال إنما يتضمن قدرا من التصميم ،ويمحظ ذلك 
من خالل اسموبو فتمبية حاجات اإلنسان التي يحتاجيا في حياتو العامة من 

منتجات مادية أو معادن و جدانية و التعبير عنيا ،و ما ىذه الحاجات اإلنسانية 
العامة و الخاصة تنشا اىمية التصميم في العصر الحالي يمثل نظاما إنسانيا امتد 

. ليشمل مجاالت مختمفة 
مفهوم الممصق  /- 1
ىو صورة او رسم يمصق او يعمق لمتزيين او إلعالن جميع :لغة -أ

 وىو يطمق POSTERالممصق لفظ يقابمو في المغة االنجميزية :إصطالحا :ب
عمى اإلعالن الكبير الذي يوضح او يمصق او يغمق عمى الحوائط في الطرقات 
العامة و الميادين و في األماكن المختمفة ،و الممصقات بمفيوميا الحالي تعد 
. صورة توضيحية كبيرة تعرض فكرة او رسالة إعالنية موضحة بالكتابة عمييا 

الممصقات عبارة عن لوحات مصورة عمى صحائف كبيرة من الورق تمصق داخل 
إطارات حشبية عمى الجدران او عمى جوانب الطرق ومدخل المدن و المواقع 

الجماىرية و المعارض و المتاحف و تعتمد عمى ضوء الشمس في مشاىدتيا أو 
عمى الضوء الصناعي الذي يتخمل بعضيا لممشاىدة الميمية ،و عادة يتضمن 
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الممصق فكرة يعبر عنيا بالرسم او الكتابة بطريقة بسيطة و فعالة و مركزة تجذب  
   .االنتباه و تثير االىتمام وتدفع المشاىد إلى االنفعال او إداء عمل معين 

انواع الممصق  /-2
غير الممصقات " عديدة أغراضاىناك العديد من الممصقات التي تخدم           

و ىذا النوع من الممصقات ال يوجد لو شروط معينة "التي العممية و األكاديمية 
لمتصميم كالممصقات العممية ،فيذه األنواع من الممصقات يكثر فييا استخدام 

 و ال ييم ترتيب اماكنيا،وذلك الن اليدف منيا خطف أنظار األلوانالصور و 
الجميور و اإلعالن عن كل شيء معين حتى النصوص المستخدمة فييا تكون 

.  قميمة جدا 
:  ومن ابرزىا االتي 

يكثر في ىذا النوع من الممصقات :الممصقات اإلعالنية و الدعائية         
 الصور بأحجام مختمفة ،بيدف لفت انتباه الزبائن او عامة أو المستخدمة األلوان

 حتى لمرحالت كتمك التي أو منتج معين أوالناس الى حدث لإلعالن عنو ،
وبالطبع ىناك العديد من المصممين المختصين . ينظميا بعض مكاتب السفريات 

في تصميم الممصقات اإلعالنية و الدعائية حتى يظيرون الفكرة بشكل مبتكر و 
بمحتوى يعكس الغرض المصمم من اجمو إن الممصقات اإلعالنية من اإلعالنات 
التقميدية لكنيا معتمدة من بعض المؤسسات لحد الساعة ألنيا تتوفر انواع عدة 

 : إلىفيي من حيث الشكل تنقسم 
ظمت الممصقات الورقية لفترات طويمة من الوسائل اإلعالنية :الممصقات الورقية 

الفعالة التي يمجا إييا الكثير من المعمنين خاصة عندما لم يكن ىناك وسائل اخرى 
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و الممصقات عادة . بديمة ،ليذ تعتبر الممصقات الورقية من اقدم وسائل اإلعالن 
ما تكون مكتوبة باليد او مرسومة بمون واحد او عدة الوان ،وتنفذ عمى نوع معين 

من الورق الرفيع نسبيا الذي يسيل لصقة عمى الحوائط او عمى الواح الخشب 
و لقد . بواسطة الصمغ و الرجينة او عجينة مكونة من الدقيق و الشب و الممح 

