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مقدمة عامة
تعترب الجزائر من بني أهم دول املغرب العريب إحتواء للقصور الصح راوية ،التي متثل
الشاهد املادي النموذجي لهندسة الرببر ومتركزهم الجغ رايف و العم راين ،نذكر عىل سبيل
املثال قصور جبال عمور  ،قرص متاسني ،قرص تاغيتقرص متنطيت ،قرص بني عباس.... ،إلخ
ومن بني أهم هذه القصور قصور بني ميزاب  ،هذا النف رادها بخصائص ومميزات وظواهر
معامرية فرضتها عدة عوامل طبيعية واجتامعية وسياسية.
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التأسيس والموقع الجغرافي
تأسست بنورة خالل  438هـ1046/م عىل هضبة صغرية غري متصلة بالجبال األخرى وتقع
عىل خط طول  '42 °3رشقا وخط عرض  '29 °32شامال عند تقاطع وادي أزويل بوادي ميزاب
بحيث يواصالن سريهام بعد التقائهام جنوبا عىل منحدر عىل غرب الق رص.

لمحة من تاريخ قصر بنورة
بعد تأسيس الق رص ،وقع خالف بني السكان خالل القرن السابع عرش ميالدي ،ونزل
البعض إىل القرص الحايل يف األسفل والبعض اآلخر هاجر املكان نحو قرص مليكة ،مام تسبب
يف تدهور واندثار أجزاء كبرية من القرص القديم (أغرم أوجنة) وبقي املسجد ومنارته الهرمية
بعد ترميمهام سنة  1983وجزء من السور مع أب راجه الثالثة التي تحمي القرص العلوي والقرص
السفيل يف آن واحد .وميكن أن نالحظ لحد اليوم ضيق األزقة وآثار املساكن بالناحية العلوية
للق رص.
قرص بنور ة إعتمد يف تخطيطه قواعد عم رانية محكمة وروعي فيها الجانب الدفاعي من
خالل موقعه عىل قمة الهضبة ،والذي يساهم يف الدفاع ضد املغريين وكذلك يقي املدينة من
فيضان األودية ولندرة األرايض الزراعية إنتهج منهج البناء عىل األرايض الصلبة وترك األرض
الخصبة للزراعة.
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الموقع األثري "أغرم أوجنة"
يقع املوقع األثري لبنورة "أغرم أوجنة" عىل تل صخري منعزل وسط الوادي يف الجزء العلوي
من القرص عىل ارتفاع  80م وهو موقع أثري محصن بأسوار واب راج  ،يعلوه مسجد مبنارته البادية
كام يتكون يف مجمله من مجموعة من السكنات املغمورة تحت الردم والكل محاط بسور
تتخلله اب راج أما مداخل القرص وابوابه فقد انطمست داخل الردم كام يبني املخطط محاولة
تقريبية لوضع مخطط وحدات الق رص.
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التطور التاريخي لقصر بنورة
المرحلة األولى:
النواة األولى للقصر منذ تأسيسه سنة 1046
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المرحلة الثانية :
قصر بنورة خالل نهاية القرن الثامن عشر

9

10

سلســـلة قصو ر غرد اية  :قـــر بنو رة  -آت بُونو ر

المرحلة الثالثة :
وهي الوضعية الحالية لقصر بنورة بعد كل التوسعات

سلســـلة قصو ر غرد اية  :قـــر بنو رة  -آت بُونو ر

11

المسجد

ويف سنة  1983م تم ترميم وإعادة بناء األجزاء املنهارة من املئذنة واملسجد (كام تشري إليه
اللوحة املوجودة عىل جدار املئذنة) ،وأصبح مستغال إىل يومنا هذا.

كانت العامرة الدينية أطول عم را من العامرة املدنية فقد كان من ريع األوقاف املخصصة
لها ما يكفل لها مزيدا من البقاء كام أن املباين الدينية كانت كث ريا ما تنجو من عمليات
التخريب والهدم أثناء االختالفات والنزاعات .ويعترب هذا املسجد من أقدم املساجد املبنية يف
وادي ميزاب باعتبار أن بناؤه متزامن مع نشأة القرص الفوقاين خالل القرن  5هـ 11/م

ميتاز املسجد مقارنة مبساجد ميزاب األخرى بصغر الحجم وهذا راجع لعدم التدخل فيه وىف
عامرته وعدم زيادة أي إضافة يف تركيبته فهو يعد النموذج األصيل واألمثل لشكل وطبيعة
املساجد األوىل يف ميزاب قبل أن تتعرض لإلضافات املتتالية .
يتكون املسجد العتيق لبنورة من قاعة للصالة ومئذنة وبيت وضوء ،وصحن مفتوح عىل محيط
املسجد.

يتمركز املسجد يف قمة الهضبة ويحتل بذلك موقعا دفاعيا اس رتاتيجيا  ،تعرضت مئذنته
لسقوط جزء منها خالل  1901م وهذا بسبب املطر الخفيف املستمر ملدة خمسة عرش يوما
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مقطع طولي للمسجد
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مخطط المسجد العتيق
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اآلبار
يعترب املاء من رضوريات الحياة اإلنسانية ونشأة املستوطنات حيث قال تعاىل ":وجعلنا من املاء
كل شيئ حي "...ومن ثم فان املاء قد تحكم إىل حد كبري يف اختيار موقع االستيطان وطاملا أشاد
الجغ رافيون والرحالة املسلمون بالحوارض التي تتوفر فيها املياه العذبة وعدت عذوبة املياه
ووفرته من املميزات الرئيسية التي متيز مدينة عن أخرى.
منذ استق رار بني ميزاب يف املنطقة سعوا إىل حفر اآلبار واستغالل كل ما يجود عليهم رب
السامء من مطر ،وحفروا اآلبار داخل القصور املشيدة عىل الهضاب الصخرية من رأسها إىل
قاعدتها ،ومتتاز هذه اآلبار مبلوحة مائها أي أنها ال تصلح للرشب ولهذا كان استغاللها مقت رصا
عىل االستعامالت اليومية والسقي أما مياه الرشب فهي من آبار متمركزة عىل مجرى الوادي.
وقد حفرت هذه اآلبار بوسائل تقليدية بسيطة بدائية وي رتاوح عمق اآلبار ما بني  50إىل  70مرت
ويوجد يف قرص بنورة  13ب رئا ونالحظ من متركزها أنه كلام زاد التوسع العم راين وزادت نسبة
السكان زادت معه اآلبار .