كانت اغمبية اإلعالنات تتم بيذه الوسيمة لبساطتيا و سيولة عمميا طالما وجد 
الشخص الذي يستطيع ان يعبر تعبيرا صادقا عن السمع او الخدمة المراد اإلعالن 
عنيا ،اي الذي يستطيع إخراج اإلعالن في شكل مالئم ،وظمت ىذه الوسائل عمى 
انتشارىا الواسع لسنوات طويمة في الكثير من الدول حتى ظيرت الوسائل األخرى 

التي استطاعت ان تجذب اىتمام المعمنين و تثبيت ليم مدى فاعميتيا في اداء 
والزالت الممصقات . الدعوى اإلعالنية و توزيعيا عمى اعداد كبيرة من الناس 

الورقية حتى يومنا ىذا تحتل الكثير من الحوائط و األلواح الخشبية الثابتة التي 
.  تمتمكيا الوكاالت اإلعالنية وتضعيا في الكثير من الشوارع الرئيسية بالمدن 

وىذه اإلعالنات الورقية لم تتطور كثيرا عن الشكل التقميدي التي كانت          
تتم بو منذ سنوات بعيدة عرفت كوسائل اإلعالن ومن ضمن شروط إعدادىا او 
إخراجيا ان ليا نوع معين من االلواح الثابتة نسبيا، التي  ال تتأثر كثيرا بضوء 

الشمس و الظروف الجوية و االمطار ألن اإلعالن الورقي إذا استخدم في إعداده 
نوع من األحبار الخفيفة و األلوان التي تذوب في المياه فسرعان ما يختفي ىذا 

إذا كانت األلوان المستخدمة من . اإلعالن من أول تعرضو لممياه و االمطار 
النوع الذي يضيع منو المون بمجرد تعرضو لضوء الشمس ،فإنو يتحمل اكثر من 

. يوم واحد في المكان الذي نضعو فيو 



 الممصق اإلشهاري: لثالفصل الثا

 

41 

ولقد ظيرت في السنوات االخيرة انواع جديدة من اإلعالنات :ممصق البالستيك 
المصنوعة من البالستيك وىي عدة اشكال منيا ما ىو صغيرا متوسط الحجم 

وعادة ما يمصق عمى زجاج المحالت التجارية او المقاىي او في محطات المترو 
وكذلك يوجد إعالن البالستيك . و السكك الحديدية او عمى الجدران او غير ذلك 

.  الذي يمصق عمى الواح المعدنية 
والتي تمتصق بعد طبعيا او رسميا عمى لوحات :الممصقات الورقية كبيرة الحجم 

.  خشبية معدة لذلك وتتميز بسيولة تغيرىا كل مرة 
وىي التي توضع  :لوحات مصنوعة من المعادن و الخشب و الزجاج 

داخميا الرسالة االتصالية وىي ذات عمر زمني طويل نوعا ما ،وتفيد اكثر 
.  بوضعيا في قناة تذكارية تحمل رسالة مستمرة طويمة األجل 

 وىي التي توضع في الشوارع او عمى أعتاب :الفتات تكتب عمى القماش 
. المنظمات في المناسبات المختمفة 

لزيادة المبيعات وخمق تعاطف وجاني لدى المستيمك نحو :الممصقات التجارية 
. السمعة او الخدمة 

وتيدف الى إرساء قواعد السموك االجتماعي كالسعي إلى :الممصقات االجتماعية 
. تغيير العادات السيئة التي تعوق اإلنتاج 

 وىي التي تقدم معمومات عن األمراض ووسائل انتشارىا :الممصقات الصحية
.  وطرق الوقاية منيا 

ويتم فييا التركيز عمى األماكن و المرافق السياحية و التي :الممصقات السياحية 
تتضمن الفنادق و المطاعم ،و وسائل النقل السياحية إضافة إلى الخدمات التي 
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لذلك يكون الخطاب اإلعالني موجو إلى ىذه الفئة فقط . تقدم ،وحسن الضيافة 
،وىم السائحون و المصطافون بنية جذبيم ألماكن معينية او توجيييم الى االماكن 

.  و الوسائل األكثر راحة ،او األكثر توفيرا لممال 
تخاطب أصحاب المين مثل األطباء ،وتزودىم بمعمومات عن :ممصقات مهنية 

.  معدات جديدة او أدوية جديدة 
تعريف  الممصق اإلشهاري : المبحث الثاني 

:  تعريف الممصق اإلشهاري
  الممصق ىو صفحة مطبوعة من الورق او الورق المقوى تعرض في كل       