تعداد اآلبار املوجودة بقرص بنورة:
برئ الدكان تقع يف شارع أعمر حمو وهي يف حالة جيدة.برئ آنو الرشقي تقع يف سكة آنو وهي يف حالة جيدة برئ شاشة نحامين (الخريف) نهج الحاج عباس وهي يف حالة جيدة برئ يحي بن باسة تقع يف شارع ايب اسامعيل الحاج محمد بن عمر وهي يف حالة جيدة. برئ الحاج عمر الواقعة متاخمة لجبهة بنورة وهي يف حالة متوسطة. برئ آنو نلقبيل تقع داخل املسجد وهي يف حالة جيدة . برئ الحاج سليامن تقع يف شارع بوعبون باحمد وهي يف حالة جيدة. برئ بعيىس وصالح تقع يف نهج بعيىس وصالح موجودة داخل غرفة مبنية . برئ الحاج بكري تقع يف شارع الشيخ اطفيش وهي يف حالة جيدة . برئ بوخشة تقع يف شارع آت عبد الله القرص ،وهي يف حالة جيدة. برئ باعييس وداود الواقعة يف تافخسيت. -برئ اللة بن عيىس الواقعة يف القرص القديم تم ترميمها وهي ويف حالة جيدة .
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المقابر
املقابر :
للقرص مقربة واسعة تحده من الجهة الرشقية  ،تحتوي عىل ستة من مصليات املقابر ،تتميز
القبور ببنورة بالتشابه التام وهذا ضمن مبادئ العرف الذي يساوي بني املوىت غنيهم و فقريهم
بهدف محاربة الطبقية بني املجتمع ،ولكل عائلة من عائالت القرص مكان تقرب فيه موتاها .
كام إن للقرص مقابر تاريخية قدمية وهي :
 مقربة ادرجان ناحية عافوا. مقربة إغرينب مقربة دادة بوعزون مقربة انفوسن قرب مسجد النور بوعزون -مقربة اليهود ناحية متاسخت
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المنشآت الدفاعية
ميثل األمن واألمان رشط أسايس لنشأة املجتمع املستقر ويعكس ذلك بوضوح دعوة النبي
إب راهيم الخليل أبو األنبياء حيث قال تعاىل ":رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من
الثم رات…".البقرة آية  .126فسبق الدعاء باألمان عىل الدعوة بطلب الرزق وهذا ما يؤكد هذه
األهمية ،انطالقا من أهمية األمن الذي يتوفر بتحصني املدينة فقد اعترب السور من املعايري
الحضارية التي متيز املدينة اإلسالمية
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يبدوا أن األوائل أدركوا ما لالمان من أهمية فاتخذوا من املواقع املرتفعة عرينا لهم ملا تتمتع
به األخرية من ميزة الحصانة الطبيعية واملنعة  ،هذا ما ن راه يف قصور وادي ميزاب و قرص
بنورة ايضا فهو يرتبع عىل هضبة منقطعة عن التالل الصخرية مام يشكل ما يشبه الجزيرة
التي تحيط بها املهاوي من كل جهة فمن الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية تشكل ظهور
املساكن حاجزا طبيعيا ال ميكن اقتحامه بسهولة كام يتشبه للناظر إليه من أسفل أنه قلعة
من قالع العصور الوسطى كام امتد السور املبني واملستقل عن النسيج العم راين والذي يحيط
بالكتلة السكنية
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األسوار
أما األسوار يف بنورة ففي القرص الفوقاين "أغرم أوجنة" فال يزال يحتفظ بعامرته العسكرية
املتمثلة يف جزء كبري من السور أما الجزء التحتاين من القرص فيشمل النوعني املذكورين سابقا
من األسوار أي األسوار املبنية املستقلة عن املساكن حيث نشاهدها عىل امتداد الجهة الشاملية
الغربية والجنوبية الرشقية والنوع الثاين املتمثل يف ظهور املساكن فيمثل جبهة بنورة من
الجهة الغربية والجنوبية ،فقد بنيت هذه املساكن عىل الهضبة مشكلة سدا منيعا وكان مينع
فتح األبواب والنوافذ الواسعة عىل الجهة الخارجية للق رص ،والسور بهذه املواصفات يعترب خطا
دفاعيا وهجوميا متكامال

سلســـلة قصو ر غرد اية  :قـــر بنو رة  -آت بُونو ر

17

األبراج

بربج دادة التابع لقرص مليكة ،وبرج تنعام يف واحات تنعام يتصل مبارشة بربج بابهون بشرتي
التابع لقرص العطف وبهذا ميكن تداول األخبار وإرسال التحذي رات بني القصور يف ظل غياب
االتصاالت االلكرتونية.

تعد إحدى االستحكامات العسكرية وأحد أهم العنارص يف العامرة الدفاعية عرب األزمنة
واعتربتها عن رصا هاما يدعم سور القرص فيؤدى الوظيفة الدفاعية كام يؤدي وظيفة امل راقبة
واإلشعار ،فللقرص الفوقاين ثالثة أب راج قامئة إىل اليوم وهي برج الرشقي الواقع بالجهة الغربية،
برج الخوخة الواقع بالجهة الجنوبية الغربية ،برج القبيل الواقع بالجهة الجنوبية الرشقية
كام يوجد بها ثالثة أب راج أخرى مل يبق منها إال األطالل يف الجهة الشاملية والشاملية الرشقية
والشاملية الغربية  ،مخطط أسوار هذا الجزء يشكل شبه دائري ويتكون من األب راج املذكورة
آنفا.