مكان عام وتنقل معظم الممصقات اإلشيارية  رسالة بسيطة تجمع بين الكممات و 
الرسومات او الصور تيدف الى ترويج سمعة او خدمة او فكرة او احداث معينة 
مثل المسرحيات او األفالم او المعارض الفنية ،ويركز الممصق النموذجي عمى 

اشكال بسيطة والوان مشرقة واحرف كبيرة لجذب االنتباه وتكون معظم الممصقات 
كبيرة بحيث تشاىد من مسافة بعيدة ،و في العديد من البمدان ،يعايش الناس يوميا 

اشكاال مختمفة من اإلعالن حيث تشغل االعالنات المطبوعة مساحة كبيرة من 
الصحف و المجالت ،بينما تظير الممصقات اإلشيارية في كثير من المركبات 
العامة و المحالت التجارية و المرفق العامة ،ومن اىم يميز الالفتات الخارجية 

شيوعا وىي تتألف من صحائف من الورق يتم لصقيا في لوحات إشيارية ضخمة 
و الموحات الممونة عبارة عن الفتات ترسم عمى المباني او عمى لوحات االعالن 

. اما الموحات الكيربائية تقوم بعرض اإلعالنات 
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إن حجم وضخامة الممصق اإلشياري يزيد من جماليا وقوة مفعوليا لدى المستيمك 
.  كالالفتات و الموحات المضاءة التي تعرض في الطرقات و المرافق العامة 

اإلشعار ىو إعالن الشيء وقد ورد في القاموس المحيط لسان العرب ، :اإلشعار 
المجاىرة و العالنية فيما إذا شاع و ظير االعالن في األصل ىو /االعالن 

إظيار الشيء ،و لممصطمحين نفس المعنى اصل اإلشيار ىو المجاىرة بالشيء 
.  و إظياره كالممصق عند و ضعو في المكان و الزمان المحدد لو

 ووظائف الممصق اإلشهاري أهداف: المبحث الثالث
: وظائف اإلشهار

 إن الكثير من الناس يتصورن ان اإلشيار يؤدي الى زيادة المبيعات ولكن        
في الحقيقة االمر أن زيادة المبيعات ولكن في الحقيقة األمر ان زيادة المبيعات 

تأتي بتضافر جوانب مختمفة من المزيج التسويقي ،و إذا كان اليدف من اإلشيار 
في المشروع التجاري ىو العمل عمى زيادة المبيعات بل ىذا األخير ما ىو إال 

ىدف منشود ومنو يضم اإلشيار الوظائف منيا تزويد المستيمك بالمعمومات عن 
السمعة ومنافعيا ومميزاتيا وأسعارىا وكيفية الحصول عمييا ،مع التركيز عمى انو 

لسمعة ان تساعد المستيمك عمى حل مشكمة معينة مما يؤدي إلى غمى حل  يمكن
مشكمة معينة مما يؤدي إلى إثارة الرغبة في شرائيا وتغيير رغبة المستيمكين عن 

: طريق دراسة محددات السموكي ،وىذا بتحقيق الشرطين التاليين 
 أن ينجح اإلشيار في ابراز المنافع التي يمكن ان يحققيا المستيمك نتيجة        

إقناعو بمضمون اإلشيار ، وان يثير لديو االحساس بالتأثر وبسداد قراره في تقبل 
التغيير ،وكذألك  التأثير عمى تفضيل المستيمك لعالمات معينة ،وذلك لتحويمو 
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عنيا الى سمع المنتج ،وقد يتم ذلك بواسطة إثارة الرغبة في االنتماء الى فئة 
اجتماعية معينة او عن طريق الربط بين استحدام السممية وبين بعض الصفات 

. اإلنسانية المرغوبة 
 في ىذا النوع يستطيع إحداث تأثير بالغ ،من خالل نموذج اتصال اإلقناع       

. يركز عمى المعنى 
الرسالة الشفوية التي تعتمد عمى الرموز ىي في بعض الحاالت اكثر        

.   فاعمية التي تتركب من الكممات و المفاىيم 
تقنية اإليحاء تقوم عمى إثارة الرغبة لممنتوج بخمق جو مطابق لمدافع و         