فال تزال واحات بنورة تحتفظ بالعديد منها عىل عكس األب راج املوجودة مع األسوار حيث
اندثرت العديد منها مع حملة التوسعات السكانية  ،نذكر عىل سبيل املثال برج آنو و قدقد.
لقرص بنورة ستة أب راج من الناحية الشاملية عىل امتداد واحات أزويل وهي برج بايبضة ،برج
دبدابة ،برج درو حمو،برج كايس نداود ،برج تجدرارت،برج أداود  ،وأربعة أب راج من الناحية
الجنوبية وهي برج عافو،برج بحامين ،برج تنعام  ،برج حاجو .
كام ال يفوتنا أن نذكر أن املئذنة كانت تعترب إىل جانب أدائها للمهمة الدينية برجا دفاعيا
يستعمل للح راسة ويف اللغة املحلية يطلق عىل املئذنة اسم (أعساس ) مبعنى الحارس وهذا
ما يؤكد ما سبق

إال أنه ليس من الرشط أن يكون الربج ملتصقا بالسور فيمكن أن يكون يف منعزل عنه مثال يف
قمم الجبال أو عىل مشارف األودية وعىل مضايق الشعاب تنترش األب راج يف واحات بنورة ملا لها
من أهمية كبرية ،فهي مبثابة جهاز لالتصاالت العرصية ،حيث نشاهد أن هذا االتصال ميتد من
االتصال يف القرص إىل االتصال بني القصور كلها فنجد مثال برج درو حمو يف واحة بنورة متصل

18

سلســـلة قصو ر غرد اية  :قـــر بنو رة  -آت بُونو ر

األبواب
يعد الباب من العنارص الرئيسة يف العامرة املحلية وذلك ألهميته املتمثلة يف االداء
الوظيفي  ،من حيث توفريه لعامل العزل ما بني داخل القرص وخارجه ،و للقرص القديم أبواب
رئيسية منها باب الرشقي ،باب القبيل ،باب تافخسيت ،باب بازر باب الحبس الذي ميثل حدود
القرص خالل الثالثينات من القرن املايض.
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السوق
أنشئت يف كل قصور وادي ميزاب فضاءات للمبادالت التجارية حيث يعترب مركزا حضاريا
واقتصاديا مهام لكل القصور وأهم األسواق املعروفة يف املنطقة هي سوق غرداية وسوق بني
يزقن اللذان ال يزاالن يحافظان عىل طريقة الداللة التقليدية و التي يطلق عليها باملصطلح
املعارص "املزاد العلني"  ،يأخذ السوق عدة أشكال وغالبا ما يكون يف موقع محاذي ملخرج القرص
ليسهل العمليات التجارية .
يحتوي قرص بنورة عىل سوق يختلف عن األخرى من حيث التواجد املكاين فهو يرتبع داخل
القرص الحايل إذ كانت نشأته خالل املرحلة الثانية من توسعة الق رص ،وكان يؤدى الوظيفة
التجارية إذ كانت الصناعة املحلية تباع وتشرتى وكذا ما تأيت به القوافل اآلتية من شتى ربوع
الوطن وقد كان يؤدي ايضا وظيفة اجتامعية هامة كونه املكان العمومي الوحيد بعد املسجد
الذي يتسنى فيه للسكان اإللتقاء ببعضهم البعض وقضاء حوائجهم وتبادل األخبار وتفقد
االحوال اليومية لذا فهو يشكل حلقة هامة يف النظام االجتامعي لوادي ميزاب
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مصليات المقابر
تجدر االشارة اىل وجود منطني من مصليات املقابر فهناك النوع االول هو فضاء الصالة غري
املسقف وهناك النوع الثاين الذي ميثل املصىل املسقف مع عدم وجود مئذنة وقد يشرتك االثنان
يف فضاء للصالة مسقف ومفتوح مثل مصىل الشيخ عمي دحامن الجريب الذي قدم اىل بنورة
خالل اواخر القرن التاسع هجري الخامس عرش ميالدي توىل مشيخة بنورة فكان واعظا ومدرسا
واماما انتعشت بنورة خالل عهده بجهاده واخالصه
مصليات بنورة :
*مصىل الشيخ عمي دحامن
*مصىل الشيخ حمو موىس
*مصىل دادة بوعزون أوجنة
* مصىل دادة بوعزون أواداي
*مصىل انفوسن
*مصىل إغرينب
* الشيخ بايبي
*مصيل الشيخ عمي بابا أعمر
*مصىل ادرجان
* مصىل الشيخ باكة
*مصىل بريش
*مصىل الشيخ بالحاج
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المساكن
تلتف املساكن يف بنورة ويف كل قصور وادي ميزاب حول املسجد و هي ذات أشكال هندسية
مختلفة وغري مستوية إال أنها رغم هذا تضمن للجار حقه من الضوء و الهواء ،إذ أن هناك قواعد
عامة وضوابط يف الفن املعامري امليزايب يلتزم بها كل السكان  ،مثل هذه القواعد :
 علو الدار ال يفوق  7.5م .ال يسمح بإقامة جدار عىل حدود السطح من الناحية الرشقية والغربية يك ال يحرم الجار منضوء الشمس صباحا ومساء.
ال يجوز إسناد الدرج إىل جدار الجار إال بإذنه وكذا املس رتاح وم رابط الدواب إال إذا سبق أحدهاماألخ ر.
-ال يحدث أحد نافذة مهام كانت مساحتها إال برخصة من الج ريان..........الخ