الرغبات ،التي قرر المستيمك استعماليا كذالك التركيز نصرا لممقارنة في بعض 
من نفس النوع " مستتر"الرسائل اإليحائية بين المنتوج معمن عنو و منتوج مجيول 

. وجود اسموبين إلقناع المستيمك "ىبة فوائد عمى "من السمع كما تضيف 
وفقا ليذا األسموب ب ييدف ىذا اإلشيار الى خمق شخصية :التوافق مع الذات - أ

لممنتوج تتوافق مع الصورة الذىنية ، ويعمل اإلعالن ىنا عمى تحقيق التوافق بين 
بقدر  " la vieجيزي عيش "ما يتم تقديمو لممستيمك وبين مفاىيمو الذاتية مثال 

تحقيق ىذا التوافق بقدر نجاح اإلعالن في اقناع المستيمك  
ىنا يركز اإلعالن عمى ابراز المنافع المرجعية لو ،ومن المنطقي :المنفعة -  ب

ان يعتمد المستيمك عمى كال النوعين إذ يستخدم المستيمك المنطق والعاطفة في 
نفس الوقت ،وبالتالي يجب ان يصمم اإلشيار بحيث يأخذ في الحسبان كل من 
البعدين من خالل دراستنا وتحميمنا لمجوانب المختمفة لبحثنا نجد أن اإلشيار يقوم 
بدور ىام في نجاح النشاطات التسويقية داخل المؤسسة وذلك من خالل تحقيق 
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االتصاالت التسويقية معينة ،فميمة اإلشيار ماىي إال تمييد الطريق أمام مندوبي 
المبيعات لترويج منتجاتيم بتكاليف توزيع اقل ،وتقديم مختمف البيانات و 

المواصفات الكافية التي يجيميا المستيمك في مضمون السمعة أو الخدامات التي 
.     تطرحيا أي مؤسسة اقتصادية 
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 : الفصلالصةخ

 يتربع الممصق عمى مكانة ىامة في مجال السيميو طقيا إلى جانب الصورة       
الفنية او الصورة التشكيمية ،الكاريكاتير ،وذلك لما ليذا الممصق من قيمة في 

ومن ىذا . مجال التسويق و االستيالك ،وترويج البضائع ،وتقديم الخدمات 
المنطمق ،اصبح لمممصق دور ىام في جذب لممتقي ذىنيا ووجدانيا و حركيا و 
التأثير عميو شعوريا و ال شعوريا ، لغرض إقناعو ودفعو لممارسة مجموعة من 

. األفعال السموكية المشروط كاالقتناء و الشراء و االستيالك 
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  (الفوطو شوب )مرحمة الحاسوب 
نجاز الموغو الخاص بالممصق وىو عبارة عن خريطة الجزائر يتوسطو في االعمى  إمرحمة 

 الممصق )نجمة وىالل وفي الوسط مبنى طيني ونخيل يرمزان الى الطابع الصحراوي
  ( 01االشياري رقم 
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  بكامل بيناتو 01الموغو نفسو رقم
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01 رقم اإلشياري الممصق  
الممصق مزيج بين المونين االزرق و االبيض يحتوى عمى االواني و الحمي التمقدية 

 الخاصة بالمنطقة تميمون 
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 التمقدية الحمي و االواني عمى يحتوى االبيض و االزرق المونين بين مزيج الممصق
 تميمون بالمنطقة الخاصة
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01الممصق اإلشهاري رقم   
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: 02الممصق اإلشهاري رقم   
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الممصق يجمع بين الغطاء الحيواني و اشير المعالم السياحية و الدينية في 
المنطقة و التي تتميز بفن جمالي خاص  تعرفو من الوىمة االولى باالضافة الى 

 بعض وحات النخيل
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 02الممصق اإلشهاري رقم 
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:  03الممصق اإلشهاري رقم 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 عمى تغمب التي الرممية و الترابية االلوان من مزيج عمى يحتوي الممصق       
 المناسبات و االفراح من جزء تعكس الممصق في الصور و الصحراوية المنطقة
 الرجل او لممراءة سواء التقميدي المالبس ارتداء فييا يتم ،والتي " اىميل"كا السنوية
 .جنس  كل بين موحدة وتكون
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 03الممصق اإلشهاري رقم 
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 04الممصق إلشهاري رقم 
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 04الممصق اإلشهاري رقم
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خاتمة عامة  
و التي استخدم فييا المبن في بناء " توات"إن عمارة الطين في أقاليم  