Prière de préciser le nom de fichier,
ou fournir la photo à inserer
(Absente de la premaquette, des fichiers
)fournis originellement, et du debrief

a

a

Houdjrat

Skiffa

Chambre

Chambre

Chambre

Chambre

Ikomar

Ouast-eddar
Déb.

Tizefri

Laâli

Ikomar

Moulin

Tigharghart

Latrine

Latrine
Dch

Dch.

Chambre

Chambre

Cuisine
Chambre

a

Cheminée

a

مخطط الطابق األول

مخطط الطابق األول
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وصف المسكن التقليدي
نالحظ عند ولوجنا للمدخل عتبة صغرية يبلغ ارتفاعها حواىل 0.10م لها دور يف أنها تقي الدار
من دخول األتربة و الح رشات والزواحف  ،يبقى باب املسكن مفتوحا طوال النهار إال أن املار
من الشارع ال يستطيع رؤية ما بداخل املسكن وهذا لوجود مدخل منكرس وينعطف ميينا أو
يسارا وتفتح فيه فتحتني حيث يستطيع صاحب املسكن رؤية الداخل إىل املسكن من حيث ال
ي راه وهذه الفتحتني ضيقتني من الداخل وواسعتني من الخارج هذا إلعطاء مجال رؤية أوسع .
يتميز تخطيط العامرة امليزابية خاصة املسكن منها بتقسيمها وفق معايري دينية  ،اجتامعية
،صحية .....الخ كام أن عامرته بسيطة الشكل فال بذخ وال إرساف يف التشييد ومساحة املساكن
ال تتجاوز  100م 2حيث أنها تحتوى عىل مستوين وسطح أما األريض فيحتوى عىل:

مقطع عمودي

Prière de préciser le nom de fichier,
ou fournir la photo à inserer
(Absente de la premaquette, des fichiers
)fournis originellement, et du debrief

الواجهة
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أ  -وسط الدار ّ
(أماس أن تدارت ):

يشغل حيزا كب ريا يف العامرة امليزابية واملغربية عىل العموم ،يتميز بوجود فتحة كبرية عىل
سقفه تربط الطابق العلوي بالطابق األريض ،يعود كرب هذه الفتحة ( الشباك ) لهدف استغالل
أشعة الشمس ودخول الهواء بأكرب قدر ممكن ،ويعترب وسط الدار املركز الحيوي لنشاطات
األرسة اليومية .

ب  -قاعة الجلوس (تيزفري) :

تعترب من أهم امل رافق الحياتية يف املسكن امليزاىب حيث ال تخلو دار منها وتتميز مبدخلها
العريض نوعا ما متجها نحو القبلة أو نحو الجنوب الغريب أحيانا وهذا لالستفادة من ضوء
الشمس صباحا ومساءا أما عن استعامالتها فلها دورين مهمني فهي تعترب الورشة داخل البيت
فيقام فيها النسج وتقوم النساء فيها بإنتاج الزرايب واملالبس الصوفية التقليدية ،أما يف فصل
الربد فهي غرفة لألكل وسمر العائلة .