.  المساكن عمومًا سائرة الى الزوال منذ ادخل االسمنت و تقنيات البناء الحديثة
فقد ارتبط مفيوم التحديث عمى المستوى الشعبي بيجر العمارة القديمة، كما أن 

البناء بالمبن لم يمق التطوير لمواكبة التقنيات الحديثة في التشييد، وعمى الرغم من 
أن  قيم المجتمع الصحراوي لم تتغير كثيرًا في أساسيا أو أصوليا إال أن العمارة 
المحدثة بعيدة عن روح العمارة التقميدية لذلك نجد العمارة الحديثة تحاول عالج 
عيوبيا باستخدام معطيات الحضارة المعاصرة مثل الزجاج الساتر لمرؤية بعد إن 

أصبح المسكن الحديث أكثر انكشافًا، أو األدوات الميكانيكية لمتدفئة و اإلفراط في 
وعموما يبدو أن معركة الطين في مواجية االسمنت في  منطقة . اإلنارة الكيربائية

نما ىي  بضعة عقود حتى تختفي العمارة  القصور لم تعد في  صالح الطين وا 
فالقصر اليوم أصبح يمثل جزء من المجال بعدما كان  . بالطين في أدرار عامة

يمثل الكل، فغدت العمارة القصورية كالتي نقضت عيدىا من بعد قوة أنكاث، ولم 
تعد قادر عمى أستفاء المتطمبات الحديثة، لذلك أصبح لمشباب بل حتى الكيول 
نفور سيكولوجي من السكن واإلقامة فيو بحكم وظيفتو في اإلدارة أو الخدمات 

 .وعزفو عن العمل الفالحي، ونفس الشيء بالنسبة لألجيال الالحقة
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Gourara.Shara Algérien Histoire et Anthropologie n24-1er 
semestre; Insaniyat N12¸CRASC¸ORAN¸2002.P98  
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 العناصر المميزة لمدينة تميمون

  :الدعائم 
 و تكرارىا في الحوائط ( الطين )        ىي دعائم تدعم الحائط المبني بالطوب

 ( مكون لمواجيات )الخارجية لممباني الشعبية لصبحت جزاء من الواجيات عنصر
ويختمف شكميا من مبنى الى اخر كما يختمف شكميا حسب مكان وجودىا في 

نيا أي يأخذ شكل مثمث في الواجية شذالحائط شكميا عمى العمود شبو منحرف ال
  (1انظر الشكل).شان األبراج الموجودة في القصبة 
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 األقواس 
وة الحصان ذو الشكل النصف دائري حذكانت المدينة تتميز باستعماليا لألقواس 

  (02انظر الشكل )
  

    
 
 
 
 

  ( المشربيات )الدربيزينات
 كل مربع ( سم 20×20) من زخرفة عبارة عن مربعات ذخوأشكل الدربيزينات م

 (  03انظر الشكل).تقسمو خطوط موازية إلنصافو 
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المسننات  
 ذخأي يأا العنصر النياية السموية لموجيات شكميا االول كان مثمثي ذ    يزين ه

ي كان يوضع قديما عند مجيء االستعمار و بعد ظيور مواد بناء ذشكل الطوب ال
 04انظر الشكل رق).جديدة تعددت اشكاليا 
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  (الجنان )صور لبساتين  او بما يعرف بالمصطمح المحمي 
و الصورة االخيرة عبارة ،الصورة عمى اليسار عبارة قصر بجانبو واحة من النخيل 

يتشارك ،عن ساقية وىي المسؤولة عن سقي والبساتين بحيث يقسم بالتساوي 
 . اصحاب البساتين في تنظيفيا والمحافظة عمييا 

 

   



    
 
 
 

 مالحق

 56 

 
الصور مجموعة من االواني الطينية ونيا ما ىو مصنوع من سعف النخيل واخرى 

. و االستعمال اليومي ال يستغنى عنو ذعتاد يفترش بحيث تعتبر كميا عتاد 
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 البارود، اىميل ،لصور مقتطفات من الفمكمور الشعبي الحضرة
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