ج  -المطبخ (إناين) :

فضاء مفتوح عادة يف أحد جوانب الدار مكونا بذلك رابطة وجدانية بني األم وكل من يف الدار
وال يجعلها يف معزل عن أطفالها الذين يرتبون عىل مقربة منها.
ويف الزاوية املقابلة لباب الدار عادة ما تنطلق األدراج مؤدية إىل الطابق العلوي وموقعها هذا
يساهم يف تحريك الهواء وتجديده  ،كام نالحظ غالبا وجود غرفة املؤونة تحت األدراج .
غالبا ما يتواجد أمام مدخل الدار باب لحجرة صغرية داخل هذه الحجرة أدراج تقود إىل قاعة
لالستقبال خاصة بالرجال يف الطابق األول وهذا الجزء املستقل من الدار تجعل حركة الرجال
ممكنة من الطابق األول إىل الخارج دون إح راج النساء ويسمى هذا الجزء من املسكن بـ(لعيل).

يقسم الطابق األول إىل قسمني قسم مسقف محمول بعدد من البوائك املتجهة نحو الجنوب
الغريب و الجنوب الرشقي ويدعى بـ ( :إيكومار ) تحيط من بعض جوانبه غرف النوم عالوة عىل
باب غرفة االستقبال ،يستعمل شتاء ألعامل النسيج .والقسم الثاين مفتوح إىل السامء حيث
يحتوي يف مركزه أو إحدى زواياه عىل الفتحة املطلة عىل الطابق األريض ويسمى هذا الجزء بـ
 ( :تغرغرت) ،كام يحتوي الجزء املسقف عىل مطبخ ثان متاشيا مع الفصلني الشتاء والصيف
ويكون غالبا من الناحية الشاملية الرشقية فالقامئة بأعامل املطبخ تتدفأ بأشعة الشمس ،كام
يوجد به مرحاض إىل جانب مغسل.
نالحظ أن العامرة امليزابية بنيت وفق قواعد محكمة فرضتها قسوة الطبيعة وكذا نالحظ
توظيف العامرة ليك يستفيد بأكرب قدر ممكن من محيطه ويتأقلم معه .
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النظام التقليدي لتقسيم
المياه:
لقرص بنورة واحة بها نظام تقليدي لتوزيع مياه االمطار مثل باقي القصور األخرى
ففي واحات ازويل يتميز النظام بوجود حوايل اربع وعرشون من السوارق عىل مستوى الساقية
الرشقية تضمن جمع االمطار اىل األجنة املحاذية لها زيادة عىل اف راق نرتجوين الذي من
خالله يقسم املياه اىل الساقية الغربية والرشقية و يأخذ كل بستان حاجته من املاء عرب كواة
يف الجدران املتاخمة للسواقي وساقية بالحاج هي مرحلة متقدمة تايت بعد الرشقية والغربية
حيث تأخذ األجنة املوالية لها نصيبها من املاء .
يتواجد عىل مستوى وادي أزويل عدة سدود منها دادي واسليامن ،صالح ،حمو انشعبان،
تيزرزايني ،ماحمي  ،تنوبة ،كوزة .
كام كانت توجد سدود مبجرى وادي ميزاب واندثر معظمها و هي سد أحباس (أمام القرص)،ساقية
سانف ،ساقية موريك ،سد أحباس أجديد مغمور ،سد تنعام مندثر عام 1901بعد وادي املساح،
سد محمد أن بنوح (مندثر)
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المراجع والمصادر:
دليل سياحي حول قرص بنورة ،عيىس محمد
ارشيف ديوان حامية وادي ميزاب وترقيته
العامرة الدينية معروف بلحاج
معجم اعالم االباضية ،الجزء 2
URBAT

انجز هذا العمل تحت اشراف :

يونس بابا نجار

اعداد وانجاز:

بن الناصر يحي
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